Voorwoord

Als 10-jarig jongetje ging ik vaak op bezoek bij mijn grootouders aan vaders kant in
het slaperige dorpje Kwaremont, op een boogscheut van de oude textielstad Ronse. In hun
huis naast het kerkje was de tijd nogal blijven stilstaan. In de periode tussen de twee wereldoorlogen was het een winkeltje geweest zoals ieder dorp er toen wel eentje rijk was.
Men verkocht er voedingswaren en huishoudmiddelen. De winkel was na de oorlog dan
wel opgedoekt, maar sindsdien was er nauwelijks iets aan gemoderniseerd. De typische
Vlaamse koterij met een achterkeuken en een werkhuis, de koer en het kolenhok waren intact gebleven. Drie generaties hadden dit huis bewoond en dat was er aan te merken. Opruimen of zaken weggooien lag niet zo in de aard. Het kwam er dus op neer dat de spullen
die in onbruik waren geraakt in dat kolenhok of op zolder belandden. Misschien konden ze
in de toekomst nog wel hun dienst bewijzen… Op zolder was het gewicht van deze voorouderlijke nalatenschap dermate groot geworden dat het plafond in één van de slaapkamers
vervaarlijk begon door te hangen en dreigde te bezwijken. Deze plaats oefende toen een
sterke aantrekkingskracht op mij uit. Toen ik eindelijk de toelating kreeg om de ruimte te
exploreren sprong mij bij het openduwen van het stoffige zolderluik een schelpvormig
voorwerp met een gekruiste grille in het oog dat op de hanebalken stond te zieltogen. Eens
beneden wist bompa, want zo noemde ik die man, mij te vertellen dat dit de luidspreker
was van de eerste radio die het dorp ooit gekend had. Het was een houten bak met wat
lampen erin die in de jaren dertig vuur had gevat. De radio was quasi onherstelbaar en
móest dus wel weggegooid worden. Ook de bakelieten luidspreker in art-deco stijl had toen
schade opgelopen aan het binnenwerk, maar blijkbaar had men geoordeeld dat het ooit nog
wel eens de moeite zou lonen om het ding te herstellen. Die ooit was er blijkbaar nooit gekomen. In de loop van de jaren dertig werden de “haut parleur” vrijwel altijd samen met
het radiogedeelte in een kast gemonteerd. Later opzoekwerk leerde mij dat de speaker, een
“ideal blue spot” (Blaupunkt), van Duitse makelij was en uit ongeveer 1930 stamde1. In
deze anekdote ligt waarschijnlijk mijn fascinatie voor het medium radio besloten. Het feit
dat in de periode tussen de twee wereldoorlogen muziek en gesproken woord uit dergelijke
vormgegeven toestellen schalde heeft mij sindsdien nooit meer losgelaten. De radio was in
het interbellum nog een jonge uitvinding, maar dat wist ik toen nog niet. De “ideal blue
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spot” was het startsein van een verzameling en op vele zoektochten botste ik wel eens op
een Belgische radio van vóór de Tweede Wereldoorlog. In het beste geval was de herkomst
en de fabrikant bekend, maar meestal kon men enkel uitmaken of het al dan niet om een
Belgisch product ging. Ettelijke jaren later lag de keuze om aan de Gentse universiteit een
onderzoek te wijden aan de Belgische radio-industrie dan ook voor de hand.
Het schrijven van een geschiedenis over de Belgische omroep en radio-elektrische nijverheid in het interbellum is geen gemakkelijke taak geweest. Ik was nochtans een gewaarschuwd man, want velen die geïnteresseerd zijn in deze materie benadrukten dat het bronnenmateriaal met betrekking tot de industrie nauwelijks te vinden was. Toch besloot ik de
uitdaging aan te gaan.
Het opdiepen van omkaderende informatie over de omroep en de economische ontwikkelingen schiep weinig problemen. Over deze onderwerpen bestaat immers al een waslijst
aan publicaties. Hoewel het geenszins de bedoeling was om tot nieuwe inzichten te komen
m.b.t. het fenomeen omroep komt dit thema toch aan bod. Ze vormt, naast algemene duiding over de economie in de jaren ’20 en ’30, het noodzakelijke kader om de ontwikkeling
van de radio-elektrische nijverheid in België te kunnen plaatsen én begrijpen. Diepgaande
analyses over de relatie tussen omroep en politiek tijdens het interbellum - een zeer complexe problematiek - moet de lezer dan ook niet verwachten. Het is overigens een terrein
waar het lopende onderzoek nog vrij beperkt is en waar absoluut nog kan én moet op
voortgebouwd worden. De nadruk in deze scriptie ligt hoofdzakelijk op de sociaal en economische geschiedenis van respectievelijk omroep en industrie.
Over de radio-elektrische industrie was tot dusver nauwelijks iets gepubliceerd. Het feit
dat vrijwel alle bedrijven die toen operatief waren inmiddels opgedoekt zijn en de personen
die het hebben meebeleefd het al geruime tijd niet meer kunnen navertellen heeft het onderzoek sterk bemoeilijkt. Archiefmateriaal is er bovendien nauwelijks. Mocht het er al
geweest zijn dan zou het weinig perspectieven geboden hebben zonder het bestaan van een
algemene impressie en beschrijving. Dit aspect vormt nu net de hoofdbrok van deze licentiaatscriptie.
Nauwelijks archieven en publicaties... Er restte enkel nog een groot aantal tijdschriften
waarin het opsporen van informatie over deze toen nog jong industriële sector maar sporadisch aan bod kwam. Daarnaast heeft men nog beschikking over overheidspublicaties,
maar ook zij bevatten slechts schaarse informatie. Zo werd in het Belgisch Staatsblad de
nieuw gestichte en ontbonden bedrijven niet altijd onder het trefwoord radio geplaatst. In
veel gevallen werden de bedrijven gewoon alfabetisch geordend. Het bleek dan ook onmo2

gelijk om álle bedrijven in kaart te brengen. Desalniettemin konden talloze belangrijke
producenten, invoerders en handelaars worden opgespoord.
De vele tijdschriften schonken dan weer vooral aandacht aan technische kwesties en
zelfs in gespecialiseerde uitgaven was het zoeken naar spelden in de spreekwoordelijk
hooiberg. Vooral voor de jaren twintig - de fase van het amateurisme - was de situatie vrij
problematisch. Voor de jaren dertig was de bronnensituatie iets rooskleuriger. Deze vaststellingen hoeven niet te verwonderen dat het doorworstelen van vele meters papier uitermate tijdsrovend was en de geoogste informatie eerder fragmentarisch en schaars. Bovendien sprak men in de tijdschriften over een mij totaal onbekende wereld, wat de interpretatie van de gegevens niet bepaald makkelijk maakte.
Ondanks de moeilijkheden ben ik erin geslaagd om een algemeen beeld op te hangen
van de radio-elektrische nijverheid in het interbellum. De speurtocht heeft geresulteerd in
een lijvig werk doorspekt met beschouwingen, commentaren, bedenkingen en kritieken
van tijdsgenoten die geprojecteerd worden tegen de achtergrond van de sociale en economische ontwikkelingen in de bewogen jaren tussen de twee wereldoorlogen. De scriptie
telt 10 hoofdstukken waarin de ontwikkelingen grosso modo chronologisch worden gepresenteerd: Afbakening van het onderzoeksveld, De geboorte en ontwikkeling van de draadloze telegrafie, De omroep en radio-elektrische nijverheid in de jaren twintig, Chronologisch overzicht van de voornaamste radio-elektrische bedrijven in de jaren twintig, Omroep en radio-elektrische nijverheid in de jaren dertig, Radiodistributie en chronologische
overzicht van de voornaamste radiodistributiebedrijven, Televisie en haar eerste toepassingen, Maatschappelijke impact van het medium radio en Algemene conclusie.
Dankbetuigingen gaan uit naar Prof. Dr. Eric Vanhautte, die mij de toelating gaf om dit
proefschrift te schrijven, en de vele liefhebbers van oude radiotoestellen en gerelateerde
media zoals Bruno Brasseur (radiomuseum Olen), Thierry Magis, Roger Florus, Rudi Sillen (Retro Radio Vlaanderen) en Karel Verstringe (S.B.R. Museum) die mij tips gaven of
informatie ter beschikking stelden.
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Hoofdstuk 1:
Afbakening van het onderzoeksveld, probleemstelling en methodiek
1. Probleemstelling
Vóór de Eerste Wereldoorlog waren de voorwaarden voor de Belgische geboorte van
de radio-omroep al aanwezig na experimenten te Brussel. In 1914 verzorgde België - als
eerste Europese natie - een radioconcert vanuit het koninklijk paleis te Laken. Tijdens de
oorlog werd de Télégraphie Sans Fil (T.S.F.) ten dienste gesteld van de krijgsverrichtingen. Kort nadien werd het principe vooral gebruikt voor communicatie over lange afstand
(land en zee). Daarnaast wilden veteranen uit de oorlog in private kring verder experimenteren met zend- en ontvangsttoestellen. De telegrafie-industrie zag dan ook kansen om het
medium te commercialiseren.
De opkomst en de bloeiperiode van de radio als massamedium situeert zich in het interbellum (1919-1939). In België kwam dit iets later tot stand dan in de andere Europese
landen tengevolge van een zwaar beschadigd productieapparaat. De “take-off” van omroep
en industrie situeert zich in de vroege jaren twintig. In deze periode werden in de Westerse
wereld de eerste radiostations opgericht en ontvangtoestellen gecommercialiseerd. Radioomroep was vrijwel overal een initiatief van radio-elektrische bedrijven. Pas in 1922 werd
de Société Belge Radio-électrique opgericht die een jaar later het eerste radiostation uit
grond stampte. De S.B.R. was ook betrokken bij de uitbouw van een radiotelegrafisch net.
In 1926 was radiotelegrafische communicatie met de Belgische kolonie Congo een feit. In
het zog van deze onderneming zouden in de loop van de jaren twintig, maar vooral de jaren
dertig een groot aantal ondernemingen het levenslicht zien.
De Belgische Radio-industrie is nauwelijks beschreven, wat grotendeels te wijten is
aan de weinig rooskleurige bronnensituatie. Amateurs en verzamelaars beweren evenwel
daarmee bezig te zijn. Echter, in de meeste gevallen is het onderzoek weinig systematisch
opgevat en niet geprojecteerd tegen de sociale, politieke en economische achtergrond van
het interbellum. Waarom dan opteren voor de combinatie van radio-industrie en omroep?
Beide aspecten kunnen niet los van elkaar beschouwd worden. Omroep, uitbreiding van het
radiotelegrafisch verkeer en de productie van radio-elektrisch materiaal bewerkstelligden
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namelijk het ontstaan van een nieuwe industrie. De Société Belge Radio-électrique, de
grootste Belgische onderneming uit het interbellum, schreef: “Radiodiffusion d’une part,
acroissement du traffic télégraphique d’autre part, ont eu pour consequence une demande
considerable de matériel radio-éléctrique, demande qui a entrainé la création d’une industrie nouvelle” (Bulletin mensuel de la Sociéte Belge Radio-électrique, 1927).
Deze scriptie poogt een antwoord te vinden op de vragen: waar, wanneer, waarom en
onder welke omstandigheden kwam de radio-industrie en omroep in België tot ontluiking
en bloei? Alle ontwikkelingen in de Belgische radio-industrie tussen 1919 en de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog worden geprojecteerd tegen de maatschappelijke, sociale,
economische en politieke achtergrond van het interbellum in België. Bovendien wordt de
rol van deze kleine natie inzake uitzendingen, telegrafisch verkeer en radioproductie wat
betreft de binnen- en buitenlandse markt gesitueerd ten opzichte van de andere Europese
landen zoals Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland én de Verenigde Staten van Amerika.
Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan het medium in opmars: televisie, de logische doorontwikkeling van de radiotechniek. In de jaren dertig werd vrijwel overal in de
Westerse wereld met dit nieuwe medium geëxperimenteerd. Reeds in 1936 werden in
Groot-Brittannië de eerste publieke uitzendingen verzorgd. Welke rol speelde België - de
overheid, ingenieurs, de radio-elektrische nijverheid - in deze evolutie? Er waren alleszins
plannen, de techniek maakte het mogelijk en er werd een zendmast voorzien op het nieuwe
N.I.R.-gebouw te Elsene. Desondanks dienden de Belgen te wachten tot 1958 om het kijkkastje in huis te halen.
De vraagstelling is veelzijdig, daar het om een complexe evolutie gaat. Waarom was
net de koninklijke familie betrokken bij de geboorte van de eerste radio-uitzendingen en
wat waren haar doelstellingen en ambities met het nieuwe medium? Het koningshuis had
natuurlijk grote belangstelling in langeafstandscommunicatie met Congo en was samen
met de Brusselse “haut-finance” betrokken bij de oprichting van de Sociéte Belge Radioélectrique in 1922. Hoe stelde de overheid zich op tegenover radio-omroep en industrie?
Welke bedrijven lagen aan de grondslag bij de uitbouw van de radio-elektrische nijverheid
en wat waren de doelstellingen en de strategieën?
Belangrijk is de verhouding tussen omroep en industrie. Immers, om de verkoop van
ontvangers rendabel te maken moesten er radiostations aanwezig zijn. In het tweetalige
België schiep dit heel wat problemen. Radio was in de pioniersjaren grotendeels een Franstalige en elitaire aangelegenheid. De Vlamingen streden dan ook voor Nederlandstalige uit5

zendingen. Deze radiostrijd werd reeds door PUTSEYS J., “Een verkenning van het massamedium radio in België. 1900-1933, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U.L, 1984,
afdoende onderzocht. Kennis van deze materie is onontbeerlijk, de radio-industrie bekleedt
er immers een voorname rol in.
De eerste radiobezitters in de jaren twintig waren gegoede burgers en stonden bekend
als radioamateurs die zich organiseerden in diverse clubs en verenigingen. Wie waren deze
radioamateurs en wat waren de doelstellingen en bezigheden van de verenigingen? Met
welke aspecten van de radio hielden ze zich in hun vrije tijd bezig? Hoeveel clubs telde het
land en vormden deze netwerken onderlinge uitwisseling? Het belang van deze mensen
mag niet onderschat worden. In de beginjaren waren radio’s nog vrij gecompliceerd, duur
en niet echt gebruiksvriendelijk. De amateurs wierpen zich op als vorsers: ze behandelden
zend- en ontvangstproblemen, ontwierpen en bouwden eigen radio’s, bewerkstelligden de
verspreiding en vulgarisatie van het medium en speelden een cruciale rol bij de oprichting
van particuliere stations. Radioproducenten hadden er dus alle baat bij om in te spelen op
de zelfbouwers. In die vroege jaren was de aankoop van een fabriekstoestel voor velen onbereikbaar. Daarom richtte men zich ook op de kleinere beurzen door het aanbieden van
éénlampers, zelfbouwpakketten en kristalontvangers die men kon beluisteren met een koptelefoon.
Reeds in 1922 ging de Sociéte Belge Radioélectrique (S.B.R.), de eerste belangrijke producent van
omroepontvangers van start. Vanaf 23 november 1923
verzorgde

de

onderneming

Franstalige

radio-

uitzendingen via de zender Radio Bruxelles, die een jaar
later werd omgedoopt tot Radio-Belgique2. Wie waren
de oprichters van deze onderneming, waarom werd ze
opgericht, wat waren haar doelstellingen en hoe
ontwikkelde dit bedrijf zich? De S.B.R. was bedoeld als
een volledig Belgische onderneming: Belgisch kapitaal,
radiotelegrafische verbindingen met
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Belgisch personeel en Belgische producten. Men

de Belgische kolonie Kongo.

produceerde niet alleen ontvangers, maar was tevens

(Radio-S.B.R., 1930)

betrokken bij de uitbouw van een (inter)nationaal

Pas in 1929 werd een Nederlandstalige tegenhanger opgericht: de N.V. Radio. Daarnaast waren ook al enkele particuliere stations in de ether.
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radionet voor telegrafieverkeer en communicatie met de Belgische kolonie. Het is dan ook
van belang om na te gaan hoe dit radionet werkte en uitgebouwd werd. Het bestuur slaagde
erin om tijdens het interbellum iedere vorm van buitenlandse inmenging - ondanks de vele
overnamepogingen van Philips - af te weren. De vraag hoe men daar in slaagde is dus cruciaal. Radio-Belgique verwaarloosde de Nederlandstalige luisteraars volkomen. Nochtans
bood het nog onontgonnen Vlaanderen veel commerciële perspectieven. Waarom ging de
S.B.R. niet over tot uitzendingen in beide landstalen? Hoe kon dit privé-station overleven
zonder noemenswaardige steun?
In 1920 waren er nauwelijks 26 toestellen. In de loop
van de jaren twintig kende de radio een langzame
verspreiding. Aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog overschreed men de kaap van 1 miljoen
toestellen. Wanneer kan men van een doorbraak en popularisering gewagen?
Om de evolutie en de doorbraak van het medium
tijdens het interbellum te schetsen moet men de
jaarlijkse aangroei en geografische verspreiding van
radiotoestellen en radiostations, de luisterdichtheid, de
elektrificatie van steden en gemeenten, het aantal
nieuwe

bedrijven

en

faillissementen

(nationale

producenten, toeleveringsbedrijven, in- en uitvoerders
De fabriek in de jaren dertig. Modern,
volledig Belgisch (bestuur, producten,
kapitaal).

buitenlandse fabrieken en filialen), evolutie van
prijzen, invoer, uitvoer en heruitvoer in ogenschouw
nemen. Men moet zich ook de vraag stellen hoe de

radio-elektrische nijverheid in de jaren twintig en dertig was georganiseerd. Wat was de
verhouding tussen zelfbouw en fabrieksmodellen en hoe evolueerde het productieproces?
Tot 1927-1928 wisten de nationale fabrikanten de binnenlandse markt te voorzien van radiotoestellen. De uitvoer was zeer beperkt en de concurrentie van buitenlandse producenten werd zeer hevig. Aan wat was dit te wijten?
In de literatuur worden de jaren dertig vaak aangeduid als de “radio-days”. En inderdaad, vanaf het begin der dertiger jaren zou het aantal radiotoestellen dat een weg naar de
huiskamers vond expansief toenemen. Ook het aantal radioproducenten, handelaars en vertegenwoordigers nam aanzienlijk toe. Als men de economische curve in ogenschouw
neemt is dit vreemd te noemen. Vanaf 1930 zette zich een wereldwijde, structurele crisis
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door die gepaard ging met verminderde koopkracht, werkloosheid en toenemend protectionisme (devaluatie, deflatie, contingenteringen, verhoogde invoerrechten). Ondanks de economische malaise hield de radio-elektrische nijverheid zich, in vergelijking met andere industriële sectoren, staande. De Belgische auto-industrie (o.m. Minerva) daarentegen werd
van de kaart geveegd.
De jaarlijkse aangroei van radiotoestellen
kende tijdens de crisisjaren vrijwel een constant
niveau, maar wat was het aandeel van de
Belgische producten hierin? In het buitenland
werd een politiek gevoerd die de consument
De radio-industrie als crisisbestrijdingsmiddel.
In de jaren dertig konden radio’s per dag, per
week, per maand of per jaar worden afbetaald.
(S.B.R-Radio)

aanspoorde om enkel nationale producten te
kopen zodat in combinatie met protectionistische
maatregelen de markt werd afgeschermd van de
buitenlandse concurrentie. Was dit in België ook

het geval? Zo ja, kocht de Belg dan Belgisch?
De situatie in het kleine
België kan niet los gezien
worden van de Europese
ontwikkelingen

en

wordt

dan ook in een ruim kader
geplaatst. Vooral de invloed
van Philips en de invoer van
Amerikaanse radiotoestellen
en lampen schijnt cruciaal te
zijn geweest. Daarvoor dient
de positie van de Belgische
Jaarlijkse aangroei van radiotoestellen, 1930-1937

radionijverheid zowel op de

(S.B.R.-Radio)

binnen- als de buitenlandse

markt worden bepaald. Statistisch materiaal, zoals overheidpublicaties, is daarin onontbeerlijk (zie infra).
Het sociale leven werd in de loop der jaren steeds meer beïnvloed door de radio. Er
wordt dan ook aandacht besteed aan de sociale impact van het medium. Zowel mannen als
vrouwen waren tewerkgesteld in de radio-industrie, kochten radiotoestellen (geen gemakkelijke kwestie), luisterden naar de radio, bezochten radiosalons, knutselden of assem8

bleerden zelf toestellen, werden geplaagd door radiostoringen, studeerden voor radiotechnicus (een vak met toekomst), dienden hun radio te laten herstellen, kochten of waren geabonneerd op radiomagazines etc. Hoe zat het met het luistergedrag van Vlamingen, Walen
en Brusselaars, mannen en vrouwen? Naar wat werd er geluisterd en naar wat kon men
luisteren? De motivatie van gewone mensen om tot de aankoop van een radiotoestel over te
gaan moet dus achterhaald worden.
Het uitzicht van het radiolandschap was van groot belang bij de aankoop van een radiotoestel. Vooral de regionale zenders genoten een grote populariteit bij de bevolking. Vooral
gevarieerde, ontspannende programma’s stimuleerden de verkoop. Andere factoren waren
de kwaliteit van ontvangst (situering ten opzichte van de zenders), het seizoen, de prijs en
grote evenementen (v.b. de Ronde van Frankrijk). Vooral in de zomermaanden, toen het
leven zich buitenshuis verplaatste, nam de verkoop van radiotoestellen af. Hoe overbrugden de producenten en handelaars het “dode seizoen” (v.b. productie van ijskasten)? Was
er na verloop van tijd wel nog sprake van een dood seizoen?
Men moet eveneens aandacht besteden
aan de “radiostrijd” die de jaren twintig
beheerste. Gelijkgestemde zielen (levensbeschouwing, politieke overtuiging) verenigden zich om radio te maken. Pas in 1929
gingen de eerste volwaardige Nederlandstalige uitzendingen de ether in. Uiteindelijk
werd in 1930 een einde gemaakt aan de politieke verwarring met de oprichting van
het Nationaal Instituut voor Radiodiffusie
(N.I.R./I.N.R.). Het spreekt voor zich dat
deze factoren een invloed hadden op de industrie. Een belichting van de doelstellingen, werking, inplanting van de regionale zenders, de omroepverenigingen en de
Positie van België in Europa inzake luisterdichtheid

openbare omroep is daarom noodzakelijk.

(S.BR.-Radio, 1936)

Van de talloze grote, middelgrote

bedrijven, kleine producenten en ateliers hebben slechts een handvol zich na de Tweede
Wereldoorlog staande kunnen houden. Het Kortrijkse bedrijf BARCO en de Nederlandse
elektronicagigant Philips (Eindhoven, Leuven) zijn vrijwel de enige vooroorlogse bedrij9

ven die anno 2005 nog bestaan. Andere namen zoals S.B.R (Ukkel-Vorst), S.I.C.E.R. (Machelen), RADIOBELL (Schoten), SIERA (Brussel), F.N.R. (Brussel), RADIO R.R. (Brussel), RADIO ALFA (Brussel), ERPE (Brussel), NOVERA, RUBIS, SCARABEE (St. Pieters-Woluwe), NOVAK (Brussel), DESMET (Aalst), R.B.C. (Tongeren) en nog veel mindere bekende merken zoals ORTHODYNE (Luik), SYMPHONIC, SONICLAIR (Brussel),
TRIALMO (Brussel), SUPREMA (Antwerpen), REXOLA (Brussel), G.B. (Brussel),
ITAX en MAGNETIC zijn stuk voor stuk kopje ondergegaan, overleefden de oorlog niet
of werden overgenomen en nadien geliquideerd door grotere gehelen. Vele van deze merken leverden prachtige toestellen die nu staan te pronken in musea of bij verzamelaars
zonder dat men echt weet welke oorsprong ze hebben. Vandaag kent België nog nauwelijks een radio- en televisienijverheid. Het is dan ook van belang om deze geschiedenis te
reconstrueren.
De structuur van de scriptie is opgevat als een beschrijving van de rol die de radio in
het interbellum ging innemen op politiek, economisch en sociaal vlak. Een beschrijving
van deze drie componenten vormt het raamwerk van de scriptie dat toelaat om de geschiedenis van de radionijverheid, onderdeel van een elektrische speerpuntsector, in te passen.
Vertrekpunt is de situatie vóór de Eerste Wereldoorlog met de doorbraak van de draadloze
telegrafie en telefonie, de telegrafie-industrie, de communicatie met Congo en de pioniersjaren van de radio-industrie en omroep. De Belgische positie wordt in de internationale
context geplaatst en vergeleken met de buurlanden. Andere aandachtspunten zijn: de langzame groei, verspreiding en de uiteindelijke doorbraak van het massamedium aan het begin
van de jaren dertig en de radio-industrie zelf (belangrijkheid, positie op de nationale en internationale markt, verspreiding, functioneren etc.). Het spreekt voor zich dat vooral de
grootste actoren en processen besproken worden. Alle belangrijke industriesteden komen
aan bod: Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Charleroi en Verviers. Waar mogelijk worden
ook de kleinere producenten behandeld. Brussel vertegenwoordigt de hoofdbrok omdat de
hoofdstad de kern van de radio-elektrische nijverheid vormde.
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2. Zoekstrategie en methodiek
2.1. Bibliografie en archieven
Lange tijd speelde ik met het idee om een bedrijfsgeschiedenis te schrijven over de
“Sociéte Belge Radio-électrique”, de grootste Belgische fabrikant van omroepontvangers.
Aangezien het grootste deel van het archiefmateriaal van de vooroorlogse periode verdwenen is, heb ik dit plan moeten laten varen. Ook voor de andere Belgische radiobedrijven uit
het interbellum is dit vaak het geval. De archiefbewaring is dan ook weinig rooskleurig te
noemen. Een uitzondering is het Kortrijkse BARCO. Deze onderneming groeide na de
Tweede Wereldoorlog uit tot een wereldspeler. In 2004 verscheen zelfs een bedrijfsgeschiedenis. Ook de vooroorlogse archieven van de S.A. Philips Radio Belge (1925-) zijn
bewaard gebleven. Daarnaast beschikt enkel het Algemeen Rijksarchief over archiefmateriaal m.b.t. de radio-elektrische nijverheid. In het bestand “Filiales de Philips Belgium”
bevindt zich een doos (n. 98) met documenten m.b.t. de “Société Belge Radio-éléctrique”.
Ze bevat Notulen van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering - aangevuld met publicaties uit het Belgisch Staatsblad - briefwisseling en een aandelenregister. Immers, na
de Tweede Wereldoorlog verloor de S.B.R. haar zelfstandigheid en werd ze afhankelijk
van Philips. Ook andere Belgische ondernemingen zoals Siera, Novak, M.B.L.E (fabrikant
van lampen) ondergingen dit lot. Deze bedrijven en nog vele anderen worden eveneens
vermeld in het bestand van de Belgische Philips-groep. In de jaren dertig behoorden zij tot
het kruim van de Belgische radionijverheid. In M. JACQUEMIN, C. SIX en C. VANCOPPENOLLE, Guide des Archives d'Associations professionelles et d' Entreprises en région
Bruxelloise, Bruxelles, AGR, 2001 (Guides 51) vindt men tal van inlichtingen en aanknopingspunten.
Hulpinstrumenten die een indicatie geven van het bewaarde archiefmateriaal zijn
COPPEJANS-DESMEDT H., Gids van de bedrijfsarchieven bewaard in alle depots van
België., Brussel, 1975 en COPPEJANS-DESMEDT H., LUYCKX Ch., VAN OVERSTRAETEN D., WELLENS R., Gids van de bedrijfarchieven toegankelijk voor het publiek in België, Brussel, 1998. Beide gidsen bieden een overzicht van de bedrijfsdocumenten die zich in de rijks- en stadsarchieven, musea, universiteiten, centra en verenigingen
bevinden. Voor elk van de beschreven archieven wordt vermeld in welke sector het bedrijf
actief was. Naast de omvang wordt eveneens de periode aangegeven waarop de documen-
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ten betrekking hebben. Vervolgens worden de belangrijkste bronnenreeksen opgesomd en
de consultatiemodaliteiten gestipuleerd. Ook het bestaan van gepubliceerde of onuitgegeven inventarissen wordt vermeld.
Methodologische wenken bij de verwerking van documenten bewaard in bedrijfsarchieven vindt men o.m. in DEVOS G., Bedrijfsgeschiedenis, een uitdaging: studiedag naar
aanleiding van 25 jaar Centrum Bedrijfsgeschiedenis, UFSIA, Universiteit Antwerpen,
Algemeen rijksarchief, Brussel, 1998, 120 p.; VANCOPPENOLLE C., SAS B., Een succesvolle onderneming: handleiding voor het schrijven van een bedrijfsgeschiedenis, Algemeen rijksarchief, 2002, 376 p. en LEFEBVRE W., BUYST E., Bedrijfsgeschiedenis en
bedrijfsarchieven in België, 19de - 20ste eeuw., Jan Dhondt Stichting, Belgisch tijdschrift
voor nieuwste geschiedenis 33, 650 p.
Omdat een referentiekader ontbrak had het weinig zin om de resterende archiefbestanden te onderzoeken. Ik heb dan ook geopteerd om een meer algemeen onderzoek op te starten met de Belgische radio-industrie en omroep als thema. Het werd toen al duidelijk dat
tijdschriften en overheidspublicaties de belangrijkste bronnen zouden vormen.
De Belgische radio-industrie is nauwelijks beschreven waardoor een specifieke bibliografie onbestaande is. De historiografie van de omroep daarentegen is gelukkig uitgebreider. Een beknopte bibliografie en geschiedkundig overzicht is opgenomen in: VAN DEN
EECKHOUT P., VANTHEMSCHE G., Bronnen voor de studie van het hedendaagse België. 19e - 20e eeuw., VUB Press, 2005, 1439 p3. Een raadpleging van de standaardwerken
gaf enige verwijzingen naar de industrie. Het werk bevat ook verwijzingen naar archiefbewaarplaatsen, inventarissen, gidsen, tijdschriften en overheidpublicaties m.b.t. omroep en
nijverheid.
Daarnaast had ik reeds lange tijd weet van bedrijfstijdschriften, verzamelaars en geïnteresseerden reikten invalshoeken en bronnen aan. De tijdschriften gaven op hun beurt nieuwe aanknopingspunten: publicaties van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van
Tewerkstelling, statistische bronnen, andere tijdschriften, jaarboeken en dergelijke. Ook
hier liet “Bronnen voor de studie van het hedendaagse België” verfijning en lokalisatie
toe.
De catalogi van de Koninklijke bibliotheek te Brussel (http://www.kbr.be/) zijn een bibliografie op zich. Dankzij het Wettelijk Depot kan men er vrijwel alle literatuur (tijdschriften, boeken, catalogi, handboeken, encyclopedieën, overheidspublicaties) raadplegen
3

BURGELMAN J.C., GOYVAERTS P, Deel V, hoofdstuk II: De bronnen van de audiovisuele media, pp. 1199-1215
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die ooit in België zijn gepubliceerd. Bij het zoeken naar bronnen moet men evenwel rekening houden met de terminologie waarmee het medium werd aangeduid. Er bestaan verschillende benamingen, maar ze zijn allen het synoniem voor radio: “Télégraphie Sans Fil,
telefonie sans fil, Draadloze Telegrafie, radiotélégraphie, Wireless, Drahtlose en Radiophonie”. Ook tijdschriften die handelden over elektrische toepassingen besteedden vanaf
1919 aandacht aan de draadloze telegrafie en telefonie.
Zoals hoger vermeld moet men algemene kaders schetsen om de radio-industrie in te
passen. Voor de geschiedenis en evolutie van de Belgische radio-omroep, de geschiedenis
van radiotechniek en productie, de economische, politieke en sociale geschiedenis van
België en de invloed van het medium op het dagelijks leven volstond de bestaande literatuur, aangevuld met informatie uit een selectie van tijdschriften (programmabladen, revues,
clubbladen, etc.).
Een bibliografie met de belangrijkste radiobladen van vóór 1940 is opgenomen in
“Bronnen voor de geschiedenis van het hedendaagse België”. Voor de beschrijving van de
radio-industrie werden bronnen van diverse aard geconsulteerd: tijdschriften, overheidspublicaties en publicitair materiaal. Publicaties van de omroepverenigingen bevinden zich
hoofdzakelijk in het VRT-archief. Ze zijn van belang voor de impact van het medium op
maatschappelijk vlak.

2.2. Literatuur over de technologische ontwikkeling van het medium
Over de uitvinding, technische ontwikkeling en de eerste toepassingen van radiotelegrafie, telefonie en radiofonie is al heel wat verschenen zoals de vele T.S.F.-handboeken
uit het interbellum en recente overzichtswerken. Wie geïnteresseerd is in een gedegen
overzicht van de technische ontwikkeling van de radio kan het best de Angelsakische literatuur m.b.t tot deze materie consulteren zoals REGAL B., “Radio : the life story of a
technology”, Westport, Greenwood press, 2005 of GARRAT G.R.M.; “The early history
of radio from Faraday to Marconi”, London : Institution of electrical engineers, 1994, 93
p. Ze zijn noodzakelijk om zich een beeld te kunnen vormen van de technologische evolutie en verschuivingen inzake productie van radio-elektrisch materiaal. De technologische
evolutie was een belangrijke factor in de verspreiding en massificatie van ontvangers. Zo
werden eind jaren twintig, begin jaren dertig de batterijontvangers steeds meer verdrongen
door toestellen die rechtstreeks op het lichtnet konden worden aangesloten. Ze waren veel
gebruiksvriendelijker, hetgeen de verkoop stimuleerde. Andere factoren waren de elektrifi13

catie van steden en gemeenten, de oprichting van het N.I.R., omroepverenigingen en particuliere stations, prijsdalingen, termijnbetaling, massaproductie, etc.

2.3. Literatuur over de Belgische radio-omroep
De historiografie over de Belgische radio-omroep is - ondanks “75 jaar Radio - 50 jaar
televisie” - momenteel aan de magere kant. Vooral het ontstaan en de evolutie van de nationale radio-omroep (het N.I.R./I.N.R.) zijn de laatste decennia het onderwerp van studie
geweest. Het radiobestel van vóór 1930 is minder uitvoerig beschreven. Daarbij zijn de
schrijfsels van de Belgische pioniers Robert Goldschmidt en Raymond Braillard (“Le télégraphie Sans Fil au Congo Belge”, “La radiophonie en Belgique”) uit de twintiger jaren
vrijwel de enige eigentijdse bronnen. Studies zijn dun gezaaid. BERTELS W. schreef in
1972: “Die dingen behoren allemaal tot het verleden : geschiedenis van de omroep in België” (B.R.T., 130 p.), een jaar later publiceerden VAN HAGENDOREN P. en MIGNON
J., “1923-1973 : La radio Belge a 50 ans” (RTB Bruxelles, 1973). Eerstgenoemde werk
bevat veel mondelinge (anekdotische) geschiedenis. Een socio-politieke benadering vormt
dan weer het onderwerp van de (onuitgegeven) licentiaatsverhandeling (K.U.L) van PUTSEYS J. uit 1984: “Radio en Politiek: verkenning van het medium radio in Belgie: 19001933”.
Dergelijke studies zijn van belang voor de kadering van het medium in het sociopolitieke en levensbeschouwelijke vlak. Het bestaan van een radio-omroep was immers
van belang voor de verkoop van toestellen. In het tweetalige België was dit omwille van de
taalkwestie een heikel punt. De eerste zenders waren Franstalig en bemoeilijkten de verkoop en verspreiding in de Vlaamse provincies.

2.4. Literatuur over radio- en zendamateurs
De nalatenschap van de radio- en zendamateurs is aanzienlijk. Vooral ingenieurs, leerkrachten, militairen, handelaars in radiotoestellen en radiofonisch materiaal en liefhebbers
met kennis van zaken verenigden zich in clubs. Zij traden op als vorsers, bogen zich over
zend- en ontvangstproblemen en speelden een belangrijke rol in de verspreiding en vulgarisatie van de radiotechniek. Daarnaast lagen zij ook aan de basis van de particuliere radio-
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stations. Op deze manier droegen zij ook bij aan de ontwikkeling van de radio-industrie en
werd niet zelden de dialoog aangegaan met producenten.
Er zijn talloze tijdschriften, cursussen en vademecums voor de zelfbouwer bewaard. Ze
bevatten hoofdzakelijk technische informatie (Hoe bouw ik mijn eigen radio?) wat voor dit
onderzoeksgebied minder relevant was. Het was niet de bedoeling een geschiedenis te
schrijven van de technische evolutie van het radiotoestel. Dit komt aan bod, maar in algemene bewoordingen.
Het design en het esthetisch belang van de radio als gebruiksvoorwerp is dan weer uitvoerig beschreven, vooral door Angelsaksische publicisten. In de jaren twintig waren het
vormeloze bakken, maar in de jaren dertig - toen de radio een prominente rol in de huiskamers ging bekleden - werden het echte meubelstukken. Over de vormgeving van de Belgische toestellen is vrijwel niets geschreven, tenzij occasioneel in ledenbladen van verzamelende clubs. Nochtans bezaten ze een typisch karakter en uitzicht.

2.5. Literatuur over de Belgische radio-industrie
De geschiedenis van de Belgische radio-industrie was op het moment dat dit onderzoek
een aanvang nam nog grotendeels een “tabula rasa”. Het onderzoek van verzamelaars was
niet systematisch, niet gekaderd in de ruimere socio-economische context en te zeer gericht
op toestellen “an sich”. Meestal poogde men om de Belgische radioproductie te inventariseren (toestellen) zonder veel oog te hebben voor de sociaal-economische geschiedenis van
de nationale radiofabrikanten, in- en uitvoerders, groothandelaars en filialen van buitenlandse bedrijven op Belgisch grondgebied. Ze baseren zich te vaak op folders en reclamemateriaal waardoor de inplanting van de diverse ondernemingen wel kan worden achterhaald, maar niet hun oprichting, eventuele faillissementen en belangrijkheid. Een voorbeeld van een dergelijke en verdienstelijke poging is het werk van de Brusselaar Thiery
Magis. De resultaten zijn consulteerbaar op www.radiocollection.be. Dergelijke initiatieven zijn vooral interessant voor het bekomen van verloren gewaande informatie en aanknopingspunten.
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De Waalse verzamelaar Roger Florus
ondernam met de onuitgegeven “La
radiotélégraphie et radiophonie en Belgique”

(Verviers),

een

verdienstelijke

poging om het aandeel van de Société
Belge Radio-électrique in de Belgische
radio-industrie te beschrijven. De man
beschikt over het privé-archief van een
Links: Beperkt overzicht van een aantal Belgische radio-

medewerker van deze onderneming, maar
desondanks is dit een amateuristisch werk.

producenten. (www.radiocollection.be)

Het vertoont teveel hiaten, het voetnotenapparaat is mank te noemen en er werden weinig of geen comparatieve en statistische
bronnen geraadpleegd. Een probleemstelling ontbreekt. Ze is vooral interessant voor de
verloren gewaande informatie over de S.B.R.
Eén van de weinige, wetenschappelijk onderbouwde bedrijfsgeschiedenissen is die van
het Kortrijkse BARCO: “An eye for niche markets, the strategic growth of Barco”4. Daarin staat beschreven hoe deze onderneming erin slaagde om van een familiebedrijf - gericht
op de productie en import van radiotoestellen - uit te groeien tot een elektronicagigant. Het
eerste deel is voor dit onderzoek belangrijk geweest omdat een antwoord wordt gegeven op
de redenen waarom en onder welke omstandigheden een bedrijf besloot om radioelektrisch materiaal in te voeren en zelf te assembleren of produceren. Daarnaast worden
ook de overlevingsstrategieën van de onderneming tijdens de crisisjaren en de factoren en
beslissingen die groei genereerden blootgelegd.
Een ander, onontbeerlijk, werk is de bedrijfsgeschiedenis van de “Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil” (S.A.I.T): “Mastering the waves. From Guglielmo
Marconi over S.A.I.T to Zenitel”. Dit bedrijf stond aan het eind van de 19e eeuw aan de
wieg van de radiocommunicatie in België en installeerde zender en ontvangers voor de lange afstandscommunicatie over land en zee. Zij vervaardigden echter geen omroepontvangers, maar er waren sterke banden met de “Sociéte Belge Radio-éléctrique”, die in 1922
opgericht werd als productiepoot. Het boek kwam tot stand in 2003, naar aanleiding van de
honderdste verjaardag van de onderneming en is online consulteerbaar5.

4
5

BUYST E., LOWYCK K., SOETE A., An eye for niche markets, the strategic growth of Barco, Lannoo, Tielt, 2004.
http://www.zenitel.biz/CSS/02_about_us/2_history/pdf/BoekSait_En_No.pdf
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Inzake de geschiedenis van de “Société Belge Radio-électrique” werd een verdienstelijke poging gedaan door SILLENS R., de voorzitter van de vereniging Retro Radio
Vlaanderen. Echter, in de vier korte boekdeeltjes - een bijlage bij het tijdschrift van de vereniging - gaat vrijwel alle aandacht naar de productie van radio-ontvangers tussen 1922 en
1947. De groei, samenstelling en de werking van het bedrijf komen eveneens aan bod,
maar van een échte bedrijfsgeschiedenis kan geen sprake zijn. Sillens baseerde zich hoofdzakelijk op de tijdschriften van de onderneming, technische schema’s en publicitair materiaal. Zo wordt bijvoorbeeld nergens een woord gerept over uitvoer, de marktpositie van de
onderneming, de pogingen tot overname van Philips en dergelijke. De schrijfsels zijn ook
in geen enkele bibliotheek consulteerbaar. Men dient contact op te nemen met de vereniging zelf.
Over “Bell Telephone” (Antwerpen) verscheen in 1982 een bedrijfsgeschiedenis getiteld “Bell Telephone Company: 1882-1982”. Deze onderneming produceerde niet alleen
telefonisch materiaal, maar ook radio’s onder de naam “Radiobell”. Daarnaast zijn er de
talloze tijdschriften die zowel technische, economische, sociale en politieke gegevens bevatten (zie tijdschriften).

2.6. Literatuur over de Nederlandse radio-industrie
In Nederland daarentegen staat men al veel verder. Zo beschreef Frans J.J. Driessens,
beheerder van het Radio Amateur Museum (Reusel) in “De opkomst van de Nederlandse
Radio-industrie” de evolutie van het medium tussen 1900 en 1940. Deze speurder bracht
meer dan 450 Nederlandse radiofabrikanten in kaart. Daarnaast werd door Guus Bekooy in
1991 een bedrijfsgeschiedenis van Philips (eigen beheer, Eindhoven) uitgegeven: “Philips
Honderd. Een industriële onderneming: 1891-1991” (208 p.). Dit boek is een schets van
opeenvolgende generaties vol menselijke en zakelijke overtuigingen, een soort ooggetuigenverslag in woord en beeld. Deze werken zijn van groot belang, omdat Philips aan het
eind van de jaren twintig zich steeds sterker begon te manifesteren op de Belgische én Europese markt zowel inzake radio- als lampenproductie. Beide werken zijn in België echter
zeer lastig te verkrijgen.
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2.7. Literatuur over de Belgische economie tijdens het Interbellum
Het is noodzakelijk om de Belgische radio-industrie te kaderen in de economie van het
interbellum, een bewogen periode. Na een relatief snel herstel van de Belgische economie,
zette zich in het begin van de jaren een dertig een structurele crisis is in. Het is dan ook
vreemd dat tijdens deze periode van hoge werkloosheid en verminderde koopkracht de radioproductie een massale doorbraak kende. Men moet bijgevolg de mechanismen die de
Belgische staat, de Europese landen en de Verenigde Staten (muntdevaluatie, protectionisme, deflatie) hanteerden als antwoord op de crisis in relatie brengen met de radionijverheid. Dit verklaart onder meer waarom de Belgische producenten klein bleven en hevige
concurrentie van het buitenland ondervonden. Andere aspecten zoals prijzen en lonen dienen vergeleken te worden met de prijzen van radiotoestellen en hun accessoires. Dergelijke
basisinformatie is te vinden in de talloze overzichtswerken over het interbellum in België
zoals VANTHEMSCHE G., De werkloosheid in België, 1929-1940, Antwerpen, 1989;
VANTHEMSCHE G. en SCHOLLIERS P., Loonindexering en sociale vrede. Koopkracht
en klassenstrijd tijdens het interbellum, Brussel, 1985. Een meer algemener werk dat alle
aspecten van het leven in de jaren dertig in beschouwing neemt is GOBYN R. (red.), “De
jaren '30 in België : de massa in verleiding”, ASLK, 318 p.
Ook in eigentijdse encyclopedieën en algemene boeken over België kan men soms onvermoede indicaties vinden m.b.t. de radio-industrie. Zo bevat “La Belgique Centenaire”
(1929), een jubileum uitgave naar aanleiding van de 100e verjaardag van België een overzicht van de belangrijkste industriële takken. Merkwaardig genoeg wordt er geen gewag
gemaakt van een radio-elektrische nijverheid, zelfs niet van de “Société Belge Radioéléctrique”. De voortschrijdende elektrificatie van België komt echter wel aan bod6. Zo
vindt men ook in “L’Essor Economique Belge” (1932) verwijzingen naar de radioindustrie7.

6

LYR R.(red.), La Belgique Centenaire. 1830-1930, Les editions Nationales, Bruxelles, 1930, 557 p.
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2.8. Tijdschriften, overheidspublicaties, statistische gegevens
De belangrijkste bronnen voor een beschrijving m.b.t. tot deze thematiek zijn tijdschriften (radiobladen, programma’s, revues, etc.) en overheidspublicaties (omroep, radioindustrie). Ze verschenen vanaf het begin van de jaren twintig en waren toegespitst op de
ondersteuning, de uitbouw en de vulgarisatie van de radio in België. De tijdschriften zijn
meestal in het Frans opgesteld en werden volgeschreven door ambtenaren, economen, ingenieurs, (technische informatie, besprekingen van toestellen, verslagen van bedrijfsbezoeken, evolutie van de radio-elektrische nijverheid), redactieleden van omroepverenigingen, radioamateurs en liefhebbers (opiniestukken, commentaar, kritische beschouwen over
het Belgische en buitenlandse radiobestel etc.).
Inzake sociale geschiedenis en de invloed van het medium radio op het maatschappelijk laten radiobladen en publicaties van omroepverenigingen en overheidswege toe een
tijdsbeeld te reconstrueren en de evolutie van het medium radio in België te schetsen. Enkele voorbeelden: “Maandschrift Radio” (vanaf 1923), “La Radiophonie pour Tous”, “La
T.S.F. Moderne”, programmabladen zoals “Humoradio” (vanaf 1936), “Radiopost” (vanaf 1927), het programmablad van het N.I.R./I.N.R., bedrijfstijdschriften (“Radio-S.B.R”,
“S.B.R-Radio”), jaarboeken (“Radio-jaarboek 1934”) etc. Vooral de publicaties van de
omroepverenigingen (zie bibliografie) zijn een rijke bron voor de impact van het medium
op het sociale leven. Men vindt er naast programma’s wel eens een bespreking van een radiomerk of fabriek in terug.
Voor de geschiedenis van de radio-industrie zijn de tijdschriften van de “Société Belge
Radio-électrique” een zeer rijke bron omdat dit bedrijf regelmatig berichtte over de evolutie van de radio-industrie in België en de eigen werkzaamheden. Ze geven statistische informatie over het aantal radiobezitters, de geografische verspreiding van radiotoestellen, de
halfjaarlijkse of maandelijkse aangroei. Tussen 1927 en 1938 gaf deze onderneming drie
tijdschriften uit: “Bulletin Mensuel de la Sociéte Belge Radioélectrique” , « Radio-S.B.R. »
en “S.B.R.-Radio”. Laatstgenoemde uitgave verscheen in beide landstalen en werd geïllustreerd met foto’s van Willy Kessels.
Vanaf oktober 1924 verscheen in “Eclairage et Force Motrice. Revue des applications de l’Electricité » de bijlage “La Radio-Industrie”. Pas in september 1929 werd een
onafhankelijk tijdschrift gepubliceerd dat zich enkel toespitste op de radio-elektrische nijverheid en aanverwante industrieën : « La Radio-Industrie. Revue professionnelle de la
T.S.F. et des Industries connexes” (Fitz-Patrick, Bruxelles). Aangezien dit blad niet ver19

bonden was met een producent en geen levensbeschouwelijke signatuur vertoont is de informatie objectiever. Het richtte zich vooral op handelaars en fabrikanten. De eerste pagina
bevat telkens een stand van zaken over de marktsituatie, de expansiemogelijkheden, moeilijkheden en de vooruitzichten van de industrie. Naast cijfermateriaal bevat “La RadioIndustrie” opiniestukken (“Wat koopt men het best”?, “Moet men Belgisch kopen”, etc.),
besprekingen van radiotoestellen en bedrijven en vaak prachtige reclames. Daar het maandelijks verscheen, biedt het een mooi overzicht van de evoluties in de radio-industrie. Het
tijdschrift was de belangrijkste bron voor het schrijven van deze scriptie.
Economische gegevens, en dan vooral cijfermateriaal inzake radiobezit, in- en uitvoer
van radiolampen, gedeeltelijke of volledige radiotoestellen, onderdelen, luidsprekers, heruitvoer en tewerkstelling werden vanaf 1932 verstrekt door het ministerie van Financiën in
“Union économique belgo-luxembourgeoise. Bulletin mensuel du commerce avec les pays
étrangers / Belgisch-Luxemburgsch economisch verbond. Maandelijks bulletin over den
handel met de vreemde landen”. In 1940 werd het na de Duitse inval opgeheven. De voorloper was getiteld: « Ministère des finances. Administration des douanes et des accises.
Service de la statistique commerciale. Bulletin du commerce spécial de la Belgique avec
les pays étrangers ». Het ontbreken van statistisch materiaal m.b.t. omroepontvangers in de
uitgave van 1922-1932 bewijst dat de radio-industrie in de jaren twintig nog geen voorname rol innam. Andere overheidspublicaties bevatten niet of nauwelijks informatie over de
Belgische radio-elektrische nijverheid (tewerkstellingscijfers, aantal bedrijven).
Daarnaast kan men terecht in het “Nationaal Instituut voor statistiek” of het archief
van de R.T.T. dat cijfermateriaal bewaart over de meest uiteenlopende zaken. Ook wat betreft de radio-elektrische nijverheid en het aantal geregistreerde toestellen. Verdere gegevens over de expansie van de Belgische economie tijdens het interbellum zijn zeer sporadisch te vinden in “L’Expansion Belge”, een economisch tijdschrift, en verslagen van de
Kamers van Koophandel zoals het « Bulletin officiel de la Chambre de commerce de
Bruxelles », Chambre de commerce de Bruxelles, 1934- 1937.
Gegevens over de oprichting en faillissementen van radio- en radiodistributiebedrijven,
patenten en wetgeving kan men terugvinden in de kolommen van het “Belgisch staatsblad” (“Moniteur Belge”), de bijlagen met betrekking tot de handelsvennootschappen of
de uiterst zeldzame jaarboeken (zie bibliografie). Het staatsblad is sinds juli 1888 in een
tweetalige versie beschikbaar. Het nauwgezet doornemen van deze secties liet toe om het
aantal, de toename, de eventuele afname, de inplanting, de aard van de onderneming, het
kapitaal, de oprichter (s) en de situering van de fabrikanten in kaart te brengen over een pe20

riode van meer dan 20 jaar. Dit luik vormde de basis van de studie naar de radioelektrische nijverheid in België. Het staatsblad gaf echter moeilijk zijn geheimen prijs omdat slechts een aantal bedrijven onder het trefwoord “Radio” werden geplaatst. Honderden anderen waren alfabetisch opgenomen op grond van stichter- of bedrijfsnaam wat het
opzoekwerk dusdanig bemoeilijkte en tijdsrovend maakte. De uit het staatsblad gefilterde
lijsten zijn verre van exhaustief, maar ze geven toch een mooi beeld van de vele stichtingen, de betrokkenen, de geïnvesteerde kapitalen, en de faillissementen.

3. Vindplaatsen van het bronnenmateriaal
Voornoemde informatie en bronnen bevinden zich hoofdzakelijk in de Universiteitsbibliotheken van Gent, Leuven en de Koninklijke bibliotheek te Brussel. De Universiteitsbibliotheek van Gent bezit heel wat van het vereiste bronnenmateriaal, maar het is vrijwel altijd onvolledig of niet systematisch bewaard. De Koninklijke Bibliotheek te Brussel is dé
vindplaats bij uitstek. Dankzij het Wettelijk Depot is vrijwel al het voornoemde bronnenmateriaal aanwezig. Vervelend is echter dat kopiëren van documenten er vrij duur is. Digitaal fotograferen wordt toegestaan, maar is meestal afhankelijk van degene die achter de
balie staat.
Daarnaast is veel zeldzaam materiaal (radiotoestellen, documentatie, tijdschriften, folders, publiciteit) in handen van verzamelaars en (private) musea. Personen en organisaties
waar men niet omheen kan zijn: Het “Radiomuseum Olen” dat beschikt over een kleine
bibliotheek (www.radiomuseum.olen.be), “Retro Radio Vlaanderen”, het “S.B.R. museum” (www.eeuwfeestpaleisje.be), Thierry Magis, (www.radiocollection.be), Roger Florus
(http://www.radiopassion.be/) en de verzamelaar van hoofdzakelijk Belgische toestellen,
Johan Cateau (http://home.pi.be/~jcatteau/).
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Hoofdstuk 2:
De geboorte van de “télégraphie sans fil”, “draadlooze telegrafie”, “wireleless”, “drahtlose” en “telefonie sans fil”
1. Een lange voorgeschiedenis
Aan de ontvangst van muziek en gesproken woord in de huiskamers via radio-omroep
ging een resem van ontwikkelingen vooraf die opklimmen tot de oudheid. In de Griekse en
Romeinse wereld maakte men gebruik van optische (lichtsignalen, seinarmen, seinvlaggen)
of akoestische telegrafie (trommel- of fluitsignalen, kreten) met tussenstations. Grieken,
Romeinen en Chinezen maakten gebruik van vuren. In Gallië hield men het bij eenvoudige
kreten. Combinaties van vooraf afgesproken signalen stelde de mens in staat om te communiceren op afstand. Met de volksverhuizingen kwam echter een einde aan deze toepassingen. Pas in de 16e eeuw werden ze opnieuw opgevist1. De elektrische telegrafie, de telefonie en na de ontdekking van radiogolven, draadloze telegrafie en telefonie maakten
communicatie op lange afstand mogelijk. De stap naar radio-omroep was uiteindelijk een
logisch gevolg.

2. De ontwikkeling van de telegrafie
Draadloze communicatie door middel van zender en ontvanger kan men een vrij recente uitvinding noemen. In de 18e eeuw bestond enkel het postsysteem waarbij fysieke brieven per koets werden verstuurd. Aan het einde van deze eeuw (1794) bedacht de Fransman
Claude Chappe de telegraaf, een optisch systeem dat bestond uit een netwerk van seintorens. Op het dak van iedere toren bevond zich een armenstel. Door de stand van de vorige
toren over te nemen konden boodschappen overgedragen worden naar een volgende. In
feite waren deze principes al bekend in de oudheid. Het systeem werd aangenomen door de
Conventie en op 19 juli 1794 ingehuldigd2. In datzelfde jaar werd een eerste bericht tussen
Rijsel en Parijs overgebracht in 2 minuten met behulp van 22 tussenstations3. Een eerste

1
2
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netwerk werd rond 1803 - in de Napoleontische periode - geïnstalleerd tussen Parijs, Rijsel en Brussel. In 1810 werd via Antwerpen een verbinding gemaakt met Amsterdam. Het
diende enkel militaire doeleinden en het netwerk werd na 1815 dan ook vernietigd4.
Een doorbraak in de communicatie op lange afstand kwam er met de uitvinding van de
elektrische telegraaf. De eerste experimenten op basis van statische elektriciteit dateren uit
de tweede helft van de 18e eeuw. Na de uitvinding van de Voltazuil demonstreerde de
Duitse arts S.Th. Sömering in 1809 een telegraaf die beruste op de ontwikkeling van gasbelletjes aan een elektrode door elektrolyse. Nadat Orsted in 1820 de werking van elektrische stroom op een magneetnaald had ontdekt, ontwikkelden Duitse onderzoekers telegraaftoestellen die gebruik maakten van uitslaande naalden. Op aandringen van Gauss en
Weber legde C.A. Steinheil in 1837 een telegraaflijn van 5,5 kilometer aan tussen München en Bogenhausen, waarbij tekens werden gecodeerd door opeenvolgende uitwijkingen
van één naald. In datzelfde jaar verkregen William Cook en Charles Wheatstone een octrooi op een telegraaf met 5 naalden. Een jaar later openden zij een telegraafverbinding
tussen de spoorwegstations van de Great Western Railway in Paddington en West-Drayton
die in 1845 werd doorgetrokken tot Slough volgens een tweenaaldensysteem. Het duo
ontwikkelde eveneens een wijzertelegraaf die ingesteld was met behulp van een elektromagneet5. Volgens de Larousse Illustré uit 1923 staat de uitvinding van de elektrische telegraaf op naam van de fransman Lesage (Genève., 1774). De eerste Franse telegrafische
verbinding kwam tot stand in 1844: Paris-Rouan6.
Elektrische verbindingen maakten het mogelijk om de tussenstations ver uit elkaar te
plaatsen. De reistijden van het diplomatieke verkeer werden aanzienlijk verkort en het zakenleven werd minder lokaal. Bovendien kon men aan weersvoorspellingen doen. De
Amerikaan Samuel Morse ontwikkelde een systeem waarbij elektrische stroom in een bepaald patroon werd onderbroken en weer ingeschakeld. Dit principe staat bekend als “Morse Code”. Een tekst werd in code omgezet en door de ontvanger opnieuw op schrift gesteld. De geadresseerde ontving dan een telegram. De eerste experimenten dateren van
1837. In 1844 werd een eerste telegraaflijn in gebruik genomen tussen Baltimore en Washington.
In 1845 verkregen de Britten Cooke en Wheatstone van de Belgische autoriteiten een
tijdelijke concessie om een telegrafieverbinding langs de spoorlijn Brussel - Mechelen 4
5
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Antwerpen te installeren. Aanvankelijk maakte men gebruik van toestellen van het tweenaaldentype, later gebruikte men morsetoestellen. Na afloop van de concessie in 1850 ging
de staat deze zelf uitbaten. Het beheer werd toegekend aan de administratie van spoorwegen en posterijen. Een jaar later werden de eerste verbindingen tussen Antwerpen, Brussel,
Oostende en Verviers voltooid. Het net kende uitbreiding tot het verschijnen van de telefoon in 1876. In Nederland werd bij de installatie van een telegraafdienst in 1852 gekozen
voor het toestel van Morse7.
Na twee mislukkingen slaagde men erin om in 1851 een overzeese verbinding tussen
Calais en Dover te bewerkstelligen. Het trekken van transatlantische kabels mislukte enkele malen. Vanaf 1858 functioneerde korte tijd een verbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Pas vanaf 1866 was deze duurzaam te noemen8. De morsetoestellen werden met een seinsleutel bediend en bereikten een seinsnelheid van circa 12 à 20
woorden per minuut, waarbij de punten en de strepen werden opgetekend op een continu
voortbewegende papierband. Later werden snelzenders ontwikkeld.9.
Alle hoger vermelde toestellen konden slechts bediend worden door speciaal opgeleide
telegrafisten. Een universeel en gebruiksvriendelijk toestel, de telex, werd in 1919 geïntroduceerd. De ontdekking van radiogolven leidde uiteindelijk naar de draadloze telegrafie, in
het Frans Télégraphie Sans Fil (T.S.F.).

3. De ontwikkeling van de draadloze telegrafie en telefonie
In de laatste helft van de 19e eeuw onderkende Maxwell op grond van zijn theorie het
bestaan van elektromagnetische golven, hetgeen Hertz experimenteel aantoonde. In Rusland begon Popoff in 1894 te experimenteren met een antenne en twee jaar later slaagde hij
erin een radioverbinding tot stand brengen. In Duitsland had o.a. Braun grote invloed op
de ontwikkeling10.
In 1902 werd in België de eerste openbare dienst voor draadloze telegrafie tussen het
vasteland en schepen op zee opgericht. In 1903 gebruikte men op de internationale telegraafconferentie te Berlijn voor het eerst de term radio. In datzelfde jaar werd de radiotele-
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grafie voor het eerst toegepast in Nederland. De tot dusver gebruikte vonkzenders die uit
een inductieklos, een vonkbrug en een trillingskring bestonden, zonden ongedempte trillingen uit. Een grote vooruitgang was het opwekken van gedempte trillingen, o.a. met een
hoogfrequentiemachine (Poulsen, 1902), een roterende wisselstroomgenerator speciaal
ontworpen voor een hoge frequentie.
Ontvangstmethoden werden verbeterd door het toepassen van trillingskringen en door
de ontdekking van de kristaldetector, terwijl de ontwikkeling van de elektronenbuizen de
volle ontplooiing van de radio mogelijk maakte. Men gebruikte ze als detector, vanaf 1911
ook als versterker. Armstrong en Meisner construeerden er tussen 1911 en 1914 oscillatoren mee na de ontdekking van de terugkoppeling en een voorbereidende publicatie van
Barkhausen (1907). De veelzijdige eigenschappen van de buizen leidden ertoe dat de elektronica zich in de jaren dertig zelfstandig, los van de radiotechniek ging ontwikkelen. Van
groot belang was de uitvinding van de Super Heterodyne schakeling (Armstrong, 1918).
Hoewel de voordelen reeds in 1920 werden erkend werd de schakeling pas in de jaren dertig in omroepontvangers toegepast.
Geleidelijk werd het spectrum van radiogolven in gebruik genomen. Hertz deed zijn
proeven met zeer korte golven. Marconi ging over tot gebruik van steeds grotere antennes
en golflengtes. Golven van minder dan 200m. werden aanvankelijk onmogelijk geacht
voor het overbruggen van grote afstanden. De activiteiten van radioamateurs brachten echter aan het licht dat deze golflengten voor dit doel uitermate geschikt waren. In 1921 werd
de eerste transatlantische radioverbinding in het golflengtegebied tot stand gebracht. Het
bleek toen mogelijk te zijn om met een betrekkelijk gering vermogen in contact te komen
met vrijwel elke plaats op aarde, mits men een gunstige golflengte koos. Dit werd vooral
aangegrepen door de koloniale mogendheden om contact te houden tussen de kolonie en
het moederland. Radio-uitzendingen, muziek en gesproken woord, waren toen nog een
zeldzaamheid.
Net vóór de Eerste Wereldoorlog werd in Europa en Amerika reeds geëxperimenteerd
met radio-omroep. In België werd voor het eerst een concert uitgezonden vanuit het Koninklijk paleis te Laken. Het uitbreken van de oorlog stelde hier echter een einde aan. De
draadloze telegrafie werd ten dienste gesteld van de krijgsverrichtingen.

25

4. De grondbeginselen van de radio-elektrische nijverheid in België
(1900-1914)
4.1. De telegrafie-industrie
Aan het einde van de 19e eeuw werden de eerste experimenten gehouden met draadloze
telegrafie. In september 1895 slaagde Marconi erin om golven uit te zenden die 2,4 kilometer verder werden opgevangen. Omdat hij in Italië te weinig steun kreeg voor een praktische en commerciële ontwikkeling van zijn bevindingen trok hij naar Engeland waar een
neef hem in contact bracht met o.m. de hoofdingenieur van de P.T.T. In 1897 werd de Wireless Telegraph and Signal Company opgericht die in 1900 omgevormd werd tot een vennootschap: Marconi’s Wireless Telegraph Company11.
De demonstraties van Marconi wekten in België belangstelling op voor draadloze communicatie met de kolonie Congo. In 1899 slaagde Kolonel Albert Thys, een invloedrijk
man inzake het Afrikaanse bezit van Leopold II, erin om Maurice Travailleur, de ingenieur
van het Koninklijk Paleis en de stad Brussel, in contact te brengen met Marconi12. In 1900
gaf Marconi een succesvolle demonstratie op het Koninklijk Paleis voor de Koninklijke
familie en de regering. Men was ervan overtuigd dat de draadloze telegrafie zou kunnen
worden toegepast in schepen13. Op 25 april werd de Marconi International Marine
Communication Company Ltd. opgericht, een maatschappij naar Brits recht met een
grote Belgische inbreng. In feite was dit een dochtermaatschappij van Marconi Wireless
Telegraph Company die alle draadloze, maritieme telegrafie voor haar rekening zou nemen
in alle landen, behalve Groot-Brittannië en Italië. In november 1900 slaagden technici van
de nieuwe maatschappij erin om een radioverbinding tot stand te brengen tussen een kusstation in de Panne (Villa les Pavots) en de postboot Princesse Clementine14.
In 1901 werden de activiteiten van de M.I.M.C.C. ondergebracht in een maatschappij
naar Belgisch recht: de Compagnie de Télegraphie Sans Fil (C.T.S.F.)15 De maatschappij
werd de exclusieve agent van M.I.M.C.C. voor het Europese continent, hun koloniën en
11
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afhankelijke gebieden. C.T.S.F. slaagde er
vrijwel meteen in een contract met de
Belgische staat af te sluiten voor de installatie
van uitrustingen voor draadloze aan boord
van alle postschepen16. Onder leiding van de
Belgische

géniecommandant

Paul

De

Bremaecker draaiden de pogingen ondernoS.A.I.T. bekleedde een tussenpositie t.a.v. de grote
Europese producente

men door de Compagnie de Télégraphie Sans
Fil in Congo (1902) m.b.t. de communicatie

(Electricité Pour Tous, jaren twintig)

tussen kuststations echter uit op een misluk-

king. De maatschappij besliste dan maar om zich toe te leggen op maritieme communicatie17. Men rustte schepen uit met draadloze telegrafie, leverde kuststations of stond in voor
het onderhoud. Het zou ons hier te ver leiden om de contracten en licenties tussen de belangrijkste groepen te analyseren. Samengevat kan gesteld worden dat C.T.S.F. de licenties
verkreeg voor de uitbating van de marconibrevetten. Anderzijds werden ook contracten
gesloten met Duitse bedrijven rond de groep Telefunken. Tussen de grote producenten
kwam het echter tot processen waarbij de originaliteit van Marconi’s uitvindingen in twijfel werden getrokken. Uiteindelijk sloot men compromissen waarbij de markten werden
verdeeld. C.T.S.F. fungeerde als tussenpersoon tussen de Duitse, Franse en Britse groepen
en verbond zich ertoe om hun materiaal bij de exploitatie en het onderhoud van stations te
gebruiken.
In 1913 werd C.T.S.F. voortgezet onder de naam Société Anonyme Internationale de
Télégraphie sans fil (S.A.I.T.). De maatschappij kreeg na verdeling van de markt door
Telefunken en Marconi de overige staten toegewezen. De start was veelbelovend, maar de
Eerste Wereldoorlog zette de samenwerking met de Britse en Duitse ondernemingen op de
helling. Het neutrale Nederland vormde toen een zeer belangrijke markt voor S.A.I.T. De
Nederlandse reders besloten echter om zelf een maatschappij (Radio Holland) op te richten
met de steun van M.W.T.C. Ondanks alle problemen slaagde de maatschappij erin om tijdens de oorlogsjaren goede resultaten voor te leggen. Na de oorlog werden contracten afgesloten met Radio Holland en een andere oorlogspartner van M.W.T.C. Norsk Marconi
Kompani. Daarnaast diende S.A.I.T. bij de overheid een aanvraag in om een station te mo16
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gen oprichten dat zowel privé- als persberichttelegrammen met het buitenland zou kunnen
uitwisselen. Ook nam men een belang in het pas opgerichte Agence Télégraphique Belge,
de voorloper van het persagentschap Belga. De groep marconi en de Société Française de
Radio-Télégraphie waren eveneens van de partij. Ten gevolge van de oorlog verloor
S.A.I.T. de Duitse brevetten. Om dit te compenseren wou men deze van de Franse maatschappijen Compagnie Générale de T.S.F. en S.F.R., die samen C.S.F. vormden, bekomen
en een aanpassing van de rechten op de brevetten van M.W.T.C. afdwingen. In 1920 kwam
het tot een akkoord tussen S.A.I.T., Telefunken en C.S.F. Rond die periode werden de kristalontvangers vervangen door installaties met gedempte vonken en continue golven en ontvangers met lampen18.
In 1922 werd de Société Belge Radio-électrique (S.B.R.) opgericht, een zusteronderneming die was bedoeld als productiepoot van de twee grote producenten in België. De
aandeelhouders waren in hoofdzaak dezelfde als die van S.A.I.T. Van de Britse en Franse
groepen kreeg men licenties voor haar brevetten in België en Luxemburg inzake draadloze
telegrafie, telefonie en telemechanica (productie, verkoop, verhuur en exploitatie). De Britse en Franse fabrikanten lieten de verplichting vallen om bij hen materieel te bestellen als
het om Belgische schepen ging. Deze bestellingen gingen naar de S.B.R19. Deze onderneming groeide in het interbellum uit tot de belangrijkste Belgische producent van omroepontvangers (zie volgende hoofdstukken).

4.2. Draadloze telegrafie en telefonie in België

In 1907 slaagden Robert B. Goldschmidt (1877-1935) en Maurice Phillipson erin
om een radiotelefonische verbinding te realiseren tussen 3 kleine zender-ontvangers. De
staat maakte zich echter al zeer vroeg ongerust over de rol van de T.S.F. in het politieke en
economische bestel. Reeds tijdens de regeerperiode van Leopold II werd op 10 juli 1908 de
eerste Belgische wet met betrekking tot de “draadloze telegrafie en telefonie door middel
van elektrische stralingen” uitgevaardigd. Deze sloot aan bij de internationale overeenkomst voor radiotelegrafie en het gebruik van golffrequenties gesloten te Berlijn twee jaar
voordien. De wet stipuleerde dat niemand zonder toelating van de overheid radiogolven de
18
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ether mocht insturen. De wet was echter alleen afgestemd op communicatie tussen personen en niet tussen omroepen en hun luisterpubliek, die toen immers niet bestonden. Er
werd vooral de nadruk gelegd op de radioverbindingen tussen schepen. De staat beperkte
zich tot het afgeven van vergunningen en richtte de radio-omroep niet als een openbare
dienst op (Luykx, 1978).
Op 3 november 1913 legde een Koninklijk Besluit de voorwaarden voor de thuisinstallatie van een toestel voor draadloze telegrafie vast. In datzelfde jaar werd in een zijgebouw
van het paleis van Laken een experimenteel radiostation ingericht. Dit station zond vanaf
28 maart 1914 de allereerste radioconcerten uit in Europa. Het project stond onder hoge
bescherming van Koningin Elisabeth. Er werd van maart tot 20 augustus iedere zaterdag
telkens om 18u uitgezonden.20. In Laken bestond er eveneens een praktijkschool van de
T.S.F., geleid door de ingenieur Braillard. Aan deze praktijkschool waren een studiebureau en onderzoekslaboratoria verbonden. Voorts vervaardigde men er toestellen waarvan
de serieproductie toevertrouwd werd aan Belgische ateliers. Laken was toen reeds een
krachtig internationaal station dat in de eerste plaats bedoeld was om het koninklijk paleis
in contact te stellen met Congo en de Verenigde Staten van Amerika21. Radio interesseerde
de vorst zeer sterk, maar het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verhinderde de uitbating van het station. Op 19 augustus werd op bevel van Koning Albert I de installatie te
Laken opgeblazen.22
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog waren alle voorwaarden voor de geboorte van de radio-omroep in België dus reeds aanwezig. Gedurende vier jaar moest echter voorrang gegeven worden aan de verdediging van het land tegen de Duitse agressor.
Een deel van het materiaal van de installatie werd achtereenvolgens overgebracht naar
Antwerpen en Londen. Het werd het eerste station voor draadloze telegrafie in dienst van
het Belgisch leger23. Pas in 1923 werd een nieuwe omroepzender opgericht (RadioBruxelles) door de Société Belge Radio-électrique.

4.3. Communicatie met Kongo
Leopold II financierde de eerste experimenten in Congo. Immers, L’état indépendant
du Congo Belge was toen nog zijn privé-eigendom .Ze mislukten echter wegens de klima20
21
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tologische omstandigheden. De koning nam vervolgens Goldschmidt onder de arm voor de
uitbouw van radioverbindingen met het evenaarsgebied. Zijn opvolger Albert I toonde
eveneens grote interesse in radiotelegrafische verbindingen met de inmiddels Belgische
kolonie. Reeds in 1910 werd het initiatief genomen voor de uitbouw van een radiotelegrafisch net in Congo. Albert I deed beroep op de S.A. Compagnie de Télégraphie Sans Fil
(C.T.S.F.). De dermate hoge kostprijs deed de onderhandelingen echter afspringen. Geadviseerd door Luitenant-Generaal Jungbluth contacteerde de Vorst opnieuw Goldschmidt
die op 20 januari 1911 een contract ondertekende voor de duur van 10 jaar. Een clausule
stipuleerde echter dat bij een eventuele mislukking Goldschmidt zelf voor de kosten diende
op te draaien. Op 12 mei 1911 sloot Goldschmidt een akkoord met de minister van Spoorwegen, Telegrafie en Posterijen dat hem het exclusieve exploitatie- en installatierecht verschafte voor zowel internationale als internationale stations, met inbegrip van de communicatie met zeeschepen. De nadruk op het Belgische aspect van het akkoord was sterk.
Goldschmidt mocht enkel Belgisch personeel tewerkstellen en gebruik maken van Belgisch
materiaal. Bovendien werd het hem verboden om te handelen tegen de op 29 maart 1902
gesloten overeenkomst tussen de overheid en de Compagnie de Télégrafie Sans Fil inzake
het maritieme verkeer24.
Het radiotelegrafische net in Kongo bestond uit een ketting “postes à etincelles” langs
de Congostroom met een onderlinge afstand van 300 à 500 kilometer. Deze stations konden enkel morse code uitzenden. Twee afleidingen, naar respectievelijk Kilo en Lusambo
waren bestemd voor de verbinding tussen de grote steden. Tegen 1913 beschikte de kolonie over 14 stations met een “puissance d’alimentation” van 5 Kw. en twee die slechts 2
Kw. verbruikten. De stations garandeerden de overdracht van 3.000 woorden in morse per
week, maar men zag dit aantal al snel aanzienlijk stijgen. Het aantal door het net overgedragen en ontvangen woorden oversteeg in 1914 aantallen van 1.400.000 en 4.980.00 in
191825. Om dit verkeer te verlichten werden drie “postes à arc puissants” opgericht respectievelijk in Ilebo (1924, 10 Kw.), Stanleyville (30 Kw.) en Elisabetville (30 Kw.). Het
systeem werkte als volgt: “dans le but d’alleger leur trafic, qui alourdissait considérablement la retransmission des communcations des postes d’amont, il fut décidé montrer trois
postes à arc puissant, pouvant communiquer directement entre eux et se faire entendre par
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les postes étincelles du résau, ce qui dispenserait ces derniers des retransmissions et réduirait par conséquence leur trafic26. »
Geen enkel van deze stations kon zich echter laten horen tot in België waardoor communicatie met de kolonie onmogelijk gemaakt werd. Het gebruik van korte golven bracht
hier verandering in. De Sociéte Belge Radio-électrique installeerde in haar laboratoria een
station die de communicatie met Congo verzekerde. S.B.R. schreef: “Les essais entrepris
au cours de ces derniers années sur la propagation des ondes courtes, ont montré qu’l
était possible de transmettre des signaux à des à tres grandes distances avec un poste de
puissance relativement faible, et que, moyenant un choix judicieux de la longueur d’onde à
utiliser suivant l’heure de la journée et la saison, ce mode de transmission était suceptible
d’assurer un trafic commercial parfaitement régulier27. » In Kinshasa werd in 1926 een
door de S.B.R vervaardigde kortegolfzendstation (1 Kw.) in gebruik genomen. Vanaf juli
was er aldus regelmatige communicatie met Brussel.28.

5. Het ontstaan van omroep buiten Europa
Tijdens de oorlog werd de radio door de overheid gemonopoliseerd en ten dienste gesteld van de krijgsmacht. Na afloop zochten de producenten van elektrisch en telegrafisch
materiaal mogelijkheden om de toestellen voor draadloze telefonie die tijdens de strijd waren gebruikt te commercialiseren. Men zag mogelijkheden om ontvangers aan het grote
publiek te slijten. Om dit te realiseren moest er echter uitzendingen zijn. Het ontstaan van
omroepstations was een commercieel initiatief en gericht op het aanzwengelen van de verkoop.
Na de oorlog werden de Verenigde Staten het tweede land die regelmatige radiouitzendingen verzorgde. Aan de grondslag daarvan lag Josep Conrad, ingenieur bij de
Westinghouse Electric and Manufacturing Company. Reeds op 2 november 1920 startte Westinghouse te Pittsburg met radioprogramma’s, muziek maar ook berichtgeving over
de verkiezingsstrijd. Radiostations schoten overal in de V.S. als paddestoelen uit de grond..
De uitbouw van het radiobestel was hoofdzakelijk te danken aan drie grote privémaatschappijen. American Telephone en Telegraph, Westinghouse en General Electric
kochten het brevet voor de vervaardiging van omroepontvangers aan en richtten de Radio
26
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Corporation of America (R.C.A.) op. Op haar initiatief ontstond in 1926 het eerste netwerk
van radiostations onder de naam National Broadcasting Company (N.B.C.). Om commerciële en kostenbesparende redenen zonden deze stations dezelfde programma’s uit. In 1927
ontstond de Columbia Broadcasting System (C.B.S.). Tegen 1934 beschikte N.B.C. over
127 radiostations tegenover 97 voor C.B.S29. De overheid bemoeide zich aanvankelijk
nauwelijks met wat er in het radiolandschap gebeurde. Hij kwam slechts tussenbeide bij de
verdeling van de golflengten. Aan de privé-uitbating van de radiostations werd nooit geraakt.30.
De eerste regelmatige uitzending gingen in de Sovjet-Unie na de oorlog vanuit Moskou
de ether in. Het medium kwam onder rechtstreekse controle van het ministerie van Post en
Telegrafie. Bij decreet van 31 januari 1933 werd een Al-unie comité belast met de organisatie en de leiding. Het opperste toezicht viel onder het Centraal Comité der Communistische Partij (C.C.C.P). Zowel radio als geschreven pers kregen in de Sovjet-unie een agitatorische, propagandistische en organisatorische rol toebedeeld.31.

4. Het ontstaan van omroep binnen Europa
In het Verenigd Koninkrijk werd in 1919 het verbod aan de privé-zenders opgegeven
en een jaar later startte de Marconi Company met een eigen zender. Op vraag van de minister van P.T.T. werden de privé initiatieven gebundeld in de British Broadcasting Company (1922). De aandelen waren overwegend in de handen van zes grote telegrafieondernemingen geconcentreerd. De maatschappij werd gefinancierd door een percentage die zij
op de verkoop van radiotoestellen ontvingen. In ruil voor het monopolie over de Britse
radio-omroep (tot 1926) moest zij 8 zendstations oprichten verspreid over het Britse grondgebied en gratis regeringsmededelingen uitzenden. Publiciteit werd verboden32.
Op 23 november 1923 werd om 19u voor het eerst het “gesproken dagblad” uitgezonden”. Drie jaar later waren er al circa 2 miljoen toestellen in gebruik. De Britse regering
was zich bewust van de kracht van het medium en het probleem van de overheidscontrole
op radio-uitzendingen. In 1926 werd British Broadcasting Corporation in het leven geroepen. Deze publiekrechterlijke corporatie stond onder toezicht van de minister van P.T.T.
29
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die zelf verantwoording verschuldigd was aan het parlement. De regering schiep aldus een
openbare omroep met staatsmonopolie. Tussen de twee wereldoorlogen vond de radio bij
vrijwel alle Britse gezinnen ingang. In 1923 betaalde slechts 8,5 % van de bevolking radiotaks, in 1929 reeds 26%, 60 % in 1935 en ruim 71,4 % in 193833.
Ook in Frankrijk ontstonden de eerste pogingen met radio-omroep op privé-initiatief.
Reeds in 1912 ontstond een eerste compagnie voor radio-uitzendingen. De eerste regelmatige uitzendingen werden echter verzorgd door de openbare omroep vanuit de Eiffeltoren,
het station Tour Eiffel opgericht op initiatief van Generaal Ferrié. Vanaf 1922 ontstonden
ook privé-zenders waaronder Radio-Paris, Poste Parisien, Radio-Lyon, Radio-Toulouse,
Radio-Côte d’Azur etc. De privé-zenders waren onderworpen aan een toelatingsbrevet van
de overheid. Ook de radioprogramma’s vielen onder controle van de minister van PTT.
Sinds 1925 werd op initiatief van Maurice Private het gesproken dagblad bij de officiële
programma’s van de Tour Eiffel geïntroduceerd. De navolging hiervan door de privézenders leidde tot een versterkte staatscontrole. Bij decreet van 28 december 1926 werd
bepaald dat de staat de privé-zenders geleidelijk kon opkopen en integreren in een staatsnet. Vanaf januari 1927 werd door deze maatregelen geen enkele vergunning meer verstrekt. In 1933 kocht de overheid het station Radio-Paris op34
In Duitsland werd na oorlog werd elk privé-initiatief inzake radio-omroep verboden en
het Rijksministerie van de post handhaafde een monopolie op radio-uitzendingen. De Duitse radio-industrie (Telefunken, Lorenz en Huth) was inmiddels begonnen met de productie
van zenders en ontvangers en vroeg in 1922 de toelating om naar analogie met het Britse
model radiostations over het ganse rijk te bouwen. Pas in 1923 namen de eerste regelmatige uitzendingen aanvang. Een uitzendlicentie werd verschaft aan twee private ondernemingen. De deelstaten begonnen zich echter te roeren en in 1924 werd de exploitatie van
de radio-omroep aangepast aan de federale structuur van de Weimarrepubliek. De private
aandeelhouders in de bestaande radio-instellingen werden verplicht hun aandelen aan de
overheid te verkopen zodat het radiolandschap voor 51% in handen kwam van het rijk tegenover 49% in die van de Länder35. De staatscontrole werd allesomvattend bij de machtsovername door Hitler (januari 1933). Radio werd een onderdeel van de propagandamachine van de Nationaal-Socialisten. Politieke berichtgeving, commentaren, voordrach-
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ten en zelfs muziek werden aangepast aan de nationaal-socialisische ideologie. Het volledige radiobestel werd gecentraliseerd in een overkoepelend orgaan36.
In Nederland verzorgde Hans Idzerda, een fabrikant van radiotoestellen in 1919 de eerste regelmatige uitzendingen (muziek, lezingen, mededelingen) ter wereld via de zender
P.C.G.G. (Pracht Concerten Gratis Geven). Hij ging echter in 1924 failliet. Een andere
fabrikant, de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (N.S.F.), zette het initiatief verder en op
21 juli van datzelfde jaar werd de eerste publieke uitzending door de Hilversumse Draadloze Omroep de wereld ingestuurd. De dagelijkse uitzendingen beperkten zich hoofdzakelijk tot enkele uurtjes grammofoonmuziek. Pas op 1 maart 1926 kreeg men een rechtsstatuut en werd de naam gewijzigd in de Algemene Vereniging voor Radio Omroep
(A.V.R.O.), een neutraal station. Daarnaast ontstonden tussen 1924 en 1926 een aantal
ideologisch gekleurde omroepverenigingen met eigen zendstations die gefinancierd werden
door de leden en sympathisanten. In Nederland werd de omroep georganiseerd op “partijpolitieke” en “ideologische” basis, die elders geen kans kreeg37. In 1924 ontstond de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (N.C.R.V.), in oktober 1925 volgde de oprichting
van de Katholieke Radio-omroep (K.R.O.) en een maand later de V.A.R.A. (Vereniging
Arbeiders Radio Amateurs). In mei 1926 werd tenslotte de Vrijzinnige Protestantse Radio
omroep (V.P.R.O.) gesticht. Het Nederlandse radiobestel was dus van meet af aan sterk
verzuild. De Nederlandse regering moest al snel de beoogde liberale koers laten varen daar
er een wildgroei van het radiobestel dreigde. Met de wet van 12 mei 1928 werd bepaald dat
alle zenders die aan bepaalde normen voldeden zendtijd zouden krijgen via de zenders van
Hilversum en Huizen. Deze wet ging gepaard met de afkondiging van een op te richten
controlecommissie ter voorkoming van de veiligheid van de staat, de openbare orde en de
goede zeden. Een door de Kroon benoemde radioraad zou de verschillende bevolkingsgroepen vertegenwoordigen en de minister van Waterstaat adviseren. Bij Ministerieel Besluit werd op 15 mei 1930 de verdeling van de zendtijd tussen de verschillende omroepverenigingen geregeld38. In december ’35 werd het radiobestel meer gecentraliseerd met de
oprichting van de Nederlandse Omroep Zender Maatschappij (NOZEMA.) Deze werd belast met de technische exploitatie van het radiobestel. De overheid bezat een meerder-
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heidsparticipatie van 60%, terwijl 40% in handen kwam van de private omroepverenigingen.39.
België kreeg pas in 1923 een eerste zender. Radio-Bruxelles, die al gauw werd omgedoopt tot Radio-Belgique, was een initiatief van de S.B.R. De zender fungeerde als officieuze staatszender, hetgeen wrevel opwekte in het Vlaamstalig landsgedeelte. Pas met de
oprichting van het N.I.R. in 1930 werden de plooien gladgestreken. In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op het radiolandschap in België. Hoewel de nadruk ligt op
nijverheid en industrie m.b.t. omroeptoestellen is kennis over de omroepgeschiedenis onontbeerlijk.
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Hoofdstuk 3:
Omroep, radio-elektrische nijverheid en radiohandel in de jaren
twintig: kleinschaligheid, amateurisme en moeizame groei
1. De pioniersjaren:
1.1. Communicatie én omroep
Na de Eerste Wereldoorlog werden draadloze telegrafie en telefonie in eerste instantie
aangewend voor de communicatie tussen schepen onderling en landstations (zender - ontvangers). De ontwikkeling van radio-omroep schiep ruimte voor de productie van ontvangers. La Radio-Industrie, een Brussels gespecialiseerd tijdschrift, vatte de ontwikkelingen
in 1929 als volgt samen: “l’évolution de la T.S.F. se divise en deux périodes bien distinctes: la période d’avant et de celle d’après guerre. Avant la guerre mondial, la télégraphie
sans fil constituait exclusivement un moyen de communications qui était surtout de grande
valeur pour la liaison entre les navires et la terre ferme. Après la guerre, la T.S.F. a cessé
d’être uniquement un moyen de communications et son évolution a pris un aspect tout différent par la création d’une organisation nouvelle : la diffusion radiophonique. Durant la
première période de son existence, la T.S.F. est restée enveloppée dans un voile mystérieux
et elle était à peu près inconnue du grand public. Néanmoins, a cette époque, on trouvait
déjà beaucoup d’amateurs” [...]1.
De eerste radiotoestellen verschenen rond 1919-1920 en lieten toe om op grote afstand
de menselijke stem, muziek en telegrafische signalen te ontvangen. In de jaren twintig
ontwikkelde de techniek zich gestaag. Belangrijke doorbraken waren o.m. de uitvinding
van de versterkerlamp voor zenden en ontvangen en de ontwikkeling van accessoires zoals
batterijen, batterijladers en luidsprekers. La Radio-Industrie constateerde aan het eind van
het decennium: “pendant quelques années, la conception et la construction des appareils
sont restées à peu près stationnaires, bien que des améliorations importants fussent apportées aux accesoires »2. Toen de nettoestellen op de markt kwamen verminderde het aantal
1
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amateurs van het eerste uur gevoelig. Samen met de groei van de omroepstations overal ter
wereld zou de radio uitgroeien tot een massaproduct.
In de Verenigde Staten van Amerika, waar de overheid zich in de jaren twintig nauwelijks moeide met omroep, bereikte de radio al snel een massapubliek: “la vogue de T.S.F.
se manifeste au même degré dans les villes et les campagnes, dans les régions agricoles de
même que dans les régions industrielles, des frontières du Canada à celles du Mexique, et
de la côte de l’Atlantique à celle du Pacifique »[...] « Tous les soirs, aux Etats Unis, les
amateurs du radiophonie forment ainsi un vaste auditoire composé de gens de toutes les
classes de l’ordre social, de citadins, et de campagnards, de millionaires et de proletaires,
d’ouvriers et de bourgeois » 3. Vulgarisatie van het medium en het bestaan van omroepstations waren noodzakelijke voorwaarden voor massificatie en de ontwikkeling van een radio-elektrische industrie: “la vulgarisation de l’emploi de cette invention à donné naissance à une industrie apte qui prendre sous peu un dévéloppement énorme. La vente des
appreils d’amateurs se chiffre déjà en millions de dollars, et nul ne saurait prévoir le volume d’affaires que l’avenir réserve aux fabricants, aux commercants, au commissionaires
et aux marchands dans le domaine du radiophonie »4. Ook in Europa, dat haar wonden likte na de wereldbrand, werden de meeste omroepinitiatieven in de vroege jaren twintig genomen door de radio-elektrische en telegrafie-industrie. De staat stond echter argwanend
t.a.v. het medium en hield controle op de stations.

1.2. De radio- en zendamateurs

De eerste radioamateurs waren reeds voor de Eerste Wereldoorlog actief. Het waren
personen die vertrouwd waren met de basisprincipes van de elektriciteit en aangetrokken
werden door het nieuwe medium. La Radiophonie Pour tous schreef in 1924: “les premiers
amateurs de T.S.F. - et ceci date de 1910 environ - apparurent dans un monde déjà préparé à ces études, celui des amateurs d’électricité. Vers cette époque, tres nombreux étaient
les « bricoleurs » qui, pourvu d’un outillage en général assez rudimentaire, construisaient
ces mille petit choses, sonneries, relais, moteurs ingénieux, bobines d’induction, qu’anime
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la mysterieuze életricité. A tous ceux-là, la T.S.F., plus mystérieuse encore, vint offrir un
nouveau champ d’action, en particulier dès l’instant ou commencèrent les émissions des
grandes postes, sous forme de signeaux horaires et dépeches météreologiques »5. In 1914
werd een eerste club gesticht : La Société Français d’Etudes de T.S.F6.

1.2.1. De Radioamateurs

Militairen die in de Eerste Wereldoorlog gebruik hadden gemaakt van de Télégraphie
Sans Fil (T.S.F.) voor de communicatie, het ontvangen van bevelen en tactische aanwijzingen wilden deze praktijk ook na de oorlog voortzetten. In de jaren twintig was de radio
echter een dure aangelegenheid. Een toestel kostte meer dan 1.000 frank, een klein fortuin.
De broodprijs lag toen op 85 centiem. Radiotoestellen waren dan ook pure luxeproducten7.
De radioliefhebbers knutselden zelf een radio in elkaar, de minder gefortuneerden
kochten of bouwden een kristalontvanger met écouteur. In de naoorlogse jaren vermenigvuldigde het aantal radioamateurs zich sterk: “Dans les cercles, les réunions, les assemblées de toutes sortes, la télégraphie sans fil a toujours sa part dans les conversations; elle
est et reste effectivement une des plus belles découvertes de la science et il n’est pas étonnant qu’elle compte d’innombrables adeptes; il se trouve cependant encore des amateurs
qui hésitent à se monter, à cause, disent-ils, des frais et de la complication des installations »8.
De eerste installaties waren ingewikkeld, vergden kennis van zaken en de aankoop van
onderdelen en accessoires was zeer duur. Vaak nam de uitrusting een volledige kamer in
de woning in. Het waren dan ook de hogere klassen die deze vorm van tijdverdrijf bedreven. Het grote publiek bleef grotendeels verstoken van de geneugten én de ergernissen die
gepaard gingen met het radioamateurschap. Een kristalontvangertje was het alternatief.
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De eerste radiosignalen die de radioamateurs
konden beluisteren waren tijdseinen. Oorspronkelijk
fungeerden deze als hulpmiddel voor de zeevaart,
waarbij men met behulp van de zonnestand en het
juiste uur de ligging op zee kon bepalen. Humoradio
meende dat een Canadees en een Amerikaans station
in 1907 voor het eerst tijdseinen de ether instuurden.
In Europa deden ze in 1910 hun intrede. Om ze te
ontvangen volstond een eenvoudig toestel: [...] “pour
recevoir les communications de postes importants,
comme ceux de la tour Eiffel, des appareils très simboven: radio was in de vroege jaren een
ingewikkelde aangelegenheid. De
installatie van de amateur Van Caillie,
opgesteld in een aparte kamer in zijn villa
te Middelkerke, bestond uit o.m. twee
ontvangers (korte en lange golven), een
versteker (Telefunken), een antenne (18
m), een luidspreker (Magnavox),
écouteurs en een reeks batterijen (tudor).

ples suffisent : un boîte d’accord réliée à un antenne
et à un prise de terre, avec un casque téléphonique,
voila tout »9.
Na de oorlog werd gestart met radio-omroep.
Ofschoon België reeds vanaf 28 maart 1914 vanuit
Laken

(Electricité et Radio, supplement RadioScience, Un beau poste d’amateur belge,
Mars 1924 )

voor

het

eerst

in

Europa

regelmatig

radioconcerten uitzond, was het wachten tot 1923
voor men naar een Belgische zender kon luisteren.

Radio-Bruxelles, een jaar later omgedoopt tot Radio-Belgique, was een initiatief van de
Société Belge Radio-électrique (zie infra).
Op 7 augustus 1920 werden de “conditions d’établissement des postes récepteurs de
télégrafie sans fil” door een Ministerieel Besluit gepreciseerd 10. Iedere bezitter van een
radiotoestel moest, om in regel te zijn met de wet, een brief schrijven naar het ministerie
van de P.T.T. om de toelating te verkrijgen tot het installeren van een radioontvangtoestel11. Dit alles stond nauwgezet beschreven in een inlichtingenfiche. Bovendien
werden de radiobezitters onderworpen aan een jaarlijkse bijdrage van 20 frank per toestel.
In 1920 waren er slechts 26 geregistreerde radiotoestellen in België. De bewoordingen
van het besluit verraden de achterdocht van de overheid t.a.v. het nieuwe medium. In de

9

10
11

L’électricité pour tous. Revue générale scientifique, technique, documentaire et vulgarisatrice
d’électricité et de mécanique., Buxelles, juin 1921.
L’e Moniteur Belge, 7 augustus 1920
Afkorting van de dienst voor Posterijen, Telegrafie en Telefonen
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nasleep van de oorlog werd zenden en ontvangen beschouwd als een potentieel gevaar
voor de staatsveiligheid. De taks moet dan ook beschouwd worden als een controlemiddel.
De radioamateurs groepeerden zich in zeer actieve verenigingen en clubs. Deze clubs
o.m. gaven onderricht in het morsealfabet, de basisbegrippen van elektriciteit en radiotechniek en praktische toepassingen. De leden hielpen elkaar bij het bouwen van radiotoestellen en bogen zich over vraagstukken waarmee de nog jonge techniek af te rekenen had.
Radioamateurs droegen aldus sterk bij tot de oplossing van problemen zoals de verklaring
van het fading- of sluiereffect, de aanwending van zowel wisselstroom, gelijkstroom als
gloei- en plaatspanning, het uitschakelen of verminderen van parasitaire storingen, de studie van zeer korte golflengten en de zuivere weergave van stem en muziek12. Op wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse vergaderingen werden de resultaten dan vergeleken en
bediscussieerd. Meestal hield elk lid zich afzonderlijk bezig met een deelaspect van een
bepaald probleem. Iedere club bouwde eveneens een bibliotheek op met buiten- en binnenlandse tijdschriften en boeken. Bibliografieën werden per onderwerp samengesteld. Ook
stonden geleide bezoeken aan constructeurs en zendstations op het programma. De leden
waren hoofdzakelijk middenstanders en leden uit de hogere klasse die beroepshalve (leerkrachten van nijverheidsscholen, ingenieurs, technici, elektriciens) uit interesse of in de
Eerste Wereldoorlog een zekere vertrouwdheid met elektriciteit en radiotechniek hadden
verworven.
De amateurs waren aanvankelijk gesitueerd in Franstalige Brusselse milieus, maar de
radiomicrobe verspreidde zich snel over het land. Ook in Vlaanderen. Juliaan Van de Pitte,
die in een radiobataljon had gediend, publiceerde reeds in oktober 1922 een regelmatige
rubriek in de Standaard en ook voor “Ons volk ontwaakt” schreef hij regelmatig stukjes.
Deze schrijfsels gaven aanleiding tot het eerste Vlaamse Radioblad.

12

Maandschrift Radio, “In de vereeniging ligt onze kracht!, april 1925, p.156
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Vanaf juli 1923 werd RADIO uitgegeven door de
Gentse drukkerij Erasmus13. Het betrof een maandschrift voor
“radio-vulgarisatie en amateurisme” in Vlaanderen met zetel
van beheer in de Roosebroeckstraat 25 te St. Amandsberg. Een
jaarabonnement kostte 30 frank, een los nummer 3 frank14. In
1924 werd het beheer overgeheveld naar de Gildestraat 5 te
Gent. De redactie stelde het blad samen in de “Villa Amélie”
te Uytkerke-Blankenberge, wat een elitaire bijklank doet vermoeden. De voertaal was het Nederlands. Naast Vandepitte
Boven: n° 11 (jg. 1) van het
eerste Vlaamse
radiotijdschrift. Het wed
geleid door Juliaan
Vandepitte die een
belangrijke rol speelde bij
de verspreiding van het
medium in Vlaanderen.

fungeerde een zeker Van Dyck, een ingenieur, als spilfiguur.
Aan Franstalige kant ontstonden tijdschriften zoals La
Radiophonie Pour Tous (Brussel), de spreekbuis van RadioBelgique en Radio-Home (Brussel). Tal van magazines die
handelden over elektriciteit gingen ook aandacht schenken aan

(maandschrift Radio, 11 mei
1924)

radio.
Men vond er o.m. technische informatie, nieuws uit
liefhebberskringen, beschrijvingen en aanwijzingen voor zelfbouwers, geschiedenis van de
radio, lezersbrieven, advertenties van constructeurs, uurtabellen voor de best beluisterbare
Europese stations, vulgariserende radiotechniek en met de op-

boven: de Radio-Club Gantois (°1925), bestaande uit een 40-tal leden. poserend rond een ontvanger. (Electricité Pour Tous, 1925)

13
14

komst van het amateurzenden,
morsecode.

VAN DYCK, “Onze nationale omroep, in en om het NIR”, Radio Jaarboek 1934, p. 143
Radio :algemeen maandschrift voor radio- telegrafie- en telefonie, Erasmus, Gent, 1924
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In 1924 of 1925 werd de Radioclub Gantois opgericht15. Men verdeelde een gestencild en in het Frans opgesteld ledenblad uit met schema’s, productinfo en nieuwtjes. Ook in
andere delen van het land, zowel in Vlaanderen als in Wallonië werden verenigingen opgericht. Vooral het Maandschrift Radio stimuleerde dit. Clubs fungeerden immers al middel
bij uitstek bij de verspreiding van het medium. Desondanks lag het zwaartepunt van de activiteiten in het Franstalige landsgedeelte. Dit had alles te maken met een gebrek aan Nederlandstalige uitzendingen.
Eind 1921 besliste de Association Technique des Electriciens tot de oprichting van een
Radio-club de Belgique. Het doel was het verenigen van geïnteresseerden in de radiotelegrafie, radiotelefonie en aanverwante wetenschappen. Radio-Science, het officiële orgaan
van A.T.E. schreef: “la guerre à montré, spécialement dans les pays étrangers, les services
considérables que peuvent rendre les amateurs avertis et habiles dans l’application pratiques de ces sciences, aux heures graves; innombrables sont les perfectionnements de travail ou d’outillage dont on leur est redevable. Le paix ne réprésente pas moins de tâches
intéressantes et à l’accomplissement desquelles les amateurs peuvent contribuer efficacement s’ils unissent leurs efforts, concertent leurs traveaux, solidarisent leurs moyens
d’action : la constitution d‘un groupement d’amateurs est donc absolutement nécessaire »16. De activiteiten namen ten laatste aanvang op 1 januari 192217.
In 1923 verenigden de radioliefhebbers zich in de Union Radio Club de Belgique die
de zender Radio-Bruxelles hevig steunde18. Onder de leden vond men Clubs uit o.m. Antoing, Ath, Blaton, Brussel, Charleroi, Ciney, kortrijk, Embourg, Forenville, Jemappes, Jodoigne, La Louvière, Lessines, Liège, Leuven, Mechelen, Mons, Morlanwetz, Namur,
Panda (Belgisch Kongo), Péruwelz, Philippeville, Seraing sur Meuse, Tienen, Tongeren,
Turnhout, Wasmes, Waver, Club Antenne Louvain, Réseau Verviétois, etc. De hoofdzetel
was gevestigd in de Rue du Congres 11 te Brussel. In het erecomité zetelden hooggeplaatste personen waaronder Raymond Braillard en Maurice Phillipson.

15

16

17

18

Bulletin Mensuel du Radioclub Gantois, jg. 1931. Van dit blad is zowel in de Koninklijke Bibliotheek
als in de Gentse universiteitsbibliotheek slechts deze enkele jaargang bewaard.
Electricité Pour Tous, Radio-Science. Organe officiel de l’association technique des elektriciens, octobre
1921
Electricité Pour Tous, Radio-Science. Organe officiel de l’association technique des elektriciens, octobre
1921
PUTSEYS J., Radiostrijd tussen de twee wereldoorlogen. in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XVII, 1986, p. 40
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Een radiotoestel gaf echter niet zomaar haar geheimen prijs. Vaak was het knutselen en
experimenteren. Zonder een meterslange antenne was de ontvangst nihil. Een kersvers radioamateur schreef: “Ik heb mij een klein radiotoestel gekocht met galène-steen (55 frank),
daarbij een telefoon van 2000 ohms (20 frank). Ik woon op zeker 60 kilometer van Brussel.
Ik heb mij een luchtdraad gemaakt, buiten gespannen, 7 tot 8 meters hoog van 25 meters;
daarna twintig meters in V-bijgevoegd, daarna nog een draad van 32 tot 33 meters bijgevoegd. In het begin hoorde ik iets, bij den tweeden draad wat meer, bij den derden draad
niets meer. Na afsnijding van eersten en tweeden draad werkte mijn toestelletje betrekkelijk wel. Om de grote nieuwsgierigheid mijner geburen wat te vermijden, kreeg ik het gedacht een viertal draden op een meter afstand op den zolder te spannen, 8 tot 9 meters boven den grond met eene lengte 12 tot 13 meters, van allen draad ondereen: groven, fijnen,
koperdraad, zinkdraad, ijzerdraad, van alles wat, hier aaneen gesoldeerd, daar aaneengewrongen en met dezen draad heb ik den prachtigsten uitslag dien men uitdenken kan. Ik
versta zeer duidelijk tot het laatste woord van den heer Bracony19, wanneer hij ’s avonds
laat het persnieuws overseint. Na het concert van Brussel, des avonds om 10 ure, hoor ik
nog altijd verder, zeer verder spreken of horen zingen of muziek; vanwaar zulks komt is mij
onbekend; het komt me toe met dezelfde golflengte als Brussel. Ik meen heel klaar Engelsch te hebben hooren spreken. Zou dat mogelijk zijn ? Van Parijs hoor ik niets20?”
Deze creatieve amateur had het bij het rechte eind. In die tijd was het bereik van de stations echter beperkt en diende men over een goed ingerichte kristalontvanger te beschikken. Bovendien kwamen er meerdere zenders op dezelfde golflengte door. Een collega
amateur kon met zijn toestel, voorzien van een luchtdraad en een self van 28 toeren, duidelijk de Engelse concerten en Brussel ontvangen evenals de posten van telegrafie tussen 350
en 500 meter. Met een self van 50 toeren waren bijna alle Europese kuststations in het bereik die in verbinding stonden met de scheepvaart21.
Kristalontvangers konden met een hoornluidspreker een aanvaardbaar volume bereiken, maar om optimale versterking te bekomen was het toevoegen van één of meerdere
lampen noodzakelijk. Een radioamateur kon dit beamen: “Ik heb een post gemaakt volgens “Radio” met kristaal en direkt. Zondag van 3 tot 5 hoorde ik gestadig Engelsch en
muziek ook. Den dag ervoren had ik Brussel al gehoord, flauw, maar met goed te zoeken
op de regeling heb ik hem nu ook goed. Ik zal alleszins lampen bijzetten want het schijnt

19
20
21

Bracony was de speaker van het eerste Belgische zendstation, Radio-Belgique.
Maandschrift radio, « Als de radio-microob aan ‘t woekeren gaat”, 15 mei 1924, p. 176
Maandschrift radio, « Wat men met een goed ingerichte kristalpost hooren kan », 15 mei 1924, p. 176
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dat het dan alleen gaat. Ik had toch nooit gepeinsd dat het zoo gemakkelijk was om een
post te maken22.”
Met behulp van lampen kon men de ontvangst van radiogolven versterken. Bovendien
lieten ze toe om het luchtnet of de lange draadantenne te vervangen door een raamantenne23, waarbij draad gewikkeld werd rond een gesloten raam dat in de richting van het zendstation kon worden geplaatst24. Dit systeem bood o.m. uitkomst indien men over te weinig
plaats beschikte voor de inrichting van een luchtdraad. Een buitenantenne kon bovendien
behoorlijk wat schade aanrichten indien ze niet naar de grond was afgeleid. Robert Bloeykens van “Middenstandsradio Gent” getuigde daarover in RADIO: “vorigen zomer, bij
eene geweldige dondervlaag werd mijn antenne, tweemaal met korte tusschenpoos getroffen; verscheidene personen zagen de gevaarlijke schichten op de antenne neerkomen, van
schrik bekomen heb ik niet de minste schade bestatigd, noch aan huis noch aan toestellen,
en dit omdat de antenne goed aan den grond verbonden was; nog denzelfden dag trof den
bliksem een huis in de buurt waar geene gegronde antenne bestond en dus verplicht was ’t
een en ander stuk te slaan om zich eenen weg naar de grond te banen25.”
Ongetwijfeld waren veel radioamateurs geabonneerd op La T.S.F. Moderne, een Revue Mensuelle dat voor het eerst in 1920 werd uitgegeven. Het betrof een Frans blad dat in
het thuisland 3 frank 75 en in het buitenland 4 frank 50 (landen aangesloten bij de akkoorden van Stockhom) of 5 frank (landen niet aangesloten bij de akkoorden van Stockholm)
kostte. De hoofdzetel was gevestigd in de Rue Castex, te Parijs. Een abonnement voor
Frankrijk en de kolonies bedroeg 38 frank voor een jaar, 20 frank voor zes maanden. Voor
het buitenland was dit vastgelegd op respectievelijk 46 frank en 25 frank. De inwoners van
de landen die niet meegingen met de akkoorden van Stockholm moesten ruim 52 en 28
frank ophoesten. De officiële naam luidde: Organe officiël du Cercle Belge d’études Radiotélégraphiques du Radio-Club de Belgique, de la Société Luxembourgeoise et de
nombreuses autres Sociétés. De redactie was samengesteld uit ingenieurs, wetenschappers en docenten van polytechnische scholen en universiteiten. Het was mogelijk om de
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Maandschrift radio, “Radio’s Raad = Goud waard”, 15 mei 1924, p. 175
Maandschrift radio, « Radio-peilstations », september 1924, p. 34-35
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kon men met behulp van verschillende, met elkaar verbonden ontvangers en raamantennes, de richting van een zender bepalen. De door deze ontvangers gevonden “lijnen”
(richtingzoekers) die naar één welbepaald punt samenlopen werden in een centrale samengebracht en
vervolgens op een land - of zeekaart uitgezet. Op zee werden ze aangewend om onderzeeërs te traceren.
Na de oorlog werden ze toegepast in de scheepvaart. Er werden langs de kusten zogenaamde “Radiopeilstations” ingericht die de schepen in lichtten over hun positie. Schepen die zelf over een richtingzoeker beschikten konden hun positie zelf bepalen door de seinen van bekende kuststations op te vangen.
Maandschrift Radio, « Antenne en onweer », september 1924, p. 46
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redactie van het blad technische informatie te vragen, wat echter niet kosteloos was. Het
blad zelf bevatte reclame en advertenties van bijna uitsluitend franse constructeurs, instructies voor zelfbouw met schema’s, internationaal en nationaal nieuws, uurroosters met de
radiotelegrafische en radiotelefonische uitzendingen van het station “Tour eiffel” van de
beluisterbare stations in Frankrijk volgens de regeling van Praag (vanaf ’29), technische en
wetenschappelijk informatie over de werking van de radio, besprekingen van veel voorkomende problemen van de radioamateur en analyses van technologische evoluties,….Er was
bovendien een rubriek met vraag en aanbod van radiotoestellen, tewerkstelling van technici, boeken en tijdschriften,…26. Er werd tevens een jaarlijks salon gehouden.
Omstreeks 1924 werden
in veel radioclubs, naast technisch onderricht, morsecursussen gegeven. Ze werden hierin
bijgestaan door beroepstelegrafisten. Het Maandschrift Radio
schreef: “het is een verheugend
feit dat onze liefhebbers zich
van langs om meer op het aanleeren van het morse-stelsel toeleggen. Daarin ligt voor den raEen radioclub uit Sint-Niklaas in het waasland omstreeks 1924 poserend rond een radiotoestel met 4 lampen. (Maandschrift Radio,
augustus 1924)

dioliefhebber een genoegen besloten, welke velen zeker niet
vermoeden”27.

Kennis van het morsestelsel liet toe om het liefhebbersverkeer te volgen. In 1924 was
dit echter nog verboden door de overheid28. Morsetekens werden door luisteraars niet
waargenomen door het onthouden van het aantal punten en strepen. Men herkende eerder
ieder sein aan hun specifiek geluid. Professionele telegrafisten beluisterden eerst een volledig woord dat neerschreven werd terwijl men het volgende woord beluisterde. Met een batterij, zoemer, telefoon en morsesleutel kon men een stroomketen maken. Men kon dan via
de koptelefoon luisteren naar tekens die door een vriend werden “geklopt”. Na veel oefe-

26
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La T.S.F. Moderne, Revue Mensuelle, novembre 1929
Maandschrift Radio, “Hoe men Morse-alfabet leert”, 15 april 1924, p. 167
Maandschrift Radio, “Hoe men Morse-alfabet leert”, 15 april 1924, p. 167
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nen kon men dan beginnen luisteren naar trage zenders, zoals het Nederlandse weerbericht,
tot men de snellere zenders kon volgen29.
Rond 1937 werden tijdseinen voor tal van doeleinden uitgezonden zoals o.m. het wetenschappelijk bepalen van lengten en verschuivingen. Maar liefst 54 stations verspreide
over de ganse aardbol zonden toen regelmatig tijdseinen uit. Waar men zich ook ter wereld
bevond kon men twee tot 4 tijdseinen per dag ontvangen. In België konden voornamelijk
de Franse stations goed ontvangen worden. Vanaf de Eifeltoren (FLE) zond men bijvoorbeeld uurregelingen en weerberichten uit. Dit stalen symbool van de vooruitgang dateerde
van de Wereldtentoonstelling van 1889 te Parijs en werd na afloop gevrijwaard van afbraak door Generaal Ferrié. De toren werd aangewend als centraal zendstation voor militaire berichtgeving30. Een ander belangrijke Parijs station was La Pontoise (FYP). Te Bordeaux bevond zich Croix d’Hins dat uitzond op een onderhouden golf door boog of alternator. Andere belangrijke stations waren Nauen (DFY) en Zeesen (DKB) in Duitsland,
Rugby (GBR) in Engeland, Monsanto (CTV) in Portugal, Cadiz (EBC) in Spanje, Centocelle(IMB) in Italië, Moskou (RAI), Arkangel (UGE), Leningrad Detskoe Selo (RET), Feoddosia (UEK) en Tachkent (RIM) in de U.S.S.R31.

1.2.2. De Zendamateurs

De radioamateurs hielden zich niet alleen bezig met het opvangen van radiosignalen. In
de loop van de jaren twintig werden nieuwsberichten telegrafisch van het ene naar het andere werelddeel overgeseind. Daarvoor gebruikte men de morsecode. Naast de commerciële en openbare telegrafie kwam er een grote groep van liefhebbers tot stand die met elkaar
in deze nieuwe taal communiceerden. Ook zij organiseerden zich. De zendamateursvereniging Réseau Belge (R.B.) werd opgericht in 1923 en geldt als de oudste van het land. Het
tijdschrift QSO verscheen voor het eerst in 1926. De Vlaamse Radiobond zag in 1929 het
levenslicht. Het tijdschrift CQ werd voor het eerst in 1936 gepubliceerd32.
Het Ministerieel Besluit van 7 augustus 1920, dat de voorwaarden voor het bezit van
een ontvanger vastlegde, verraadde in haar bewoordingen echter de argwaan tegenover het
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Maandschrift Radio, “Liefhebbers! Leert Morse-teekens op het gehoor ontvangen”, maart 1925, p. 141
FLORUS R., La Radiotélégraphie et Radiophonie en Belgique, onuitgegeven verhandeling, Namur,
2005, p. 51
Humoradio, 31 januari 1937
Aantekeningen in de Brochure van het Réseau Belge van 17 april 1928 door de Gentse Zendamateur Edgard van Schoorisse (universiteitsbibliotheek Gent)
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privézenden. In de nasleep van de oorlog primeerde de nationale veiligheid: “La station
autorisée sera utilisée exclusivement à la réception des signaux horaires et des télégrammes météorologiques ; l’émission de radiations électriques quelconques est formellement
interdite.

L’emploi

des

valves

amplificatrices

n’est

pas

autorisé.

Toutefois,

l’administration des télégraphes et des téléphones peut, dans certain cas particuliers, qui
devront être soumis à son appréciation, et après enquête et examen des motifs invoqués
par les pétitionnaires, accorder l’autorisation d’en faire usage dans des conditions à
fixer » (art. 3)33. Le groupement belge des constructeurs et vendeurs de T.S.F was sterk
gekant tegen deze beperkingen omdat ze contraproductief waren voor handel en nijverheid.
De commentaar van het comité was veelbetekenend: “En ce qui concerne le broadcasting ,
nous sommes en Belgique dans une situation ridicule et dans un retard considérable par
rapport aux Etats-Unis, à l’Angleterre, à l’Allemagne, où les postes d’émissions sont nombreux et répartis sur toute la surface du territoire. De ce fait, la T.S.F. connait dans ces
pays une prospérité inouie »34. In België kon men enkel een zendmachtiging verkrijgen na
een onderzoek naar de motieven van de aanvraag en een examen dat afgenomen werd door
de P.T.T.
Pas met het Ministerieel Besluit van 1927 kwam er een zekere vrijheid. Een enig artikel stipuleerde: “L’établissement des postes radioélectriques privés servant uniquement à
la réception de signaux ou de communications n’ayant pas le caractère de correspondances particulières est autorisé sous la condition, pour le déclarant, de se munir chaque année d’un permis spécial. Ces permis sont délivrés par les bureaux télégraphiques »35.
De zendamateur werden gekenmerkt door een sterk gevoel van verbondenheid. Een
Gents zendamateur, Edgard van Schoorisse hanteerde de leuze “We understand to give at
most for further international goodwill” - “Wij nemen aan te ijveren voor internationale
verstandhouding” - “Nous nous engagons à promouvoir l’entente internationale”. Dit lag
in het verlengde van de optimistische naoorlogse overtuiging “nooit meer oorlog”. Het tij
zou echter keren in de jaren dertig. De zendamateurs, die een roepnaam hanteerden zoals
ON4VS of ON4NX, velden een oordeel over de opgevangen seinen met het R.S.T-
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FLORUS R., La Radiotélégraphie et Radiophonie en Belgique, onuitgegeven verhandeling, Namur,
2005, p. 52
Electricité Pour Tous. Revue Mensuelle, Groupement belge des constructeurs et vendeurs de T.S.F.,
mars 1925
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reporting system De letter R stond voor readability, de letter S voor signaalsterkte en T
voor toon. Een schaal voor dit R.S.T. systeem zag er als volgt uit36:

R.
1: onleesbaar;
2: nauwelijks leesbaar – nu en dan een klaar woord;
3: leesbaar met grote moeilijkheid;
4: praktisch zonder eenige moeilijkheid leesbaar;
5: volmaakt leesbaar.
S.
1: stil- bijna onhoorbaar:
2: zeer zwakke seinen;
3: zwakke seinen;
4: redelijke seinen;
5. redelijk goede seinen;
6. goede seinen;
7: gemiddelde seinen
8: sterke seinen;
9: uiterst sterke seinen.
T.
1: zeer heesche, sissende noot;
2: zeer heesche a.c. noot – geen enkel spoor van muzikaliteit;
3: heesche, lage a.c. noot – lichtjes muzikaal;
4: eerder heesche a.c. noot – gemiddeld muzikaal;
5: muzikaal, gemoduleerde toon;
6: gemoduleerde toon – licht spoor van gefuit;
7: bijna d.c. noot –zachte rmpel;
8: goede d.c. noot – licht spoor van rimpel
9: zuiverste d.c. noot
Wanneer de noot door een kristal scheen gecontroleerd te worden, dan moest men enkel X na het gepaste nummer voegen. Werd er van een ontvangst gezegd dat ze in R5, S7,
T8 was, dan waren de seinen volmaakt leesbaar, gemiddeld sterk met een toon van bijna
een d.c. noot met licht spoor van rimpel. Wanneer een liefhebber een ander gehoord had,
dan stuurde hij een QSL (kaart) die deze gegevens vermeldde. Een code die in 1937 nog
nooit door morsetekens weergegeven werd was de zogenaamde internationale “Q-code”,
opgesteld door de Amerikaanse “Radio-Relay-Liga”. Ze was voor niet ingewijden onver-
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Humoradio, 14 maart 1937
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staanbaar. Deze codering was enorm tijdsbesparend en maakte de overgemaakte berichten
veel beter verstaanbaar. De code ging als volgt37:

QAV: roept u mij op? Ik roep op……
QRG: wilt u mij uw juiste frequentie geven in Kc. U frequentie is …………K.c.
QRK: ontvangt u mij goed ? zijn mijn seinen goed ?
QRQ: moet ik sneller seinen ?
QRU: heeft iets voor mij ?
QRV: zijt u klaar ?
QRW: moet ik ………. verwittigen dat u hem oproept ?
QRX: moet ik wachten ? wanneer roept u mij terug op ?
QRZ: door wien wordt ik opgeroepen ?
QSB: veranderen mijn seinen in sterkte ?
QSG: moet ik mijn radiogrammen in reeksen zenden van 5, 10 of volgens een andere overeenkomst ?
QSM: moet ik het laatste telegram herhalen ?
QSN: kunt u mij nu ontvangen ? Moet ik blijven luisteren ?
QSP: wilu zich wenden tot ?
QSV: moet ik reeksen VVV zenden ?
QSW: wil u op ……….. K.c. zenden ?
QSY: moet ik op ………… K.c. zenden ?
QTA: moet ik nummer ………….. opgeven
QTB: gaat u accoord over het aantal woorden ?
QTC: hoeveel telegrammen heeft u over te seinen ?
QTH: waar zijt u (lengte-breedte) ?
QTR: welke is de juiste tijd ?
QTU: op welke uren is uw station open ?
QRR: Is de A.R.R.L – verkorting voor “officieel alnd SOS noodsein” te gebruiken in alleen volstrekt noodzakelijke gevallen ?
In 1928 waren er reeds circa221 “Stations Belges autorisées”. Daartoe behoorden toen
niet alleen private personen maar ook de Société Royale de Zoölogie (Antwerpen, 4RA),
de Société Anonyme “Radio-Belgique”(Rue de Stassaert 34 Brussel, 4RB), de Sociéte
Belge Radio-Electrique (Ruysbroeck Brussel, B82) en de Société Belge Intercommunale
d’Electrique (C1 en C2)38. Men kon dus niet zomaar telefonische of telegrafische signalen
de ether insturen. Het amateurzenden was streng gereglementeerd. In de jaren dertig moest
een “amateurstation” voor proeven, opzoekingen en demonstratie (5e categorie volgens lid
2 van het ministerieel besluit van 28 augustus 1931) goedgekeurd worden door de algemene bestuurder van de R.T.T. (Regie van Telegrafen en Telefonen) met zetel op de Muntplaats te Brussel. De gemachtigde moest bovendien houder zijn van een getuigschrift van
telegrafist-operator of privaat radiotelefonist. Dit kon behaald worden na het afleggen van
37
38

Humoradio, 14 maart 1936
Réseau Belge, Liste officielle des stations d’émission autorisées Belges, 17 apil 1928
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een succesvolle test bij de P.T.T., bestaande uit een theoretische en praktische proef. Het
theoretische gedeelte handelde over de elementaire begrippen inzake (radio) elektriciteit,
vooral inzake de regeling en werking van zendtoestellen. Voorts moest men op de hoogte
zijn van de Belgische wetgeving met betrekking tot radio- elektrische verbindingen, in het
bijzonder de bepalingen inzake private zenders39. Daarenboven moest de aanvrager een
goede kennis hebben over de bepalingen uit het internationaal algemeen
reglement

der

radiotelegrafische

overeenkomst van Washington in
verband

met

amateurzenden.

De

praktische proef bestond uit het zonder fouten overbrengen van Morseseinen met een snelheid van 10 woorden per minuut voor telefonisten en
Vroege kaart van een Gents radio-amateur (Norbert Baudoux, Stropstraat 34) die sinds 1922 in de ether was. ON4X
was zijn codenaam. De kaart is gedateerd 1-10-1935 en
toont een tekening van het Rabot. Een onderschrift van Edgard van Schoorisse vermeldt: “Norbert était un excellent
radiotélégraphiste amateur”. De kaart was ingekleefd in
een kopie van de Réseau Belge. Des stations autorisées uit
1928.

van minstens 15 woorden voor de radiotelegrafisten. Voor het ontvangen
va Morse seinen op het gehoor golden
dezelfde criteria. Als laatste onderdeel
diende men in staat te zijn om met be-

hulp van een golfmeter een eenvoudige zender op een opgelegde golflengte af te stellen.
Men moest tevens de kwaliteit van de overgebrachte seinen kunnen controleren met een
ontvangtoestel en eventuele fouten verbeteren. De radiotelefonisten werden verwacht dat
men het modulatievermogen kon meten en dat de spelling van cijfers, letters en tekst duidelijk verstaanbaar was voor de microfoon40.

39

40

Wet van 14 mei 1930 - Koninklijk besluit van 27 juni 1930 - Ministerieel besluit van 28 augustus 1931 reglement op private zenders van 28 augustus 1931 - Wet en Koninklijk besluit over de taksen en de
verplichtingen.
Humoradio, 10 januari 1937
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2.

Algemene impressie van Radio-elektrische nijverheid in België
(1919-1929)

2.1. Amateurisme en kleinschaligheid
In de eerste helft van de jaren twintig was de radio-elektrische bedrijvigheid in ons land
nog vrij beperkt. Vóór 1922 werden er in België nog geen omroepontvangers op grote
schaal geproduceerd. De radio-elektrische nijverheid werd gedomineerd door enkele grote
internationale en continentale ondernemingen die gespecialiseerd waren in zenders en ontvangers voor het draadloze telegrafische en telefonische verkeer tussen schepen en landstations.
Met Téléphonie Sans Fil (T.S.F.) was in België reeds geëxperimenteerd in 1907 en
1914 onder invloed van koloniale kringen en het Koninklijk hof. Door toedoen van het
Hof, koloniale maatschappijen en de telegrafie-industrie werd in 1922 de Société Belge
Radio-électrique opgericht. Aanvankelijk was het een zusteronderneming van de Sociéte
Anonyme Internationale de Télégraphie sans fil (S.A.I.T.) en bedoeld als productiepoot41.
Radio-omroep was in de eerste plaats een commercieel concept dat ontstaan was in de
schoot van Amerikaanse communicatiebedrijven die op zoek waren naar een alternatieve
markt voor de draadloze telefonietoestellen die ze tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden
geproduceerd. Naast de productie van zenders, zendstations en ontvangers ging men dan
ook over tot de productie van omroeptoestellen. Om de verkoop te stimuleren stichtte de
S.B.R. Radio-Bruxelles (1923-1924), het latere Radio-Belgique (1924-1931)42.
De nationale radio-elektrische productie was in de twintiger jaren in handen van enkele
bedrijven zoals de S.B.R. (Vorst, 1922-) en S.I.C.E.R. (Machelen,1927-1933). Daarnaast
werd de verspreiding van onderdelen en toestellen vooral waargenomen door agentschappen van buitenlandse firma’s (vaak afkomstig uit de Parijse agglomeratie) waarvan het materiaal werd afgenomen door radiowinkels en elektriciens. In de vroege jaren twintig en
vooral het einde van het decennium kwam er een langzame doorbraak en ontstonden grote,

41

42

PUTSEYS J., Radiostrijd tussen de twee wereldoorlogen. in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis-Revue Belge d’Histoire Contemporaine, XVII, 1986, 1-2, p. 37
PUTSEYS J., Radiostrijd tussen de twee wereldoorlogen. in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis-Revue Belge d’Histoire Contemporaine, XVII, 1986, 1-2, p. 37
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middelgrote en kleine producenten, Ateliers, Etablissements, huizen groothandels, radiowinkels, agentschappen en filialen.
De grens tussen agentschap, fabrikant en verkoper was in die vroege jaren nog vaag. Er
werd op kleine schaal toestellen gebouwd, al dan niet in een kast. Men moest het vooral
hebben van de amateurs en de radioclubs die her en der onderdelen kochten en zelf experimenteerden. De grotere firma’s beschikten in veel gevallen over een demonstratiezaal,
waar radiotoestellen zonder tussenpersonen aan de man werden gebracht. Niet te vergeten
is dat in het zog van de radio-elektrische productie ook ondernemingen ontstonden die
luidsprekers, radiolampen, accumulatoren (zoals Accumulateurs Tudor, La Pile Belge
Leclanché, etc.), grammofoons en elektrische huishoudtoestellen produceerden en/of verdeelden. Vaak waren het ondernemingen die reeds vóór de Eerste Wereldoorlog waren gesticht met als doel de productie en verkoop van elektrisch materiaal en toestellen voor
draadloze telegrafie. Na de oorlog werden ook radio-omroeptoestellen en accessoires verkocht. In veel gevallen werd ingespeeld op de zich ontluikende radioclubs. Leden werden
in de meeste gevallen korting aangeboden.
Hoewel er in de pioniersjaren reeds
volledige toestellen (kristalontvangers, lampenradio’s) op de markt waren, richtte de nijverheid en de handel zich vooral op de amateurs die op basis van schema’s zelf een radiotoestel bouwden. De technisch niet onderlegde amateurs vormden echter de grootste
De eerste radiotoestellen werden gevoed door
loodzware en onhandige batterijen. De komst van
de réseau radiotoestellen eind jaren twintig zou ze
overbodig maken. In afgelegen gebieden, die nog
lange tijd verstoken bleven van stroom werden ze
nog gebruikt. (La Radiophonie Pour Tous, jaren
twintig)

groep van potentiële klanten. In de vroege jaren twintig vertakte de industrie zich tengevolge van die tegenstelling: de verkoop van
onderdelen en volledige toestellen. Het gespecialiseerde tijdschrift Eclairage et Force Mo-

trice schreef in 1924: “cette ramification de notre industrie est probablement celle où la
compétence est la plus indispensable, qu’il s’agisse d‘amateurs achetant les postes tout
montés, de personnes achètant par piéces pour faire le montage elles-mêmes, où bien
d’expérimentateurs. A la première de ces catégories, il faut un instrument de musique,
genre gramophone, n’exigeant q’une manoeuvre très sommaire, ne suscitant pas de
contrariétés, et logé entièrement dans un petit meuble-nécessaire. Aux amateurs rentrant
dans la seconde classe, il s’agit de fournir les pièces avec des panneaux tout perforés, ain52

si que les instructions de montage. Aux expérimentateurs, on ne fournit que les pièces celles susceptibles du plus haut rendement, bien entendu »43.
Men wist nog niet in welke richting de nog jonge radio-elektrische nijverheid zich zou
ontwikkelen. Om het imago van de radio te verbeteren had men in de eerste plaats nood
aan competente verkopers en constructeurs. Om het grote publiek te bereiken diende men
relatief eenvoudige toestellen op de markt te brengen. Er gingen stemmen op om eerst luistersessies te verkopen: [...] “il y a lieu de vendre plutôt les auditions que des appareils
mais il faut qu’il s’agit d’une industrie toute nouvelle, et que les ressources pécuniaires
devraient encore se développer »44. Desondanks ontstond een bloeiende handel in radioelektrisch materiaal. Helaas waren veel handelaars nauwelijks op de hoogte van de radioelektrische principes : « dans la phase initialement d’engouement pour les fournitures de
T.S.F., les négcociants se sont rués en grand nombre vers ce nouveaux filon, alors que pas
mal d’entre eux n’y entendaient à peu près rien. Il serai bon, cependant, de se livrer à un
examen attentif, et de s’attacher à discerner même le genre d’acheteurs à agréer »45.

2.2. Zelfbouw en knutselwerk overheerst

Tot aan het begin van de dertiger jaren was het gebruikelijk dat luidspreker en toestel
van elkaar gescheiden waren. Meestal kocht men een fabrieksluidspreker van merken zoals
Rice & Kellog, Brown, Amplion of Point Bleu die men al dan niet aansloot op een zelfgebouwd toestel. Radio-Nord, een firma in de Rue du Point Neuf 53 te Brussel adviseerde: “Pour aimer la radio, il faut réussir. Pour réussir il faut de bons tuyaux, de bons
schémas et de bons fournisseurs, aptes à vous guider dans le choix et la réalisation des
montages. Faites vérifier vos schémas avant de construire »46 (La Radiophonie Pour Tous,
1923). Radio was toen nog een echt modeverschijnsel waarmee men indruk op de
medemens kon maken.
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Eclairage et Force Motrice. Revue Mensuelle des Applications de l’électricité., La Radio-Industrie, Avril
1924.
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Eclairage et Force Motrice. Revue Mensuelle des Applications de l’électricité., La Radio-Industrie, Avril
1924.
La Radiophonie Pour Tous, Bruxelles, 1923, publiciteit.
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In de vroege jaren twintig waren reeds
“draagbare” radio’s op de markt, maar ze waren
log en onhandig. Bovendien was de ontvangst niet
om over naar huis te schrijven

Aan het eind van de twintiger jaren
kwamen er compactere en lichter
draagbare toestellen op de markt zoals
de Belgische S.I.C.E.R.. Portable. Net
als auto’s waren het luxeproducten

(La Radiophonie Pour Tous, 1925).
(La Radio-Industrie, 1930)

Zenden en ontvangen boden daarbij letterlijk een “oor op de wereld”. Reeds in de
vroege jaren twintig was het mogelijk om buitenshuis naar de radio te luisteren. De loodzware accu’s, vaste antennes of stroomafname via het elektriciteitsnet maakten dit praktisch onmogelijk, maar de technische vooruitgang stond niet stil. Met “piles sèche” en
“antennes de poches” kon men een draagbaar radiotoestel meenemen als opluistering van
een autoritje naar het platteland met bijbehorende picknick. Dergelijke activiteiten waren
enkel voorbehouden aan de hogere klassen. Desondanks konden ook minder gegoeden
kennis maken met het medium dankzij de goedkope(re) kristalontvangertjes, ook wel “postes à galène” genaamd.
Tot circa 1929 was radio-elektriciteit een onderdeel van de zich sterk ontwikkelende
elektrische nijverheid en verspreide de radio zich met de elektrificatie van steden en gemeenten. De jaren twintig werden gekend door de massale opkomst van elektrische centrales, producenten en verdelers van elektrisch materiaal (kabels, elektrische apparatuur voor
de industrie, huishoudapparaten, telefonie, telegrafie, draadloze telegrafie en telefonie, verlichting, elektrische trams), elektriciens en dies meer. In La Belgique Centenaire (1929)
stond te lezen: “En Belgique, comme dans les autres pays, le domaine des entreprises électriques s’est de plus en plus développé. En mars 1929, 2163 sur les 2671 communes du
Royaume (soit plus de 80 %) étaient pourvues d’un réseau électrique. L’année du Centenaire verra donc très vraisemblablement la Belgique entièrement électrifiée »(p. 337).
In de jaren twintig werd de Belgische radio-industrie nog sterk bepaald door het
amateurisme waarbij kleinschaligheid en artisanale productie overheersten. Radiotoestellen
werden gebouwd door bemiddelde amateurs, ingenieurs, elektricien-constructeurs en enke54

le grotere fabrikanten die het principe van de serieproductie volgens de kettingmethode
aanwendden.
In die jaren maakte de radio-elektrische techniek een snelle vooruitgang. Producten die
in serie werden vervaardigd gingen vaak slechts 1 modeljaar mee, en daalden nadien snel
in waarde. Eclairage et Force Motrice schreef in 1924: [...] “une autre source de complications dérive de la rapidité des progrès qui s’accomplicent dans la radio. C’est continuellement que l’on voit défiler de nouveaux accessoires ou appareils, voire même
l’application de principes nouveaux. Dans ces conditions, ce qui, peu de temps auparavant, semblait constituer une marchandise de tout repos, un article à fabriques par grande
série avec toutes les chances de l’écouler, dévient subitement désuet, et ne peut plus trouver preneur qu’a renfort de réductions dans les prix »47.

2.3. Ontwikkelingskernen van de radio-elektrische nijverheid.

2.3.1. Brussel: de geboortewieg

In de loop van de geschiedenis is meermaals gebleken dat wanneer “het regent in
Parijs, het in Brussel druppelt”. De kern van
de radio-elektrische productie, distributie en
handel bevond zich in de jaren twintig in de
Brusselse agglomeratie. In de jaren dertig zou
de situatie niet anders zijn. Dit had alles te
maken met de in 1923 door de S.B.R. opgerichte zender Radio-Bruxelles, het latere Radio-Belgique. Aanvankelijk in het centrum
gesitueerd, zouden de bedrijvigheden zich
Vanaf de jaren twintig ontwikkelde de radioelekrische nijverheid zich in de Brusselse
agglomeratie. Ook in de jaren dertig was meer dan
de helft van alle bedrijven in de hoofdstad gevestigd.
(http://www.avcb-vsgb.be/nl/comm/c_comm_fr.htm)

vanaf het eind van de jaren twintig en vooral
het begin van de dertiger jaren als een inktvlek uitbreiden tot gemeenten zoals Schaerbeek, Anderlecht, St.-Jans-Molenbeek, Ukkel,

Machelen, Elsene (Ixelles), Nijvel, St.-Gillis, St.-Joost-Ten-Noode, Machelen, St.-Pieters47

Eclairage et Force Motrice. Revue Mensuelle des Applications de l’électricité., La Radio-Industrie, Avril
1924.
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Woluwe, Ganshoren, St.-Lambrechts-Woluwe, Vilvoorde, Watermaal-Bosvoorde, Etterbeek, Vorst, etc.
In Brussel schoten de firma’s, radiohandels en (kleine) fabrikanten in de jaren twintig als paddenstoelen uit de grond. Pioniers
uit de hoofdstad in de periode 1920-1929 waren o.a.: de Société Independante de Telegrafie Sans Fil (1920-1929), de Société Nationale Radio-électrique (1921-1923), de
S.B.R. (Ukkel-Vorst ,1922-), Mura et Cie
(Rue de Frèves 39)/Maison Mura (Rue
Louis Hap 80), Laboratoires et Ateliers
Clément Macq (Avenue de la Constitution
87) de Etablissements Louis van Goitsenhoven (Rue des Fripiers 17, Rue Neuve 9),
Au Bazar d’Electricité (Rue Dansart 36-38,
Bruxelles-Bourse), Radio-Brand (Rue FranDe Etablissements M. De Wauters was één van de
eerste constructeurs die zich ging toeleggen op
toestellen voor radio-amateurs. Reeds in 1919
bracht deze firma toestellen op de markt.
Vermoedelijk werd dit bedrijf in datzelfde jaar
gesticht, maar in het staatsblad is geen enkel spoor
terug te vinden.
De Wauters was een type-voorbeeld van de ingenieur-constructeur die eigen ontwerpen in serie vervaardigde. De omvang van de productie was echter
nog zeer beperkt.

cart 30, auditorium : Boulevard du Régent
18),

Electricité

Industrielle

A.

Go-

vaerts/Etablissements Govaerts (Chaussée
de Charleroi 56-58), G. Kanters en Cie (Rue
de Stassart 32, nabij de zender RadioBelgique), Ecole Belge de Radiophonie (Rue
de Loxum 27), L’Européenne Comerciale

(Electricité Pour Tous, vroege jaren twintig).

Industrielle (Place de Brouckère 40), Fr.
Lamensch (Avenue de la Reine 234, Laken,

bijhuis : Rue du Lombard 11), B.W.S. Coy (Rue de l’arbre 5), Paul Galland (Rue van
Helmont 8), R . Zecht (Rue Jules de Bleecker 53), La S.C. Radiophonie Belge, R.I. (Rue
de Malines 30), de Compagnie Continentale Amplion/ Etablissements Belges Amplion
(Rue de Théresienne 15) met M. Breyne als algemeen agent voor België (Rue Treurenberg
30), Etablissements M. De Wauters, fabrikant van kristal- en lampenradio’s (Rue Pletinckx 16, fabriek : Rue de la Caserne 78, verkoopzaal : Rue de Marché aux Herbes 99), de
Société Anonyme Appareillage Electrique (Rue Aug. Lambiotte 77), L. Litvine (Avenue
de la Couronne 207, Ixelles), La Radio Industrie Belge (Rue Montagne de la Cour 25,
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Rue de la Clinique, Cureghem), de Comptoir Général des Sciences Appliqués, Algemeen agent voor België en het Groot-Hertogdom Luxemburg van het merk Gaumont (Rue
de la Croix de Fer 26, Rue van Swae 13, Jette), Le Teleautomate (Avenue de La reine
100), L’etablissement Delcord (Avenue Beaux Séjour 28, Ukkel), A. Arnold (Boulevard
Militaire 58), Electricité T.S.F. Lemaire (Rue du Viaduc 11, Ixelles), A l’Etoile Bleue
(Place Rouppe 16), A La Tour Eiffel (Rue du Bailli 50), E.C. Thrubridge (Boulevard
Brand Whitlock 134), Radio-Phono (Boulevard Maurice Lemonnier 67), Radiogénia
(Rue des Prairies 38), La Société Hobson (Rue Royale 224), de Société Coöperative
Electric, Etablissements André Laporte (Boulevard Anspach 187), Etablissements
Hoste (Rue de l’Escaut, Bruxelles Maritime), Mascart (Rue aux Choux 26), V. Palludan
(Rue du Marais, 112), L. Thielemans (Avenue de la Reine 244), Comptoir Radioscientifique (Rue de Lombardie 28a, St.-Gillis), M. Rebous (Rue du Cardinal 33, Brussel), Pettigrew & Merriman Limited (Boulevard Anspach 161), J. Bede & Co (Square
Gutenberg 10), Electricité Domestique (Rue de l’Ecuyer 35-37), Henderson Motors Limited (Rue Joseph II 60), de Etablissements Emile Billen (Rue Godefroid Devreese 30),
Ateliers Radio-Electro-Techniques (ARET, Place Bara 27), Agence Radio (Avenue Rogier 291), Etablissements J.L. Fiévez (Rue du Progrès 193), Radiolux (Rue de Ligne 9),
Agence Electro-Mécanique, algemeen agentschap voor België van de ontvangers Ducretet (Rue des Paroissiens 11-13, Rue François Stroobrant 40, Rue des Colonies 9),
Raymond Nizet (Place de Patrie 19-21), Ateliers de construction radiophoniques (Avenue de l’Orée), de Sociéte de Récherches Radioélectrique (S.R.R.), een onderneming die
zich al sinds 1910 had toegelegd op draadloze telegrafie, Fabriques de Lampes F. De
Backer (Boulevard de la Senne 69), Radio-Centre (Rue du Midi 39, nabij de beurs), Radio-Bourse (Rue de La Fourche 2, achter de Beurs), Etablissements Félix Boue (Boulevard Anspach 187), Radio-Presse Internationale (Rue Théresienne 15), RadiozetZeguers (Rue de La Croix de Fer 71), A. De La Saulx (Avenue Albert 123), Radio-Nord
(Rue du Point Neuf 53, Brussel), Constructions et Installations Radioélectriques (Radiolyre, Rue du Mail 27), Bischof et Frenay (Rue Belliard 93), Ed. Eliaers (Rue de
L’aqueduc 157), O. Durieux, constructeur-Electricien (Rue Toulouse 26), A. & J Draguet
(Rue Brogniez 144, Bruxelles-Midi), de Union Electrotechnique (meetapparaten, Chaussée de Ninove 2), de Compagnie Générale d’Electricité (Rue de Mérode 146), Triotron
Radio (Rue de l’Arbre Bénit 28, Avenue des Arts 3), B.E., groothandel in Brown luidsprekers (Chaussée de Waterloo 466), Radiotechnique (Nouveaux Marché-Aux-Grains 23),
Radio Pratic (Rue de la Vallé 12), Agence Radiolavox (Nouveaux-Marché-Aux-Grains
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23), Hôpital de la T.S.F. (Rue de l’Hôpital 38), Manufacture Belge du Transformateur
Ferrix (Rue Anatole France 146, Schaerbeek), Etablissements Carpentier, Elve (Avenue
de la Reine 3), Electro-Confort (Boulevard de Waterloo 67), E. Levefre (Rue Neuve 43)
en S.I.C.E.R. (Machelen, 1927-1933).
In de realiteit waren er nog veel meer personen en firma’s werkzaam in Brussel, maar
het is vrijwel onmogelijk gebleken om de bedrijvigheden in de jaren twintig ten volle in
kaart te brengen. Vaak rest ons niets meer dan de vele aankondigingen en publiciteit in de
vele tijdschriften die toen verkrijgbaar waren48.

2.3.2. Vlaanderen

De Société d’Electricité et de Mécanique (S.E.M.,
1912-), vertegenwoordiger van de procedés Houston-Carels,
importeerde op grote schaal elektrische huishoudtoestellen en
accessoires voor radiotelegrafie. Zo verhandelde men onder
meer elektrische straalkachels, blokbatterijen, koptelefoons
(Houston) en luidsprekers (Radiola). Belangrijker was de productie van radiolampen. Het bedrijf was gevestigd in Gent. In
de jaren twintig was het vrijwel de enige onderneming die
S.E.M., vertegenwoordiger van
de procédés Houston Carels
importeerde en produceerde
elektrisch materiaal in de ruimste zin van het woord.
(La Radiophonie Pour Tous,
vroege jaren ’20)

met burelen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi
commercieel gezien het ganse land wist te overspannen.
In Vlaanderen spande Antwerpen de kroon. Naast de eind
e

19 eeuw gestichte ondernemingen Bell Telephone (°1882) en
A.T.E.A. (Antwerp Telephone, °1892, Rue de Verger 22,
Berchem) waren slecht enkele tientallen firma’s actief op het

vlak van de draadloze telefonie en telegrafie waaronder de Société electrophone (Chaussée de Malines 85), Campbell and Isherwood (Chaussée de Malines 26), Otri (Rue St.Willebrord 74), Lucien Van der Linden, elektricien-constructeur (Chaussée d’Anvers
420, Hoboken), L. Vanden Nieuwenhuysen Fils et Co (Rue Nassau 18), de Etablissements E. Bernini (Korte Koepoortstraat 3), algemeen agentschap van de Selectophone
Radio Company, Thévenet M., expert op het vlak van uitvinderbrevetten (Rue de Vrière
34) en G. Christiaensen (Rue des Tanneurs 12). Vooral grote telefoniebedrijven vonden
48
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hun weg naar de Scheldestad Antwerpen fungeerde als uitvalsbasis voor de productie en
distributie van elektrisch materiaal vervaardigd door grote telefoniebedrijven.
Echter, wegens het uitblijven van Nederlandstalige uitzendingen nam het medium radio
niet dezelfde hoge vlucht als in de hoofdstad. De Vlamingen zagen zich verplicht om naast
Radio-Belgique af te stemmen op buitenlandse stations zoals Chelmsford, de B.B.C., TourEiffel of Hilversum.
In Gent vervulde de Société Anonyme Radio Gantoise (Roskamstraat 11-13, 19231924), verdeler van apparaten en accessoires voor radiotelefonie en -telegrafie en fabrikant
van transformatoren en condensatoren, de hoofdrol. Zo behaalde ze in 1923 de gouden
medaille op de Gentse “Exposition de la Mécanique et de l’électricité”. De maatschappij
was echter geen lang leven beschoren. In de Arteveldestad bleef de francofone invloed
echter zeer groot. De Radioclub Gantois werd dan ook gekenmerkt door een Franstalige
signatuur.
Pas in de tweede helft van de jaren twintig verbeterde de situatie in Vlaanderen dankzij
enkele lokale zenders (Radio-Kortrijk; 1928 en Radio Antwerpen 1926) en uitzendingen
via een relaisstation van Radio-Belgique: Radio-Zoölogie (1927,opgesteld in de Antwerpse
dierentuin). Pas in 1929 kwam er een volwaardig Nederlandstalig station: de N.V. Radio,
een initiatief van de Vlaamse Katholieken en de boerenbond.

2.3.3. Wallonië (Luik, Charleroi, Verviers)

In Wallonië vormde Luik het brandpunt. Wellicht de oudste onderneming was de Etablissements Jean Bonhomme - Matériel électrique et Constructions Radio-électriques
(1922-). Deze onderneming zou zich ook in de jaren dertig weten staande te houden. In
1925 zag de Radio Broadcasting Corporation (R.B.C) het levenslicht, een onderneming
met een complexe structuur die haar tentakels tot Leuven en Tongeren zou uitslaan. Andere ondernemers in het Luikse waren de Firme E. Bliétard, groothandelaar in “matériel
Wirelles” (Rue de Serbie 2) en algemeen agent voor België en het Groot-Hertogdom
Luxemburg van de Etablissements Albert Ginouvès (Frankrijk), Henderson Motors Limited (Place du Vingt Août 18) en de Téléphonie Automatique et T.S.F., verdeler van accessoires, onderdelen en toestellen van het merk Deltaphone.
In Charleroi was vanaf de vroege jaren twintig de elektricien Fernand Lagneaux
(Dampremy) actief met de constructie van transformatoren, J.V. Troisier-Radiotechni uit
Châtelet (Rue de Loverval 16) fungeerde als algemeen agent voor België en het Groot59

Hertogdom Luxemburg van het merk multidyne, Bischof et Frenay (Rue Velbruck 9), vertegenwoordigden A.C. Cossor Limited, A. Rousseau (Rue du Laboratoire 18) verdeelde
radio’s van het merk L.L. (Frankrijk). Het is niet bekend of A.C.E.C. (Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi), een in 1890 opgerichte onderneming die elektromechanische installaties voor de industrie vervaardigde, zich tijdens het interbellum ook
bezig hield met radio-elekriciteit. Na de Tweede Wereldoorlog produceerde men wel radio- en televisietoestellen.
Ook in Verviers was sprake van enige activiteit (o.a. Radio-Industrie Belge, 19271928), maar niet in dezelfde mate als in Luik of Charleroi.

2.4. Een gebrek aan statistisch materiaal
2.4.1. Industriële statistieken

Over de omvang van deze jonge en toen nog kleine industrietak is het koffiedik kijken.
Cijfermateriaal was zeldzaam omdat de centrale overheid het nog niet nodige achtte om de
radio-elektrische bedrijvigheden in kaart te brengen. Een reporter van het Brussels blad La
Radio-Industrie onderschreef dit in 1930: “nous avons voulu avoir quelques indications
chiffrées en ce qui concerne la Belgique. Elles sont dificiles à obtenir, car il n’existe pas de
service centralisateur pour les informations de ce genre »49.
Statistieken over het aantal luisteraars waren wel beschikbaar. Het decennium werd afgesloten met ongeveer 44.061 personen die de radiotaks betaalden. Het totaal aantal luisteraars werd geschat op een 1.250.000 mensen. Er zijn evenwel sterke indicaties dat veel
luisteraars de luistertaks aan hun laars lapten (zie infra).
Invoer en uitvoercijfers geven indicaties over de opgang van de nijverheid. Lampen
vormden een belangrijk importproduct “puisqu’on ne fabrique guère de lampes en Belgique »50. In 1928 werd voor 15.800 kilogram (12.587.000 frank) ingevoerd. Een jaar later
was dit al opgelopen tot 19.500 kilogram (16.628.000 frank). 15.200 kilogram was afkomstig uit Nederland, 2000 kilogram uit Frankrijk en 2300 kilogram uit andere landen51.
De invoer van radiotoestellen was in de twintiger jaren nog vrij beperkt: “il est
impossible de déterminer le nombre de postes vendues, l’importation n’est pas
49
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considérable encore et les appareils sont fabriqués en grande partie sur place. Les
contructeurs-amateurs sont nombreux et 75 p.c. des postes en usage sont certainement de
fabrication privée. D’autre part, beaucoup d’appareils en usage ne datent pas
d’aujourd’hui, de sorte qu’il est impossible d’établir un rapport quelconque entre le
nombre des sans-filistes et celui des postes vendus »52. De invoerrechten werden bepaald
op basis van het gewicht en in de statistieken werden radiotoestellen ondergebracht in de
categorie “Appareils de téléphonie, de télégraphie et accessoires”. In 1928 werd 204.700
kilogram (30.352.000 frank) ingevoerd, in 1929 reeds 476.800 kilogram (68.161.100
frank). Duitsland was de grootste invoerder: 63.700 kilogram (7.657.000 frank) in 1928 en
168.700 kilogram (18.663.000 frank) in 1929. De overige invoer was ongelijk verdeeld
over de overige Europese landen en de Verenigde Staten. De uitvoer van omroepontvangers was zo goed als onbestaande53.
Een nationale productie van omroepontvangers, als daar al sprake kan van zijn, kwam
pas in de tweede helft van de jaren twintig langzaam op gang met de S.B.R. (1922-), de
Etablissements Jean Bonhomme (Luik, 1922), Manufacture Nationale Electrique
(1924-1926), Ateliers de Constructions Radiophoniques (1924-1930), R.B.C. (Luik,
1925-), Philips Radio Belge (1925-), A.S.I.A. (Pepinster, 1924-), Trialmo (Brussel,1925), (S.I.C.E.R (Machelen, 1927-1933), Radio Industrie Belge (Verviers, 1927-1928) en
Novak (Brussel, 1929-) als belangrijkste protagonisten. Veel bedrijven kregen het echter
moeilijk tijdens de conjuncturele crisis van 1925-1926. De afzetmarkt was te beperkt en de
aankoop van luxeproducten werd uitgesteld. Bovendien was de situatie op het vlak van
omroep allesbehalve stimulerend voor de nijverheid. Tijdens de opgaande conjunctuur tussen 1926-1929 kwam er een ademruimte. In 1928 was de economische motor echter al beginnen sputteren. Ten gevolge van de structurele crisis die eind 1929 werd ingezet zouden
een groot aantal bedrijven hun deuren sluiten.
In het volgende decennium zou de radio-elektrische nijverheid een ware wildgroei van
bedrijfjes en ondernemingen doormaken. De oprichting van de nationale omroep was daarbij een belangrijke stimulerende factor. Vanaf 1930 werd ook uit de titulatuur van de ondernemingen steeds duidelijker dat men zich hoofdzakelijk of uitsluitend bezig hield met
productie van omroepontvangers. In de jaren twintig was men vooral gericht op “elektrische toepassingen” omdat de vraag naar radio’s en onderdelen nog beperkt was. “Radio”,
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“Radio-électricité”, “radiophonique” verdrongen stilaan de algemenere termen “electric”,
“electro” en “electrique”.

2.4.2. De aangroei van het aantal radiotoestellen tijdens de jaren twintig geprojecteerd tegen de economische ontwikkeling van België

Het Belgische productie- apparaat kwam zwaar beschadigd uit de Eerste Wereldoorlog.
Machines waren ten gevolge van de krijgsverrichtingen vernietigd of meegenomen door de
bezetter. Ten opzichte van jonge industriële naties - waaronder het tijdens de oorlog neutrale Nederland - liep de Belgische economie een investeringsachterstand op van vier jaar.
Zo kwam bij onze Noorderburen de productie van omroepontvangers veel sneller op gang.
Tijdens de oorlog was de geldcirculatie sterk toegenomen, maar net zoals in GrootBrittannië greep de overheid nauwelijks in. Na de oorlog werden Duitse marken vrij ingewisseld tegen Belgische franken. Het aanbod aan goederen was echter afgenomen wat resulteerde in een muntontwaarding en stijgende prijzen. Tussen 1922 en 1924 steeg het algemeen prijsniveau jaarlijks met 20%. Ten opzichte van de Dollar viel de waarde van de
Belgische frank terug tot 1/6 van de waarde van vóór 1914. De Duitse herstelbetalingen
lieten op zich wachten waardoor de regering zich verplicht zag leningen aan te gaan om de
begroting in evenwicht te brengen. Dit resulteerde herhaaldelijk in deficitaire begrotingen
en een groeiende openbare schuld.
De industriële productie herpakte zich daarentegen vrij snel. In januari 1920 werd 80%
van het vooroorlogse niveau bereikt. In 1923 werd dit reeds overschreden. Tussen 1920 en
1929 nam de industriële productie toe met 80 à 90%, de reële lonen met 1/3 en de buitenlandse handel met 70%. De werkloosheid viel met tweederde terug. Een belangrijke impuls
in het herstel en de opgang werd o.m. gedragen door grondstoffen uit Belgisch Kongo en
de exploitatie van de Limburgse steenkoolmijnen.
Toch verbergen deze groeicijfers sterke conjuncturele schommelingen. In 1921 en
1925-1926 werd de Belgische economie getroffen door twee conjuncturele crises veroorzaakt door overproductie en een beperkte afzetmarkt (verhitting), internationale concurrentie, monetaire chaos, uitblijven van de herstelbetalingen, stijging van de overheidsschuld
en deficitaire begrotingen. In het midden van de jaren twintig zag de regering zich dan ook
genoodzaakt om de Belgische frank te stabiliseren. Het herstelplan met muntdevaluatie van
de travaillistische regering Poullet-Vandervelde mislukte grotendeels door tegenwerking
van de financiële sector. De nieuwe regering met daarin de bankier Francqui van de Socié62

té Générale slaagde er wel in om de financiële situatie onder controle te krijgen door de
frank te devalueren. Na een sterke opgaande conjunctuur tussen 1926 en 1929 kondigde
laatstgenoemde jaar het begin van een structurele crisis aan54.
In 1920 werden slechts 26 radiotoestellen geregistreerd. Ook in de daaropvolgende jaren bleef een doorbraak uit. In 1921 betaalden 165 mensen de radiotaks, een jaar later 392.
Toen in 1923 de zender Radio-Bruxelles de ether in ging, constateerde men een aangroei
van 2.598 toestellen. In 1924 begon de S.B.R. met de serieproductie van ontvangers en aan
het eind van het jaar telde het land 11.977 radiotoestellen. Een jaar later registreerde men
23.781 toestellen. Het jaar 1926 bracht echter een stagnatie van de verkoop met zich mee:
slechts 290 toestellen vonden een weg naar de huiskamers (24.071). Het jaar nadien bedroeg de aangroei 10.768 eenheden (34.839). 1928 werd opnieuw gekenmerkt door stagnatie (35.768). In 1929 kende men opnieuw een stijging met 8.293 eenheden55.
Tabel 1: aantal radiotoestellen (1920-juni 1930)

Aantal56

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

26

165

392

2990

11977

23781

24071

34839

35786

44061

Stichting
N.I.R.
74.835

Tabel 2: jaarlijkse aangroei van radiotoestellen (1920-juni 1930)
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Aantal

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

139

227

2598

8987

11804

290

10768

947

8293

Stichting N.I.R.
30.774

Globaal gezien volgde de aangroei van radiotoestellen in de jaren twintig de economische conjunctuur. De eerste drie jaren stelde de aangroei nauwelijks iets voor. De conjuncturele crisis van 1921 en het ontbreken van een Belgisch omroepstation waren daar verantwoordelijk voor. Het aanzuigeffect van Radio-Belgique en de zich herpakkende economie in de periode 1922-1925 gaf evenwel bevredigende resultaten. In 1926, het hoogtepunt
van een nieuwe conjuncturele crisis, bereikte men een dieptepunt. Tijdens de “anneés folles” kwam er weer relatieve beterschap. Desondanks was 1928 een bijzonder slap jaar. Pas
in juni 1930, toen de beslissing genomen was tot de oprichting van de openbare omroep,
schoot de curve op spectaculaire wijze de hoogte in.
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Eind jaren twintig was er nog veel werk aan de winkel voor de Belgische radiofabrikanten. In de eerste plaats diende men de Belgische markt zien te beheersen. Tijdens de
eerste jaren van de crisis voerden de buitenlandse producenten echter massaal ontvangers
in die moeilijk te beconcurreren waren (zie hoofdstuk: de jaren dertig).

2.5. Radiotoestellen

2.5.1. Kristal- en lampenradio’s

Lampenradio’s waren in de eerste helft van de jaren twintig zeer duur, en zijn dat eigenlijk altijd gebleven. Om die reden is de kristalradio tijdens het interbellum nooit volledig verdwenen. Het tijdschrift La Radiophonie Pour Tous schreef daarover eind 1924:
“l’une des raisons qui empêche la vulgarisation de la T.S.F. est certainement le prix très
élevé des appareils à lampes. Beaucoup d’amateurs peu satisfaits des résultats obtenus sur
galène, désirent monter un poste à lampes mais hésitent devant le prix toujours élevé de
ceux-ci. Aussi, nous faisons nous un plaisir de signaler le bel effort qui vient de faire la
Manufacture de Lampes à Incandescance Philips pour mettre cette améliorisation à la
portée de toutes les bourses. Des études spéciales et une fabrication en séries, ont permis
en effet à cette puissante maison de réduire le prix de ses lampes T.S.F. dans des
proportions très considérables ». Philips bracht in 1925 acht lampentypes op de markt aan
prijzen tussen de 17 en 39 frank. Vanaf de tweede helft van de jaren twintig zou de serieproductie zich doorzetten, om in de jaren dertig definitief door te breken.
Hoewel er vanaf 1920 officiële cijfers voorhanden m.b.t. tot de taksbetalers, lag dit
aantal in de realiteit veel hoger (zie infra). Desondanks voltrok de verspreiding van radiotoestellen zich in België vrij traag. In een rapport over de economische toestand van het
land (1928) werd aandacht besteed aan de draadloze telegrafie: [...] “Le rapport précite ne
donne aucun détail quant à l’industrie életrique générale de notre pays, mais il s’étend sur
ce qui concerne les équipments de T.S.F. Il attribue la lenteur qui en caractérise la
propagation au fait que les services ne sont pas à l’hauteur des circonstances, puisque le
broadcasting ne dispose actuellement de petites stations à Bruxelles et Anvers »58. Een ze-
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kere Picton-Bage schatte het aantal kristalradio’s op 30 à 40.000 tegenover 60 à 70.000
lampenradio’s59.

2.5.2. Evolutie van het radiotoestel (1920-1939)

Van een echte, doordachte vormgeving, was bij de eerste radiotoestellen
nauwelijks sprake. Een kristalontvanger
was in het beste geval niet meer dan een
houten kist waar met een koptelefoon of
écouteur naar geluisterd worden. Deze
radio’s waren goedkoop en waren relatief eenvoudig om zelf te vervaardigen.
“Hier geven wij de afbeelding van en prachtapparaat,
heel op kristal gemonteerd, zoodat het binnenste van het
toestel voor de jonge deerne die het beerkt zichtbaar is.
Deze luisterpost kwam voor op de jaarlijksche radiotentoonstelling, welke onlangs te New York in het
“Grand-central” palace” gehouden werd”. De foto verscheen in het tijdschrift Radio Record (Buenos Ayres en
werd overgenomen in het Maandschrift Radio van 15 juni
1924.

Met ijzerdraad diende een spoel van een
aantal windingen worden gemaakt. De
ene kant van de spoel verbond men dan
met een kwartskristal. De koptelefoon
plaats men tussen het ene uiteinde van
de spoel en het andere uiteinde van het

kristal. Een lange metalen draad functioneerde als antenne. Samen met de aarde werd die
aangesloten op de koptelefoon. Stroom was niet noodzakelijk. Afstemmen kon door het
contact tussen kristal en spoel te wijzigen. Op die manier kon men zenders ontvangen. De
kwaliteit van de weergave was middelmatig tot slecht. Zenders werden vaak door elkaar
gehoord door de radioamateur omdat er geen elementen aanwezig waren om naburige frequenties weg te filteren.
Om het signaal te versterken werden lampen toegevoegd: één, twee, drie, vier en zelfs
vijf of zes. Bij de zelfgebouwde T.S.F. toestellen was de techniek zoals lampen, spoelen,
condensatoren etc. zichtbaar. Technische elementen hoefden toen nog niet onzichtbaar gemaakt worden voor het oog. Het ging de radioamateurs in de eerste plaats om de degelijkheid van de (technische) constructie en een zo goed mogelijke ontvangst. De onderdelen
kregen dus een constructieve functie. Bovendien werden de eerste radio’s gevoed met logge en onhandige batterijen die zich maar moeilijk in de ontvanger lieten integreren. In
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plaats van koptelefoons sloot men nu een hoornluidspreker op het toestel aan. In de eerste
helft van de jaren ’20 toe verschenen vrij snel radio’s die voorzien waren van afstemknoppen en gradenschalen.
In het beste geval voorzag de
radioamateur zijn toestel van een
eigenhandig getimmerde houten
behuizing of schakelde hij een
meubelmaker of schrijnwerker in.
Met veel kunde, geduld en vooral
geld kon men echter indrukwekkende toestellen bouwen.
Merktoestellen waren vanaf
Een zekere Smitz uit Eeklo poserend naast zijn imposante toestel
met 5 lampen en luidspreker. […] “Met drie lampen (HF,DF,
LF), ontvang ik goed alle concerten in eene middelmatige kamer; met vier lampen goed hoorbaar in eene groote zaal; en met
5 lampen geloof ik wel aan maximumsterkte zijn gekomen zonder
misvormingen.”

begin jaren ’20 ook al op de markt,
maar waren aanzienlijk duurder.
Eén van de topmerken was bijvoorbeeld het Franse Merk Ducretet. De Société Belge Radioélec-

(Maandschrift Radio, juli 1924)

trique begon in 1924 met de serieproductie van eigen toestellen. De meeste types hadden een kast uit metaal en hout. Het
topmodel, de Ondolina, leek op een pupiter waarin de lampen schuin en verzonken waren
gemonteerd.
De hoornluidsprekers werden opgevolgd door cirkelvormige, vierkante of rechthoekige
luidsprekers die meestal uit hout, maar aan het eind van de jaren twintig steeds vaker uit
bakeliet waren vervaardigd. Bakeliet, een uitvinding van de Gentenaar Leo Bakelandt, was
een voorloper van het plastiek en bood nieuwe perspectieven aan de radiodesigners. Een
reclame van Philips Radio Belge vermeldde in 192960: “De hoornluidsprekers zijn in de
vergetelheidgeraakt. Met alle apparaten, die niet op een zekere beproefde techniek kunnen
steunen zal het evenzoo gaan. De kooper wenscht een apparaat van een volmaakt rendement, degelijk geconstrueerd, met een aangenaam geluid, tegen een redelijke prijs. De
Haut-“Charmeur” geeft hem iedere voldoening. Hij is gefabriceerd door Philips. Dat zegt
alles. 2011 (de “Maestro”), 2003, 2014, 2017 (de “Bijou”).

60

Het Laatste Nieuws, 6 januari 1929

66

Vanaf ’29 deden kwamen de eerste toestellen op markt
die rechtstreeks op het lichtnet konden worden aangesloten.
Een tussenoplossing waren de voedingen die tussen de netstroom en het batterijtoestel werden geplaatst. De toestellen
op netstroom betekenden een grote verbetering voor de
gebruiksvriendelijkheid. Philips bracht in 1929 de 2514 op
de markt: Geheel elektrisch, geen accu’s meer, werkt direct
op den stroom61. De S.B.R. had een gelijkaardig type: de
Ondolina reseau. Het Duitse Telefunken benadrukte het
gebruiksgemak en het verstrooiingselement: “De lange
winteravonden

zijn

kort

en

aangenaam

met

een

TELEFUNKEN toestel voor radiomuziek. Eenvoudige bediening, billijke prijs. Toestellen
met 3, 4, 5 lampen voor accumulatoren en voor wisselstroomvoeding. Overal verkrijgbaar”62. Niet alle radiobezitters waren evenwel bereid om van vandaag op morgen een
nieuw toestel aan te schaffen. Philips België speelde daar handig op in en adverteerde: Radio-amateurs! Mocht gij er niet toe kunnen besluiten uw oud ontvangsttoestel door een
IDEALE COMBINATIE te vervangen, volmaak uw ontvangst dan toch op zijn minst door u
een PHILIPS luidspreker aan te schaffen63.

61
62
63

Het Laatste Nieuws, 6 maart 1929
Het laatste Nieuws, 7 januari 1929
Het Laatste Nieuws, 13 januari 1929

67

Omstreeks

1930

hadden

radiotoestellen een centrale rol
gekregen
Waalse

in

de

Vlaamse

woonkamers.

en

Radio’s

waren niet langer de vormeloze en
inspiratieloze bakken uit de jaren
’20 maar groeiden uit tot echte
meubelstukken

met

een

doordachte vormgeving.. De batteIn de jaren dertig kregen radiotoestellen een eigen vormgeving.
Publiciteit voor de Super Bell toestellen voorhet jaar 1934.

rijradio’s werden stilaan verdrongen door radio’s die men gewoon

(La Radio-Industrie, 1934)

in het stopcontact kon steken.

Toch waren er nog veel van die oude types in gebruik, vooral in gebieden die nog niet aangesloten waren op het elektriciteitsnet. Zelfs kristalradio’s werden tot ver in de jaren dertig
gebruikt. In 1937 nog bood Humoradio, een blad voor radio en cinéma, haar lezers ter gelegenheid van de Paasfeesten “De Kleine Radiobouwer” aan voor de prijs van 20 frank.
Het doel was wetenschappelijke vulgarisatie. Het koffertje bevatte alle benodigdheden
voor het bouwen van een kleine radiopost met galène (loodglans) waarmee men met een
“kopluisteraar” de belangrijkste posten binnen een straal van 500 km kon opvangen
(N.I.R., plaatselijke posten, Luxemburg, etc.). Een accumulator en elektrische stroom waren niet nodig. Men beweerde dat met behulp van de handleiding zelfs een kind in staat
was om het toestelletje te bouwen.64.
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Typerend voor de fabrieksradio’s van de
eerste helft van de jaren dertig waren de “tombstone” of “grafzerk” modellen. Het waren verticale apparaten in hout met drie of meer knoppen, een verlichte “postzoeker” achter glas of
mica met een cijferschaal of de namen van de
Europese radiostations en een luidsprekerfront
met doek achter verticale, horizontale spijltjes
of een Art-Deco motief (v.b. zonnestralen of
een merklogo). De meeste waren van het Super
Heterodyne type. De achterkant was van hard
karton en met gaatjes doorboord bedoeld voor
de ventilatie. Op de achterwand van de Belgische toestellen stond meestal in beide landstaHet gamma van Telefunken voor het modeljaar
1932-1933 was volledig in bakeliet uitgevoerd.
(La Radio-Industrie, 1932)

len de opdruk: “OPGEPAST. Alvorens de steker
in het stopkontakt te steken nazien of de
zekering geplaatst is in overeenstemming met de
spanning van het lichtnet - ATTENTION: Avant

d’enfoncer la fiche dans la prise de courant s’assurer que le fusible se trouve dans la position correspondant à la tension du reseau (S.B.R. type 385 A, 1938). Werd dit genegeerd
dan smolt de transformator of werkte de radio niet naar behoren. De bakelieten stekker was
toen nog niet geaard en werd in een ronde bruin-zwarte bakelieten stekkerdoos geplugd.
Het snoer bestond uit stof, zoals nu nog bij strijkijzers. De vooroorlogse toestellen waren
allen uitgerust met grote “peer- of ballonvormige” lampen, weerstanden, een transformator en condensatoren.
Rond 1935 werden radio’s opnieuw meer horizontaal vormgegeven. Het grafzerk model verdween evenwel niet. In de loop van de jaren werden radiotoestellen ook vaker ontworpen door designers. Nieuwe materialen zoals bakeliet en arboliet maakten het mogelijk
om radiobehuizingen met afgeronde vormen en gemengde kleuren te gaan ontwerpen. Het
mengsel werd in een mal gegoten en kwam er na stolling als één stuk uit. Door te experimenteren met kleurpigment verkreeg men een gemarmerd effect of houtimitatie. In Europa
was dit eerder zeldzaam. Vooral de meer uitbundige Amerikanen waagden zich eraan. Al
naar gelang de samenstelling kon men allerlei kleuren bekomen. De bakelieten behuizingen waren goed bestand tegen warmte, vocht of zuur. Bij eventuele problemen vatte de
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kast, in tegenstelling tot de houten toestellen geen vuur. Een nadeel was echter de breekbaarheid van het materiaal. Een val of een botsing met een ander voorwerp en de kast
brak65. Niet onbelangrijk was dat het materiaal en de productiekosten lager waren dan bij
houten kasten, die veel meer bewerkingen en handwerk vereisten. Houten kasten moesten
op maat gezaagd worden, geassembleerd, gelijmd en gefineerd worden. Men vergeet dan
nog de afwerking: lakken en politoeren.
De dominerende stijl van de jaren dertig was de art-deco. Ook radiotoestellen werden
vormgegeven naar die modetrend. Sommige toestellen leken op stoomschepen, auto’s, flatgebouwen,…
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PEREE R., Bakelite, the material of a thousand uses, Cadre/snoeck-Ducaju & zoon NV, Amsterdam/
Gent, 1996, pp. 22-23;
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3. De ontwikkeling van de radio-elektrische nijverheid in België na de
Eerste Wereldoorlog

3.1. Het ontluiken van een radio-elektrische industrie (1919-1922)
Van een echte radio-elektrische industrie was net na de oorlog nog niet echt sprake.
Een radio-omroep bestond nog niet en fabrieken die doelgericht omroepontvangers waren
er nauwelijks. De wereldbrand had wel een stimulans gegeven aan de Télégraphie Sans Fil
en werd nadien verder gezet in de industriële wereld en de communicatie. Enthousiaste,
technisch onderlegde amateurs bouwden ontvangers voor thuisgebruik. Ze verenigden zich
in clubs waar zowel ontvangst als bouwproblemen werden bestudeerd. Op radiotentoonstellingen, handelsbeurzen en salons kon het grote publiek kennis maken met radio. Aanvankelijk waren het hoofdzakelijk evenementen waar de amateurs hun zelfgebouwde toestellen tentoonstelden. In de loop van de jaren twintig werden ze het startmoment van het
nieuwe seizoen waar constructeurs uit binnen- en buitenland nieuwe modellen en accessoires introduceerden (zie infra).
De toename van het radio-elektrisch verkeer, radiofonisch materiaal, het ontstaan van
omroepstations en de elektrificatie van steden en gemeenten leidden tot het ontstaan van
een nieuwe nijverheid. Eind 1928 bestond het telegrafisch net uit meer dan 43.704 kilometer, waarvan 502 onderzeese kabels tussen België en Groot-Brittannië. Op 31 oktober telde
men 167.998 telefoonabonnees66. De elektrificatie zou in de jaren dertig een belangrijke
factor vormen in de verspreiding van radiotoestellen. In de eerste helft van de jaren twintig
was er nog veel werk voor de boeg op dit vlak, maar de elektrificatie voltrok zich in een
verschroeiend tempo. Eclairage et Force Motrice schreef in 1925: “il faut bien le constater,
c’est à pas de géant que l’emploi de l’énergie électrique s’est accrû et l’affluence des
consommateurs à continuellement forcé les distributeurs à renforcer leurs centrales et en
édifier de nouvelles, non seulement dans les régions industrielles au sens propre du terme,
mais encore chez les ruraux »67.
In de vroege jaren twintig ontstonden dan ook fabrikanten van ontvangst en zendapparatuur. Veel van deze bedrijven werden van de grond af opgebouwd maar ook reeds bestaande ondernemingen van telefonisch en elektrisch materiaal (vb. gloeilampen) - die in

66
67

Eclairage et Force Motrice., Revue Mensuelle des Applications de l’Electricité, janvier 1929
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het laatste kwart van de 19e eeuw het levenslicht zagen - gingen de productie diversifiëren
met zenders, (omroep) ontvangers en radiolampen.
Radiotoestellen en aanverwanten waren evenwel “seizoensgebonden” artikelen. Vooral
tijdens de winter- en herfstmaanden kende het medium de grootste populariteit. Echter het
“dode seizoen”, de lente- en zomermaanden dienden op een andere wijze te worden overbrugd. Niet zelden richtte men zich dan ook op koelkasten en andere huishoudelijke elektrische apparaten.
In 1919 stichtte Robert Goldschmidt (18801935) in Frankrijk de Sociéte Independante de Télégraphie sans fil (S.I.T.) en nam er de functie van
beheerder waar. De inplanting van deze onderneming in de Rue de Boëtie 66 te Parijs had alles te
maken met de vroegste telegrafische uitzendingen
vanuit de Eiffeltoren. In reactie op de eisen van Albert I (Belgisch personeel - Belgisch materiaal) werd
een onderneming opgestart te Brussel op 29 januari
1920, de Sociéte Indépendente Belge de télégraphie sans fil (S.I.B.) Bij de oprichting van de Belgische onderneming waren o.m. zijn medewerkers
S.IB. vervaardigde boordposten,
versterkers en ontvangers
(Electricité Pour Tous (1920)

Braillard, Wibier en Jamotte betrokken.
Via de onderneming in Parijs verwierf de S.I.B.
de exclusieve licenties voor België en Kongo van alle
brevetten en productiewijzen waarvan S.I.T. de ei-

genaar of de licentiehouder was. De zetel bevond zich aanvankelijk in de Boulevard de
Waterloo 23, maar werd in 1923 overgeheveld naar de Rue d’Egmont 4. De ateliers bevonden zich aan de Chaussée de Ruysbroek te Ukkel-Vorst, waar de S.B.R. zich in 1922
zou vestigen. Men vervaardigde en verkocht boordstations voor zeeschepen, zenders, ontvangers, versterkers en signalisatie voor de spoorwegen. Een aantal van deze toestellen
vond ook afzet bij het groeiende aantal radioamateurs: “l’amplificateur à quattre lampes
haute fréquence du système Brillouin (B.R.4.), construit en grande série par la Société
Independante Belge de Télégraphie sans Fil est tout à fait au point et donne entière
satisfaction aux nombreux amateurs qui s’en servent »68. Dankzij de serieproductie slaagde
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S.I.B. er al in de vroege jaren twintig in om de kostprijs te drukken: “On est arrivé, à
présent, à un point d’intensification de la production tel, qu’il est permis à la société
Independante Belge d’offrir à des prix tres raisonnables des postes de réception sur cadre
fonctionnant à merveille »69.
Een andere maatschappij, de in 1921 gestichte Société Nationale Radio-Electrique,
was slechts een kort leven beschoren. Drie jaar later werd deze reeds opgegeven door toedoen van Maurice Travailleur. Na een meningsverschil met hun medewerkers besloten
Wibier en Robert Goldschmidt in 1923 de Société Indépendante Belge de télégraphie sans
fil te verlaten. In 1927 richtte laatstgenoemde te Machelen de firma Société Indépendante
de Contructeurs et d’Exploitation Radio-électriques (S.I.C.E.R. 1927-1933). In 1931
werd besloten de Société Indépendante Belge de télégraphie sans fil in liquidatie te
brengen.

3.2. De oprichting van de Société Belge Radio-électrique (1922-) : « La Grande
Marque Belge »
Op 4 oktober 1922 ontstond de Société Belge Radio-électrique die zich op korte tijd
ontwikkelde tot « La grande Marque Belge »70. De stichtende leden waren Phillipson, de
Bank Naegelmaekers, La compagnie Générale de Télégraphie sans Fil (Parijs), La Banque
d’Outre Mer, de Société Genérale de Belgique, La Banque de Bruxelles en andere
vennootschappen. In de raad van beheer zetelden leden van de Société Indépendente Belge
de télégraphie sans fil, maar ook de stichters van de Société Nationale de Radio-Electrique.
De grote vraag naar radio-elektrisch materiaal voor communicatieve doeleinden en de
“take off” van het fenomeen omroep leidde naar het ontstaan van een nieuwe industrie:
“Radio-diffusion d’une part, accroissement du trafic télégraphique d’autre part, ont eu
pour conséquence une demande considerable de matériel radio-électrique, demande qui a
entraîné la création d’une industrie nouvelle », schreef ook de S.B.R. in hun maandelijkse
bulletin van juli 192771.
De onderneming produceerde niet alleen ontvangers, maar was grotendeels verantwoordelijk voor de uitbouw van het radiotelegrafisch net door de installatie van zenderontvangers voor draadloze telegrafie in België (industrie, zeevaart, luchtvaart) en Congo
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(communicatie op afstand), de stichting van de radio-omroep (Radio Bruxelles, Radio
Belgique),…
De Société Belge Radioélectrique was ongetwijfeld de belangrijkste Belgische
radiofabrikant en was zich daar terdege van bewust: « le développement de la Radio en
Belgique se confond avec le développement de la S.B.R., première usine importante créée
dans notre pays au lendemain de la guerre. Son essor, réalisé en quelques années, fut
réellement prodigieux et l’on peut dire qu’il ne peut être comparé à celui réalisé dans
aucune autre industrie moderne »72.
In 1923 verwierf de Société Belge
Radioélectrique het monopolie op de
verkoop van lampenradio’s die in
licentie werden vervaardigd. In 1924
werd gestart met de bouw van eigen
ontvangers,

de

Ondolina.

De

onderneming had de toelating voor de
productie van radiotoestellen, maar
niet voor lampen. Daarvoor diende
De eerste eigen ontvanger van de S.B.R., de Ondolina , was
een pupitermodel waar de lampen schuin in gemonteerd
werden. In vergelijking met andere ontvangers was het
gebruiksgemak sterk toegenomen. Er moest een externe
luidspreker aangesloten worden (Electricité Pour Tous,
1924)

men een contract aan te gaan met de
houders van de belangrijkste brevetten. In Belgiëe was dit de Société
Electro Mécaniques (S.E.M.). De

lampen in de ontvangers waren dan ook bedrukt met het opschrift “Licence S.B.R.S.E.M.”73.
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RADIO-SBR., numéro spécial, mei 1930.
In het chronologisch overzicht van de belangrijkste radio-elektrische ondernemingen uit het interbellum
wordt dieper ingegaan op de geschiedenis van de S.B.R.
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3.3.

Omroep: een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de
radio-elektrische nijverheid.

De S.B.R besefte dat de verkoop van radiotoestellen (zelfbouwers en fabriekstoestellen) maar moeilijk van de grond kon geraken zonder het bestaan van een “nationaal” radiostation. Léopold Bracony, de speaker van Radio-Belgique, liet zich daar in 1970 over
ontvallen: “I y avait la S.B.R., qui s’était mise a fabriquer des postes récepteur et pour
vendre ces postes récepteur, il fallait qu’il y avait un poste émetteur. Ce sont eux qui ont
eu l’idee de former un, pas une société - ils étaient le seul propriétaire de l’affaire :
seulement, vous comprenez, la S.B.R. n’avait pas envie d’avoir tout ça sur le dos ; on a
crée une sociéte anonyme sous la présidence de Maurice Phillipson et August Hubert était
le délégué »74.
De Belgische luisteraars dienden dus vóór 1923 af te stemmen op buitenlandse
stations : «Dans notre Petit pays, nous devons nous contenter d’écouter (et encore n’est ce
qu’a la condition d’en avoir obtenu la licence) les concerts et autres téléphonies que nous
envoient nos voisins : personne n’ignore que les ondes belges sont des plus pernicieuses et
que nul de nous n’en pourrait émettre, alors que leurs soeurs néerlandaises, par example
sont, si pas les bienvenues, du moins sans effet pertubateur. Quoi qu’il soit puisque nous
détenons notre licence et que nous avons la place nécessaire pour installer une antenne,
puisque, aussi et surtout, nous possèdons les moyens financièrs requis pour l’aquisition ou
la confection d’un récepteur, étudions quel est le meilleur moyen de passer quelques
heures agréables au son de la musique mystérieuse que nous envoie gracieusement et
irréprochablement le poste bien connu P.C.G.G.75.
De eerste Europese omroepuitzending76 in Europa werden gerealiseerd op 6 november
1919 door de Nederlander Idzerda. Ook hij was de eigenaar van radio-elektrisch bedrijf: de
Nederlandse Radio-Industrie77.
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BERTELS W., Die dingen behoren allemaal tot het verleden. Geschiedenis van de omroep in België,
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(Regelmatige) uitzending met een verstrooiend karakter voor een algemeen publiek dat vooraf werd aangekondigd.
P.C.G.G. waren de roepletters die aan zijn vergunning verbonden waren. Hij ontving ze op 14 augustus
1919. Het station kreeg de bijnaam Pracht Concerten Gratis Geven.
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3.4. De oprichting van Radio-Bruxelles (1923-1924) en de S.A. Radio-Belgique
(1924-1931)

3.4.1. Een nationale zender?

Men kon begin jaren twintig wel luisteren naar buitenlandse stations, maar door hun afstand was de ontvangst vaak slecht. In 1923 besloot de directie van de S.B.R., na toestemming van de minister van P.T.T., een omroep op te richten in de Rue de Stassart te Brussel. De eerste uitzending van Radio-Bruxelles vond plaats op 23 november van datzelfde
jaar. Een jaar later werd de zender omgedoopt tot Radio-Belgique. Dagelijks was men van
17u-19u, 20u-22u in de ether en eveneens op zondagnamiddag. De programmering bestond
zowel uit vocale uitzendingen als instrumentale concerten. Vanaf 1 november 1926 introduceerde men dagelijks (20u-20u30) een “Journal Parlé”. Het ministerie van P.T.T. en de
krantenuitgevers stelden evenwel eisen: een neutraal en beknopte nieuwsuitzending geprogrammeerd na de verschijning van de avondkranten. La Radiophonie Pour Tous schreef:
“cette émission permettra aus sans-filistes d’être tenus au courant de tous les événements
de la journée et des questions d’actualité, en recevant des informations dont la
présentation aura une caractère parfaitement original, inusité jusqu’a ce jour en
radiophonie »[...]78.
Voor de oprichting van “Radio Belgique” bracht de S.B.R. en enkele Brusselse banken
een startkapitaal van 1.250.000 Belgische frank bijeen. De kosten werden gedekt met reclame en de heffing van een taks op ieder toestel dat de S.B.R. fabriek verliet. RadioBelgique was in feite alles behalve een commerciële zender. Het persagentschap Belga,
vertrouwelingen van het hof en enkele patriottisch kranten maakten deel uit van de raad
van beheer. Bovendien profileerde Radio-Belgique zich als officiële staatszender en propagandazender voor Congo. De programmering was Franstalig, Brussels en Belgicistisch.
De begintune was de Brabantçonne79.
De zender was evenwel verlieslatend: in 1925 bedroeg het tekort 813.311 frank, in
1926 131.060 frank, in 1927 106.765 en in 1928 35.607 frank. Om dit tekort op te vangen
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richtte men zich dan ook op de productie van zend- en ontvangst apparatuur voor het leger
en de Belgische kolonie80.

3.4.2. Andere Belgische stations

Radio-Belgique was een absolute noodzaak om het medium radio te kunnen commercialiseren. De facto had de zender - nochtans een privé-onderneming- een monopolie.
Door goede contacten met de radio-electrische industrie en technici als Raymond Braillard
speelde Radio-Belgique een belangijke rol bij de vorming van de Union Internationale de
Radiodiffusion, een Europees verbond van zenders die de golflengten onder elkaar verdeelde. Op deze manier wist de Brusselse zender de Belgische golflengten te monopoliseren81. De overheid kon hiermee vrede mee nemen met de rol van Radio-Belgique als “neutrale” en “nationale” zender82.
Radio maken was in de jaren twintig een dure aangelegenheid en afhankelijk van toelatingen van overheidswege. De stations die toen uitzonden waren stuk voor stuk privéinitiatieven. Vlaanderen liep al snel een achterstand op t.a.v. het Franstalige landsgedeelte
inzake omroep en luisterdichtheid. Bij Radio-Belgique kon wel dure zendtijd aangekocht
worden, maar voor veel Vlamingen was die oplossing niet bevredigend. Op 25 oktober
1925 werd te Luik een tweede Belgische zender ingehuldigd: Radio-Wallonie, een initiatief van de krant “La Wallonie83.
Aan Franstalige kant ontstonden in de loop van de jaren twintig nog private initiatieven. De streek rond Luik kende in korte tijd een concentratie aan zenders. Eén van de populairste zenders was het in 1928 gestichte Radio Schaerbeek (Meise). Deze stations gingen steeds meer de unieke positie van Radio-Belgique aantasten en in vraag stellen. De lokale zenders hadden echter een beperkt bereik. Iedere aanvraag voor de verhoging van de
zendkracht werd dan ook door de overheid afgewezen84. In 1929 werd in het GrootHertogdom Luxemburg Radio-Luxemburg boven de doopvont gehouden. Ook deze zender
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kon in Franstalig België op veel bijval rekenen. Het initiatief werd gefinancierd met door
de Union des Amateurs de Radio85.
Vlaanderen telde nauwelijks drie stations. Radio ‘t Kerksken, ook wel Radio Antwerpen of ON4ED kreeg in 1926 als eerste een vergunning. In West-Vlaanderen verzorgde het
station Radio Kortrijk al sinds 1928 illegaal uitzendingen. In 1927 werd in de dierentuin
van Antwerpen een relaisstation van Radio-Belgique geïnstalleerd, waar tegen betaling
Nederlandstalige uitzendingen werden verzorgd. Pas in 1929 kwam er een volwaardig Nederlandstalig station: de N.V. Radio, een initiatief van de Vlaamse Katholieken en de boerenbond. De onvrede aan Vlaamse kant over Radio-Belgique leidde tot een radiostrijd tussen de verschillende “zuilen” die maar moeizaam zou beslecht worden (zie infra).

3.5. Licentierecht en brevetten
Het tot stand komen van een radio-ontvanger was een uitvinding waar meerdere wetenschappers en onderzoekers toe hebben bijgedragen. De wet op de uitvinderbrevetten gaf de
uitvinder op grond van een internationale brevettenovereenkomst het monopolie om het
patent toe te passen en uit te baten. Guillermo Marconi nam reeds in 1897 belangrijke patenten en op grond hiervan richtte hij een jaar later de “Marconi Wireless Telegraph Company” op. In 1905 werd één van de hoofdpatenten inzake radio aangevraagd, de uitvinding
van Dr. Fleming. Ook de “Marconi Wireless Telegraph Company” verkreeg het uitbatingsrecht. Het betrof een toestel bestemd voor de omvorming van wisselstroom in gelijkstroom. Dit brevet was bepalend voor de ontwikkeling van de drie-elektrodenlamp die tot
in de jaren dertig toegepast werd in zend- en ontvangstapparatuur. De uitvinding van Dr.
Fleming werd in de loop der jaren verbeterd door o.m. Von Lieben, Lee de Forest en
Langmuir86.
Het jaar 1914 bracht nieuwe hoofdbrevetten, bekend als de “Meisner patenten”87. Het
uitbatingsrecht voor België werd toegekend aan een Duitse onderneming: Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie (Berlijn)88. Deze uitvindingen gaven het schakelingsbeginsel voor de detectie en de versterking en de belangrijkste combinatie voor het
opstellen van zendstations. Met de Verdragen van Versailles werden deze rechten verbeurd
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verklaard en opgeëist door Frankrijk. België volgde het Franse voorbeeld niet en liet de
maatschappij Marconi vrij deze Belgische brevetten aan te kopen.
De meeste verbeteringen in de radiotechniek werden na de Eerste Wereldoorlog gepatenteerd en waren van belang voor uitzendingen en de bouw van ontvangers. Alleen sterke
financiële en industriële groeperingen waren in staat de vele brevetten te beheren. Zo ontstonden achtereenvolgens The Marconi Wireless Company (Londen), The International
General Electric Incorporated (New York), The Radio Corporation of America
(R.C.A.), The Westinghouse Electric and Manufacturing Company en het Duitse Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie als voornaamste beheerders.
In België beheerde de Société Belge Radio-électrique, zowel voor de ontvangst als de
uitzending, het uitbatingsrecht van een groot aantal buitenlandse en eigen patenten die in
de meeste moderne ontvangsttoestellen werden toegepast. In 1933 bezat de groepering 187
Belgische brevetten89. Telkens wanneer één van haar patenten toegepast werd bij in België
vervaardigde toestellen of ingevoerde apparaten bestemd voor het gebruik en de verkoop
op de Belgische markt kon een vergunningstaks worden gevorderd. Radiotoestellen hadden
dus een hoge handelswaarde die sterk bepaald werd door het totaal van de vergunningsrechten voor de erin toegepaste brevetten en dit hoofdzakelijk aan de S.B.R. Voor haar patenten had de S.B.R. eveneens internationale overeenkomsten moet aangaan met buitenlandse ondernemingen.90

3.6. De moeizame uitbouw van de radio-elektrische industrie
De oprichting van het private zendstation Radio-Bruxelles gaf zuurstof aan de nog embryonale productie van ontvangers. In het stichtingsjaar van de omroep werden meteen
2.990 aangiftes geregistreerd. De jaren daarop steeg het aantal ontvangers gestaag: 11.977
aangiftes in 1924, 23.781 in 1925. Althans, dit waren de officiële cijfers. In de realiteit waren er veel meer ontvangers. Veel mensen ontdoken de taks. Dit was enerzijds het gevolg
van een gebrek aan voorlichting, anderzijds werd de taks beschouwd als een nutteloze belasting. De inkomsten vloeiden rechtstreeks in de staatskas en de luisteraars kregen er niks
voor in de plaats. Volgens het tijdschrift Eclairage et Force Motrice (Brussel) bezaten in
1925 meer dan 50.000 sans-filisten een ontvanger91. In 1929 werden door de overheid
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slechts 44.061 toestellen geregistreerd. In datzelfde jaar besliste de overheid om de omroep
te monopoliseren. Eclairage et Force motrice schreef in haar bijlage La Radio-Industrie:
“L’on évalue à environ 200.000 les postes récepteurs utilisés actuellement en Belgique ;
or, sur ce total, il n’y a 10 p.c. qui soient en règle pour la licence, les fraudeurs seront
récherchés et sévèrement punis »92.
In het zog van de S.B.R. ontstonden een groot aantal bedrijven die radio-elektrische
toestellen en uitrusting produceerden. In een tijdspanne van een aantal jaar (1923-19241925) slaagden ze er in om grote vooruitgang te boeken. Het tijdschrift La Radiophonie
Pour Tous schreef na afloop van de tweede tentoonstelling voor draadloze telegrafie die
gehouden werd in het Egmontpaleis te Brussel (1924): “il y a des firmes et des appareils
connus de tous les amateurs; des choses pour ainsi dire devenues « classiques » dans l’art
de radiophonie. Faut-il citer les Etablissements de Wouters, la Firme Philips, le Central
Radio, Govaerts, les batteries Elfa, Vandaele (Alterphone), le fibrocit et autres. Constatons
simplement les progrès réalisés par ces firmes et leur louable souci de faire mieux,
toujours mieux ? L’industrie et le commerce de la T.S.F. en Belgique paraissent
décidemément en route à ce point de vue »[...]93.
Het aantal fabrikanten van radio-elektrisch materiaal steeg van nauwelijks een handvol
naar meer dan 100 in de periode 1923-1925: [...] “deux années plutôt, il n’y avait, en
Belgique que cinq fabricants fournisseurs d’équipements de radio, on était arrivée à
dépasser la centaine et à ce le sans filiste pût obtenir tous les accessoires dans le pays
même »94. Er was genoeg materiaal in het land zelf aanwezig om de radioamateurs te kunnen In
bedienen.
de vroege jaren twintig (1924) verenigden de fabrikanten en handelaars zich in Le
Groupement Belge des Constructeurs et Vendeurs de T.S.F. Op 15 december 1924 waren
reeds 71 firma’s aangesloten. De organisatie verdedigde de juridische en technische belangen van de leden95.
De meeste fabrikanten richtten zich dus op het leveren van onderdelen voor de zelfbouw, maar bouwden ook ontvangers in serie. De belangrijkste waren de Etablissements
M. De Wouters, Comptoir Général des Sciences Appliqués (Brussel, 1923-),
Appareilage Electrique (Schaerbeek, 1923-), Radio-Gantoise (1923-1924), Téléphonie
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Automatique et T.S.F. (Luik, 1923-1930), A.S.I.A. (Pepinster, 1924-), Manufacture
Nationale

Radio-electrique

(Luik,

1924-1926),

Ateliers

de

Constructions

Radiophoniques (Brussel, 1924-1930), La Radiophonie Belge (Brussel, 1924-), Ateliers
Radio-Electro-Techniques (Bergen, 1924-), Radio A.C.T.I. (1924-1928),

Novera

(1924-), Amplion (Brussel, 1925-1931), Trialmo (Brussel, 1925-), R.B.C. (Luik,
Tongeren, 1925-), Philips Radio Belge (1925-),

S.I.C.E.R. (1927-1933), Electro-

Confort (1927-), Radioclair (Yvoir, 1927-), La Radio Industrie Belge/La Radio
Industrie Verviétoise (Verviers, 1927-1928), Laboratoires et Ateliers Clément Macq
(Brussel, 1927-1930), Petttgrew & Merriman (Brussel, 1928-), British equipment
(Brussel, 1928-), Ancien Etablissements Binard et Cie (Brussel, 1928-1932, de voorloper
van Scarabée), Construction d’appareillage Radio-Technique (1928-) Compagnie
Belge Radiophone (Brussel,1929-), Novak (Brussel, 1929-), Rubis (Brussel, 1929-) en
Fonior (Brussel, 1929-).
Tussen 1922-1924 nam de Société Belge Radio-électrique, dankzij de controle over een
groot aantal brevetten, een dominante plaats in. L’Electricité pour Tous schreef eind 1924:
“lecture fut donnée d’un communiqué du S.P.I.R. (Syndicat Professionnel des Industries
Radio-Electriques Françaises), constatant l’impossibilité pour les constructeurs Français
exportant en Belgique de passer par les exigences draconiennes d’une Firme Belge qui
prétend de détenir la T.S.F. et tout le génie humain sur quelques morceaux de papier et
n’en lâche des parcelles que contre redevances exagérement élevées dont l’amateur seul
fait tous les frais »96.
Massale afzet wist men in de jaren twintig nog niet te bereiken. Radiotoestellen waren
nog te duur en te gecompliceerd. Vooral de aanschaf van lampen vormde een struikelblok:
“l’une des raisons majeures qui empêche la vulgarisation de T.S.F. est certainement les
prix très élevé des appareils à lampes. Beaucoup d’amateurs peu satisfaits des résultats
obtenus sur galène, désirent monter un poste à lampes mais hésitent devant les prix
toujours élevé de ceux-ci »97. In 1923 en 1924 steeg het aantal aangiften met respectievelijk 2.598 en 8.987 eenheden. De Manufacture à lampes à Incandescance Philips bracht
echter in 1925 in serie vervaardigde radiolampen op de markt die aanzienlijk goedkoper
waren. De prijzen varieerden van 17 tot 39 frank. Daarnaast was het Belgische omroep
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landschap verre van uitgebreid. In 1925 registreerde de P.T.T. een aangroei van 11.804
toestellen.
De weinig aantrekkelijke omroepsituatie in België vormde een rem op de verkoop van
toestellen. Vooral het verlieslatende Radio-Belgique werd geconfronteerd met problemen.
De financieel precaire situatie van de zender beperkte de nodige variatie in de programmering. La Radiophonie Pour Tous onderschreef dit: “La société Radio-Belgique, tant que au
auditeurs ne participeront pas aux frais entrainés par les émissions dont ils bénéficent, ne
disposera pas de moyens matériels suffisants pour donner à ses programmes et la variété
considerables »98. Begin 1925 stelde het bestuur van Radio-Belgique dan ook voor om
luisterkaarten uit te geven tegen een jaarlijks, vast bedrag. Er bestonden diverse categorieen: auditeur adhérent (10 frank), auditeur effectif (25 frank), auditeur protecteur (minimum 100 frank). Het geld was integraal bestemd voor de programma’s: “le montant des
cotisations sera consacré uniquement à l’exécution des programmes artistiques spéciaux,
à augmenter l’intérêt des programmes quotidiens en organisant des cours et des
conférences et, le plus possible, des séances de gala »99. Er werd tevens een soort
luisteronderzoek avant la lettre gepland: « C’est parmi ses adhérents de Radio-Belgique
organisera, de temps à autre, un referendum pour connaitre leur dessiderata et leurs
critiques au sujet des pogrammes. Elle organisera également des concours entre les
auditeurs effectifs et cherchera à obtenir pour tous ses adhérents des prérogatives
spéciales »100. Ondanks al het lievemoederen bleven de verliezen van de zender zich echter
opstapelen. Geld voor Nederlandstalige uitzendingen was er al helemaal niet. Wellicht
ontbrak de wil eveneens. Een Brits commercieel afgevaardigde bevestigde deze problematiek in een rapport over het jaar 1926 aan de Britse regering: [...] “la situation financière
de la station d’émission à Bruxelles n’a pas été de nature à favoriser le développement de
l’industrie et la vente d’appareils » [...]101. Er liepen onderhandelingen met de maatschappij en de overheid voor de toekenning van de radiotaksen. Er was tevens sprake om die te
verhogen. Dit stuitte echter op hevig verzet in het Vlaamse landsgedeelte vanwege de
exclusieve Franstalige signatuur van de zender (zie infra).
De luisteraars waren dus in grote mate afhankelijk van buitenlandse uitzendingen. Om
die te kunnen ontvangen diende men zich echter dure ontvangers aan te schaffen [...] “les
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auditeurs dépendent beaucoup des services britanniques et français, pour la réception
desquels ils sont astreints à l’achat d’appareils coûteux. Si les négociations avec l’Etat
aboutissent, le service belge sera augmenté, avec comme conséquence, une augmentation
de la vente des appareils. Le rapport constate que à l’heure actuelle les appareils anglais
sont trop coûteux pour les resources de la clientèle belge, qui est approvisionné en
majeure partie par les usines belges et françaises. Il y a cependant une bonne demande
pour pièces détachées de provenance anglais”102. Nederland beheerste toen de Belgische
markt inzake lampen.
Het radiotelegrafische communicatienet bleef zich ondertussen gestaag ontwikkelen. In
augustus 1926 werden contracten gesloten tussen Radio-Belgique en Robert Goldschmidt
(S.I.C.E.R.) gericht op het gebruik van zendposten voor de inrichting van een publieke radiotelegrafische dienst gebruikmakend van korte golven. Daarnaast werden krachtige stations geïnstalleerd in Congo. Het overheidsbudget voor 1927 voorzag ook een krediet van
145.000 frank voor de bouw van een zendstation te Ruyselede en 1.300.000 frank voor een
elektrische onderstation. Er werden tevens kredieten voorzien voor kuststations te Antwerpen en Oostende103.
De ontwikkeling van draadloze telefonie en telegrafie en de ontwikkelingen in de radio-elektrische nijverheid schiep nood aan geschoold personeel. In de vroege jaren twintig
kon degene die geïnteresseerd was in radiotechniek zich aansluiten bij een radioclub waar
ontvangst en zendproblemen werden onderzocht. Er werden eveneens lessen gegeven aan
de leden. Een andere weg was zichzelf proberen te bekwamen met behulp van de vele binnen- en buitenlandse handboeken en tijdschriften die op de markt verschenen. Zowel in de
nijverheid en de radiotelegrafie ontstond de nood aan geschoolde arbeid. Met de wet van
25 oktober 1926 werd een praktische interministeriële school voor radiotelegrafie opgericht bedoeld voor de opleiding van radiotelegrafisten, het technisch personeel voor de
luchtvaart en de kustzenders, de radiodiensten in Kongo en de kandidaten onderofficiers
voor de overseiningstroepen. Op 1 december 1926 werd en Ecole Professionelle de Radiotélégraphie et de Radiotéléphonie opgericht door de staat, gevestigd in de Middelbare
school in de Ernest Allardstraat te Brussel. Ze werd geleid door Willy Montag, technisch
bestuurder bij de firma Tungsgram. De school omvatte twee afdelingen. Die voor radiotelegrafisten richtte zich op de vorming van scheeps- en kusttelegrafisten terwijl de afdeling
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voor radiotelefonie monteurs en technici voor de nijverheid opleidde. Deze cursussen werden in het Frans gegeven en waren gratis. Het betrof avondonderwijs tijdens weekdagen
van 19u tot 19u30. Er werd wel een inschrijvingsrecht gevraagd dat aan het eind van het
jaar aan de studenten werd teruggegeven. In de vakscholen was de radio toen nog niet in
het programma opgenomen. In de middelbare scholen en colleges kwam dit alleen aan bod
in de lessen natuurkunde.104.
In 1926 werden slechts 947 ontvangers aangegeven. De conjuncturele crisis die zich in
1925 doorzette bereikte toen een hoogtepunt. Het jaar 1927 bracht beterschap met 10.768
nieuwe aangiftes. Economisch gezien was dit een topjaar. De constructie van elektrisch
materiaal was intussen uitgegroeid tot een echte « speerpuntsector »: “l’étranger est frappé
de l’importance qu’a pris en Belgique depuis la guerre le développement de la
Construction électrique. Le marché belge est dès à présent allimenté pour plus de 80 p.c.
par ses produits nationaux, alors qu’autrefois il dépendait presque exclusivement de
dehors. L’essor pris par cette ne se borne plus d’ailleurs à satisfaire ses propres besoins :
son expansion à l’exportation a pris un place énorme : elle représente 60 p.c. de la
production totale et atteint déjà un chiffre annuel d‘environ 470 million de francs »105. Geschat werd dat 30 à 40.000 arbeiders, technici en bedienden in de fabrieken en aanverwante
bedrijven waren tewerkgesteld106. De radio-elektrische industrie was toen slechts één van
die aanverwante takken. Cijfers over de uitvoer van omroepontvangers zijn voor de jaren
twintig helaas niet voorhanden.
In de tweede helft van de jaren twintig werden ontvangers steeds gebruiksvriendelijker,
een tweede noodzakelijke voorwaarde om een massapubliek te kunnen bereiken: “parmi
les tendences accusées en T.S.F., lors des dernières epxositions et constatées dans la
construction des appareils décrits dans les périodiques s’occupant de radiophonie,
figurent au premier plan les montages et les perfectionnements qui ont pour but de
simplifier l’entretien et la manoeuvre des récepteurs. C’est d’ailleurs par ces
simplifications que l’on peut espérer toucher le grand public, partant vulgariser la
téléphonie sans fil »107. Tal van problemen hadden tot dusver velen afgeschrikt om een radiotoestel in huis te halen. Velen stelden de aanschaf van een toestel dan ook uit in
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afwachting van eenvoudigere, compactere en goedkopere toestellen : « les nombreuses
recharges d’accus, les pannes dues à leur épuisement, les complications des selfs
interchangeables et des multiples réglages à effectuer, le grand nombre d’accessoires
visibles sur les appareils ont effrayé à juste titre les non-initiés, qui ont décidé d’attendre
pour s’acheter une installation radiophonique que celle-ci puisse être maniée comme un
phonographe, c’est-a-dire après un quart d’heure d’apprentissage »108.
Op 3 oktober 1927 werd het intercontinentale station voor draadloze telegrafie Brussel
- Ruyselede - Liedekerke ingehuldigd. De eerste steen was gelegd door Koning Albert in
1923. Het was een belangrijke stap in de ontwikkeling van de draadloze communicatie. De
installaties stelden het land in staat om, onafhankelijk van buitenlandse onderzeese kabels,
te communiceren met de Verenigde Staten en de Belgische kolonie Kongo109.
In 1928 was de Belgische industrie duidelijk oververhit geraakt. Dit weerspiegelde zich
ook in het aantal nieuwe aangiftes van radiotoestellen: slechts 929. In de loop van 1928
stegen de grondstofprijzen aanzienlijk110 Vooral metaal werd aangewend voor de bouw
van de chassis. Dit had zijn weerslag op de verkoopprijs van ontvangers: “la période où
l’on fournissait les articles de radio à bon marché est maintenant passée, et les détaillants
arrivent presque à imposer leurs prix individuels »111. Daarnaast verrekenden de ondernemers de snel stijgende loonkosten in hun producten112. Het stijgend aantal huishoudens dat
in appartementgebouwen ging wonen stimuleerde dan weer de verkoop van draagbare toestellen en “postes avec cadre tenant au lieu d’antenne”113. Rond die periode schoten de
eerste appartementsgebouwen in Brussel als paddenstoelen uit de grond. Een zwaar en
lomp radiotoestel die een lange antenne was in ruimtes van beperkte omvang niet praktisch.
In 1928 waren volgens La Radio-Industrie de beste en goedkoopste toestellen
afkomstig uit Frankrijk: “on trouve dans le commerce la plupart des meilleurs appareils
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de provenançe Française à des prix concurrents”114. Engelse en Amerikaanse toestellen
waren eveneens verkrijgbaar, maar duurder in aanschaf: “il y a un courant régulier de
vente en postes de provenance Américaine et Anglaise, mais ces derniers (exception faite
pour des portatifs, dont la vente marche bien) sont de 50 p.c. plus chers que ceux de la
concurrence et d’ailleurs, bon nombre d’entre eux ne répondent pas à l’attente de nos
compatriottes, car il ne faut pas moins d’un poste à 4 lampes-valves par l ‘écouteur
belge »115. Engelse toestellen waren met meer lampen uitgerust, wat een invloed had op de
kostprijs. De verkoop van Engelse luidsprekers en bepaalde losse stukken bleef echter zeer
goed. Producten in eboniet (hardrubber) kwamen hoofdzakelijk uit Frankrijk en Duitsland116.
Van enige controle op de radio-elektrische nijverheid was rond 1928 nauwelijks sprake. De overheid wilde weten wie de bezitters van een radiotoestel waren en daarmee was
de kous af: “Aucun contrôle sur cette industrie n’existe dans le pays, le petit nombre de
firmes vendant des appareils de provenance étrangère n’ont pas une assiette vraiment
bonne, et l’on voit souvent le marché par des rabais effrenés sur le prix de certains
articles »117. In de loop van de jaren twintig waren evenwel een aantal verenigingen
werkzaam die de belangen van de nijverheidstak verdedigden zoals de Chambre syndical
des electriciens Belges, Le groupement Belge des constructeurs et vendeurs de T.S.F., La
Bourse de Matériel Electrique en La Chambre syndicale de T.S.F. (Syndicat Professionnel
des Industries Radio-électriques). De handel werd hoofdzakelijk bemoeilijkt door het aanbieden van te grote kortingen op bepaalde artikels. Men beconcurreerde elkaar te sterk,
waardoor de winstmarges te klein werden. Bovendien evolueerden de accessoires in snel
tempo. Op onverkochte stocks kon slechts met moeite winst gemaakt worden. In 1928
hadden de fabrikanten zich, gezien de magere aangroei van het aantal geregistreerde toestellen, laten verleiden tot overproductie. De S.B.R. was bovendien houder van de voornaamste brevetten. Invoerders en producenten dienden bij de toepassingen van bepaalde
procédés in hun toestellen rechten te betalen. Voor de kleine producenten, die slechts een
beperkt aantal toestellen aan de man konden brengen (soms slechts een paar per maand)
was dit uiterst nadelig. La Radio-Industrie schreef in 1928: « il y a une maison qui est
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détentrice de toutes licences pour équipements Marconi et elle en repasse à des fabricants
en concludant avec eux un contrat de six mois. Les importateurs sont logés à la même
enseigne que les fabricants. Bon nombre des firmes importantes de la Belgique ont une
forte production, mais nombreux aussi sont les petits établissements qui n’écoulent que
quelques postes par mois »118.
Eind jaren twintig was de Belgische markt voor radiotoestellen echter nog verre van
verzadigd. De massa was nog verre van bereikt. Daarnaast waren amateurs van het eerste
uur toe aan de vervanging van hun veelal zelfgebouwde toestel door een fabrieksradio. De
voortschrijdende elektrificatie en de opkomst van de nettoestellen werkte stimulerend:
“l’emploi de l’électricité à encore pris de l’extension au cours de l’année 1928. La
stabilisation de la monnai belge a déterminé un assez grand nombre d’amateurs à adopter
le courant électrique pour leur force motrice. La propagande a eu pour résultat un
acroissement de la consommation, également pour les usages domestique »119.
1929 bracht opnieuw beterschap met 8.293 nieuwe aangiftes. Redenen daarvoor waren
de introductie van de nettoestellen, relatieve prijsdalingen en de aankondiging van de oprichting van een openbare omroep. Eindelijk zouden zowel Franstaligen en Vlaamstaligen
gelijk behandeld worden.
Het overgrote merendeel van de fabrieksradio’s op de Belgische markt was afkomstig
van de S.B.R. Circa 75% van de in gebruik zijnde toestellen was echter zelfbouw. Aan het
eind van de twintiger jaren was de vraag naar fabrieksradio’s nog steeds vrij beperkt. Dit
was in hoofdzaak te wijten aan de hoge prijzen en het gebrek aan Belgische zendstations
die de volledige bevolking genoegdoening konden schenken: “la demande du public pour
des postes récepteurs de radio, à simple lampe-valve n’est encore que restreinte, car, en
général, on ne se contente pas des programmes de broadcasting offerts. La grande masse
des besoins du pays en fait d’appareils de T.S.F. est fourni par une vaste usine, qui donne
travail au 350 ouvriers et construit les récepteurs ainsi que des transmetteurs et les pièces
de rechange de toutes catégories »120. Men doelde zeer waarschijnlijk op de S.B.R. die in
eind 1928 410 arbeiders tewerkstelde.
Concurrentie kwam vooral uit Duitse en Franse hoek: [...] “la concurrence importante
de la part des Français et Allemands; les importateurs Américains ont rencontré des
118
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difficultés en cherhant à prendre pied sur le marché belge, auquel leurs équipments ne
conviennent pas. Quant au postes de haut prix, avec quattre valves au moins (types
portatifs compris), ceux de provenance Britannique ont un bon chiffre de vente, et il y a
des possibilitées fournisseurs anglais de postes décoratifs et meublants. La demande est
bonne pour tous les accessoires tels que haut-parleurs, batteries, etc. de provenance
britannique. Plusiers constructeurs de la Grande-Bretagne sont bien représentés en
Belgique et y maintiennent un bon courant d’affaires »121.
De steile opgang van Philips aan het eind van de jaren twintig verscherpte de concurrentiestrijd nog. Philips vestigde zich in Brussel en neigde naar het monopoliseren van de
markt met de massaproductie van ontvangtoestellen en lampen.
Op 24 maart 1925 stichtte de Eindhovense fabrikant van gloeilampen de N.V.
Philips Radio Belge, een filiaal dat zich
toelegde op de verspreiding van radiolampen122. De beheerders waren Anton Philips
(Eindhoven), J.-B. Vinck (Avenue de Tervueren 108, Brussel) en L.F.M. Rilas
(Saint-Cloud nabij Paris).
Het

maatschappelijk

doel

luidde:

“efectuer, pour son compte ou pour compte
de tiers, principalement la fabrication et le
De Combinaison ideale van Philips bleek een schot
in de roos. In 1927 was Philips gestart met de bouw
van volledige radio-ontvangers. In 1928
introduceerde men toestellen die rechtstreeks op het
lichtnet konden worden aangesloten.
(La Radio-Industrie, 1928)

commerce de tous articles se rapportant à
la T.S.F. et aux rayons X, ainsi que de tous
articles

électriques »123.

Het

kapitaal

bedroeg ruim een half miljoen Belgische
frank 124.

In 1927 startte Philips met de productie van haar eerste volledige ontvangers. De Belgische maatschappij vestigde zich in de Rue d’Anderlecht 37-39 te Brussel. In datzelfde jaar
werden reeds 300 arbeiders tewerkgesteld125. Men vervaardigde niet alleen radiotoestellen,
maar ook huishoudapparaten, verlichting, cinema-apparatuur en röntgenapparatuur. In
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1929 had de onderneming een dusdanige hoge vlucht genomen dat uitbreiding noodzakelijk werd. Te Leuven werd een hypermoderne fabriek gebouwd waar enkele duizenden arbeiders tewerkgesteld konden worden.
Veel kleinere firma’s konden de strijd van David tegen Goliath niet aan en deden de
boeken toe. Philips ging ook steeds meer de positie van de S.B.R. bedreigen. In 1928
kwam het tot een geschil tussen beide firma’s omdat Philips licenties vroeg voor de verkoop van radiotoestellen in België. Tegelijkertijd startte de S.B.R. onderhandelingen met
Telefunken126. In 1929 was er nog steeds geen akkoord met Philips, maar wel met de Duitse groep127. Na de beurscrash van 1929 werd de Belgische markt op de koop toe overspoeld door Amerikaanse ontvangers. Aan de andere kant van de oceaan probeerde men de
overproductie in Europa te slijten. Philips bleef in 1930 echter aandringen op een overname van de S.B.R. Het voorstel werd geweigerd. In 1932 kwam het zelf zover dat Philips
werd gedagvaard voor nabootsing van de door de S.B.R. gecontroleerde brevetten 128.
In de jaren twintig was er op Belgische bodem een radio-elektrische nijverheid ontstaan, maar ze slaagde er echter niet in om uit te groeien tot een grote nijverheidstak. De
zelfbouw floreerde en de verkoop van fabrieksradio’s was in handen van enkele grote producenten. De kleine artisanale constructeurs bouwden op bescheiden schaal ontvangers en
verkochten vaak niet meer dan enkele toestellen per maand. Aan het eind van de jaren
twintig - begin jaren dertig ondervonden de Belgische firma’s hevige concurrentie van de
buitenlandse producenten waarvan sommigen zich op Belgisch grondgebied kwamen vestigen. In het volgende decennium zou het medium radio een hoge vlucht nemen. Pas na de
verhoging van de tolmuren (1932) en de devaluatie van de frank (1935) zou er ademruimte
komen voor echte Belgische radioproducenten.
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De Philipsfabriek in de Rue d’Anderlecht te Brussel in 1928. links: het wagenpark. Rechts: het
personeel
(La Radio-Industrie, 1928)
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4.

De radiostrijd als remmende factor voor de ontwikkeling van de radio-elektrische nijverheid in België tijdens de jaren twintig.

4.1. Het radiovraagstuk en de radiostrijd
Sinds 1923 werd de Belgische omroepwereld beheerst door een “radiovraagstuk”. Radio-Belgique, het eerste Belgische station, opererend vanuit Brussel, zond toespraken,
nieuws, muziek en concerten uit. De voertaal was Frans. Dit was niet naar de zin van de
Vlamingen. Een Vlaams Radioamateur deed hier in 1924 zijn beklag over: “het ware te
wenschen dat we algauw eens een Vlaamsche radiopost kregen, die ons in eigen taal aanspreekt en Vlaamsche wetenswaardigheden vertelt. Er zijn zo’n mooie Vlaamse liederen.
Ik gaf er dan graag wat centen voor”129. Radio-Belgique deed echter weinig om hier aan te
voldoen. Op maandag 30 juni 1924 leverde men wel een inspanning om de Mechelse Beiaardconcerten uit te zenden. Deze uitzending werd door de Brusselse zender maar liefst
acht dagen op voorhand aangekondigd en dan nog in het Vlaams. “Wel was de uitspraak
erg plechtig en officieel, maar zij was toch goed voor de Vlamingen verstaanbaar en eene
zeer welgekomen afwisseling voor de dagelijksche “chronique”130.
Het door de Société Belge Radio-éléctrique opgerichte station stak zijn voorliefde voor
de Franse cultuur niet onder stoelen of banken. De Vlaamsche liefhebbers staken er maar
al te graag de draak mee: “Er valt op te merken dat, met 11n juli het zoo mooie “Vlaanderen” en “Mijne Moederspraak” de Vlaamsche liefhebbers heel wat genot brachten, en
hem bijna vergeten deed al wat zij hiertoe reeds hadden moeten slikken. Waar bleef de
Vlaamsche Leeuw”? Met Juli, prachtig fransch programma met als slot eene blakende
Marseillaise! Op 21 juli, een programma dat ons kon voldoen, doch, waar bleef de Brabançonne ?131”
Voor Nederlandstalige uitzendingen waren de Vlamingen genoodzaakt om af te stemmen op het Nederlandse station Hilversum132, Den Haag met roepnaam PCGG (Pracht
Concerten Gratis Geven, tot en met 1924) en Amsterdam Vas-Diaz (PCFF). In 1924 zond
Hilversum iedere zondag een concert uit (19.40), op maandag een kinderuurtje (19.0019.40) en op vrijdag opnieuw een concert (19.40). Den Haag verzorgde concerten van
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maandag tot donderdag (20.40-22.40) .’s Zondags stond een namiddagconcert (15.0018.00) op het programma. Amsterdam zond op weekdagen beurs- en persnieuws uit. Het
wekelijkse kinderuurtje op Hilversum door Antoinette van Dyck (zang met begeleiding op
luit) stal in Vlaanderen menig kinderhart. Begin December ’24 deed ze België aan, maar
Radio-Belgique nodigde ze niet uit in haar studio.
De Société Belge Radio-électrique verrekende de zeer hoge exploitatiekosten van
Radio-Belgique in de prijzen van radiotoestellen en onderdelen wat nog meer koren op de
molen van de Vlamingen betekende. “Vindt gij niet die menschen uit de Rue de Stassaert
ons als echte stiefkinderen behandelen ? Onze nationale (?) omroeppost gaat zeker niet na
dat er in Vlaanderen ruim zooveel lampen branden, zooveel apparaten en losse stukken
worden verkocht waarop S.B.R. taks legt voor Radio-Belgique, dan in het walenland? En
dan krijgen wij voor ons geld per toeval, om de drie-vier maanden een paar Vlaamse
liedjes, en nooit of nooit eene Vlaamsche voordracht, welke zou kunnen bijdragen tot de
ontwikkeling van ons volk!133”
Door de toenemende concurrentie van Engelse en Franse stations werd Hilversum verplicht om technische verbeteringen door te voeren en meer aandacht aan programma’s te
besteden. N.S.F. kon met publiciteit de uitbatingkosten echter niet meer dragen. Er waren
twee mogelijkheden: zoeken naar financiële steun of de uitzendingen stopzetten. Een oproep tot financiële steun werd geestdriftig beantwoord, maar bleek slechts voldoende om
de artistieke uitgaven te dekken. Vooral de sterkte van de zender was een probleem. Hilversum was onder goede omstandigheden enkel in de Noord-Oostelijke delen van België te
ontvangen. Dankzij technische en materiële steun van Philips-Eindhoven kreeg N.S.F.
twee torens van 60 meter hoogte waardoor het uitzendvermogen werd vertienvoudigd.
N.S.F. stond bovendien haar zender af aan een nieuw gestichte maatschappij “Draadloze
Omroep Hilversum”, belast met de uitbating en de programmering. Een contract werd gesloten met het concert gebouw van Amsterdam134. Vanaf 8 januari 1925 kon iedere Belgische inwoner die in het bezit was van een ontvanger elke maandag (19 u), donderdag en
zondag (19.40) zonder problemen afstemmen op Hilversum135.
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Hilversum bood de Vlamingen een alternatief. Een Vlaamse zender bleef
echter prioriteit. Voorlopig was dit uit
technisch en financieel en technisch
oogpunt onmogelijk. Het maandschrift
radio richtte daarvoor in februari 1925
een “Steunfonds der Vlaamsche Broadcasting op”. Een lezer schreef:
“waarom de mogelijkheid niet onderzocht te Hilversum, om Vlaamse Concertavonden te verzoeken? De Engelsche radio-avonden van PCGG zijn
ons toch nog vers in het geheugen!
Het Vlaamsvolkstooneel gaat weldra
door Holland eene rondreis doen. Kan
soms geen hunner opvoeringen gebroadcast worden? Laat Wies Moens voor den microfoon over Vlaamsche kunst; ziedaar
de ware solidariteit tusschen Hollanders en Vlamingen in ruime mate bevorderd. Laten we
leeren trachten elkander beter te leren kennen, we zullen elkander des te beter leeren
waardeeren”.136”
Men besloot Hilversum te steunen indien er in eigen land geen initiatief zou worden
genomen. De oproep werd in de Vlaamse kranten positief onthaald. Kort daarop verscheen
een mededeling van Radio-Belgique in de Vlaamse dagbladen waarin het station besloot
om Vlaamse uitzendingen in te richten137. Men voorzag leergangen, letterkundige, wetenschappelijke en documentaire lezingen in de Nederlandse taal door bevoegde personen en
voordrachten over de folklore van Vlaamse steden. Daarenboven zouden bepaalde concerten gewijd worden aan Vlaamse meesters en declamatiestukken. Volgens Radio Belgique
had Herman Teirlinck reeds zijn medewerking toegezegd en was die van andere vooraanstaande Vlaamse literatoren verzekerd. Last but not least beweerde men dat een onderzoek
voor de oprichting van een Vlaamse zender aan de gang was. Men beloofde dat de eerste
Vlaamse lezing van Herman Teirlinck op zaterdag 7 maart 1925 om 20.u de ether zou
worden ingestuurd. Op dezelfde dag zou eveneens het regelmatige programma van Radio136
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Belgique worden ingevoerd138. Dit bleken slechts mooie worden en loze beloftes. De Vlamingen bleven op hun honger zitten139.
Bovendien waren de problemen met Radio-Belgique niet alleen cultureel van aard,
maar ook technisch. La Radio-Industrie schreef in 1925: “Les amateurs Anversois se
plaignent, en effet, de reçevoir trés imparfaitement les émissions de Bruxelles, à 45
kilomètres ! On parle de modulation vibrée et même de distortions ; il est question de
« coups de gong » et autres anomalies dont les concerts subisent le fâcheux effet et l’on
incrime l’emetteur »140. Radio-Belgique verdedigde zich echter door de opmerking te maken dat de zender in het buitenland sterk gewaardeerd werd : « [...] “si la modulation est
réellement mauvaise, el doit

l’être pour l’auditeur parisien non moins que pour

l’Anversois. Or, l’étranger, si on en juge par sa presse, estime fort Radio-Belgique »
Pas. in 1927 werden er Nederlandstalige programma’s verzorgd via de zender Radio[...]141
Zoölogie, een relaisstation van Radio-Belgique.

4.2. De zuilen roeren zich
4.2.1. De Vlaamsche Radio Vereeniging

In 1927 werd tijdens een eerste algemene vergadering in het lokaal van de Vlaamsche
Club in de Appelmanstraat te Antwerpen de basis gelegd voor de Vlaamsche Radio Vereeniging, een pluralistisch initiatief. (V.R.V.). De voornaamste doelstelling was de Vlaamse belangen in het radiolandschap verdedigen. Reeds aan het eind van dat jaar werd vanuit
de dierentuin langs de zender Radio-Zoölogie uitgezonden. Men verkreeg echter geen officiële steun. Het bestuur bestond uit Prof. Van der Mueren, E. Joris, redacteur van het inmiddels verschenen eerste Vlaamse radioprogrammablad “Radiopost”, J. Van Houtte, omroeper van de “dierentuinradio”, ingenieur Van Dyck en Van Dongen, leider van de Antwerp Engineering Club. De Vlaamsche Radio Vereeniging realiseerde voor het eerst de
uitzending van een Vlaams radioconcert en verschillende Vlaamse kunstconcerten142. Deze
zender was een relaisstation van Radio-Belgique en moest aldaar (dure) zendtijd aankopen.
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Onderhandelingen met de firma S.I.C.E.R, gesticht door Robert Goldschmidt, voor de aankoop van een eigen omroepzender liepen echter op niets uit. Deze politiek neutrale verenging werd reeds in 1929 opgeheven na de oprichting van een katholieke en socialistische
omroepvereniging.
De V.R.V. richtte zich hoofdzakelijk op de promotie van de Vlaamse cultuur. RadioBelgique gebruikte de vereniging om, net als met een eerdere “Antwerpse” poging om via
de dierentuinzender concerten te relayeren, te bewijzen dat men niet anti-Vlaams was,
maar waarlijk “nationaal”143. Het kleine “Vlaamse aandeel” in het omroeplandschap zette
de katholieke en socialistische flaminganten aan tot actie.

4.2.2. De N.V. Radio en de Katholiek Vlaamse Radio Omroep

Aan katholiek zijde werd de oprichting van een eigen zender in 1927 voorwerp van
discussie. De zware financiële investeringen, het wantrouwen tussen de verschillende katholieke organisaties en strekkingen en onenigheid over de voertaal van de omroep (die
kon leiden tot een breuk tussen de Franstalige en Vlaamstalige katholieken) waren ernstige
struikelblokken. De boerenbond, het Davidsfonds en de katholiek-Vlaamse verenigingen
waren eerder voorstander van een eentalige katholieke zender144.
Op 7 mei 1928 besliste het hoofdbestuur van de boerenbond om een maatschappij op te
richten om “neutrale uitzendingen” te verhinderen. Met Radio-Belgique werd op 12 oktober een contract getekend voor de oprichting van een dubbelstation te Veltem. Uitzendingen waren in het Nederlands gepland. Pas op 8 februari 1929 kwam de N.V.Radio tot
stand met steun van de Belgische boerenbond. Het aandeel van de boerenbond leidde echter tot onvrede bij de katholieke groeperingen145.
Vanaf 6 oktober 1929, de officiële start van de K.V.R.O.146, werden er uitzendingen in
het Nederlands verzorgd met de openingszin: “Hier Velthem, de Katholieke Vlaamsche
Radio Omroep147”. Om de interne geschillen te bedaren werd beroep gedaan op het Da-
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vidsfonds148. De doelstelling van de K.V.R.O. werd tijdens de eerste uitzending uiteengezet: “Het algemeen norma dat geheel ons streven beheerscht is wel: het ten dienste stellen
van de radio voor de verheffing van de Katholieke Vlaamsche cultuur. Katholiek en
Vlaamsch: dit is het karakter dat gansch onze werking zal kenmerken: wij willen de Katholieke levensschoonheid in het volle licht stellen, ten aanschouw van geloofsgenooten en
andersdenkenden. Wij beoogen de verheffing en de verzedelijking van het het Vlaamsche
volk door het uitzenden van alle gezonde kunst en schoonheid. Geen bekrompenheid of
kortzichtigheid nochtans in het opstellen van de programma’s, maar toch voldoende fierheid en rasbewustzijn om te durven pronken met alle schoone uitingen van ons Katholieke
leven en van onze Vlaamse cultuur. Al onze uitzendingen, heel ons bestaan, ons tijdschrift,
onze werking zal Vlaams zijn 149”.
In de twee eerste jaren van haar bestaan werd er minstens 2 maal per week uitgezonden. Een uitzending kostte minimaal 2.000 frank en de veertiendaagse klassieke concerten
doken nooit onder de kaap van de 4.000 frank.

4.2.3. De Socialistische Arbeiders Radio Omroep voor Vlaanderen/ Radio-Emissions
Socialistes d’Expression Française (R.E.S.E.F.)

Radio-Wallonie, een lokale zender die in 1925 door minister van P.T.T. (regering Poullet-Vandervelde) Anseele een vergunning was verleend, bleef kleinschalig en werd geconfronteerd met financiële problemen. Het doel van de Belgische Werklieden Partij was de
oprichting van een Radio-B.W.P. Eind 1927 werd aan de federale secretarissen een oproep
gedaan tot het stichten van radioclubs die er de basis moesten van worden. Enkel in Antwerpen was de reactie overweldigend. Op 1 januari 1928 werd de Socialistische Arbeidersomroep van Antwerpen gesticht. Na een uitzending van de Vlaamse Radio Vereniging op
16 april 1928 trok de club echter naar de Nederlandse V.A.R.A. om een Vlaamsche avond
en een toespraak over de cultuurgemeenschap van Vlaams België en Nederland te geven150. De aanvallen van de Antwerpse socialisten tegen het franskiljonisme en de oprichting van een autonome organisatie kon niet rekenen op de steun van de B.W.P. Immers, de
partij was onderling verdeeld door de taalkwestie. Vervolgens werd een contract afgesloten
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met Radio-Belgique voor 14 avonden. Het initiatief was volledig gefinancierd door de
Antwerpse partijorganisaties. Slechts enkele dagen voor het verschijnen van het “Compromis des belges”151 besloten de Antwerpse socialisten en andere socialistische radioclubs
tot de oprichting van de Socialistische Arbeiders Radio Omroep voor Vlaanderen (SAROV, 10 maart 1929) die volledige culturele autonomie propageerde152. Op 14 juli 1929
werd de oprichting overgedaan om een regionale structuur te verwezenlijken waarbij het
overwicht van Antwerpen werd verborgen. Daarnaast verleende men steun bij de oprichting van een Waalse tegenhanger: de Radio-Emissions Socialistes d’Expression Française
(R.E.S.E.F.). Op 15 februari werd op papier de “Nationale federatie van socialistische radio opgericht”, maar men wist het partijstandpunt niet meer te beïnvloeden153.

4.2.4. Andere omroepverenigingen

De meeste omroepverenigingen gingen pas over tot actie nadat geweten was dat er in
de omroepwet een clausule voorzien was m.b.t. de omroepverenigingen154. Aan liberale
zijde ontstonden net vóór het begin van de N.I.R uitzendingen (1 februari 1931) de Liberale
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en
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diffusion,(S.O.L.I.D.R.A)155, terwijl de Franstalige katholieken zich verenigden in Radio
Catholique Belge (een initiatief van de Katholieke actie). De Vlaams Nationale Radio Omroep (V.L.A.N.A.R.A.) werd pas opgericht op 15 maart 1930 en kreeg een tegenhanger in
Radio-Wallonie156.
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4.4. Naar een “nationale” zender in de ware zin van het woord ?
De problemen met Radio-Belgique waren daarmee niet van de baan. De Vlamingen
eisten dezelfde rechten op als de Walen. Vooral de naamgeving zat de Vlamingen dwars.
Radio-Belgique pretendeerde een nationaal station te zijn. In Het Laatste nieuws van 17
februari 1929 verscheen het bericht dat er een oplossing in de maak was voor de radioproblematiek. Het Algemeen Vlaamsch Secretariaat stond de oprichting van een radioinstituut voor, waaraan de staat een gedeelte van de belasting op de luisterposten zou afdragen. Men schreef: “Het is algemeen bekend, dat het in het Vlaamsche Land veel aan
radio wordt gedaan, ten gevolge van de degelijkheid van de Nederlansche zendstations van
Huizen en Hilversum. Het is ook van groot belang bij de oprichting van het radio-instituut,
aan de Vlamingen volledige gelijkheid op radiogebied verzekerd worde”. Dit impliceerde
een verdediging van allerlei Vlaamse belangen zoals die van Vlaamse kunstenaar, artiesten, auteurs en luisteraars. Vooral de culturele ontwikkeling van het Vlaamse volk was
primordiaal. Deze belangen moesten in het bestuur van het nieuwe Instituut met gelijke
rechten als die van de Franstaligen vertegenwoordigd zijn. Men vreesde ervoor dat het
nieuwe instituut geschoeid zou worden op de leest van “Radio-Belgique”.
De Vlamingen waren aldus op hun hoede. Hoe moest men in godsnaam “RadioBelgique” integreren in het op te richten nationaal instituut? Het Laatste Nieuws vertrouwde “Radio-Belgique” voor geen haar: “Wie den huidigen toestand van de radiofonie hier te
lande slechts oppervlakkig beschouwt komt tot de vaststelling dat “Radio-Belgique” de
onbaatzuchtigste instelling is die ooit ter wereld heeft bestaan. Zonder een noemenswaardige steun van zijn luisteraars, zonder toelagen van de regering, behalve gemakkelijkheden
bij het gebruik van telefoonkabels en zoo verder, zonder een centiem aandeel te ontvangen
van het bedrag der geheven luistertaks, heeft dit station , jaren lang, zijn dure uitzending
dag aan dag volgehouden, alleen…tot het vermaak van radioliefhebbers. Wanneer men
bedenkt hoevele miljoenen deze zendstations in andere landen kosten - in de eerste plaats
door de luisteraars betaald - moet men zich toch afvragen of in België de radionijverheid
dan zo winstgevend is, dat die miljoenen van haar winsten konden worden afgenomen.
Neen, natuurlijk niet. Doch er wordt gerekend op de toekomst, op de lang uitblijvende oplossing van het radiovraagstuk in België. Deze oplossing wordt, financieel zo gewenscht ,
dat de zware opofferingen der verloopen jaren zouden berekend worden en omgezet in een
blijvend inkomen, te heffen op het bedrag van de luisterbelasting. “Radio-Belgique”, dat
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als dan anders zou omgedoopt worden, zou voortaan, zoals het waait en draait , leven en
teren op een soort vaste lijfrente157.
Men was ervan overtuigd dat de bestuurders van “Radio-Belgique” de belangen van de
Vlamingen niet zou behartigen en dat de Vlamingen belastingen zouden betalen voor een
zender waar ze vrijwel niets zouden aan hebben. Het Laatste Nieuws ging zelf nog verder
in haar tirade tegen het Brusselse station: “heel het zijn en wezen van deze instelling is
Franschgezind en zelf Vlaamsch vijandig, tegen zijn eigen materiële belangen in. “RadioBelgique heeft er miljoenen voor over gehad, om te bewijzen dat zijn leiders iets voelen
voor de franse kunst en de fransche cultuur. Zij hebben de Vlaamsche taal, het heele
Vlaamsche kultureel leven verschoven op denzelfden rang als de Engelsche, de Spaansche
en het Esperanto. Radio-Belgique heeft stelselmatig Vlaamsch België verloochend; alleen
het Franschsprekend gedeelte van België bestaat voor dit station; het Vlaams sprekend gedeelte heeft niet meer belang dan groenland158!
Radio Belgique was in de Vlaamse publieke opinie dan wel één van de beste Europese
stations, maar het kon niet Belgisch worden genoemd. Het Laatste Nieuws wees eveneens
de Vlaamse banken en nijveraars met de vinger. Zij zouden de culturele belangen van het
Vlaamse volk met de voeten hebben getreden. Een paar schuchtere pogingen (zie supra)
van Vlaamse radioliefhebbers zouden zelfs door “Radio-Belgique” in de kiem gesmoord
zijn. Een wettige regeling drong zich dan ook op.
Op 16 april 1929 legde minister van Spoorwegen, P.T.T., Zeevaart en luchtwegen drie
wetsontwerpen in het parlement neer: ze handelden over de regulerende almacht van de
P.T.T., legalisering van de radiotaks en het Nationaal Instituut voor Radio-diffusie. Dit instituut “moest een openbare instelling worden met rechtspersoonlijkheid, bestuurd door
een twaalfkoppige raad van beheer: de minister, zijn afgevaardigde en tien leden “benoemd door de koning”. Hun mandaat was onverenigbaar met dat van parlementslid en zij
zouden gedeeltelijk worden gekozen op grond van bevoegdheid in de materie. Het instituut
zou zich niet mogen bezondigen aan strafbare meningsuitingen, noch “andermans”overtuiging kwetsen”159.
Intussen was na samenwerking tussen N.V. radio, en Radio-Belgique een dubbelstation
te Veltem tot stand gekomen. De Société Belge Radio-électrique leverde de zender. De
toelating was evenwel gebonden aan de voorwaarde dat het toekomstige Nationale Insti157
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tuut voor Radiodiffusie beide stations tegen kostprijs zou kunnen overnemen160. Het N.I.R.
zou worden gesticht als de officiële versie van Radio-Belgique: een zender met een nationaal en neutraal monopolie gefinancierd door de staat. De internationale toekenning van
golflengten (Praag, 1929) en de steeds sterker wordende Vlaamse beweging zetten Lippens
ertoe aan om nationale uitzendingen (ook Nederlandstalige) via het N.I.R. te realiseren161.
De liberalen reageerden positief. De Vlaamse katholieken streefden dan wel een ideologische zender na, maar toch ging men akkoord met de ontwerpen. De financiële kosten,
de voldoening van taaleisen (één golflengte voor elke taalgroep, toepassing van de administratieve scheiding) en de interne verdeeldheid deden hen de ontwerpen aanvaarden. Eens
de Vlaamse Katholieken een eigen zender bezaten en eigen programma’s verzorgden werd
duidelijk dat de N.V. Radio opgericht was om Nederlandstalige uitzendingen af te swingen162. Lippens had tevens in het ontwerp opgenomen dat het N.I.R. “beroep zou doen op
groeperingen”. Van gegarandeerde vrijheid en subsidies aan ideologische omroepverenigingen was echter niets terug te vinden163. De Franstalige katholieken bleven echter veel
principiëler het vrijheids- en subsidiariteitsprincipe aanhangen. De socialisten opteerden
voor het staatsmonopolie met waarborgen164. J.C. Burgelman schreef in Omroep en politiek (1990): “nog voor de definitieve wet op radio-omroep gestemd werd, waren alle elementen die het karakter en de structuur ervan bepaalden aanwezig: een nationaal instituut
met een welbepaald “neutralisme” als politieke optie, een aantal ideologisch gekleurde
omroepverenigingen, en vanaf 1925 verschillende privé-zenders die vooraal lokaal en
commercieel opereerden”165.
De stemming werd verdaagd en er werd verder onderhandeld. Inmiddels beseften de
verschillende zuilen dat het zaak was om voor de omroepverenigingen zoveel mogelijk
zendtijd te verkrijgen en de staatsuitzendingen te “neutraliseren”. De lokale zenders werd
zou een zekere vrijheid worden verleend166.
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Bij de oprichting van het N.I.R. in 1930 werd het zendstation te Veltem door de overheid overgenomen167. Het duurde echter nog tot 1 februari 1931 vooraleer de uitzendingen
effectief van start gingen. De negenkoppige raad van bestuur weerspiegelde de compromispolitiek en was telkens voor één derde samengesteld door katholieken, socialisten en
liberalen, Brusselaars, Vlamingen en Walen, musici, journalisten en technici. Ze werden
aangewezen door de regering, de kamer en de senaat168.
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5. Met de oprichting van het Nationaal Instituut voor Radiodiffusie
(N.I.R.)/ Instituut National de Radiodiffusion kwam een (voorlopig)
einde aan de radiostrijd.
5.1. De wetten van 1930
De wet van 14 mei 1930169 verving het stelsel van het particulier initiatief door het
principe van het exploitatiemonopolie door een gedecentraliseerde openbare dienst. De regering mocht de “radiotelegrafie”, de “radiotelefonie” en de andere radioverbindingen van
alle aard ondernemen en exploiteren (art.1). In het door de wet van 14 mei 1930 ingevoerde uitzendingstelsel moet een onderscheid gemaakt worden tussen de gemeenschappelijke
golflengten, waarvan het gebruik bij regeringsbeslissing toegestaan werd, en de door de internationale overeenkomsten beschermde golflengten. Het gebruik van deze golflengten
werd de wetgever uitsluitend aan een autonome dienst verleend. Verscheidene private stations bekwamen aldus de machtiging om op gemeenschappelijke golflengten uit te zenden170.
Met de wet van 18 juni 1930 en het Koninklijk Besluit van 28 juni 1930 richtte de wetgever het Nationaal Belgisch Instituut voor Radio-omroep (N.I.R.) of het Institut National
Belge de Radiodiffusion (I.N.R.) op. De termijn was bepaald op 12 jaar, maar kon telkens
met zes jaar worden verlengd. Het instituut was een gedecentraliseerde openbare instelling
met rechtspersoonlijkheid die belast was met de inrichting van een Belgische dienst voor
radio-omroep. Aan deze instelling kende de wetgever het uitsluitend gebruik toe van de
drie golflengten die België op de conferentie voor radioverbindingen te Praag bekomen
had. Hij vestigde aldus een monopolie ten behoeve van een organisme dat aan staatscontrole onderworpen was171.
De mededelingen van het instituut dienden aan drie voorwaarden te voldoen. Ze moesten geschieden in een geest van volstrekte onpartijdigheid (het gesproken dagblad en de
uitzendingen met een pedagogisch doel) en verboden waren deze die strijdig waren met de
wet, de openbare orde, de goede zeden, de overtuiging van anderen te kwetsten of de bele-
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diging voor een vreemde staat uitmaakten. Bovendien was het aan het instituut verboden
door uitzending aan handels- of zelfs andere publiciteit te doen172.
De wet van 20 juni 1930 verplichtte de bezitters van een lampenradio tot het betalen
van een jaarlijkse omroeptaks van 60 frank. De toepassing werd bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 28 juni 1930. Eigenaars van een radio uitgerust met een klein loodglanskristalletje betaalden 20 frank. 9/10 van het totaalbedrag van de omroeptaks kwamen
toe aan het N.I.R/N.I.R om haar werking mogelijk te maken. 1/10 werd door de Belgische
staat aangewend voor het dekken van de inningkosten en de bestrijding van storingen.
Blinden en oorlogsslachtoffers die minstens 50% invalide waren en zwaar gehandicapten
werden vrijgesteld. In het Radio Jaarboek 1934 werd zelfs opgeworpen om net als in
Duitsland de werklozen vrij van taksbetaling te stellen. Wie de taks aan zijn laars lapte kon
beboet worden met een maximale boete van 1.400 frank of een gevangenisstraf van 2
maanden met verbeurdverklaring van het toestel.
Tijdens de zitting van 20 december 1930 besloot de beheerraad een beroep te doen op
private omroepverenigingen: L.I.B.R.A.D.O. (Liberale radio-omroep), de K.V.R.O. (Katholieke Vlaamse Radio-Omroep), Radio-Catholique Belge, R.E.S.E.F. (Radio-Emission
Socialiste d ‘Expression Française), S.A.R.O.V., (Socialistische Arbeidersomroep voor
Vlaanderen), S.O.L.I.D.R.A. (Société Libérale de Radio-Diffusion) en V.L.A.N.A.RA.
(Vlaamsch Nationale Radio Vereniging). Later kwam nog een Waalse tegenhanger van
laatstgenoemde omroepvereniging tot stand: “La Wallonie”. Met deze verenigingen sloot
het N.I.R. een contract voor een proefperiode van 3 maanden dat vernieuwd werd in geval
van stilzwijgende overeenkomst. Het N.I.R. nam de technische exploitatie kosten voor haar
rekening en stelde gratis haar orkesten ter beschikking. De zendgemachtigden vulden 2/5
van de zendtijd: de zes grote omroepverenigingen kregen elk één dag per week; de andere
twee één per maand173.

5.2. De lokale zenders
Het NIR beschikte over 3 beschermde golflengten die haar op de internationale conferentie van Praag in 1929 waren toegekend. Daarnaast waren nog andere golflengten in gebruik die aangewend werden door een tiental gewestelijke privé-stations. De particuliere
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zenders werden gefinancierd door reclame-uitzendingen en gesteund door schenkingen van
sympathisanten en culturele verenigingen. Paradoxaal genoeg waren de privé-zenders in
feite piraten indien zij na de oprichting van het N.I.R. reclame uitzonden. Het staatsmonopolie bleek dus flexibeler dan door de wet bepaald. De zenders bestreken afzonderlijk een
cirkel van 30 tot 50 kilometer. Op bevel van de R.T.T. waren zenders en antennes op 8 tot
10 kilometer van de stedelijke agglomeraties geïnstalleerd om geen storingen te veroorzaken. In het volgende hoofdstuk wordt hier uitgebreider op teruggekomen.
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Hoofdstuk 4 :
Chronologische overzicht van de voornaamste radio-elektrische bedrijven
op Belgisch grondgebied tijdens de jaren twintig.
In dit hoofdstuk wordt een chronologisch overzicht gepresenteerd van de voornaamste
firma’s en handelaars in de jaren twintig. Deze lijst is evenwel niet exhaustief. Er moeten
nog veel meer bedrijven en handelaars actief geweest zijn op het vlak van de radioelektrische nijverheid. Onderstaande lijst bevat een overzicht van de firma’s die de meeste
naambekendheid genoten. Telkens wordt de stichtingsdatum, het adres of de adressen, het
beginkapitaal, de geassocieerden, winsten en verliezen en de datum van ontbinding (indien
bekend) vermeld. Bij enkele bedrijven zoals S.B.R. (1922-) , S.I.C.E.R. (1922-), Bell Telephone (1882-), Philips Radio Belge (1925-) en Barco (1933-)-Cobar (1934-) is de beschrijving uitgebreider. Twee laatstgenoemde bedrijven groeiden na de Tweede Wereldoorlog uit tot wereldspelers. Bovendien zijn de vooroorlogse archieven bewaard gebleven.
De opgediepte informatie is in hoofdzaak het resultaat van systematisch onderzoek in het
Belgisch Staatsblad (bijlages m.b.t. de handelsvennootschappen) met aanvullingen uit tijdschriften (publiciteit).

1. De periode vóór de Eerste Wereldoorlog
Reeds vóór de Eerste Wereldoorlog maakte de productie
van elektrisch en radiotelegrafisch materiaal opgang. In veel
gevallen ging bedrijven zich na het einde van de vijandelijkheden zich ook richten op de nieuwe rage, het medium
radio-omroep en de omroepontvanger. Tal van bedrijfjes
zouden in de jaren twintig en vooral dertig omroepontvangers
bouwen. De belangrijkste uit de vooroorlogse periode die in de
jaren twintig en dertig een rol van betekenis zouden spelen bij
de bouw van omroepontvangers waren de Bell Telephone
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(1882-), A.T.E.A. (1892-)1 Société de Recherche Radio-électriques (S.R.R., 1910-),
M.B.L.E. (1911-), S.E.M. (1912-) en Ritzen en Penners (Erpe, 1914-).
1.1. Bell Telephone Manufacturing Company (1882-)2

De Bell Telephone Manufacturing Company werd gesticht op 26 april 1882 en richtte
zich op de productie, de verkoop, de aankoop en het verhuren van apparaten voor telefonie,
telegrafie en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met elekriciteit te maken had. Pas in
de tweede helft van de jaren twintig en vooral in de jaren dertig zou Bell zich ook gaan
toeleggen op de productie en verkoop van radiotoestellen. Deze naamloze vennootschap
was het resultaat van samenwerking tussen afgevaardigden van de Western Electric
Company (V.S.A.), de International Bell Telephone Company (V.S.A.) en een aantal
lokale notabelen. Antwerpen werd om strategische redenen als verstigingsplaats gekozen.
De International Bell Telephone Company zag het levenslicht in 1879 te New York
met als doel de telefoon in Europa te introduceren. In 1880 werd daartoe een Europees
hoofdkantoor aan de Lijnwaadmarkt te Antwerpen opgericht. Van de Belgische staat verwierf de onderneming een aantal concessies voor de oprichting en exploitatie van lokale
telefoonnetten. Men was echter afhankelijk van andere ondernemingen voor de import van
uitrusting en apparatuur. Western Electric werd begin 1882 de officiële leverancier. In datzelfde jaar begon de bouw van de eerste eigen fabriek die in de herfst van 1883 operatief
werd. In de daaropvolgende decennia kende de onderneming een gestage uitbreiding.
Western Electric was houder van het grootste aantal aandelen en beschikte over het gebruiksrecht van de voornaamste octrooien en de “know-how” die nodig waren voor de
masssaproductie van telefonische apparatuur. In 1890 werd Western Electric volledig eigenaar van de Bell Telephone Company. De Bell Telephone Manufacturing Company kon
zich dankzij de concessies van de International Bell Telephone Company verzekeren van
een wereldwijde export. Men produceerde telefoontoestellen en aanverwant materiaal en
was betrokken bij de uitbouw en exploitatie van telefoonnetten en -centrales.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de fabriek nog voor de bezetting gesloten en
werd het grootste gedeelte van het machinepark verscheept naar aanverwante bedrijven in
1

2
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Engeland en de V.S. Na afloop van de vijandelijkheden verliep het herstel moeizaam. Pas
begin jaren twintig kon men de productie en tewerkstelling weer enigszins normaal noemen. Dankzij de ontwikkeling van automatische centrales (rotary systeem) werden belangrijke internationale bestellingen binnengehaald. De omschakeling van handbediende naar
automatische centrales noopte tot een herziening van de productiemethodes en de modernisering van het machinepark: machines met een grotere capaciteit, individuele elektrische
aandrijving, fijngevoelig controle-apparatuur, de lopende band en serieproductie. Daarnaast werden de werkhuizen uitgebreid en in 1925 werd te Hoboken een hoofdfabriek gebouwd. In september van datzelfde jaar werden de Europese Western Electric maatschappijen geasocieerd met International Telephone and Telegraphe Company (°1920) wat
eveneens bijdroeg tot modernisatie en uitbreiding. Vermoedelijk werd in datzelfde jaar ook
gestart met de productie van omroepontvangers. Eind 1927 bereikte men het vooroorlogse
hoogtepunt inzake werknemers: 11.122. De invoering van progressieve werkmethoden bij
de productie resulteerde rond 1929-1930 in een aanzienlijke verhoging van de productiviteit.
Door haar internationale oriëntatie werd de onderneming
door de wereldwijde crisis zwaar getroffen. Omstreeks 1934
liep het aantal werknemers terug tot 2.700. De fabriek te
Hoboken werd gesloten en opende pas in 1937 opnieuw haar
deuren. Men probeerde het verlies te compenseren door
diversificatie van de productie gericht op duurzame gebruiksgoederen. Net als aanverwante ondernemingen werd geopteerd
voor het nieuwe medium radio. Men produceerde niet alleen
ontvangtoestellen en luidsprekers, maar was ook actief op het
gebied van zendstations en “Public Adress” systemen waarmee tal van openbare gebouwen
werden uitgerust en sportmanifestaties werden ondersteund. Radio’s werden verkocht onder de naam Telfadyn, Bell en Radiobell. Daarnaast voorzag Bell het nieuwe omoepstation van het N.I.R. te Elsene, dat in 1938 in werking werd gesteld, van

radio-

zendapparatuur. In de jaren dertig werd ook overgegaan tot de productie van radiolampen
van het merk Brimar (La Radio-Industrie, 1938).
Aangezien radiotoestellen enkel in “het dode seizoen” een grote afzet kenden produceerde mijn tijdens de zomermaanden koelapparatuur voor ondernemer en huishoudelijk
gebruik. Voor beide producten kon gebruik worden gemaakt van het bestaande machinepark. In een latere fase werd overgegaan tot de productie van “airconditioning” en gloei107

lampen. Om de concurrentie met andere producenten aan te gaan droeg men - net als de
S.B.R. hoge kwaliteitsnormen in het vaandel.
In 1932 vierde Bell haar vijftigste verjaardag. Een Brussel blad schreef naar aanleiding
van het Radiosalon te Brussel: “La Bell Telephone fête cette année son cinquantième anniversaire d’existence comme firme belge. Au
cours de ce demi-siècle, elle a su donner à ses
installations un développement considerable.
Son materiel toujours à l’hauteur des derniers
perfectionnements lui permet n’importe quoi,
dans le construction éléctrique, avec la
certitude

d’une

réalisation

parfaite »3.

Datzelfde jaar werd bijvoorbeeld de Bell 50 gelanceerd, een toestel dat in zijn geheel door
haar ingenieurs was uitgedacht en door de fabriek werd vervaardigd4.
Voornoemde crisisbestrijdingsmechanismes droegen ertoe bij dat in 1937-1938 de activiteiten van voor de crisis geëvenaard werden. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 en de daarmee gepaard gaande exportbelemmeringen legden nieuwe
groei echter aan banden.

1.2. Société de Recherches Radio-électriques (1910-)

Deze onderneming, gevestigd in de Rue Eugène Verheggen 8, 10, 12, 14 (Bureaux,
Ateliers) en de Avenue Ducpétiaux 105 (Salle d’Exposition) te Brussel, hield zich sinds
1910 bezig met de producties van radiofonisch materiaal. In het tijdschrift La Radiophonie
pour Tous uit 1925 stond in een annonce te lezen: “Nous nous occupons de T.S.F. depuis
1910 et pouvons livrer à lettre lue : postes à galène, relais à 1 et deux lampes, postes à
3,4,5 lampes (Tous nos appareils sont garantie deux ans.). Nous construisons en outre des
enregistreurs universel sans relais et sans morse (brevets Bradler), des oscilographes pour
réception des postes automatiques, des microgalavanomètres, des accélérorgraphes électriques, des appareils de mesure, kilovoltmètres, etc »5.

3

4
5

La Radio-Industrie, revue professionelle de la T.S.F. et des industries connexes, Fitz-Patrick, Bruxelles,
September 1932, p. 601.
publiciteit : La Radio-Industrie (1931, 1932).
La Radiophonie Pour Tous, 1925
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1.3. M.B.L.E. (Manufacture Belge de Lampes Electriques, 1911-)

De «Manufacture Belge de Lampes Electriques» werd opgericht in 1911 en groeide uit
tot de grootste producent van elektrische componenten in België. Vestigingsplaats was de
Quai de Halage 55-59 te Brussel. Aanvankelijk bracht men, zoals zovele andere bedrijven,
gloeilampen op de markt onder de merknaam “MAZDA”. In 1924 inroduceerde men enkele buizentypes die de merknaam “ADZAM” kregen6. In 1925 werd het een onderdeel van
Philips België. Veel Belgische radiotoestellen waren ermee uitgerust.

6

http://users.skynet.be/radiocollection/uk/MBLE1_uk.html
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publiciteit voor Mazda en Adzam
lampen (La Radiophonie Pour Tous,
jarent dertig) en « magische ogen »
die in de jaren dertig ingang vonden.
(La Radio-Industrie, 1936)

1.4. S.E.M. (Société d’Electricité et de Mécanique, Société Anonyme), (Procédés
Thomson-Houston), (1912-)7.

Producent
(radio)elektrisch

van

(radio)lampen

materiaal

met

en
als

aanvankelijke vestigingsplaats te Gent. De
onderneming werd gesticht onder de naam
Usines Carels Frères voor Georges Van de
Velde te Gent op 30 maart 1912. De akte
werd gepubliceerd in de bijlages van het
Belgisch Staatsblad van 17 april 1912. Achtereenvolgens was de maatschappij gevestigdgevestigd in Dock 38 en Dock 50.
Deze onderneming verhoogde in 1930 haar kapitaal:“ Augmentation du capital social à
concurrence de 3,250,000 fr. pour le porter de 36,750,000 francs à 40,000,0000 par la
création de 13,000 actions d’une valeur nominale de 250 francs chacune[…] »8.

7

8

publiciteit: S.E.M. (La Radio-Industrie, 1932), Electricité Domestique (La Radiophonie Pour Tous, jaren
twintig).
Le Moniteur Belge, 8 mei 1930, annonces-aankondigingen, nummer 3881, p. 2401
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S.E.M. was in 1932 gevestigd aan de
Chaussée de Charleroi, 52 te Brussel en
trad op als vertegenwoordiger voor België
van

de

General

Electric

Company

(Shenectady) en de Radio Corporation of
America. Daarnaast bood men ook de
elektrodynamische luidsprekers aan van
Rice en Kellog, de uitvinder van dit type,
en pick-ups van het merk B.T.H9. Er werd
samengewerkt met de Firma Electricité
Domestique, gespecialiseerd in huishoudtoestellen, voor de verkoop.

1.5. Ritzen & Penners (Erpe, 1914-)10

Deze société en nom collectief werd opgericht op 1
januari 1914 te Verviers door de Brusselse ondernemers
Leon Ritzen en Frans Penners met als doel “tout ce qui rapporte à la fabrication, à la vente, au négoce, à la
réprésentation et consignation des machines, appareils et
matériel électrotechniques; cette énumération n’étant pas
limitative, mais prise dans son sens le plus général ». In de
jaren twintig en dertig vervaardigden Ritzen & Penners
kantoorlampen en ander elektrisch materiaal.
Ritzen en Penners zouden de crisis van het
interbellum tot aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog overleven. De firma verdeelde in
de jaren twintig de Duitse ontvangers SABA.
Onder de merknaam Erpe brachten zij in de jaren
dertig, op bescheiden schaal, omroepontvangers
op de markt. Wanneer dat precies was is niet
geweten.
9

10

La Radio-Industrie, revue professionelle de la T.S.F. et des industries connexes, Fitz-Patrick, Bruxelles,
September 1932, p. 601.
publiciteit : SABA (La Radio-Industrie, 1930), La Lampe Portative (Elecricité Pour Tous, jaren twintig)
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2.

1919

2.1. Etablissements belges Campbell & Isherwood (1919-)11

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de
Chaussée de Malines 26 te Antwerpen, werd gesticht op 7
april 1919 voor notaris Louis Peeters te Antwerpen. Betrokken bij de oprichting waren: handelaar Harold Walter
Bugg (Avenue Britannique 37, Antwerpen), de firma
Campbell & Isherwood Limited (Raleigh Street, Liverpool), ingenieur George-Frederic Campbell (Oakland Vale
4, New Brighton, Cheshire), architecte naval Charles Mac
Donald (Sint Nicholas Buildings 4, Newcastle), expert
comptable John Tatterstall (Magazine promenade, New
House, New Brighton, Cheshire), ingenieur John Williams (Cambridge Road 82, Crosby),
expert comptable William Bancks (Avenue d’Italie 129, Antwerpen) en ingenier LouisBrandt (Rue Longue van Pelt 41, Antwerpen).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “la
fabrication, la réparation, l’installation et le commerce de
machines et appareils mécaniques, hydrauliques et électriques de tous les genres; machine-outils, machines
agricoles, chaudières, câbles, installations d’éclairage à
l’électricité

et

installations

au

gaz,

frigofériques

appareils
et

de

ventilation,

hyrauliques,

toutes

entreprises métallurgiques, transports ».[...]12.
Campbell & Isherwood was een veelzijdige Engelse
onderneming die hoofdzakelijk actief was in de elec-

11

12

publiciteit : Campbell & Isherwood (La Radiophonie Pour Tous, jaren twintig), Gecophone (La RadioIndustrie, 1934).
Annexes au Moniteur Belge de 1919, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 2747, p. 798-799
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tromechanische industrie. In heb begin van de jaren twintig legde men zich ook toe op de
productie van radiotoestellen en accessoires. In de jaren dertig was men verantwoordelijk
voor de distributie van het Engelse merk Gecophone (G.E.C.).
Het kapitaal was vastgelegd op 250.000 frank, vertegenwoordigd door 10.000 aandelen
van 25 frank. Harold Walter Bugg bracht een handelsfonds, elektrische installaties en een
handelspand gelegen in de Rue du Brésil 21 te Antwerpen in. In ruil daarvoor werden
Bugg 1000 aandelen toegekend. De overige aandelen werden onderschreven door Campebell & Isherwood (8000), G.-F. Campbell (350), C. Mac Donald (150), J. Tattersall (150),
J. Williams (100), W.Bancks (50) en L. Brandt (200)13.
2.2. Tungsgram (Société Anonyme de Electricité), (1919-)14

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Zürich, werd gesticht op 29 november 1919
te Baden (Zürich). In 1935 werd de stichtingsakte gedeponeerd bij de grifie van de handelsrechtbank te Brussel om handel te kunnen drijven in België. De onderneming produceerde elektrisch materiaal en de befaamde Tungsgram radiolampen15.

13

14
15

Annexes au Moniteur Belge de 1919, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 2747, p. 798-799
publiciteit : Tungsgram (Radio Home, jaren dertig).
Annexes au Moniteur Belge de 1935, TroisièmeTrimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 2504, p. 1916
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3.

1920

3.1. Société Independante belge de Télégraphie sans Fil (1920-1931)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Chaussée de Ruysbroeck 66 te Vorst
werd opgericht op 12 februari 1920. Betrokken bij de oprichting waren: de S.A. Société
Independante de Télegraphie Sans Fil (Rue de la Boëtie 70, Parijs), François Bézerie
(Rue Eeckelaers 55, St.-Joost-Ten-Noode), ingenieur Raymond Braillard (Avenue Mozart 101, Parijs), Baron René de Caters (château de ‘S Gravenwezel, Wijnegem), ingenieur
Albert Jamotte (Rue du Pacifique 31, Brussel), bankier Baron Lambert (Avenue Marnix
24, Brussel, in- en uitvoerder Jules Leroux (Boulevard de la Cambre 12, Brussel), ingenieur Joseph Vanderhaeghen (Rue de Campine 206, Luik), advocaat Herman van Halteren
(Boulevard de Waterloo 112, Brussel), officier Albert Wibier (Rue de la Reinette 11, Brussel) en Fernand Wibier (Rue de la Reinette 11, Brussel).
Het maatschappelijk doel luidde: “l’application de la télégraphie avec ou sans fil, de la
téléphonie avec ou sans fil, de la télémecanique, et d’une façon générale, l’utilisation ondernemerle des ondes et courants électriques » [...]16.
Het kapitaal was vastgelegd op 1 miljoen frank vertegenwoordigd door 2000 aandelen
van 200 frank.
De Société Independante de Télégraphie Sans Fils verschafte de nieuwe maatschappij
de exclusieve licentie voor alle brevetten en procédés voor België en Congo, goed voor
800 aandelen. De overige 1200 werden onderschreven door: de Société Independente de
Télégraphie Sans Fil (100), F. Bézerie (100), R Braillard (160), De Caters (100), A. Jamotte (120), H. Lambert (100), J. Leroux (40), J. Vanderhaeghen (20), H. Van Halteren (170),
A. Wibier (240) en F. Wibier (50)17.

16

17

Annexes au Moniteur Belge de 1920, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 1348, p. 1476
Annexes au Moniteur Belge de 1920, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 1348, p. 1477
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In 1922 werd het een semi-autonoom onderdeel van de S.B.R., maar op 17 juli 1931
werd de “mise en liquidation” opgestart18.
3.2. Société Belge pour l’exploitation de téléphones (new system), Le téléautomate19

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue de la Reine 100 te Schaerbeek,
werd gesticht op 28 april 1920 voor notaris Albert Lieben te Zaventem. Betrokken bij de
oprichting waren: directeur generaal van de The Telephone Manufacturing Company
Limited (Martell-Road, Westdulwich S.E. 21, Londen), ondernemer Alfred Collin (Rue
Henri Bergé 10, Schaerbeek), ondernemer Charles Steiner (Avenue de l’Opale 85, Schaerbeek), directeur van de fabriek William Alfred Jackson (Rosendale Road, Westdulwich
(S.E. 21, Londen), handelaar Achille Van de Craene (Rue de la Royauté 20, Laken) en de
handelaars Louis Bouldoir (Place de Brouckère 40, Brussel) en Marcel Opden Bosch (Boulevard Léopold II, St.-Jans-Molenbeek).
Het doel van de onderneming luidde: […] “l’entreprise
de toutes installations électriques, spécialement pour
téléphones et autres installations à courant faible, l’achat, la
vente, et la location de tous appareils et accessoires rélatifs à
cette entreprise, ainsi que toutes opérations s’y rattachant
directement ou indirectementé ».20 La Téléautomate was
vooral toegespitst op telefonische verbinden (al dan niet
draadloos), maar vervaardigde en verdeelde na 1920 eveneens
toestellen en accessoires geschikt voor de ontvangst van radio-omroep. De maatschappij verkocht volledige radiotoestellen, losse stukken, luidsprekers en koptelefoons.
Het kapitaal was vastgelegd op 200.000 frank, vertegenwoordigd door 400 aandelen
van 500 frank. C. Steiner kreeg 40 aandelen toegewezen, de overige werden onderschreven

18

19
20

Annexes au Moniteur Belge de 1931, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10739, pp. 172-173
publiciteit : Le Teleautomate (La Radiophonie Pour Tous, jaren twintig).
Annexes au Moniteur Belge de 1920, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 5464, p. 2301
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door: F.-T. Jackson (342), A. Collin (10), W.-A. Jackson (2), A. Van de Craene (2), L.
Bouldoir (2) en M. Opden Bosch (2)21.

21

Annexes au Moniteur Belge de 1920, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 5464, p. 2301
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4

.1921

4.1. Société Nationale radioélectrique (S.N.R., 1921-1923)

Deze naamloze vennootschap met een kapitaal van 500.000 frank, gevestigd in de Rue
de Bréderode te Brussel, werd gesticht op 3 juli 1921 voor notaris Scheyven te Brussel. De
aandeelhouders behoorden tot de franstalige haut-finance: de Banque d’ Outremer
(Compagnie Internationale pour le commerce et l’industrie, Rue de Namur 48, Brussel,
210 aandelen), de Société Générale de Belgique (Rue Royale 34, Brussel, 200 aandelen ),
La Banque de Bruxelles (Rue Royale 66, 200 aandelen), Le crédit Mobilier de Belgique
(Place de Meir 48, Antwerpen, 120 aandelen), La Mutuelle Mobilière et Immobilière
(Avenue Louise 61, 120 aandelen), La Banque fabri et Cie (Rue du Marché 26, Hoei, 100
aandelen) en La Banque de Flandre (Place d’Armes 2, Gent, 50 aandelen).
Het doel van de maatschappij luidde : […] “toutes espèces d’opérations commerciales,industrielles, mobilière ou immobiliére se rapportant directement ou indirectement à la
télégraphie, à la téléphonie, ou à la signalisation sans fil, notamment en Belgique, ses colonies, protectorats ou dépendences, ainsi que dans la Grand-Duché de Luxemburg. Accessoirement, toute entreprise de publications journeaux, d’édition ou de publicité et toutes affaires relevant des industries d’éléctricité, de la navigation et de la signalisation »
[...]22.
Op 6 juni 1923 werd de onderneming ontbonden23.

22

23

Annexes au Moniteur Belge de 1923, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 7216, p. 77
Annexes au Moniteur Belge de 1923, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 7480, p. 3952
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5.

1922

5.1. Etablissements Jean Bonhomme (Matériel électrique et Constructions Radioélectriques,

1922-

)24

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Dossin te Liège 43-47 en de Rue
des commercants 42 te Brussel, werd gesticht op 29 januari 1922 voor notaris Gérard
Kleinermann te Luik. Betrokken bij de oprichting waren: handelaar Jean-Lambert Bonhomme (° 1869), echtgenote Anna Bonhomme-Kupper (°1872) en Anna Bonhomme (Rue
Dossin 43, Luik), ondernemer Jean Bonhomme-Dengis (Chinehotte 305, Olne), handelaar
Corneil Schmid (Rue de Verviers 17, Luik), vertegenwoordiger Georges Bonhomme (Rue
Dossin 43, Luik), boekhouder Benjamin Dehon (Rue des écoles 33, Angleur), ingenieur
Ferdinand Daumery (Rue de Sélys 10, Luik) en garagehouder Daniel Schmid (Rue de Jehanster 46, Verviers).
Het doel van de maatschappij luidde :
[...] « la fabrication et le commerce, tant en
Belgique qu’à l’étranger, de tous articles se
rattachant directement ou indirectement à
l’industrie de l’électricité et de la radioéléctricité » [...]25.
De activiteiten werden ondergebracht in
een handels- en ondernemer pand in de Rue
Dossin 43-45-47 te Luik, dat sinds 1919
door de familie Bonhomme-Kupper werd
uitgebaat. Alle materiaal, machines, greedschap en rollend materieel werd ingebracht
in de nieuwe maatschappij.
Het kapitaal was vastgelegd op 1
miljoen frank, vertegenwoordigd door 2.000 aandelen “sans désignation de valeur”. Bonhomme-Kupper werd in ruil voor de inbreng 1.570 aandelen toegekend. De overige 430
24
25

publiciteit : Orthodyne (La Radio-Industrie, 1937)
Annexes au Moniteur Belge de 1932, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 1216 , p. 929
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werden onderschreven door: A. Bonhomme (100), J. Bonhomme-Dengis (110), C. Schmid
(100), G. Bonhomme (110), B. Dehon (8), F. Daumery (1) en D. Schmid (1)26.
Deze maatschappij vervaardigde radiotoestellen met de merknaam Orthodyne, transformatoren, versterkers, etc. en draaide goed. Zo boekte de onderneming op 30 juni 1935
37.713.30 frank winst in de voorbije maanden27. Op 30 juni 1938 had men reeds een nettowinst van 44.654.40 frank (“bénéfice de l’exercice”) geboekt28. Jean Bonhomme was één
van de weinige ondernemers van het eerste uur die in 1939 nog actief waren.
Links: advertentie uit 1928 (Radio Home, Bruxelles)

Boven : annonce voor de ontvangers Orthodyne in het tijdschrift
Radio-Home (1935)

26

27

28

Annexes au Moniteur Belge de 1932, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 126, p. 930
Annexes au Moniteur Belge de 1935, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 14489, p. 882
Annexes au Moniteur Belge de 1938, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 16137, p. 1810
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5.2. Etablissements Louis van Goitsenhoven (1922-)29

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue des
Fripiers 17 te Brussel (ingang via Cinéma Coliséum) en in
de loop van de jaren twintig in de Nieuwstraat te Brussel,
ontstond op 27 juli 1922 na een naamsverandering van de
Compagnie Belge des Cinématographes et Appareils
Scientifique

(Ancien

Etablissements

Louis

van

Goitsenhoven, °1908) in de Etablissements Louis van
Goitsenhoven.
Het doel van de onderneming luidde: […] l’achat, la
vente, la location et la fabrication de tous objets et articles
quelconques, l’exploitation public du cinématographe et de tous autres genres de spectacle »30.
Men verkocht radio’s van de merken S .B.R. (Bel.), S.F.R. (Radiola, Fra.), Marconi
(G.B.), Ducretet (Fra.) en A.S.E.M en alle accessoires voor de installatie en de bouw van
radiotoestellen. Men claimde de eerste Belgische firma te zijn geweest die verkocht op
krediet.
In de jaren dertig traden de Etablissements Louis van
Goitsenhoven, inmiddels verhuisd naar de Boulevard
Adolphe Max 59 en de Rue de Laken 103, op als officiële
verdeler van de radiotoestellen Celivox gemaakt door de
Usines Belges Celivox. In 1935 prees men de ontvangers
als volgt aan: “le récepteur révolutionné la technique de la
radio. Grace à l’invention d’un jeune ingénieur, ces postes
sont vendus 50% moins chers que toute concurrence »
(Radio Home, 1935).

29
30

publiciteit : La Radiophonie Pour Tous (jaren twintig), Radio Home (1935)
Annexes au Moniteur Belge de 1922, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8827, p. 1362-1363.
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5.3. De Société Belge Electrique (S.B.R.) : « La Grande Marque Belge » (1922-)
5.3.1. De Belangrijkste Belgische producent van omroepontvangers31

De ontwikkeling en de verbreiding van de radioelektrische nijverheid in België ging gepaard met de gestage
groei van één van de oudste radio-elektrische onderneming
van het land. Tussen 1922 en 1939 ontwikkelde deze
onderneming, gevestigd op de grens met Ukkel-Vorst
(Brussel), zich van een werkplaats met een handvol arbeiders
waar op artisanale wijze radio’s werden geassembleerd naar
een moderne fabriek die in 1935 reeds 1.250 arbeiders
tewerkstelde. Modern in de zin dat de productie zich
kenmerkte
vroege publiciteit voor de
S.B.R. uit 1922. Twee vrouwen
kijken vol bewondering naar
een radiotoestel met gigantische afmetingen (Electricité
pour Tous (1922)

door

massaproductie

een

fordistische

mogelijk

bedrijfsvoering

maakte:

wat

arbeidsdeling,

serieproductie, standaardisatie en het principe van de lopende
band. Ook de vormgeving van de gebouwen was functioneel
en in de stijl van het internationale modernisme.

Toch was de productie van de Société Belge Radio-électrique kleinschalig in vergelijking met buitenlandse producenten zoals Philips. De Eindhovense fabrikant opende in het
interbellum vestigingen over gans Europa. S.B.R. daarentegen bleef in België. Uitvoermoeilijkheden ten gevolge van protectionistische maatregelen tijdens de crisisjaren en een
te kleine nationale markt verhinderden dat de onderneming uitgroeide tot een gigant. Veel
buitenlandse ondernemingen zoals Philips produceerden naast radio-electrisch materiaal
eveneens andere elektrische gebruiksgoederen zoals huishoudapparatuur. De S.B.R. heeft
zich daar echter nooit mee beziggehouden. Ook bij de aanwending van bakeliet beperkte
de productie zich tot onderdelen zoals sierranden, afstemschalen en afstemknoppen. Bakeliet, een uitvinding van de naar de Verenigde Staten uitgeweken Gentenaar Baekelandt,
kan beschouwd worden als de voorloper van het plastiek. Het procédé liet toe om kasten en
en onderdelen in allerlei vormen te vervaardigen. Concurrenten zoals Philips, S.A.B.A. en
Mende vervaardigden reeds aan het einde van de jaren twintig radiotoestellen en luidspre-
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kers waarvan de behuizing volledig uit bakeliet waren. Dergelijke voorbeelden zouden in
de jaren twintig en dertig nooit de werkhuizen van de S.B.R. in Ukkel-Vorst verlaten.
De S.B.R. speelde een belangrijke rol in de uitbouw van het radio-telegrafische net in
België en Kongo. Vanaf 30 augustus 1926 verzorgde de onderneming vanuit Ukkel een
regelmatige radio-telegrafische verbinding met de Belgische Kolonie. Daarnaast produceerde men ook zenders en ontvangers voor het leger, de luchtvaart, de industriële wereld,
en radio-omroepstations en versterkers en luidsprekers voor sportinfrastructuren zoals
voetbalstadions en wielerbanen, kerken, het parlement en radio-omroepstations. Ook gaf
men met de oprichting van Radio-Belgique in 1923 een beslissende impuls aan het ontstaan van de radio-omroep in België. Het station was in de eerste plaats bedoeld om de
verkoop van ontvangers te stimuleren. Opmerkelijk is dat de Société Belge Radioélectrique in het interbellum iedere vorm van buitenlandse inmenging, ondanks de pogingen van het Nederlandse Philips tot overname en fusionering, wist af te houden. Inzake
bestuur en productie bleef de onderneming volledig Belgisch. Enkel inzake lampen hing
men af van de import. Aanvankelijk werden Europese lampen aangewend in de ontvangers, maar in het midden van de jaren dertig besliste het bestuur om over te schakelen op
Amerikaanse lampen die zich kenmerkten door hun lage prijs, een beperking van het aantal
types door standaardisatie en een langere levensduur. De onderneming vervaardigde kwalitatief hoogstaande ontvangers met Belgische techniek en een karakteristieke vormgeving.
Sleutelwoorden waren dus “Belgisch” en “kwaliteit”. Deze eigenschappen werden benadrukt in een eigen tijdschrift dat vanaf 1927 aan de klanten werd aangeboden. Het uitzicht
en de samenstelling ervan wisselden in de loop der jaren.
In 1927 ging men van start met een “Bulletin de la Société Belge Radio-eletrique”
(maandelijks) dat drie jaar later opgevolgd werd door “Radio-SBR”. Beide uitgaves waren
in het Frans opgesteld. “Radio-SBR” (maandelijks) verdween echter in 1931. Waarschijnlijk was dit te wijten aan de crisis die de Belgische economie toen hard trof. In 1935, het
jaar van de devaluatie van de Belgische frank, verscheen een tweetalig rijkelijk geïlustreerd blad op glanspapier: “SBR-Radio”. Voor de vele foto’s en fotocollages had men
Willy Kessels onder de arm genomen. Het gaf inlichtingen over de nieuwste toestellen en
modellen, de radionijverheid, de verspreiding van radiotoestellen, de ontwikkeling van de
onderneming, etc. Vanaf 1939 werd het een driemaandelijks tijdschrift ten gevolge van de
oorlogsdreiging en nieuwe economische moeilijkheden.
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5.3.2. Van artisanale werkplaats naar moderne fabriek.

De Sociéte Belge radio-electrique, beter bekend onder de afkorting SBR, werd opgericht in 1922 na een fusie van de Société Indépendante Belge de télégraphie sans fil en
de Société Nationale Radio-Electrique. Beide laatstgenoemde bedrijven waren na de Eerste Wereldoorlog tot stand gekomen met medewerking van gespecialiseerde technici die
zowel in Congo als aan het front hun sporen hadden verdiend. De grondvesten van de Société Belge Radio-electrique waren drieledig. Uit financieel oogpunt kwam het merendeel
van de belangrijkste Belgische banken tussenbeide met als doel de ontwikkeling van een
echte nationale nijverheidstak te verzekeren die zich zonder financiële problemen op normale wijze zou kunnen ontwikkelen. Op technisch gebied werd een akkoord gesloten met
de grote buitenlandse bedrijven van de T.S.F. die hun Belgische brevetten aanbrachten.
Met deze overeenkomst kwam de controle exclusief in handen van landgenoten. Bovendien lieten ze toe om vrijwel dadelijk te profiteren van de recentste ontwikkelingen op vlak
van de radio-elektriciteit. Ondernemer gezien kon men steunen op de geleidelijke uitbreiding van de ateliers en laboratoria van de Société Indépendente de T.S.F. en de creatie van
apparaattypes die speciaal aangepast werden aan de smaken en noden van de natie.
De bedrijfsvorm werd een “société anonyme” (naamloze vennootschap) met een kapitaal van 4.000.000 Belgische frank. In 1927 bedroeg dit reeds 6.000.000 en in 1930 maar
liefst 12.000.000 frank. De S.B.R ontwikkelde zich in het interbellum vrij snel en op een
regelmatige manier tot een grote onderneming. De hoofdzetel was gevestigd in de Rue
d’Egmont - Egmontstraat 4 te Brussel. Het prille begin was kleinschalig van opzet. De onderneming was ondergebracht in een kleine villa die slechts enkele honderden vierkante
meter besloeg. Niet meer dan 50 personen waren er werkzaam. De arbeid had in de beginjaren nog een vrij artisanaal karakter, maar de Société Belge Radio-électrique zou in de
loop van de jaren twintig en dertig investeren, moderniseren en rationaliseren. In 1924
werden nieuwe fabrieksgebouwen in gebruik genomen gesitueerd in de Chaussee de Ruysbroek 66 te Ukkel - Vorst. Een toonzaal bevond zich in de Rue de Namur te Brussel32.
In de volgende jaren steeg het werknemersaantal gestaag: 140 in 1923, 150 in 1924,
210 in 1925, 250 in 1926 en reeds 530 in 1927. In 1930 beschikte men reeds over meer dan
9000 vierkante meter werkvloer en telde men 600 arbeiders en bedienden. In de beginjaren
werden vooral mannen aangeworven. Pas met de voortschreidende mechanisering, ar-

32

Catalogue général des fabrications Société Belge Electrique, 1924

123

beidsdeling en rationalisering van het productieproces kwam er meer plaats voor ongeschoolde arbeid. In de jaren dertig waren vrouwen vooral werkzaam in de assemblage van
radiotoestellen en losse stukken.

Boven: de Société Belge Radio-électrique kende vanaf haar oprichting in 1922 een gestage groei. Er werd
gestart in een particuliere woning. In 1924 werd de bouw van een moderne fabriek in Ukkel-Vorst voltooid.
In de volgende jaren werd voortdurend uitgebreid en gemoderniseerd. (SBR-RADIO, maart 1936)

Links: tussen 1922 en 1927 steeg het aantal werknemers
gestaag. Enkel in 1928 maakte de fabriek een moeilijke periode
door. Het economisch optimisme begon eind jarentwintig te
verslappen door overproductie.
(SBR Radio, maart 1936)

Links: de crisis van de jaren dertig
vertraagde de groei van de radioelektrische nijverheid. Vanaf 1934
verhoogt het werknemersaantal echter
spectaculair: 1.280 werknmers in 1934
en reeds 1.520 in 1935, het jaar van de
devaluatie van de Belgische frank.
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Omstreeks 1930 was de fabriek duidelijk waar te nemen in het landschap: “les voyageurs qui empruntent la route de Mons conaissent bien la silhouette fine et élegante des
deux pylones qui signalent la S.B.R33. » Deze twee metalen masten met een hoogte van 80
meter ondersteunden de diverse experimentele antennes en maakten het mogelijk om zendstations en ontvangers op punt te stellen. Aan de straatkant stond een drie verdiepingen
tellend gebouw waarin de administratieve en commerciële diensten waren in ondergebracht. De kantoren waren helder en licht in de stijl van het internationale modernisme en
het Bauhaus met doorlopende glasstroken en glasvliesgevels. In de grote magazijnen heerste een strenge orde. Ruwe materialen, halfafgewerkte producten, afzonderlijke stukken en
afgewerkte toestellen werden er geklasseerd, geregistreerd en ingepakt met een grote
nauwgezetheid. Een uitgestrekte binnenplaats gaf toegang tot grote hallen waar de diverse
ateliers waren in ondergebracht.
Een radiotoestel werd niet door één arbeider gebouwd maar opgesplitst in chronometreerbare deeltaken waar weinig geschoolde arbeid voor nodig was. Op deze manier kon
efficiënter en sneller worden geproduceerd. In het “atelier d’usinage” produceerden automatische draaibanken, persen voor het snijden en stampen van metaal, frees-, boor- en polijstmachines de basiselementen voor zenders.

links : het atelier d’usinage in 19271928.
(Bulletin mensuelle de la Société
Belge Radio-électrique).
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Gespecialiseerd personeel hield zich in het montageatelier voor groot materiaal bezig
met het in elkaar zetten van zendtoestellen die onder meer aangewend werden bij de uitbouw van het Belgische en Congolese radiotelegrafisch net. Een apart atelier was voorbehouden aan de montage van ontvangers bestemd voor radioamateurs (de Ondolina). In
1930 werd de serieproductie van de nieuwe ontvangtoestellen 311 en 351 in een speciaal
gebouw ondergebracht. Het principe van de lopende band deed aldus zijn intrede. Daarnaast was er een afdeling voor de montage van versterkers en luidsprekers, een assemblage
atelier voor afzonderlijke stukken, condensatoren, “variables”, “combinateurs” etc. In het
bobijnatelier produceerde men met geautomatiseerde machines, die voor het grootste stuk
ontwikkeld waren door S.B.R. zelf, dagelijks meer dan 4000 kilometer koperdraad bestemd voor de bouw van transformators en andere radio-onderdelen. Er waren nog tal van
andere diensten zoals het schrijnwerk-, het polijst-, het emailleer, en het vernikkelatelier en
een afdeling voor de productie van bakeliet. Volledig bakelieten behuizingen heeft de onderneming evenwel niet geproduceerd. Men hield het bij metalen of gefineerde triplex kasten die werden afgewerkt met bakelieten afstemknoppen en sierstukken. In het studiebureau onderzocht men de karakteristieken van nieuwe toestellen met het oog op de bouw
van betere types. Men werd hier in geholpen door een documentatiedienst die de werkzaamheden en de tijdschriften van alle landen analyseerde. Bovendien centraliseerde men
er de particuliere informatie van S.B.R. Een modern uitgerust tekenbureau was belast met
alle plannen en de benamingen van de producten. Alle stadia van de productie werden door
S.B.R. zelf uitgevoerd.

Links: het machinepark in 1936. Volledig
geëlektrificeerd. Foto van Willy Kessels.
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Links: de afdeling van
de losse stukken in
1936. Geen enkele man
op de werkvloer te
bespeuren
(Willy Kessels, SBRRadio, 1936)

links: de lopende
band met de Superondolina 636 en de
Ondolinette in 1936.
(Willy Kessels, SBRRadio, 1936)

Links: de meubelafdeling in
1937
(SBR-RADIO, 1937, Willy
Kessels)
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Links: pistoolspuiters vernissende
radiokasten (1937).

Op 4 oktober 1937 was het personeelsbestand ten aanzien van 1935 lichtjes terug gelpen: 1.467 werknemers. De ingenomen oppervlakte bedroeg toen 14.725 vierkante meter.
Het aantal geproduceerde ontvangers benaderde tot dusver de kaap van de 300.000 radiotoestellen34. Over de verdeling mannen-vrouwen op de werkvloer zijn geen cijfergegevens
bewaard. Nochtans tonen foto’s heel wat vrouwelijke werknemers. Vrouwen werden vooral ingezet voor het lichtere werk zoals de assamblage van de toestellen en de afwerking.
Mannen werkten aan de persen, draaibanken of in de meubelmakerij. Het was schijnbaar
goed werken bij de S.B.R., want de werknemers konden er genieten van sociale voorzieningen (zie infra).
Met het principe van de lopende band, indertijd ook wel de kettingmethode genoemd,
kon op sommige tijdstippen van het jaar een productie van ongeveer 500 toestellen gehaald
worden. Een indrukwekkend aantal, als men bedenkt dat België vrijwel de enige markt
voor S.B.R was35. Enkel de lampen die in de ontvangers voorkwamen werden elders vervaardigd. Hun herkomst was de Verenigde Staten (R.C.A.) en Engeland (Marconi). De
S.B.R. was zeer trots op hun onafhankelijkheid en verklaarde dit als volgt: “deze is het
logisch gevolg der voortdurende pogingen welke gedaan werden om op alle gebieden beter
materiaal te leveren dan dit der andere, zoowel vreemde als inheemsche firma’s.”36 Een
controledienst hield toezicht op het productieproces en op de kwaliteit van de eindproducten. Alle afgewerkte producten werden onderworpen aan een reeks mechanische, elektrische en akoestische tests. De S.B.R. streefde hoge kwaliteitsnormen na :“Il importe en
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effet que tout appareil livré à un client soit en parfait état de fonctionnement lors de sa
mise en service et que la bonne qualité se maintienne à l’usage [...]37. Het merk S.B.R.
stond dan ook bekend om de productie van robuuste toestellen « de bon teint et bon
poids”.

5.3.3. Productie van zender en ontvangers in het interbellum: “Belgische” kwaliteitstoestellen.

De eerste apparaten die de onderneming verkocht waren echter gebouwd door de
S.F.R. (Société Française de Radio, Radiola). De naam van laatstgenoemde onderneming
fungeerde als voorbeeld voor de S.B.R. Pas in 1924 lanceerde SBR eigen makelij, de befaamde “Ondolina” ontvangers. Dit toestel werd geassembleerd in Vorst met Franse standaardonderdelen en had de vormgeving van een pupiter. Het schuin aflopende front bestond uit 4 verzonken lampen met daaronder evenveel afstemknoppen.
De Ondolina was een geslaagde poging om een toestel op te markt te brengen die niettechnisch onderlegde radioliefhebbers kon bekoren. De lampen waren goed bereikbaar
indien zich een vervanging opdrong en de afstemming was relatief eenvoudig. In Nederland werden de toestellen verkocht onder de merknaam “Tubantia” waarbij de tekstaanduidingen in het Nederlands waren.38 De Ondolina was verkrijgbaar in standaard of luxe
uitvoering. In de prijs van een toestel waren de lampen toen nog niet inbegrepen. De S.B.R
maakte vanaf 1 december 1924 gebruik van lampen van o.m. Philips (Ned.), S.E.M., Marconi (G.B.), Radiotechnique, Radio Micro en Bigrill. Ook een luidspreker diende apart te
worden aangeschaft. De S.B.R. verkocht o.m. hoornluidsprekers van o.m. amplion en Clarion en diffuseurs van Radiola en Lumière. Een standaard Ondolina was in de jaren na de
Eerste Wereldoorlog nog een luxeproduct wat zich weerspiegelde in de prijzen. Een standaard Ondolina kostte 1.560 frank, de luxe uitvoering 2.010 frank. Daarnaast verkocht men
ook versterkers zoals de Stentor (815 frank), de Valvola (175 frank), de NB.2. (1.285
frank) en een versterker voor gehoorgestoorden (3000 frank). De Galenola, een kristalontvanger, kostte daarentegen slechts 115 frank. Andere ontvangers in het gamma waren de
BA.2 (520 frank), de SR.4. (2.360 frank), de SR.6.(4.240 frank), de V2 (1.630 frank) en de
V3 (3.500 frank). Lampen van Metal, Radiotechnique Philips, S.E.M. en Marconi kostten
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17,5 frank per stuk. Nieuwere types waren aanzienlijk duurder: 32,5 frank per stuk39. De
Ondolina bleek een succes. In mei 1925 beweerde de onderneming reeds 2.000 ondolina’s
te hebben verkocht.
De voeding van radiotoestellen was toen nog afhankelijk van lompe en zwaren batterijen. Om ze op te laden moest men zich wenden tot een elektricien. Een advertentie in het
Laatste Nieuws uit 1929 getuigde daarvan: “Radiolefhebbers : voor het herstellen van uw
akkumulatoren wendt u tot O. Vanoverschelde, garage, elektriciteit, Brugsche Steenweg,
2A (Hoek Rooigemlaan), Gent”40. Met de elektrificatie van steden en gemeenten werd gezocht naar alternatieven. In 1926 leverde de S.B.R. wel de Resolina (1000 frank), een externe netvoeding waarmee men de Ondolina op het gelijkstroomnet kon aansluiten. Ook
voor het wisselstroomnet was dit mogelijk (1.300 frank). In april ’26 tekende men 3.000
verkochte Ondolina’s op. In die tijd was de Ondolina alleen in het bereik van de betere
klasse: industriëlen en vrije beroepen zoals dokters, advocaten en notarissen. Om de verspreiding van radiotoestellen te stimuleren en het aantal luisteraars te verhogen vervaardigde men kristalontvangers voor het grote publiek. Een Crystalina was aanzienlijk goedkoper en kostte slechts 75 frank41.
In de catalogus van 1928 verschenen uitsluitend toestellen van het merk SBR, door de
Société ontworpen en vervaardigd. De S.B.R. prees deze ontvangers als volgt aan: [….]
“Allez éouter chez votre fournisseur habituel les nouveaux postes ONDOLINA-SUPER
ONDOLINA alimentés directement sur le reseau d’éclairage. Vous comprendrez pourqoui
celui qui possède un poste S.B.R est un enthousiaste de la T.S.F. » […].42 De Super Ondolina behoorde tot een eerste generatie superheterodyne ontvangers die eenvoudig af te
stemmen waren. Aan het eind van de jaren twintig werden radio’s steeds meer meubelstukken. Zo werden de Ondolina-toestellen gehuisvest in eiken kast. De afstemknoppen
konden aan het zicht onttrokken worden door deurtjes te sluiten. Ook draagbare toestellen
werden populair, vooral bij pick-nicks. De S.B.R. bood in ’28 een Super V semi-portable
aan voor 2.575 frank exclusief lampen maar met een raamantenne. In 1929 volgde met de
Poste Valise de eerste echte draagbare radio met ingebouwde luidspreker voor de prijs van
4.850 frank (inclusief lampen). Omdat fabriekstoestellen nog vrij duur waren publiceerde
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men in april 1928 een schema voor de Big Six, een eenvoudig te bouwen zeslamper. Het
toestel werkte op batterijen en de onderdelen werden door de S.B.R. geleverd. Zonder
lampen was dit toestel te koop voor 1.382 frank. Het fabrieksmodel kostte 2.300 frank. De
RTA 4 was een vierlamper met dezelfde onderdelen. Zonder lampen kostte het toestel
1205 frank (exclusief lampen). Gebouwd bedroeg de kostprijs 1800 frank. Beide Schema’s
waren te bestellen voor 6 frank. Op deze manier werd een ruimer publiek aangesproken.
Met de Ondolina mikte men op de hogere klasse, terwijl de zelfbouwtoestellen in het bereik lagen van de middenstand. Kristalontvangers waren tenslotte bedoeld voor de lagere
klassen.

De befaamde Ondolina ontvanger werd in 1924 geïntroduceerd, en de
Société zou er haar reputatie aan te danken hebben gehad. Volgens deze
catalogusadvertentie uit 1928 waren er in België al meer dan 6500 ontvangers van dit type verspreid. Bij dit pupitermodel ter waarde van 2060
frank staken 4 lampen uit het front. Om het gebruik van batterijen te
vermijden bood SBR een voedingsapparaat aan die tussen de radio en de
netstroom werd geschakeld.
(catalogus SBR, 1928)

In de Super Ondolina waren maar liefst 8 lampen gemonteerd. Dit toestel
kon alle uitzendingen onvangen met een luidsspreker en dit zonder antenne en aardingsstekker. De antenne kon op het toestel geplaatst worde. Het
betrof een lange draad, gespannen op en raamwerk.
In slechts 4 maanden tijd waren er volgens de fabriek 600 toestellen in
Belgische huiskamers terechtgekomen. In vergelijking met de ondolina
was het toestel met een prijs van 4950 frank meer dan dubbel zo duur.
(catalogus SBR, 1928)
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Tot eind jaren twintig, begin dertig waren de meeste toestellen nog kristalontvangers of
batterijradio’s. Om dit probleem het hoofd te bieden bood SBR een oplossing: “les chargeurs de OXYMETAL permettent de realiser d’alimentation directe sur le réseau en assurant la recharge de vos bateries” [….]43.
Vóór 1929 verkocht de onderneming luidsprekers van buitenlandse merken. In 1929 introduceerde men op het Radiosalon te Brussel evenwel een zelf vervaardigd gamma. Aanvankelijk werden de luidsprekers verkocht onder de naam Sberavox, maar omdat deze
merknaam verwarring schiep met apparaten van andere constructeurs werd deze veranderd
in Voxalina44. De onderdelen werden per post naar de kopers gestuurd. Op die manier
konden de transportkosten worden gedrukt, wat de verspreiding dan weer stimuleerde. De
kwaliteit bleek uitstekend te zijn. Een lezersbrief gericht aan de redactie van het blad getuigde: “J’ai bien reçcu samedi matin votre voxalina 26 série électro-dynamique, et j’ai le
très grand plaisir de vous informer que je suis véritablement enchanté de ce haut-parleur,
qui, à mon avis dépasse de très loin, à tout point de vue, les Moving Coil actuellement sur
la marché, c’est une merveille, et quelle que soit la puissance qu’on lui applique, il rend
tout la gamme musicale avec une fidélité et une netteté telles que l’on pourrait se croire à
proximité même de l’orchestre »45. Naast radio-toestellen en luidsprekers vervaardigde de
S.B.R.-fabriek vrijwel alle noodzakelijke onderdelen voor het vervaardigen van elektrische
apparaten : weerstanden, condensators, smoorspoelen (zelf-inductie), transformators, luidsprekers, onderstellen, mechanische onderdelen, schrijnwerk, etc.
Vanaf juli1927 gaf de S.B.R een ”Bulletin de la Société Radioelectrique” uit dat in
november 1929 opgevolgd werd door een tweemaandelijks informatieblad uit, RadioSBR, met een duidelijk doel: [….] notre but est de documenter l’amateur de T.S.F., de lui
faire connaître des nouveautés et les applications nouvelle de la radiophonie ....]46. In het
eerste jaar claimde de S.B.R. dat de oplage reeds die van andere Belgische radio-revues
oversteeg. Men voegde er wel aan toe dat het nog ver verwijderd was van hetgeen waar de
Société op hoopte: de “grote massa” van “sans-filistes” in België bereiken. Dit blad diende
vanzelfsprekend ook een commercieel doel: de naambekendheid van de S.B.R vergroten
en de verkoop van de eigen producten stimuleren. Om dit te bewerkstelligen rekende de
Société op de steun van de lezers. Deze oproep luidde als volgt: [….] que chacun d’eux
parle autour de lui de Radio-SBR., faisse connaître l’effort que nous tentons, engage ses
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amis à nous demander de lui faire le service - entièrement gratuit - de la revue et au besoin nous envoie l’adresse de sans-filistes que notre action intéresse […]47. De Société
Belge Electrique zag zichzelf als verspreider van het medium radio in België. Hun ambitie
was in de eerste plaats de nationale markt trachten te beheersen, wat blijkt uit de bijna profetische slotworden van het inleidende betoog uit het tweede nummer: “Aider à la diffusion de Radio-SBR, c’est aider au développement de la T.S.F dans notre pays.” Het blad, in
klein formaat voozien van foto’s en illustratie werd gratis aangeboden aan de radioliefhebbers, maar was enkel in de franse taal opgesteld. In 1935 kwam er een opvolger, “Le
Revue Mensuelle de la Société Belge Radio-électrique” - “Maandschrift van de Société
Belge Radio-électrique, dat opgesteld was in de beide landstalen48. De inhoud van beide
bladen was niet alleen technisch van aard, met beschrijvingen van o.m. schema’s en radiotoestellen, maar ook commercieel door te berichten over het reilen en zeilen van de maatschappij, de toestand van de Belgische radio-industrie (luisterdichtheid, invoer, uitvoer)
verwezenlijkingen op nationaal en internationaal vlak. Het blad was zeer mooi verzorgd
met tekeningen, foto’s en fotocollages van Willy Kessels.
In december 1929 beweerde de onderneming dat er op dat ogenblik reeds meer dan
15.000 S.B.R. ontvangers in Belgenland in gebruik zouden geweest zijn: “La marque est
la seule garantie de l’amateur de T.S.F. Les 15.000 postes récepteurs S.B.R. actuellement
en usage en Belgique sont la meilleure preuve de la qualité des articles de cette firme.
Chaque poste S.B.R., Chaque pièce sont rigoureusement contrôlées avant leur sortie
d’usine ». Deze aantallen maakten van de S.B.R. de belangrijkste nationale fabrikant. In
datzelfde jaar was SBR vertegenwoordigd op het eerste Salon van de T.S.F. te in het Palais
de Cinquantenaire te Brussel die door duizenden liefhebbers werd bezocht. Voordien had
men een plaats op het jaarlijkse autosalon. De stand van de S.B.R. was werkelijk een salon
binnen het salon en dekte maar liefst 180 vierkante meter over een lengte van 30 meter. De
aankleding was voor die tijd werkelijk modern te noemen en ademde één en al art-deco uit.
De S.B.R. presenteerde er de nieuwe toestellen. De Super-Ondolina-Réseau werd geprezen
voor zijn eenvoud en technische conceptie. Bij dit model was geen antenne en geen aarding vereist! Baanbrekend was het feit dat het toestel direct op het lichtnet kon aangesloten
worden. De Ondolina-reseau kreeg veel bijval door de vereenvoudiging wat betreft de
voeding van het toestel. Vooral de “Ondolina de Reseau à Ondes Courtes” trok grote be-
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langstelling bij de liefhebbers voor het ontvangen van uitzendingen uit Amerika en Australië. Het apparaat wekte tevens de belangstelling van toekomstige kolonialen op die er de
mogelijkheid in zagen dagelijks contact met het vaderland te behouden. De SuperOndolina 5 lampes werd gewaardeerd omdat het ondanks zijn lage gewicht en een zwak
versterkingvolume de kwaliteiten van een krachtig toestel in zich verenigde. Bovendien
was het toestel transporteerbaar van kamer naar kamer. Naast deze toestellen werden ook
de types uit 1928 tentoongesteld: de Ondolina en Super-Ondolina die reeds hun waarde
bewezen hadden met meer dan 15.000 in België verkochte toestellen. Voor de zelfbouwers
hadden de laboratoria van het toestel de R.T.A.4, een toestel met 4 lampen herzien, door de
voeding “sur le reseau alternatif par l’intermédiare d’une boîte d’alimentation” mogelijk
te maken. Op dit salon werden voor het eerst de luidsprekers Voxalina gepresenteerd die
zowel op een radio-ontvangstoestel al een “amplificateur de musique enrégistrée” konden
worden aangesloten. Volgens de S.B.R. konden ze alle muzikale frequenties op heldere
wijze reproduceren, van de laagste tot de hoogste. De Voxalina was te verkrijgen als elektrodynamische of gewone luidspreker. Een onderdeel van de stand was speciaal voorzien
voor afzonderlijke stukken bestemd voor amateurs die zelf toestellen wilden bouwen. Tenslotte werden enkele verwezenlijkingen van de S.B.R. in de industriële wereld tentoongesteld. Er viel een complete vliegtuigradio van S.A.B.E.N.A. te bewonderen die door in alle
vliegtuigen van de Belgische luchtvaartmaatschappij was geïnstaleerd. Een zenderontvanger “pour chalutier” getuigde van de gerealiseerde installaties aan boord van vissersboten en slepers. Tenslotte werd een microfonische versterker opgevoerd die in verbinding stond met Radio-Belgique die de uitzending verzorgde van de concerten gegeven op
het salon zelf49. Voor de S.B.R. betekende dit op ondernemer en economisch vlak een
nieuw succes. In de “Matin d’Anvers”50 kon men lezen dat de S.B.R. met haar serie een
waar succes had behaald op het Salon van de T.S.F. Een ontmoeting met de minister van
koloniën had geleid tot de bestelling van een groot radio-station met korte golven bestemd
voor Leopoldville-Leopoldstad, de toenmalige hoofdstad van de Kongolese kolonie. Dit
station was identiek aan het toen in aanbouw zijnde station van Ruysselede-Liedekerke in
opdracht van de P.T.T. Vanaf 1930 zou het een snelle, efficiënte radiotelegrafische en
radiotelefonische verbindingen kunnen realiseren tussen de hoofdstad Brussel en de kolonie.
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Algemeen zicht op de stand van
de S.B.R. op het eerste Salon
van de T.S.F in het eeuwfeestpaleis te
Brussel. In de voorgrond een
zaal voor” Auditions” of proefluistersessies.
(Radio-SBR, 1930)

De toestellen van de S.B.R. waren verre aan het eind van de jaren ’20 nog steeds zeer
duur. In 1930 diende men voor een ONDOLINA-RESEAU,
gehuisvest in een metalen kast, het voor die tijd astronomisch
hoge bedrag van 5.555 (Vijfduizend vijfhonderd vijfenvijftig!) frank opdiepen. Het “devis d’installation”
vermeldde: 1 récepteur 4 lampes Ondolina Réseaux à 4010,; 1 jeu de lampes, type Réseau à 695,-; 1 haut-parleur
Voxolina, type 15 à 850, -.51 Het toestel werd in twee types
vervaardigd, respectievelijk voor de netspanningen 110/130
of 190/220 Volt. Indien het nodig moest zijn om het toestel
aan te passen kon men alsnog de zekering veranderen. Voor
De introductie van nettoestellen
was een bepalende factor bij de
verspreiding van radiotoestellen
op massale schaal. Radio’s
bleven echter duur (publiciteit
uit 1930

een goede werking was een binnen- of buitenantenne nodig
met een lengte van 20 meter52. Dit toestel werd geprezen om
de kwalitatieve weergave en de selectiviteit, maar tevens voor
zijn gebruiksvriendelijkheid. Natuurlijk waren deze kwalitei-

ten volgens de S.B.R. in geen enkel vergelijkbaar apparaat van andere makelij verenigd53.
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Eind 1929 en begin 1930 hadden de buitenlandse radioproducenten directe stroomtoevoer via het lichtnet aangenomen als alternatief voor de batterijladers, plaatspanningsapparaten die niet de gezochte vereenvoudiging van het radiogebruik in zich droegen. Vooral de
beginnende, minder technisch onderlegde “sans-filist” liet zich hierdoor afschrikken. De
toepassing van de directe aansluiting op het lichtnet door de buitenlandse producenten zou
negatieve gevolgen gehad hebben op het rendement, de selectiviteit en de zuiverheid van
de ontvangst doordat de netstroom verantwoordelijk zou zijn geweest voor een “ronflement” die onmogelijk uit te zuiveren viel54. De “Ondolina réseau” had daar volgens de
fabrikant geen last van. Vooral in de steden was steeds meer vraag naar nettoestellen. De
vormgeving van dit toestel wijst er op dat radio’s stilaan thuis waren in de woonkamers.
Afstemknoppen konden nu niet meer verstopt worden achter deuren. Vanaf het begin van
de jaren dertig zouden radiotoestellen een eigen
vormgeving krijgen, meestal in de Art-Deco stijl.
Een aan de S.B.R-reseau gelijkaardig toestel van Philips uit Eindhoven met bakelieten schaalluidspeker, bijgenaamd de
pannenkoek Het afgebeelde meisje demonstreert het gebruiksgema
van dit toestel. In de stekker steken, dat is alles…!
(Annuaire de La T.S.F Moderne, 1929)

Het jaar 1930 kondigde de doorbraak van de radio
als massamedium aan. De vraag naar radiotoestellen
werd sterk gestimuleerd door de oprichting van het Nationaal-Instituut voor Radio-diffusie,
dat Radio-Belgique opslokte. De Société Belge Radio verhoogde in reactie op de toegenomen vraag het bedrijfskapitaal tot 12 miljoen Belgische frank. De bedrijfsoppervlakte bedroeg toen ruim 9.000 vierkante meter. In 1929 schoot het zakencijfer reeds de 32.000.000
frank voorbij55. Op vraag van talrijke lezers werd besloten een consultatiedienst in het leven te roepen om de vragen van de radio-amateurs te beantwoorden. De correspondentie
moest geadresseerd worden naar de hoofdzetel, de Chausée de Ruysbroeck te BrusselForeest. Om alle berichten en informatie over het even welke technische kwestie te ontvangen volstond het om bij iedere vraag een garantiebewijs in te sluiten, die geleverd werden bij ieder toestel of onderdeel dat door de S.B.R. vervaardigd of verkocht was56. Alle
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problemen werden behandeld door ingenieurs. Amateurs die de apparaten wilden beluisteren of informatie over bepaalde artikelen inwinnen konden terecht in de “Salle de démonstration” S.B.R. in de Rue de Namur 20 te Brussel. Gespecialiseerd personeel stond niet
alleen ter beschikking van de radio-amateurs uit Brussel en zelfs het platteland. Iedereen
kon er terecht indien men met een montageprobleem werd geconfronteerd. Rond deze periode verschenen ook de eerste radio-phono combinaties. Voordien waren de 78-toeren
platendraaiers uitgerust met een grote koperen hoorn en de aandrijving gebeurde door een
veer met een hendeltje aan de zijkant op te winden.
Een ander terrein waarbinnen de de S.B.R. zich manifesteerde was de installatie van
Public Adress systemen. In 1929 installeerde de maatschappij een “Amplificateur de musique enregistrée” in de Galeries Anspach te Brussel, een luxueus winkelcentrum “avant la
lettre” opgetrokken in ware Art-Deco stijl met “magasins”, “un salon de thé” en “un salon
d’argent”, waar men orkestmuziek speelde. De console bestond uit een Ondolina ontvanger, een elektrische platendraaier met een versterker van 75 Watt, een speciale versterker
voor de reproductie van orkestmuziek en nog een versterker van 50 Watt. Via luidsprekers
konden de kooplustigen in alle afdelingen van de Galleries Anspach (Grand Bazar de Boulevard) genieten van een deuntje muziek. Er werd een microfoon geplaatst voor het orkest
in het eerste theesalon waardoor het mogelijk werd om het geluid van het concert te reproduceren in het tweede salon en de Bazar zelf met behulp van luidsprekers. Anno 2005 zou
men daar schouderophalend op reageren. Vrijwel in ieder café, restaurant, supermarkt of
publieke plaats speelt muziek, maar in die tijd was dit het neusje van de zalm. In RadioSBR schreef men daarover in 1929: “l’application pratique du système d’amplification de
la musique a permis à beaucoup d’établissements d’augmenter leur clientèle et leur chiffres d’affaires. C’est ainsi qu’on pu voir s’introduire petit à petit dans les cafés, les restaurants des amplificateurs de musique enrégistrée qui en ajoutant à ces établissements un
attrait nouveau, leur permetaient de renouveller et prospérer. A l’heure actuelle, il n’est
pas de quatier qui ne possède u nou deux établissements dotés d’une installation de pickup […]. Er werd nog aan toegevoegd dat versterkte muziek in vele andere publieke plaatsen een uitstekend verkoopsmiddel zou zijn57. De Sociéte ontving na de installatie een bedankbrief van de afgevaardigd bestuurder van de Galeries Anspach waarin de opmerkelijke
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zuiverheid van klank werd geprezen. Deze brief werd natuurlijk door SBR gebruikt als
referentie58.

(RADIO-SBR, 1929)

58

Deze brief van de afgevaardigde bestuurder van de Galleries Anspach werd afgedrukt in Radio-SBR,
nummer 3 van 1 februari 1930
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Links: In 1929 werd de Gallerie
Anspach te Brussel uitgerust
met een apparaat bestaande uit
één versterker van 75 Watt, één
van 50 Watt, en een
microscopische versterker, een
radio-ontvanger Ondolina en
een elektrische platendraaier.
In deze typische art-deco
“Grand-Bazaar” via
afzonderlijke luidsprekers voorzien van muziek om het de
winkelende beau monde naar
de zin te maken. De
luidsprekers in de hal stonden
opgesteld aan de roltrap.

(RADIO-SBR, 1929)

Rechts: Het theesalon in de Gallerie Anspach. De
luidsprekers waren opgesteld aan het eind van de
zaal aan toog.
(RADIO-SBR, 1929)

Links: Le Salon d’argent, vanwaar het
muziek van het orchest verspreid werd.
(RADIO-SBR, 1929)
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In 1930 werd in de Brusselse agglomeratie reeds een regelmatig opererende onderhoudsdienst voor de toestellen van de S.B.R. in het leven geroepen: “moyenant un prix
d’abonnement minime, la poste est vérifié régulièrement deux fois par mois”59. Op deze
manier werd iedere verrassing voor de radio-amateur uitgesloten en werden de hoge kosten
die konden opgelopen bij een ernstige storing vermeden. De S.B.R. introduceerde hiermee
in feite een vorm van garantie. Boven alles moest de reputatie als producent van kwalitatief
hoogstaande apparaten staande worden gehouden. Philips Radio Belge volgde dit voorbeeld met de uitbouw van een servicedienst. Tweemaal per maand werd het toestel door
een specialist nagekeken. Daarenboven werd er een “service de dépanage S.B.R.” in het
leven geroepen om storingen en problemen bij de toestellen van de amateurs snel te kunnen verhelpen. S.B.R plukte snel de vruchten van deze handelspolitiek.
RADIO-SBR’s pagina met “Consultations” , waar het hoofd werd geboden aan diverse technische problemen van de lezers, bewijst dat het radiovirus zich circa 1930 langzamerhand over de grote Belgische steden aan het verspreiden was. Onder de briefschrijvers
in nummer 7 van juni 1930 waren personen uit Luik, Antwerpen, Anderlecht, Brugge,
Hasselt, Vorst, Châtelineau, Kortrijk, Brussel, Gilly, Ixelles en Waterloo. De meeste waren
nog afkomstig uit Brussel en omgeving en Wallonië, maar inwoners uit de grotere Vlaamse
steden begonnen zich te roeren. Deze aanvankelijke ongelijke verspreiding was te wijten
aan het feit dat de vrijwel alle uitzendingen in het Frans waren. Ook het blad SBR-Radio
was volledig in de franse taal opgesteld. De burgerij in Vlaanderen bleef in het algemeen
het Frans als voertaal hanteren.
De Sociéte Belge Radio-électrique bouwde niet alleen met de constructie van materiaal
voor de radio-amateur een stevige reputatie op. De maatschappij had haar toppositie als
radioproducent hoofdzakelijk te danken aan haar verwezenlijkingen op het vlak van de
draadloze communicatie, reeds vóór 1930. Aan het Belgische leger leverde men zenderontvangers ten behoeve van de infanterie, waaronder een verlicht type. Voor de luchtmacht
leverde men zender-ontvangers bestemd voor communicatie op middelhoge en grote hoogte. Op het gebied van de luchtvaart waren reeds 5 installaties met een vermogen tussen 250
en Watt en 1 Kilowatt vervaardigd voor de luchthavens van Saint-Hubert, Oostende en
Brussel. De recentste verwezenlijking op het vlak van de luchtvaart de waren drie stations
te Strombeek. Twee daarvan regelden het luchtverkeer, een derde verzekerde de overdracht
van de weersberichten. De leiding over deze drie stations met name de in bedrijfsstelling,
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het uitschakelen, het veranderen van golflengte en de uitzendkeuze werd op afstand uitgevoerd vanaf de luchthaven van Haren waar zich de apparaten voor de ontvangst bevonden.
Dit samenspel van 3 stations gold in die tijd als de nieuwste technologie. Aan Belgisch
Congo werden twee zendtoestellen met lampen geleverd, respectievelijk met bestemming
Léopoldville-Leopoldstad en Stanleyville-Stanleystad. De zender in Léopoldville verzekerde het journalistieke verkeer tussen de kolonie en het moederland60. Daarnaast werden
nog meerdere stations voor het staatsnet en netten voor téléphonie en télegraphie sans fil
voor Forminière, l’Union Minière te Haut-Katanga, B.C.K, S.A.B., Unatra en dergelijke.
Dit waren stuk voor stuk ontginningsfirma’s die hoofdzakelijk gesitueerd waren in Katanga, een streek die rijk was aan delfstoffen zoals goud, diamant en ijzererts. In Ruyselede
werd een zender met lampen met een vermogen van ongeveer 4 Kilowatt gerealiseerd met
als doel het verkeer tussen België en Congo enerzijds en België en de “Compagnie Belge
Maritime du Congo” anderzijds te verzekeren. Ook aan de scheepvaart werden zenders
geleverd. In februari 1930 was men te Ruysselede bezig aan een zeer krachtig zendstation
met korte golven. (ondes courtes dirigées). Dit station voorzag snelle communicatie met
Congo en Zuid-Amerika. Het zou worden samengevoegd met een zeer belangrijk ontvangststation te Liedekerke, eveneens door SBR gerealiseerd. Het station te Ruysselede
zou niet alleen uitgerust worden met telegrafische uitzending, maar ook met telefonische
dewelke de wederzijdse communicatie tussen Kongo en België zou verbeteren wanneer
een gelijkaardig station in Leopoldstad zou worden gerealiseerd. Het station te Ruysselede
zou bovendien ook uitgerust worden voor radiofonie waardoor men zich zou kunnen laten
horen tot in Belgisch Congo. In Oostende plande men een station voor telefonie met een
vermogen (puissance antenne) van 150 Watt bedoeld voor de telefonische communicatie
tussen visserschepen, loodsen, etc… 61. Aan de S.A.I.T.62 leverde de S.B.R. een groot aantal radiotelefonische zender-ontvangers bestemd voor vissersboten met een eenvoudige
bediening en een bereik van 250 kilometer.
In 1929-1930 werden twee moderne zenders voor radiophonie met een vermogen van
ongeveer 20 kilowatt gebouwd te Veltem, nabij Leuven. Ze waren bestemd voor RadioBelgique en de N.V. Radio. De installatie te Veltem behoorde tot de modernste en meest
geavanceerde van Europa. In 1928 besliste men om het voorbeeld van het buitenland te
volgen. In de buurlanden had men het vermogen van de radiofonische uitzendingen tussen
60
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de 20 en 50 Kw. gebracht, soms nog meer. Radio-Belgique, het Franstalige zendstation
opererend vanuit Brussel besliste tot de constructie van een zender met een vermogen van
20 Kw, wat toen sterk genoeg werd geacht om het ganse land te bestrijken. In dezelfde
periode werd te Leuven de Naamloze Vennootschap Radio (N.V.RADIO) gesticht met als
doel Nederlandstalige uitzendingen te verzorgen. Deze onderneming volgde het voorbeeld
van Radio-Belgique. De zenders werden in regelmatige dienst gesteld op 1 februari 1931
toen het N.I.R. van start ging63 en situeerden zich op de top van een heuvel, de Bovenberg,
zes kilometer ten Westen van Leuven.
Daarnaast fabriceerde de S.B.R. nog apparaten zoals “amplificateurs de ligne”, “correcteurs de ligne”, “générateurs de basse fréquence, etc… Deze apparaten waren toen in
dienst tussen de grote verbindingen Brussel-Londen, Brussel-Keulen en Brussel-Parijs.
Ook radio-stations zoals Radio-Belgique, Radio-Paris, Radio-Strasbourg, Radio-Alger,
Radio-Rabat en Radio-Saïgon waren ermee uitgerust.
De Société Belge Radioélectrique leverde in de jaren dertig materiaal aan een groot
aantal aantal Belgische en buitenlandse omroepstations: het I.N.R (15 Kw.), N.I.R. (15
Kw.), Radio-Schaerbeek (° 15 maart 1928, 100 W.), Radio-Luxemburg (200 Kw.), RadioAntwerpen (100 W.), Châtelineau (100 W.), Radio-Cointe (100 W.) en Radio-Vlaanderen
(50 W.).
In de loop van de jaren dertig werd de productie gerationaliseerd hetgeen resulteerde
in een precieze bedrijfsorganisatie. De werknemers genoten er van sociale dienstverlening :
medische verzorging, bedeling van kledij, geschenken bij feesten, een verblijf aan zee voor
kinderen. De S.B.R. beschikte over een eigen studiebureau en laboratorium voor experimenten, onderzoek en controle. In 1936, toen de Belgische economie zich enigszins leek te
herstellen, werden circa 500 ontvangers per dag gebouwd. Het is duidelijk dat met een dergelijke organisatie van het werk en arbeidsdeling het mogelijk was de productiekosten te
drukken. Dit maakte dat de S.B.R.-toestellen concurrentieel en superieur aan de kwaliteit
t.o.v. apparaten die werden vervaardigd in kleine werkhuizen of door handwerklieden. Bovendien bleef de onderneming in het interbellum onafhankelijk van ook maar de minste
inmenging. Het kapitaal, de directie en het personeel waren Belgisch.
De S.B.R. maakte vaak gebruik van propagandastunts. Zo verzorgden ze de omroep en
geluidsversterking in voetbalstadions, vélodrooms, kerken en in het parlement. Vanaf 1932
richtte de radiofabrikant zelfs ieder jaar een wielerkoers in voor beroepsrijders. In Congo
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was men betrokken bij de uitbouw en inrichting van de eerste radio-uitzendingen. Alle
verwezenlijkingen werden gepubliceerd in het eigen tijdsschrift onder “réferences” of referentiën.
Links: de Société Belge Radio-éléctrique vervaardigde niet alleen particuliere radiotoestellen maar
leverde ook de zendinstalaties voor omroepstations
zoals het N.I.R./I.N.R., Radio-Schaarbeek, RadioLuxemburg, Radio-Antwerpen, Chateaulineau,
Radio-Cointe en Radio-Vlaanderen te Gent.

Vanaf 1930 werden de S.B.R. ontvangers gekenmerkt de montage van chassis
en luidspreker in één kast. Voor de vormgeving werd, net als in het buitenland, gekozen voor het “tombstone” of het “kapeltype” in Art-Deco of neo-gotische stijl.
Toch bezondigde de S.B.R. zich niet aan
de slaafse imitatie van de concurrentie.
Ten gevolge van de crisis bracht de
S.B.R. in 1931 slechts één nieuw model op de markt. Deze ontvanger kostte, inclusief de
lampen, 2.500 frank. Een grote prijsdaling t.a.v. de prijzenpolitiek in 1929-1930. Om de
crisis te bestrijden werden de Belgen aangespoord om vooral inheemse producten aan te
kopen. De Société Belge Radio-électrique zag de radio-electrische nijverheid als een voorname industriële tak om de crisis te bestrijden. Aan de handelaars werden speciale affiches
ter beschikking gesteld, om de verkoop te stimuleren werden prijsdalingen bewerkstelligd
en betaling in termijnen aangeboden. In oktober 1931 werd de modellenreeks voor 1932
gepresenteerd (série 32). Vreemd genoeg verschenen er opnieuw ontvangers zonder geïntegreerde luidsprekers. Vermoedelijk mikte S.B.R. op klanten die reeds een luidspreker in
bezit hadden. In datzelfde jaar lanceerde de onderneming ook luxetoestellen met een ingebouwde pick-up in een neogotisch bekasting. De Ondolina 332 A1 (zonder luidspreker)
kon aangekocht worden voor 2.300 frank, de 332 A2 (met ingebouwde luidspreker) 2700
frank. Dit waren de goedkoopste toestellen in het gamma. Daarnaast waren nog andere
typesverkrijgbaar (432, 632) met prijzen variërend tussen de 2900 en 7450 frank. Dit waren luxe-toestellen.
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In de jaren dertig werden radiotoestellen technisch voortdurend verbeterd. De serie 33
was een doorontwikkeling van de vorige reeks. Ze kreeg een afstemschaal met zendernamen. De kapelvorm bleef behouden. Enkel het goedkoopste model (333 A2, 1.950 frank)
was nog voorzien van gradenaanduidingen. Ontvangers zonder ingebouwde luidspreker
waren toen nog leverbaar. Het topsegment waren luxemeubels. De duurste ontvanger kostte toen 8.000 frank. Belangrijk was de aanwending van bakeliet voor de knoppen, luidsprekergrille en afstemschaal wat wijst op rationalisering en standaardisatie van de productie. De modellenreeks voor 1934 (série 1934) kreeg een “tombstone” vormgeving maar
behield de zenderschaal en het luidsprekergrille. Technisch gezien werd er gebruik gemaakt van een automatische volumekring om fading te vermijden. Enkele modellen werden uitgerust met een neon afstemlamp. Om de verkoop aan te zwengelen konden voortaan
alle toestellen in termijnen worden afbetaald. De Ondolina 434 beschikte over een aparte
sleutel voor de afstemmng op lokale zenders. Het toestel kostte 2.200 frank. In een poging
om minder gegoeden te bereiken ontwikkelde men een goedkoop toestel (345U) met een
gradenschaal geschikt voor universeel gebruik (110,130, 220 Volt AC/DC). De lampen
waren van het Amerikaanse type. Mogelijk was dit
initiatief geïnspireerd op de Duitse Volksempfängers,
een goedkope reeks gestandaardiseerde ontvangers, die
door de voornaamste radio-electrische producenten
zoals Siemens en AEG in opdracht van de NationaalSocialisten werden geproduceerd. Er bestonden houten
en bakelieten modellen. De duurste radio van 1934, een
luxemeubel met pick-up en platenwisselaar kostte maar
liefst 9200 frank. In 1935 werd het principe van de
345U toegepast op de Ondolinette 355. Deze universele
ontvanger werkte zowel op wissel als gelijkstroom en
men kon kiezen van 110 Volt tot 120 Volt. De kostprijs was 1.550 frank. De Superondolina’s, luxetoestellen, waren veel duurder. Eind 1938, SBR lanceerde SBR de reeks met de
naam “Magique”, gekenmerkt door een zeer goede ontvangst. Enkele toestellen waren uitgerust met technische vernieuwingen, voor die tijd echte snufjes, zoals klaviertoetsten voor
preselecties en mogelijkheid tot afstandsbediening64.
64

afbeelding: vanaf de tweede helft van de jaren dertig werd steeds meer de nadruk gelegd op kortegolfont
vangers die de uitzending van overal ter wereld kon oppikken.
(SBR Radio, 1936).
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6.

1923

6.1. Comptoir Général des Sciences Appliqués (C.G.S.A., J. Baveret et Cie, 1923-)

Deze société en commandité simple, gevestigd in de Rue de la Croix-de-Fer 26 te
Brussel, werd gesticht begin 1923 voor de duur van 12 jaar door ingénieur-constructeur
Jules Baveret (Rue de la Croix-de-Fer 26, Brussel) en Anne-Joséphine Penet (weduwe van
Georges Salmon, Rue d’Alésia 182, Parijs). Het doel van de onderneming luidde : […]
“l’exploitation, d’un commerce d’instruments scientifiques en tous genres, notamment
rélatifs à l’électricité, à la télégraphie-sans-fil, à la photographie, à la cinématographie,
aux jouets scientifiques, à la fabrications, à la réparation, à l’achat et à la vente
d’occasions » [...]65. Men bouwde eigen radiotoestellen en verkocht accumulatoren. Daarnaast was men algemeen vertegenwoordiger voor België en het Groot-Hertogdom Luxemburg van de Etablissements G.M.R. (Fra/Parijs) en de Maison Seldana (Redresseurs).
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 60.000 frank, vertegenwoordigd door
zes aandelen van 10.000 frank. A.-J. Penet bracht 50.000 frank in66.

C.G.S.A. hield
zich bezig met alle
nieuwigheden op
wetenschappelijk
vlak waaronder
radio’s en accu’s
(La Radiophonie
Pour Tous, 1924)
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Annexes au Moniteur Belge de 1923, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 641, p. 613
Annexes au Moniteur Belge de 1923, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 641, p. 613
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6.2. Appareillage Electrique (1923-)67

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Auguste
Lambiotte 77 te Schaerbeek, werd gesticht op 15 januari 1923
door Jules, Fernand en Alain Dewez (Place St.-Lambert 28-29,
Brussel), Maurice Fain (Rue de Spa 63 Brussel), handelaar René
Carpentier (Cuerne), elektricien Gabriel Carpentier (Place St.Lambert 28, Brussel) en Maurice Carpentier (Kortrijk).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “la construction,
le montage, l’installation et commere de matériel électrique en
tous genres »68.
Het kapitaal was vastgelegd op 300.000 frank, vertegenwoodigd door 750 aandelen van
400 frank. Jules Dewez bracht een woonhuis in met atelier, koer en terreinen (Rue Auguste
Lambiotte 77) waarvoor hem 80 aandelen werden toegekend. Het overige kapitaal werd
verstrekt door: J. Dewez (99.200 frank), F. Dewez (50.000 frank), A. Dewez (50.000
frank), M. Fain (800 frank), M. Carpentier (4000 frank), G. Carpentier (20.000 frank) en R.
Carpentier (4000 frank)69.
6.3. La Radio Gantoise (1923-1924)70

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue de
L’Etrille 11 en 13 te Gent, werd gesticht op 2 februari 1923
voor notaris Ferdinand Nowé te Gent. Betrokken bij de
orprichting waren de ondernemers Albert De Meulemeester,
Lucien De Meulemeester, Fernand de Kethule de Ryhove,
ingenieur Gaston Barbançon, boekhouder Ferdinand De
Pannemaker (Gent) en de bedienden Edouard de Pourque
(Gentbrugge) en Edgard Goethals.

67
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publiciteit : Appareillage Electrique (La Radiophonie Pour Tous, 1924)
Annexes au Moniteur Belge de 1923, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 753, p. 730
Annexes au Moniteur Belge de 1923, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 753, p. 730
publiciteit : Radio-Gantoise (La Radiophonie Pour Tous, 1923)
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Het doel van de maatschappij luidde: […] “la construction et la vente d’appareils de
radiotélégraphie et d’autres instruments électriques, ainsi que la vente et l’achat de tous
objets s’y rattachant »71.
Het kapitaal was vastgelegd op 300.000 frank, vertegenwoordigd door 300 aandelen
van 1000 frank. De basis van de onderneming werd gevormd door het bedrijf van Gaston
Barbançon in de Rue de l’Etrille 11 te Gent. Het omvatte goederen, accessoires, (half) afgewerkte apparaten, machine-uitrusting met gasmotor en bestellingen. Hiervoor werd hem
150 kapitaalsaandelen toegekend. De overige werden onderschreven door: A. De Meulemeester (10), L. De Meulemeester (120), F. De Kethule de Ryhove (5), F. De Pannemaeker
(5), E. De Pourque (5) en Edgard Goethals (5)72.
Op 2 februari 1923 werd het kapitaal opgetrokken naar 800.000 frank. De 500 nieuwe
aandelen werden onderschreven door de ondernemers Louis Libbrecht (Gent, 200), Gustave Willems (Gent, 25), Albert de Meulemeester (250) en advocaat en beheerder van maatschappijen Joseph van de Vyvere (Melle, 25)73.
Radio-Gantoise was echter geen lang leven beschoren. Op 26 augustus 1924 werd de
onderneming reeds ontbonden74.

6.4. Téléphonie automatique et T.S.F. (1923-1930)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Luik, werd gesticht op 6 juli 1923 voor notaris Walthère Jamar te Luik. Betrokken bij de oprichting waren: de ondernemers Maurice
Lamarche (Quai de Fragnée 19, Luik) en Paul de Launoit (Avenue Rogier 28, Luik), ingenieur Maurice du Welz (Rue Saint-Gilles 97, Luik), ingenieur Edmond Pirlot (Avenue
Blonden 60, Luik), de société en nom collectif Pire et Simonis (Boulevard d’Avroy 208,
Luik), licentiaat in de handelswetenschappen (Rue St.-Gilles 97, Luik), advocaat Stanislas
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Annexes au Moniteur Belge de 1923, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 1539, p. 1526
Annexes au Moniteur Belge de 1923, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 1539, p. 1526
Annexes au Moniteur Belge de 1923, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 581, p.
Annexes au Moniteur Belge de 1924, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10529, p. 1989
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Halleux (Avenue Blondeu 41, Luik) en elektricien Gaston Saive (Boulevard d’Avroy 170,
Luik).
Het doel van de onderneming luidde: […] “le commerce, l’achat, la fabrication, la
vente, la location de tous appareils de téléphonie et de télégraphie, avec ou sans fil, automatiques ou non, de sonnerie et de signalisation électrique et de tous autres appareils similaires »75.
Het kapitaal was vastgelegd op 200.000 frank, vertegenwoordigd door 400 aandelen
van 500 frank. De firma Pire et Simonis vormde de basis en bracht kapitaal, licenties, verkoopsrechten, gebouwen en materiaal in; goed voor 330 aandelen. De overige 70 werden
onderschreven door: P. De Launoit (18), M. De Welz (15), E. Pirlot (15), M. Lamarche
(10),G. Saive (2), R. du Welz (5) en S. Halleux (5)76.
De firma ging in vereffening (en liquidation) in april 193077.

6.5. Electric (1923-)

Deze société coopérative, gevestigd in de Rue des Comédiens te Brussel 18-20, werd
gesticht op 11 juni 1923 door handelaars en fournitures électriques générales d’électricité
Césaire De Vos (Avenue de Tervueren 188, St.-Pieters-Woluwe), Jules Lemaye (Rue de
Suisse 2, St.-Gillis), Emile Sirtaine (Avenue Brugmann 72, Vorst), Maurice Vanderschrick
(Chaussée d’Ixelles117, Ixelles), Robert en Fernand Naury (Avenue de Princesse Elisabeth
96, Schaerbeek), « employés de commerce » Henri Lumaye (Chausse de Wavre 265, Ixelles) en Henri Verbeyst (Rue Eeckelaers 58, Brussel), ondernemer Marcel Dupont (Rue
Ernest Laude 22, Schaerbeek) en boehouder Hubert Léonard (Rue de la Marne 36, Brussel).
Het doel van de maatschappij luidde :[…] “le commerce de fournitures relatives à toutes applications de l’électricité, ainsi que les oprations susceptibles de favoriser ou étendre
la réalisation de cet objet, à l’exclusion de toutes installations »78. Electric leverde alle
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Annexes au Moniteur Belge de 1923, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8329, p. 769
Annexes au Moniteur Belge de 1923, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8329, p. 769
Le Moniteur Belge, 25 april 1930, annonces-aankondigingen, nummer 3628, p. 2140.
Annexes au Moniteur Belge de 1923, Deuxièm Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 7269, p. 3722
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mogelijke toeleveringen voor elektrische apparaten, waaronder koptelefoons en onderdelen
voor radioamateurs.
Het kapitaal was vastgelegd op 1.500.000 frank, vertegenwoordigd door 1500 aandelen
van 1000 frank en onderschreven door: C. De Vos (299), J. Lemaye (299), E. Sirtaine
(299), M. Vanderschrick (299), R Naury (299), F. Naury (1), H. Lumaye (1), H. Verbeyst
(1), M. Dupont (1) en H. Léonard (1)79.

6.6. La Radiophonie De Wandre et Genis (1923-)

Deze Société en commandite simple met een kapitaal van 136.000 frank, gevestigd in
de Rue Léon Mignon 18, Brussel, werd gesticht op 16 juli 1923 door de « constructeurs »
Robert de Wandre (Rue Léon Mignon 18, Brussel) en Edouard Genis (Rue de la Chanterelle 27, Brussel)80.

6.7. Comptoir Radio (De Kempeneer et Petit , 1923-)

Deze société en nom collectif, gevestigd te Brussel, werd gesticht door Eduard Petit
(Avenue van Becelaere 26, Watermaal-Bosvoorde) en ondernemer Hippolyte de Kempeneer (Avenue de Jette 47,Brussel) op 15 oktober 192381. De geassocieerden zouden in
1924 de Ateliers de Constructions Radiophoniques mee helpen oprichten (zie infra)..

6.8. General Radio (1923-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rempart Kipdorp 14 te Antwerpen,
werd gesticht op 30 november 1923 voor notaris Xavier Gheysens te Antwerpen. Betrokken bij de oprichting waren secretaris van maatschappijen Norbert Diercxens (Antwerpen),
ingenieur Emile Douxchamps (Antwerpen), wisselagent Louis Groetaers (Antwerpen),
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Annexes au Moniteur Belge de 1923, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 7269, p. 3722
Annexes au Moniteur Belge de 1923, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8758, p. 1182
Annexes au Moniteur Belge de 1924, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 573, p.576
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scheepskapitein François Jumperts (Mechelen), handelaar Emile May (Antwerpen), doctor
en advocaat Elly F. May (Antwerpen) en ondernemer Georges Van Den Hauten (Linth).
Het doel van de onderneming luidde: […] “l’industrie et le commerce de tous appareils, pièces ou objets quelconques ayant trait à la téléphonie à la télégraphie ou téléphonie sans fil »82. In de beginjaren legde deze firma zich toe op materiaal en apparaten voor
het telegrafisch verkeer. Met de doorbraak van de omroep kwam daar ook de productie
voor radio-omroeptoestellen bij.
Het kapitaal was vastgelegd op 100.000 frank, vertegenwoordigd door 200 aandelen
van 500 frank. Daarnaast werden 200 stichtersaandelen zonder waardebepaling gecreëerd.
Van Den Hauten en Douxchamps waren de spilfiguren. Voor hun inbreng (kennis, klanten,
materiaal en apparaten) werd hun 64 kapitaalsaandelen en 132 stichtersaandelen toegekend. De overige 136 aandelen werden onderschreven door N. Diercxens (6), L. Groetaers
(6), F. Jumpers (80), E. May (40) en Elly F. May (4). De 68 resterende stichtersaandelen
werden verdeeld via de sleutel 1 stichtersaandeel voor 2 kapitaalsaandelen83. In 1933
boekte men een brutowinst van 239.422. 36 frank84.
6.9. Bernini & Cie (1923-)85

Société en nom collectif, gevestigd in de
Courte Rue Porte-aux-Vaches 3 te Antwerpen.
Het maatschappelijk doel luidde : « l’achat, la
vente et la construction de tout matériel
électrique et mécanique, de tout matériel de
T.S.F., toutes opérations qui se rattachent à
cette industrie »86.
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Annexes au Moniteur Belge de 1923, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 12803, p. 2337
Annexes au Moniteur Belge de 1923, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 12803, p. 2338
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8893, p. 3648
publiciteit: Etablissements Bernini (La Radiophonie Pour Tous, 1923)
Eclairage et Force Motrice. Revue Mensuelle des Applications de L’Electricité, Firmes nouvellement
constitués, juin 1924

150

7.

1924

7.1. A.S.I.A. (Ateliers Scientifiques et Ondernemers d’applications)

In 1924, na gewerkt te hebben als monteur in een autogarage, begon Jean Dessaucy radiotoestellen te bouwen. Alles begon drie jaar eerder, in 1921 met de bouw van een kristalontvanger op basis van een schema uit het tijdschrift “Sciences et Voyages”. Een eerste
fabriek werd opgericht in Pepinster, nabij Verviers.
Om de A.S.I.A. producten te promoten deed Jean, net als andere radiofabrikanten,
veelvuldig tentoonstellingen en radiosalons aan. Zo won hij op de radiotentoonstelling van
1931 te Luik een gouden medaille. A.S.I.A. vervaardigde radiotoestellen, transformatoren
en mechanische componenten.
In datzelfde jaar werd een lokaal zendstation opgericht in Pepinster: Radio-Pepinster.
In 1933 verhuisde de fabriek naar het Centrum van de industriestad Verviers (Rue Crapaurue 131)87.

7.2. Manufacture Nationale Radioélectrique (1924-1926)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue des Domincains te Luik, werd gesticht op 3 januari 1924 voor notaris Eugène Nagant te Bressoux. Betrokken bij de oprichting waren betrokken: directeur van de l’école ondernemerle de Souxhon en eerwaarde
Emile-Alphonse Denis (Mons-les-Liège), fabrieksdirecteur Ernest Oger (Rue des Vignes
17, Hoei), fabrieksdirecteur Ernest Moussiaux (Rue des Malades 93, Hoei), major adjoint
d’état major Julien Wielemans (Château d’Engioni, Ehein), maatschappijbeheerder René
Denis (Quai de la Boverie, Luik), comptable de banque Jean Bodson (Flémalle Grande) en
bediende Paul Neven (Luik).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “la fabrication, l’achat, la vente et la location d’appareils radioélectriques quelconques et de tous accessoires; la fabrication
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l‘achat, le placement et la vente de tous appareils et accessoires rélatifs à l’industrie mécanique ainsi que l’achat et la vente »88.
Het kapitaal was vastgelegd op 75.000 frank, vertegenwoordigd door 75 aandelen van
1000 frank. Daarnaast werden 100 stichtersaandelen uitgegeven. De basis van de onderneming werd gevormd door de Ateliers de Souxhon. De eigenaar, Emile Denis, beschikte
over een brevet “pour dispositif de montage des appareils de télégraphie sans fil à lampes
à trois éléctrodes permettant la réalisation rapide et la comparaison des différents montages et la comparaison des organes entres eux ». Voor deze inbreng werd hem 5 kapitaalsaandelen en 100 stichtersaandelen (waarde: 200 frank per stuk) toegekend. De overige kapitaalsaandelen werden onderschreven door: E. Oger (16), E. Moussiaux (16), J. Wielemans (10), J. Bodson (20), R. Denis (7) en P. Neven (1)89.
In het dienstjaar 1925 maakte men een winst van 323.49 frank90. Desondanks werd de
onderneming op 18 juni 1926 ontbonden91.
7.3. Ateliers de Constructions Radiophoniques (1924-1930)92

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in
de Avenue de l’Orée 20 te WatermaalBosvoorde, werd gesticht op 6 februari 1924
voor notaris Bal te Brussel. Betrokken bij de
oprichting waren betrokken: ondernemers Philippe-Hypolyte Dekempeneer (Avenue de Jette
47, Koekelberg), Paul Pétit (Avenue Emile van
Becelaere 26, Watermael-Bosvoorde), Louis Petit (Rue de Zodiaque 16, Vorst) en Edouard
Petit (Avenue Emile van Becelaere 26, Watermaal-Bosvoorde) landbouwer César Philips
(Haekendover), wisselagent Louis Brison (Rue de L’Aurore 54, Brussel), Eugène Degroux
88
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Annexes au Moniteur Belge de 1924, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 810, p. 893
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(Avenue Louise 296, Brussel), Marie van Humbeek (weduwe van Lievin Degroux, Rue de
la Loi 185), ondernemer Louis-François Destappes (° 27-02-1870) en echtgenote MarieAntoinette Dezone (26-11-1870, Rue Mignot Delstanches 16, Brussel), ingenieur de
l’ecole supérieure d’électricité de Paris Pierre-Eugène-Jean Guerlais (Rue Pérignan 32,
Parijs) en een mandataris van de raad van beheer van de Parijse maatschappij La RadioIndustrie (Rue des Usines 25).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “l’industrie et le commerce de la téléphonie
et de la télégraphie sans fil, accessoires et pièces detachées, et, en général, tout ce qui s’y
rapporte »93.
Het kapitaal was vastgelegd op 500.000 frank vertegenwoordigd door 1000 kapitaalsaandelen van 500 frank en 1000 dividend-aandelen zonder waardebepaling. Het echtpaar
Destappe brachten een fabrieksgebouw en kantoren in de Rue de l’Orée 20 te Ixelles in,
goed voor 300 kapitaalsaandelen en 900 dividendaandelen. Ze hadden het verkregen van
Robert Goldschmidt. De maatschappij La Radio-Industrie droeg alle “études galbarits,
brevets, clichés, connaissances et sa cliéntèle” over aan de nieuwe maatschappij. Met behulp van deze licenties en documentatie waren de Ateliers de Constructions Radiophoniques (A.C.R.) in staat om onmiddellijk een
waslijst aan toestellen te produceren: « “poste à
galène (un dessin de construction), poste à une
lampe (deux dessins de construction), poste a
deux lampes (trois dessins de construction),
poste à quattre lampes à résistance (deux dessins
de construction), poste à quatre lampes à
résonnance (un dessin de construction), poste à
quatre

lampes

à

selfs

(deux

dessins

de

construction), amplificateurs quatre H.F. (un
dessinn de construction), poste à cinq lampes (un
dessin de construction), poste à six lampes à
résistance (trois dessins de construction), poste à
six lampes à selfs (un dessin de construction), poste à sept lampes meuble (deux dessins de
construction), poste à sept lampes à résonnance (deux dessins de constructions, poste à
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huit lampes (trois dessins de constructions), amplificateur deux B.F. (un dessin de construction), boîte spéciale à quattre lampes (quattre dessins de construction), boîte d’accord
à réaction (un dessin de construction), poste d’émission à grosses lampes (trois dessins de
construction), poste d’émission à petites lampes (deux dessins de construction), poste de
bord à etincelle (un dessin de construction), condensateurs variables (38 dessins de construction), transformateur d’ampli deux B.F. (trois dessins de construction), inverseurs (un
dessin de construction), haut-parleur, télédynamique (17 dessins de construction), ondemètre (12 dessins de constructions) ». Daarnaast had de maatschappij de verplichting «de
fournir les galbarits pour la constructions du matériel ci-dessus au prix coûtant, frais généraux couverts et notamment les galbarits de construction des pièces suivant » : boite à
quatre et à six jacks, planchettes à un, deux, trois, quatre, cinq, six sept, et huit lampes,
planchettes à deux grosses bornes, planchettes à deux petites bornes, planchettes quatre
petites bornes, résistances à soixante-deux mille ohms et quattre mega-ohms, capacités
fixées de liaison, bloc I capacité deuc résistances, rhéostat métallique progressif ,rhéostat
à grénaille, rhéostat métallique à sept plots, commutateur de cadre, commutateur à deux et
trois plots, selfs à 25 plots sur planchettes, selfs à 17 plots sur planchette, réaction électro
magnétique, planchette à dix plots, selfs à nid d’abeille, selfs spéciales pour Reinartz, manettes petits et grandes modèles et commutateur R.I. breveté S.G.D.G.
La Radio-Industrie werd voor de inbreng 300 kapitaalsaandelen en 100 dividendaandelen toegekend. De 400 resterend aandelen werden onderschreven door P.H. Dekempeneer
(145), P. Petit (155), C. Philips (20) L. Brison (10), E. Degroux (20), weduwe Degroux
(20), L. Petit (10) en E. Petit (20)94.
Op 12 februari 1926 werd voor notaris Damiens te Brussel beslist om het kapitaal te
reduceren tot 350.000 frank door de annulatie van 300 kapitaalsaandelen en 100 dividendaandelen. Door de connectie met het Franse bedrijf waren de gevolgen van de crisis onmiddellijk voelbaar. Op 17 december 1930 werd de onderneming ontbonden (M.B, 31
december, 17668). Op 27 september 1933 werd de liquidatieprocedure afgerond95.
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7.4. La Radiophonie Belge (1924-)

Deze coöperatieve maatschappij, gevestigd in de Rue de
Madeleine 15/Rue Van Helmont 23-25/ Rue du Poinçon 53
te Brussel, werd gesticht op 5 maart 1924. Het doel van de
onderneming luidde: […] “la construction, le commerce,
d’appareils de T.S.F. et de tout ce qui touche directement
ou indirectement à cette fabrication »96.
Het kapitaal was onbegrensd, met een minimum van
25.000 frank, vertegenwoordigd door aandelen van 500
frank. De aandeelhouders waren afkomstig uit Brussel en
Antwerpen:
Brussel,
La Radiophonie Belge
importeerde radiotoestellen van
het Amerikaanse merk Zenith. In
de vroege jaren dertig werden de
dwergontvangers populair (La
Radio-Industrie, 1933

14

handelaar Victor Brenta (Rue Rogier 99,
aandelen),

burgerlijk

ingenieur

Charles

Verstraete (Longue Rue de la Digue 26, Antwerpen, 14
aandelen), capitaine au long cours Jules Cantillon (Longue
Rue de la Digue 26, Antwerpen, 14 aandelen), bediende
Vladimir Kaplan (Rue Cuylits 80, Antwerpen, 3 aandelen),

bediende Eduard Zimmerman (Chaussée de Turnhout 8, Antwerpen, 3 aandelen), expertcomptable Constant Cammaerts (Rue Botanique 67, Brussel, 1 aandeel) en bediende Léonce Godding (Rue des Deux Tours 38, Brussel, 1)97.
De maatschappij produceerde niet alleen radiotoestellen, maar trad eveneens op als
agent van diverse fabrikanten van radiofonisch materiaal. Zo was men in 1929 o.m. exclusief vertegenwoordiger van Brandes luidsprekers98. In 1932 betrok La Radiophonie Belge
(S.C.) een nieuw gebouw in de Rue de Poincon, 53 te Brussel. In datzelfde jaar perfectioneerde deze firma haar herstellingsdienst en organiseerde ze zelfs een private tentoontstelling met betrekking tot haar commerciële activiteiten waaronder ontvangers en talrijke
accessoires hetgeen het succes van het medium radio, ondanks de crisis, onderstreepte. De
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firma verdeelde o.a. de merken Zenith (V.S.A.) en Kolster-Brandes (V.S.A.). Daarnaast
trad La radiophonie Belge op als Belgisch agent voor fabrikanten van diverse accesoires99.
7.5. Ateliers Radio-Electro-Techniques (A.R.E.T., 1924-)100

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de
Rue Gouvernement 27 te Bergen, werd gesticht op 31
mei 1924 voor notaris Paul Tondreau te Bergen.
Betrokken bij de oprichting waren kunstschilder
Ferdinand Harmignie (Rue des Arbalastriers 6,
Mons), wijnhandelaar Robert Degroot (Rue de
Bertaimont

10,

Mons),

wapenfabrikant

Emile

Deckers (Chateau Ankerhof, Brasschaet), ingenieur
Albert Dosin (Boulevard du Roi Albert 8, Mons),
Marie Willieme (weduwe van Paul Harmignie, Rue
des Arbalastriers 6, Bergen), technicus Arthur
Blanchart (Chaussée de Mons 65, Brussel), Nelly De
Groot (Rue de Bertaimont 10, Bergen), La Société en
commandité simple Robert De Decker et Cie.
(Longue Rue Neuve 21-23, Antwerpen),
Het doel van de onderneming luidde : [...]
“l’achat, la construction, la vente du matériel brut et
ouvragé d’électricité en général et notamment de
télégraphie sans fil, de radiologie, d’électricité
médicale, d’appareils de précision et de controle »101.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op
300.000 frank, vertegenwoordigd door 600 aandelen
van 500 frank en onderschreven door : F. Harmignie
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(120), R. Degroot (100), E. Deckers (56), A. Dosin (120), Marie Willieme (120), Arthur
Blanchart (8), Nelly Degroot (20), La Société en commandit simple R. De Decker et Cie.
(56)102.

7.6. Radio A.C.T.I. (Ateliers et Comptoir Techniques et Ondernemers, 1924-1928)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Loos 33-35 Antwerpen werd gesticht op 15 september 1924 voor notaris Henry Leclef te Antwerpen. Betrokken bij de
oprichting waren: la société en commandité simple De Groof et Cie., wisselagent Léon
Barbier (Rue des Pêcheries 35 te Brussel), de ondernemers John Collin-Verelst (Marchéaux Chevaux 58, Antwerpen), Richard De Groof (Longue Rue Herentals 36, Antwerpen),
Alexandre Dirkx (Marché Saint Jaques 42, Antwerpen), handelsvertegenwoordiger Albert
Freedman (Avenue des Lilas 4, Antwerpen), handelsvertegenwoordiger Jack Freedman
(Longue Rue d’Argile 403, Antwerpen), de handelaar expéditeurs Léon Herfurth (Avenue
Cogels 69, Berchem) en Willy Herfurth (Avenue Cogels 69, Berchem), apotheker Laurent
Raymaekers (Rue Rodolphe 26, Antwerpen), bankdirecteur François Termonia (Chaussée
de Turnhout 255, Deurne), bankier en recher in de handelsrechtbank van Antwepen Dominique Vanderheyden (Chaussée de Malines 225, Antwerpen) en doctor in de medicijnen
Nestor Van Der Stricht (Rue aux Lits 8, Antwerpen).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “la fabrication, le commerce, l’importation et
l’exportation de tous appareils électriques et spécialement des appareils de radiotélégraphie et de radiophonie et des pièces qui les composent, l’installation et l’exploitation de
tous postes récepteurs et émetteurs et tous autres travaux mécaniques »103.
Het kapitaal was vastgelegd op 1 miljoen frank, verdeeld in 2000 aandelen van 500
frank. Daarnaast werden 1500 stichtersaandelen uitgegeven. De Groof en Cie brachten
450.000 frank in (400 aandelen). De firma bezat tevens voor 25.000 frank aan aandelen in
Radio Belgique. De overige 1.600 werden onderschreven door: De Groof en Cie (200), L.
Barbier (170), J. Collin Verlest (240), R. De Groof (130), A. Dirkx (120), A. Freedman
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(120), J. Freedman (120), L. Herfurth (100), W. Herfurth (20), M. Raymaekers (220),
M.Termonia(20), M. Vanderheyden (20) en M. Van Der Stricht (120)104.
In 1928 werd de maatschappij ontbonden.
7.7. The Continental Radio Company (1924-)105

Deze Naamloze Vennootschap,

gevestigd

te

Antwerpen , werd gesticht in 1924 met een kapitaal
van 250.000 frank.
Het maatschappelijk doel luidde: “la fabrication,
l’achat, l’échange, la location, le placement et
l’exploitation de tous appareils électriques ou méaniques »106. De firma importeerde de radiotoestellen van het merk Fada (V.S.A.).
7.8. L. Henrotay & Cie. (1924-)107

Société en nom collectif et en commanditésimple,
opgericht te Verviers in 1924 met een kapitaal van 52.200
frank.

Laurent

Henrotay

was

vertegenwoordiger,

constructeur en installateur. Het maatschappelijk doel
luidde: “Vente, achat et construction de tous articles et
appreils électrique, et téléphonie sans fils »108.
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7.9. Electricité G. Kanters & Cie (1924-)109

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 500.000
frank, gevestigd in de Rue de Stassaert 32 te Ixelles.
Het maatschappelijk doel luidde: “la fabrication, l’achat
et la vente de tout matériel ou marchandises, et specialement
du matériel électrique »110.

7.10. Novera Radio (1924-)111

Na het beïndigen van de humaniora in
1923 bouwde Georges Claisse (1905-1963)
zijn eerste radio-ontvangstoestel. Het betrof
een batterijontvanger op basis van Engelse
gespecialiseerde tijdschriften. Een jaar later
richtte de 18-jarige Georges te Morbehan in
de Ardennen een onderneming voor draadloze telegrafie op en werd de eerste arbeider in dienst genomen. Ernest Schroeder zou er tot aan zijn pensioen werkzaam blijven. In
die tijd begonnen de werkzaamheden om 7u. Na de pauze van 12 tot 13u hervatte men het
werk tot ’s avonds. Het doel was het produceren van 1 toestel per dag. Vanaf 1925 was
men succesvol genoeg om een ondernemer concept te doen slagen.
Op 17 september 1938 werd voor notaris Georges Gérard een naamloze vennootschap
gesticht. De naam Novera (NOuVEauté Radio) werd een gedeponeerd merk. Bij de oprichting waren betrokken: de industriëlen Victor Claisse, Georges Claisse (Marbehan),
Jules Claisse (Titigny), Paul Claisse (Marbehan) en de bedienden Jules Henrion (Habbayla-Neuve) en Joseph Clausse (Rulles). Het doel van de maatschappij luidde: […] “le com109
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publiciteit: G. Kanters (La Radio-Industrie, 1933)
Eclairage et Force Motrice. Revue Mensuelle des Applications de L’Electricité, Firmes nouvellement
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merce sous toutes ses formes, la fabrication et la réparation de tous appareils radioéléctriques, électriques, mécaniques et scientifiques généralement quelconques, de leurs pièces
détachées et accessoires, ainsi que de tous articles s’y rapportant directement et indirectement » [...]112.
Het kapitaal was vastgelegd op 25.000 frank, vertegenwoordigd door 50 aandelen van
500 frank en onderschreven door V. Claisse (15), E. Claisse (1), G. Claisse (1), J. Claisse
(15), P. Claisse (15), J. Henrion (2) en J. Clausse (1). De fabrieken en de laboratoria bevonden zich te Marbehan (172 Grand’rue), de “bureaux de vente” in de avenue de Rogier
te Brussel.
Novera vervaardigde haar toestellen bijna volledig te Marbehan. Enkel de schaalverdelingen werden elders aangekocht en de kasten werden voorbehandeld. De productiewijze
was geconcipieerd volgens de “kettingmethode”. De vervaardiging van een radiotoestel
werd dus opgesplitst in afzonderlijke deeltaken113.
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8.

1925

8.1. Compagnie Continentale Amplion/ Etablissements Belges Amplion (1925-1931)

La

Compagnie

Continentale

Amplion werd gesticht op 16 januari
1925 voor notaris Albert Bauwens te
Brussel.

De

Etablissements

Belges

Amplion (Rue Thérésienne 15, Brussel)
waren de concessiehouders voor België
en het Groot-Hertogdom Luxemburg.
Betrokken bij de oprichting waren de
ondernemers Edward Graham (Londen)
en William Lynas (Londen), Camille
Camus

(St.-Jans-Molenbeek),

de

ingenieurs Ivan Lepage (Diegem) en
Edmond Warnant (Avenue du Grand
Forestier
In de jaren twintig waren luidspreker en radiotoestel
meestal niet in dezelfde kast verwerkt. Fabrieks- en
zelfbouwtoestellen dieden te vervolledigd worden met
accessoires zoals luidsprekers. Eén van de bekendste
merken was Amplion. Toen aan het begin van de jaren
dertig radio en luikspreker geïntegreerd werden kwam
het bedrijf echter in moeilijkheden.

comptable

Bosvoorde),

Jean

expert-

Servais

(Rue

Vandenschrick 74, Brussel) en homme
des lettres Léon Donnay (Rue Lous
Ernotte 79, Watermaal-Bosvoorde).
Het

(La Radiophonie Pour Tous, jaren twintig)

20,

maatschappelijk

[...]“toutes

espèces

doel

luidde:

d’opérations

commerciales, ondernemerles ou financières, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement aux applications d’électricité et spécialement la fabrication
et la vente de haut-parleurs »114.
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 500.000 frank vertegenwoordigd door 500 aandelen en onderschreven door: E. Graham (100), W. Lynas (10), C. Camus (100), I. Lepage
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(100), E. Warnant (100), J. Servais (30), L. Donnay (10)115. Men verkocht en vervaardigde
luidsprekers van Engelse makelij die bedoeld waren om aangesloten te worden op radiotoestellen. Aanvankelijk waren het hoornluidsprekers, maar in de loop van de jaren twintig
werden ze opgevolgd door nieuwe types (Radio Home, 10 januari 1927).
Op 31 maart 1931 werd op een
algemene vergadering besloten tot de
“mise en liquidation” (21-24 april, 6017)
die in januari 1933 afgesloten werd116.In
de jaren twintig waren deze luidsprekers
nochtans toppers geweest. Echter, begin
jaren dertig brak de trend door om de
luidspreker samen met het chassis in de
Links: publiciteit voor de Amplion luidsprekers.

kast te monteren. Losse luidsprekers

(Radio Home, Bruxelles, 1926)

werden dan in feite overbodig, en de vraag
daalde aanzienlijk.

8.2. Compagnie Continentale Trialmo (1925-)117

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue Huart-Hamoir 44-46 te Brussel,
werd gesticht 7 april 1925 voor notaris V. Scheyven te Brussel. Betrokken bij de oprichting waren: reservemajoor van het Italiaanse leger Ermano Beltrano (Chaussée de Charleroi 185, St.-Gillis), beheerder van de maatschappij Graaf Renzo Cardelli Rinaldini (Rue de
Tenbosch 109, Ixelles), ingenieur Lucien Wynen (Rue de Merlo 22, Ukkel), écuyer, doctor
in de rechten en directeur van de maatschappij Jean Terlinden (Rue Belliard 142), beheerder van de maatschappij Jean-Baptiste Evrard (Avenue Louise 197, Brussel), beheerder
van de maatschappij Ernest Casimir-Lambert AvenueLouise 214), ondernemer Maurice
Léonard (Rue de Livourne 143, Ixelles), doctor in de rechten Gaëtan Carlier (Boulevard du
Régent 3, Brussel), directeur van de maatschappij Alfredo Méserri (Rue Steyls 103, Brussel), ingenieur Mathieu Demonty (Square François Riga 10, Schaerbeek), technicus115
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ingenieur Pierre Tollenaere (Boulevard Léopold II 209, St.-Jans-Molenbeek), ingenieur
Alexandre Grisel (Rue de Vallée 29, Ixelles), ingenieur Maurice Edward Fox (Rue Royale
240, St.-Joost-Ten-Node), mecanicien Léopold Turbet (Rue Charles Quint 88, Brussel),
ingenieur Alexandre Motschan (Rue François Gay 261, St.-Pieters-Woluwe) en doctor in
de wetenschappen Georges De Boeck (Rue Sainte-Marie 7, Luik118.
Het doel van de onderneming luidde: “La construction et la vente des appareils de radiotéléphonie “Trialmo” (art. 1 ), l’exploitation des conceptions, procédés, modéles, secrets de fabrication, dessins quelconques, brevetables ou non, de M. Alexandre Motschan
en de matière de radiotéléphonie et radiotélégraphie, ainsi que la vente des brevets éventuels s’y rapportant et leurs licences (art. 2), la fabrication et le commerce de tous appareils et machines servant à l’émission, la transmission et la réception radiotéléphoique, de
leurs accessoires et (art. 3) en général la fabrication et/ou commerce de tous appareils,
machines, produits ou matériel ayant un rapport quelconque avec la production, la transmission ou l’utilisation de ‘électricité ou de son sous toutes leurs formes, de tous appareils
scientifiques et mécaniques généralement quelconques »119. In de jaren twintig en dertig
vervaardigde men omroepontvangers voor amateurs.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 200.000 frank, vertegenwoordigd door
400 aandelen van 500 frank. Daarnaast werden 800 stichtersaandelen zonder waardebepaling uitgegeven.
Beltramo, Cardelli Rinaldini en Wynen brachten de Entreprise d’appareils Trialmo,
gevestigd in de Rue Royale 166 te Brussel, bestaande uit gereedschap, goederen en laboratoriumuitrusting ter waarde van 13.500 frank in, goed voor 54 kapitaalsaandelen en 54
stichtersaandelen. Motschan droeg alle procédés, concepten modellen, fabrikatiegeheimen,
(al dan niet gebreveteerde) ontwerpen voor de constructie, montage en afstelling van apparaten voor radiotelegrafie en radiotéléphonie, hun accessoires en vooral die van de toestellen Trialmo over aan de nieuwe maatschappij. Hiervoor werden hem 36 stichtersaandelen
toegekend.
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Belrtramo, Cardelli Rinaldini en Wynen namen elk 18 kapitaalsaandelen voor hun rekening. De overige 346 werden onderschreven door: Beltramo en een groep (113), Wynen
(37), Demonty (10), De Boeck (10), Cardelli Rinaldini (15), Fox (40), Grisel (40), Terlinden (8), Tollenaere (20), Mésseri (4), Carlier (14), Casimir-Lambert (4), Evrard (20), Léonard (8) en Turbet (3)120. In het dienstjaar
1931 realiseerde men een “bénéfices sur ventes” van 263,113,74 frank121.
De algemene verdeling, garantie en
onderhoud van de radiotoestellen Trialmo
werd verzorgd door Radio Service Draco
(S.A. Maison A. & J. Draguet, Rue Brogniez
144, Brussel), tevens exclusieve concessiehouder van de merken ARON, NORA (radiotoestellen),en GOSSEN (meetapparatuur)122.

8.3. Stellavox/Barco (1933-1938)/Cobar (1934-)123

8.3.1. De ondernemer Lucien Depuydt

De Poperingenaar Lucien de Puydt leek kort na de Eerste Wereldoorlog voorbestemd
om in de voetsporen te treden van vader Jules, een handelaar in juwelen, goud, zilver en
horloges. Lucien was echter gefascineerd door het fenomeen van de draadloze telegrafie.
Tijdens zijn juweliersopleiding aan de hogeschool van Antwerpen schreef hij zich dan ook
in voor avondlessen in de radiotechniek gedreven door zijn interesse voor techniek en de
commerciële mogelijkheden van het medium.
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Annexes au Moniteur Belge de 1925, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 5320, p. 1618
Annexes au Moniteur Belge de 1932, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8553, p. 3935
La Radio-Industrie, Revue Professionelle Independane de la T.S.F. et des Industries connexes, Fitz- Patrick, september 1934, p. 361
Gebaseerd op: BUYST E., LOWYCK K., SOETE A., An eye for niche markets, the strategic growth of
Barco, Lannoo, Tielt, 2004., pp. 1-110. en de elektronische versie vanaf 1934:
http://users.telenet.be/on1aht/Barco/Barco_geschiedenis/Barco_geschiedenis.htm (De beginjaren 19341940)
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In de jaren twintig verkocht Lucien in de juwelierszaak radiotoestellen van bekende nationale en buitenlandse merken zoals S.I.C.E.R. (Belgisch), Orthodyne (Belgisch), Saba
(Duits), Telefunken (Duits).
Na diens legerdienst bij het 2e radiobataljon tijdens de Eerste Wereldoorlog startte Lucien met de assemblage van eenvoudige kristalontvangers. Dankzij zijn technische onderlegdheid en dankzij de vooruitgang van de radio-elektrische techniek werden al snel radiobuizen en luidsprekers gemonteerd. In 1925 werd naast de assemblage van kristalontvangers - die toen technisch al achterhaald waren en nooit maximaal ontwikkeld zouden worden - op kleine schaal gestart met de assemblage van lampenradio’s.
De oprichting van Radio-Bruxelles (en opvolger Radio Belgique) in 1923, buitenlandse
radiostations, de activiteiten van de S.B.R. en S.I.C.E.R. en de elektrificatie van steden en
gemeenten (de electrificatie van Poperinge was in 1926 voltooid) deed de vraag gevoelig
toenemen.
In 1928 ging De Puydt over tot een grotere productie van het eigen merk “Stellavox”,
een batterijradio met een aangepast chassis. Rond die periode kwamen echter de “reseau”
radiotoestellen op die men rechtstreeks op het lichtnet kon aansluiten. Daardoor werd zeulen met loodzware batterijen overbodig en geknoei met batterijladers vermeden. Bovendien
werden de toestellen ook een pak gebruiksvriendelijker. Het lichtnet was evenwel onderhevig aan veelvuldige storingen waardoor de batterijontvangers niet in onbruik geraakten.
Een andere factor die De Puydt ertoe aanzette om de productie van de “Stellavox” op te
voeren was de oprichting van de regionale zenders en in het bijzonder die van Radio
Kortrijk in 1927. Ze genoten een grote populariteit bij de bevolking dankzij het “gesproken dagblad”met hoofdzakelijk regionaal nieuws. Deze zenders overleefden dankzij reclame-inkomsten (die door de overheid verboden waren)en giften van symphatisanten en liefhebbers.
Rond die tijd begon het radiotoestel een vaste stek in de huiskamers in te nemen. Het is
te zeggen, in die van de hogere inkomenklasses. Zo kostte het luxemeubel van de “Stellavox” 8000 frank, het basismodel 2.950. De Puydt bood daarnaast nog een goedkoper
model aan genaamd de “Ster”, een knipoogje naar het wekkerhuismerk dat vader Jules na
de oorlog in de juwelierszaak verkocht. Kostprijs: 2.495 frank. In vergelijking met de andere merken en platendraaiers waarvan de prijzen van een goede 5.000 tot 10.000 frank
liepen waren ze dus vrij goedkoop. Desondanks diende een arbeider ettelijke maandlonen
op te hoesten indien hij een toestel in huis wilde halen. In die tijd verdiende men vaak niet
meer dan 1 frank per uur.
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Net als de S.B.R. bood Depuydt gratis proefluisteren (2 weken) en een hersteldienst
(binnen de 24 uur). Vanaf 1930, met de oprichting van het N.I.R., groeide radio uit tot een
massamedium. Naast herstellingen en vervanging van batterijen en radiobuizen kwam er
nog eens een jaarlijkse luistertaks bij: 60 frank voor een lampenradio en 20 frank voor een
kristalontvanger. Aan het begin van de jaren dertig vond men in de arbeidershuiskamers
dus hoofdzakelijk laatstgenoemde type ontvanger.

8.3.2. Professionalisering

Tot 1928-1929 geschiedde de productie van radiotoestellen op de zolder van de juwelierszaak in de Gasthuisstraat 6 te Poperinge. Omdat de zaak dreigde uit haar voegen te
barsten huurde hij ruimte in het gebouw van de drukkerij Sansen, gesitueerd in dezelfde
straat, waar de lokale krant de Poperingenaar werd gedrukt. In de jaren 1928 en 1929 werd
het personeelsbestand telkens et 1 persoon uitgebreid. Voordien was dit beperkt tot 2 à 3
werknemers. Daarnaast was de werkplaats voor juwelen in de Gasthuistraat 8 reeds afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw.
In 1931 waren er naast 4 werknemers tevens 3 agenten actief waaronder zijn om Omer
Stevens die in zijn zaak aan de Vanpeerenboomplaats in Ieper eveneens radiotoestellen
verkocht. In datzelfde jaar verwierf De Puydt dankzij zijn verbondenheid met de radioimport firma Radiophonic Belge het monopolie voor Oost en Westvlaanderen van het
Amerikaanse radiomerk Zenith. De eerste maand verkocht Lucien maar liefst 70 toestellen. Dit was te danken aan het feit dat de Zeniths enkele honderden franken goedkoper
waren dan concurrerende merken en de typisch Amerikaanse vormgeving. De radio’s waren echter niet uitgerust om middengolf te ontvangen waardoor verdere expansie uitbleef.
Na een bezoek aan de Zenithfabrieken te Chicago in de zomer van 1932 was dit euvel echter verholpen en werden er radio’s verkocht die zowel op lange als de korte golflengten
ontvangst hadden.
Lucien zou nog meerdere keren de Verenigde Staten aandoen en bezocht er de fabrieken van R.C.A. en Colonial. Van laatsgenoemde onderneming werd hij in 1933 de officiële verdeler voor beide Vlaanderen. De Amerikaanse connectie was van grote invloed voor
de invoer van radio’s en invalshoeken voor de productie en organisatie van de arbeid.
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8.3.3. Barco (1933-) en Cobar (1934-)

Tengevolge van de mondiale crisis werden in 1932 de Belgische invoertaksen verhoogd om de eigen industrie en economie te beschermen. Volledige radiotoestellen importeren werd aanzienlijk duurder. De Puydt besloot enkel de Amerikaanse chassis in te voeren. Immers, het gewicht van de goederen was doorslaggevend bij de bepaling van de taks.
In België zocht De Puydt naar toeleveringsbedrijven voor de omkasting en de luidsprekers.
De condensatoren waren afkomstig van Carpentier (Carad), de transformators van A.E.L.
(Marcinelle) en de lampen waren Amerikaans (National Union). De meubels werden aanvankelijk geleverd door Lefevre (Kortrijk). Vanaf 1938 werd Rousseau uit Oostende onder
de arm genomen.
Op 4 november 1933 werd de firma Barco (Belgian
American Radio Corporation) opgericht. De oprichters
waren Lucien Depuydt, Jules Depuydt (Rue de l’Hôpital 6,
Poperinghe), Joseph Meersman (Avenue Jean Breydel 40,
Kortrijk), de handelaars Joseph Volkaert (Rue de Gand 28,
Mont-Saint-Amand) en Arsène Callewaert (Boulevard Pierre Tack 27, Kortrijk), expert-comptable Edgard Lauwers
(Rue Frans Roffiaen 46, Ixelles-Bruxelles) en elektricien
Jean Moreau (Chausée de Haecht 197, Schaerbeek). Lucien
Barco radiotoestellen waren
samengesteld uit Amerikaanse
techniek, maar gebouwd in
België. Om de hoge
invoerrechten te omzeilen
werden enkel de chassis uit de
Verenigde Staten ingevoerd. De
behuizing werd in België
uitbesteed. (La Radio-Industrie,
1934)

en diens waren in feite de enige stichters. De overige
tekenden slecht in voor de vorm124. De zetel van de naamloze
vennootschap was gesitueerd in de Frans Roffiaenstraat 46 te
Elsene. Later verhuisde men naar de Montagne aux Herbes
Potagères te Brussel.
Barco had tot doel: “l’achat, la fabrication et la vente de

tous appareils électriques et radio-életriques et de tous articles qui s’y rapportent »125. Het
startkapitaal bedroeg 50.000 frank vertegenwoordigd door 100 aandelen van 500 frank die
werden verdeeld over L.Depuydt (51), J. Depuydt (20), J. Meersman (5), J. Volckaert (1),
A. Callewaert (1) E. Lauwers (2) en J. Moreau (20). Lucien Depuydt, Jules Depudt en Jo-

124
125

Een naamloze vennootschap diende te bestaan uit ten minste 7 geassocieerden
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 14083, p. 1203
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seph Meersman werden beheerders126.Tussen 1931 en 1933 verdubbelde het personeelsbestand: van 4 naar circa 10 werknemers. Het uurloon bedroeg 1 frank.
Het toenemende succes van de regionale zenders en het plan van Luzern van 15 januari
1934 voor de verdeling van Europese golflengten zwengelden de vraag en de productie
aan. Deze evolutie in het radiolandschap zorgde er echter voor dat de aanduiding van de
zenders op veel toestellen niet meer overeenstemden met de nieuwe golflengten. Bij Zenith ving men dit op door gebruik te maken van voorgedrukte stationslijsten.
In 1934 reisde Lucien De Puydt voor de derde maal naar de Verenigde Staten voor de
aankoop van machines en chassis. Op de wereldtentoonstelling van Chicago kwam hij in
contact met ingenieur Frank Bowens die werkzaam was bij Zenith. Deze man zou een de
rol van sleutelfiguur vertolken bij de uitbouw van de assemblage en distributie te Poperinge. Op 12 september 1934 werd Cobar opgericht: Construction Belge d’Appareils de
Radio. Frank Bowens werd directeur met als taak: “diriger la fabrication à vender tout le
materiel et toutes marchandises de la société, executer et marchés, encaisser et donner
quitance de toutes dues, recevoir et signer toutes correspondances, remplir toutes formalités en doune auprès de la poste et les chemins de fer » (Buyst E; p. 35). Bowens werd nu
de grootste aandeelhouder. Jules en Lucien De Puydt bleven respectievelijk voorzitter en
gedelegeerd bestuurder.
Met Cobar kan men gewagen van een echt assemblagebedrijf en de start van een productiefirma. De toestellen waren samengesteld uit Amerikaanse techniek, maar vervaardigd in België. Tot 1938 bleven beide bedrijven naast elkaar bestaan. Cobar kan worden
beschouwd als het moederbedrijf dat de radio’s en de infrastructuur voor Barco leverde.
Het opschrift Barco sierde dan ook de radiotoestellen.

8.3.4. De jaren dertig

De jaren dertig waren het decennium van de radio. In de periode 1935-1939 ontwikkelde Cobar zich dan ook als een toonaangevende radioproducent in België die de strijd kon
aangaan met S.B.R. en Philips. Vanaf 1934 steeg het aantal werknemers met als hoogtepunt circa 40 werknemers in 1937-1938. Het aantal schommelde evenwel van maand tot
maand. De productie van radio’s begon in september en liep tot december. In het “dode”
126

Annexes au Moniteur Belge de 1933, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 1484, p. 1205
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seizoen produceerde men dan weer onderdelen en luidsprekers om de dalende vraag naar
radio’s te compenseren en ontslagen zoveel mogelijk te reduceren. In 1936, het jaar van de
nationale staking, legden ook de werknemers van de mechaniek-afdeling het werk neer. In
1935 waren slechts 7 mensen tewerkgesteld, in 1936 19. In reactie op de sociale onrust
werd het uurloon verhoogd tot 4 frank. Een jaar later steeg het aantal werknemers tot 36,
waaronder 20 vrouwen.
Tussen september 1934 en april 1935 werden 2.000 toestellen geassembleerd. Het betrof niet alleen Barco toestellen, maar ook het goedkopere merk Union Nationale Radio.
Het eerste Barcomodel kostte 1.950 frank en was ruim 1.000 frank goedkoper dan een Stellavox. Deze concurrentiële prijs was te danken aan de ingevoerde Amerikaanse chassis.
Verdere groei werd mogelijk gemaakt door een nieuwbouw van drie verdiepingen. Op
het gelijkvloers bevonden zich de kantoren en het mannenatelier met boormachines, op de
eerste verdieping was het vrouwenatelier met reveteermachines ondergebracht. De winkel
en het atelier in de Gasthuisstraat bleven in gebruik. Daarnaast werd nog een gebouw in de
“Poorte van Salomé”in de Pottestraat als machinekamer in gebruik genomen. Vanaf 1935
draaiden daar de plooi-, snij- en ponsmachines. Het machinepark stelde Cobar in staat om
steeds meer radio-onderdelen zelf te produceren. Deze tendens was ook merkbaar bij andere grote en middelgrote producenten. Tot 1935 gebruikte men het Zenith chassis waarvoor
Cobar een omhulsel plooide en de bemeubeling uitbesteedde. Nadien opteerde men voor
het chassismodel van ingenieur Lederer uit New York.
In 1936 werd naar het voorbeeld van Philips gestart met de productie van transformatoren en luidsprekers van het merk Barco of Douglas. Aanvankelijk werd het meest geavenceerde onderdeel, de matrijzen, aangekocht. Aangezien men voor de bobinage en transformatoren van luidsprekers reeds machines had aangekocht was de stap naar de productie
van radiotransformatoren niet zo groot. Het aanpassen van de bestaande vacuümmachines
en de aankoop van enkele nieuwe bleken voldoende. De transformatoren werden gebruikt
voor de eigen productie, maar werden eveneens verkocht aan andere bedrijven.
Met deze diversificatie van de productie werd Cobar zelfstandiger en kreeg men meer
slagkracht. Rationalisatie van de bedrijfsorganisatie was er een ander gevolg van. De productie geschiedde voortaan in grotendeels onafhankelijke afdelingen met aan het hoofd
telkens een verantwoordelijke technicus of ingenieur. Vanaf 1937 werd hen een beheermandaat verleend om de band met Cobar nog strakker aan te halen. De reizen naar de Zenithfabrieken in de Verenigde Staten (’34, ’35, ’39) waren doorslaggevend voor de aan-
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koop van machines, know how en de organisatie van productie en arbeid waarbij De Puydt
het voorbeeld volgde van het Taylorisme, ook wel het “scientific management” genoemd.
Noodzakelijk voor de diversificatie van de productie was een eigen productielaboratorium. Dat kwam er in 1935. Naast de productie van het Lederer chassis werd een kleinere
productie gestart van een ander type op vraag van (groot)handelaars die over wilden gaan
tot de productie van een eigen merk. Daardoor kon de productie in 1936 en 1937 verder
zonder de vaste kosten te vergroten. Dankzij de nauwe contacten met Zenith was Cobar op
de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen die de Amerikaanse firma in haar
modellenreeksen integreerde. Vanaf 1934 was er een anti-fading systeem, een pentodelamp, 7 super heterogynelampen en automatische volumeregeling. Veelbeluisterde Franse stations zoals Radio Toulouse, Radio Normandie en Poste Parisien konden aldus met
een minimum aan storing worden beluisterd. Het anti-fading systeem werd pas in 1937
standaard op de Barco toestellen. Om netstoringen op te vangen maakte men gebruik van
batterijen en een surpressor lamp.
Pogingen om de productie uit te voeren naar de buurlanden en zo het “dode seizoen” te
kunnen compenseren werden gefnuikt door het aanzwellende protectionisme in 1935. Dat
zogenaamde dode seizoen werd in de loop van de jaren dertig steeds minder vast omlijnd.
Toch werd vanaf 1936 een vertegenwoordiger aangeworven voor Noord-Frankrijk.
De Puydt toonde ook zijn zakelijk talent in marketingcampagnes. In 1936 beschikte
Barco over een wagenpark bestaande uit twee grote Barco reclamewagens en 7 wagens
bestemd voor de verkopers. Daarnaast waren er wielerwedstrijden (c.f. S.B.R.), tombola’s,
handelsbeurzen en de vele radiotentoonstellingen en salons. De eerste tentoonstelling met
Barco radiotoestellen was op het salon te Brussel. Net als andere radioproducenten en verkopers bood Barco ook de mogelijkheid om gespreid te betalen. In 1936 werd een systeem
van uitgiftebonnen geïntroduceerd waardoor het bedrag niet ineens diende te worden opgehoest.
Desondanks bleek Cobar op 21 juli 1936 een verlies van 43.798.08 frank geleden te
hebben. Dit was onder meer te wijten aan het gebrek aan ervaring van het personeel en de
veelvuldige diefstallen uit het magazijn waar de firma mee te kampen had. Een andere verklaring die De Puydt aandroeg had betrekking op de productie van zoveel mogelijk onderdelen om niet afhankelijk te zijn van het buitenland en werk te kunnen verschaffen aan
zoveel mogelijk Belgische arbeiders. Het past allemaal in het plaatje van “Koopt Belgisch”
en andere crisisbestrijdingsmechanismes van die tijd.
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Vanaf 1937 werd het aantal types sterk uitgebreid met namen als “dictator” of “imperator”. Het goedkoopste model, de “Benjamin” kostte 1.495 frank. De “Typhon” was met
een prijs van 3600 frank het duurste uit de 9 modellen tellende reeks. Preselecties waren nu
mogelijk, enkele modellen hadden een pick-up aansluiting, er werd een krachtigere eindlamp gemonteerd en de schaal werd in verschillende kleuren uitgevoerd. Radio’s waren nu
onderhevig aan de mode en jaarlijks werden nieuwe modellenreeksen op de markt gebracht
met technische en optische wijzigingen. De radio was uitgegroeid tot een consumentenpoduct. In datzelfde jaar brak ook het automatic tuning systeem door. In de Verenigde Staten
was het al standaard, terwijl Barco het systeem als één van de eersten in Europa als optie
aanbood. Sommige modellen konden niet alleen (ultra) korte, maar ook middengolf ontvangen. Al deze inspanningen resulteerde in 1937 in een nettowinst van 6141, 59 frank.
In 1938 steeg het personeelsbestand tot 38 werknemers en werd een nettowinst gerealiseerd van 14.259.64 frank. Desondanks diende eind 1938 nog steeds 23.396.95 frank afbetaald te worden. Op zeven september ging uiteindelijk alles over op N.V. Cobar. De merknaam Barco bleef behouden. De Duitse inval in mei 1940 leidde tot het stilvallen van de
radiohandel. Stichter Lucien de Puydt kwam om na een auto-ongeval127.

127

http://users.telenet.be/on1aht/Barco/Barco_geschiedenis.htm
Adaptatie van de onderzoeksresultaten naar de bedrijfsgeschiedenis van barco door een medewerker aan de
Katholieke Universiteit Leuven (auteur onbekend) in opdracht van Barco. Het betreft het eerste deel gaande van 1934-1940 en is gebaseerd op archiefmateriaal, interviews en private verzamelingen. De tekst werd
gepubliceerd in een jubileumuitgave die verdeeld werd onder de huidige medewerkers van het Kortrijkse
bedrijf dat na de oorlog uitgroeide tot een wereldspeler op het vlak van elektronica. Gedetaileerde informatie is te vinden in het boek: “Barco: an eye for niche markets”.
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8.4. Radio & Broadcasting Company/ Radio Broadcasting Company (R.B.C.)/ Radio
Belgian Corporation (R.B.C.)/ Radio Belge de Construction (R.B.C).

De geschiedenis van R.B.C. is complex te noemen en werd gekenmerkt door naamsveranderingen, de oprichting van dochterondernemingen en sluitingen. Onder de merknaam R.B.C. vervaardigde men omroepontvangers. Daarnaast speelde de onderneming een
belangrijke rol bij de oprichting van de N.V. Radio in 1928-1929 en legde men zich toe op
de uitbouw en ontwikkeling van de radiodistributie.
Na enkele voorspoedige jaren werd de maatschappij zwaar getroffen door de crisis. In
een poging om de meubelen te redden werden tal van constructies in de vorm van zustermaatschappijen opgezet met steeds licht afwijkende namen zodat de initialen R.B.C. telkens gehandhaafd bleef. Desondanks bleven de verliezen zich opstapelen.
Over deze maatschappij is nauwelijks iets geweten. Er rest ons niets meer dan de aktes
en aankondigingen in het Belgisch Staatsblad (1925-1939).
8.4.1. Radio & Broadcasting Company (1925-)

Op 1 december 1925 werd in de Quai Saint-Léonard 70 te Luik een coöperatieve
maatschappij opgericht door de ondernemers Jules Hamal (Rue Dossin 14, Luik) en Charles Nagant (Quai Saint-Léonard, Luik), rentenierster Nathalie (weduwe) Delvoie (Rue de
Hasselt 37, Tongeren), rentenierster Gabrielle Delvoie-Lamotte (Boulevard du Nord 9,
Tongeren), , Delvoie Nathalie (Boulevard du Nord 9, Tongeren), burgerlijk mijningenieur
Emile Delvoie (Boulevard du Nord 9, Tongeren) en Yvonne Delvoie (Boulevard du Nord
9, Tongeren).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “l’exploitation des industries électriques,
radio-éléctriques et mécaniques, notament la fabrication, le commerce, la vente et l’achat
de toutes fournitures relatives à l’électricité, la T.S.F., la télémécanique et la mécanique et
tout ce qui s’y rapporte directement ou indirectement. Elle pourra fabriquer et vendre tous
appareils, articles, pièces et accessoires les plus divers rentrant dans le cadre de ces industries exploiter des brevets, organiser des démonstrations, faire de la radiodiffusion
sous quelque forme que ce soit, entreprendre des montages, des installations de postes tant
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d’émission que de réceptions, faire des réparations, etc » Het maatschappelijk kapitaal was
onbegrensd, met een minimum van 7.000 frank128.
8.4.2. Radio Broadcasting Company (R.B.C., 1929-)

De zaken gingen blijkbaar voorspoedig, want 4 jaar later werd een nieuwe maatschapij
opgericht. Deze naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Tongeren (Henisweg 34) en vanaf 15 juni 1933 te Leuven, werd opgericht op 28 februari 1929 voor notaris Aloïs Torfs te Antwerpen. Bij de oprichting waren betrokken: Eerwaarde en bestuurder
van de Ambachtsschool te Tongeren Emile-Paul-Hubert Delvoi, advocaat en staatsminister
Aloïs van de Vyvere (Sint-Michielslaan 55, Brussel), de samenwerkende maatschappij
Radio & Broadcasting Company (R.B.C.) vertegenwoordigd door de ondernemers Jules
Hamal (Dossinstraat 14, Luik) en Charles-Nicolas-Eugene Nagant (Sint-Leenaartskaai 70,
Luik) en burgerlijk mijningenieur Antoine-Marie-Armand-Emile Delvoie (Ridderstraat 7,
Tongeren), ondernemer Eduard De Beukelaar (Ekeren), bestuurder van de zender RadioBelgique Marcel Soust (Capouilletstraat 26, Brussel), ondernemer John De Beukelaar
(Brialmontlei 29, Antwerpen), meubelfabrikant Etienne Stevens (Onze-Lieve-VrouwWaver) en handelaar August Dillen (Denderstraat 44, Antwerpen)129.
Het doel van de onderneming was: […] “het uitbaten van alle nijverheids-, handels,en financieele zaken en ondernemingen, inzonderheid die welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met elektriciteit, radioomroep en radionijverheid, televisie, mekaniek en telemekaniek”130.
Het maatschappelijk kapitaal was - in vergelijking met andere ondernemingen - hoog te
noemen: 1.500.000 frank vertegenwoordigd door 3.000 aandelen van 500 frank en verdeeld over E. Delvoie (voor A. Van De Vyvere, 20), de samenwerkende maatschappij Radio Broadcasting Company (1000), E. De Beuckelaar (400), M. Van Soust de Borkenfeldt
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Annexes au Moniteur Belge de 1925, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 13854, pp. 2833-34
Annexes au Moniteur Belge de 1929, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 3287, p. 3134
Annexes au Moniteur Belge de 1929, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 3287, p. 3135
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(10), V. De Beuckelaar (570), J. De Beuckelaar (400), E. Stevens (200) en A. Dillen
(400)131.
In 1930 begon het echter te rommelen in de maatschappij. Op 7 september 1930 gaven
een pak personen hun ontslag als beheerders van de vennootschap: doctor in de rechten A.
Van de Vyvere (St. Michielslaan 55, Brussel), ondernemer Eduard De Beukelaar (Ekeren),
handelsagent A. Dillen (Mariaburg, Antwerpen), handelaar John De Beukelaar (Brialmontlei 29, Antwerpen) en ondernemer Victor De Beukelaar (Rubenslei 25, Antwerpen)132. De
redenen hiervoor zijn helaas onbekend. Mogelijk werd men geconfronteerd met de negatieve gevolgen van de crisis en de zware buitenlandse concurrentie.
In tegenstelling tot de Société Belge Radio-électrique distancieerd de Radio Broadcasting Company zich niet van de radiodistributie die toen in België doorbrak. De grote fabrikanten wierpen op dat de oprichting van centrales nefast was voor de verkoop van omroeptoestellen. R.B.C. kreeg het steeds moeilijker en besloot in de vroege jaren dertig tot de
oprichting van een distributienet. Op 3 oktober 1932 verkreeg de maatschappij na een Ministerieel Besluit van toelating tot de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie133. Vermoedelijk werd dit uitgebouwd in de streek rond Tongeren.
Na twee moeilijke jaren was er blijkbaar beterschap in zicht, want op 10 februari 1933
werd het kapitaal opgetrokken naar 4.000.000 frank134. Daartoe werden 7.500 aandelen
zonder waardebepaling uitgegeven. Het optimisme was slechts van korte duur. Ten gevolge van de om zich heen grijpende economische crisis bleek de Radio Broadcasting Company op 10 juni 1933 een verlies van 1.303.338.03 frank opgelopen te hebben. Op 27 september 1934 werd dan ook beslist om het kapitaal terug te brengen tot 2.835.000 frank135.
Een jaar later werd, ondanks de uitbouw van een net voor radiodistributie, andermaal een
verlies van 735.000 frank opgetekend. In reactie daarop werd op 25 september 1935 het
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Annexes au Moniteur Belge de 1929, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 3287, p. 3135
Annexes au Moniteur Belge de 1930, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 14127, p. 2488
Le Moniteur Belge, 19 november 1932, Ministerie van P.T.T., p. 6244
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 1426, pp. 1098-99
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 12683 p. 137.
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kapitaal teruggebracht tot 2.100.000 frank bedoeld voor “amortissement de pertes et de
constitution d’un fonds de réserve et d’amortissement”136.
8.4.3. Radio Belgian Corporation (R.B.C., 1933-1937)

Op 15 juni 1933 werd nogmaals een nieuwe naamloze
vennootschap opgericht: de Radio Belgian Corporation, in
afgekorte vorm R.B.C. Tongeren. Deze (zuster)maatschappij
werd gefinancierd door R.B.C. Leuven: “apport d’une partie de l’actif et du passif, se rapportant à la fabrication et au
commerce des appareils radio-électrique, à une société anonyme nouvelle, dont le capital sera fixé à 1 million de
francs.”.
Het doel van de maatschappij luidde: […]“ het uitbaten
van alle nijverheids-, handels en finacieele zaken en onStrooibriefje uit het eind van de
twintiger jaren (eigen collectie)

dernemingen, inzonderheid die welke

rechtstreeks of on-

rechtstreeks verband houden met elektriciteit, radio-omroep

en radionijverheid, televisie, mekaniek en telemekaniek”137. Men richtte zich respectievelijk op uitbating en productie. Opvallend is dat nu ook televisie in de statuten verschijnt.
De nieuwe onderneming beschikte over een vastgelegd kapitaal van 1000.000 frank
vertegenwoordigd door 1.000 aandelen van 1.000 frank. De N.V. Radio Broadcasting
Company, met E. Delvoie en A. Foyer als vertegenwoordigers, leverde de N.V. Radio Belgian Corporation Tongeren meubelen, machines, materiaal, werktuigen, waren, grondstoffen, klienteel, het fabrieksmerk, een postchequerekening, geldspeciën, schuldvorderingen
en schulden ter waarde van 900.000 frank. Ingenieur E. Delvoi en A. Foyer werden 900
aandelen van 1.000 frank toegekend. De overige werden onderschreven door J. Hamal (1),
E. Delvoie (1), A. Foyer (48), C. Nagant (1) en E. Delvoie (1)138. De oude onderneming
bleef voortbestaan naast de nieuw opgerichte.
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Annexes au Moniteur Belge de 1935, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, acte 13653, p. 334
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, p. 112-13
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, p. 112-13
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Op 30 juni 1934 bedoeg de “perte sur fabrication” 64.776.95 frank en de brutowinst
60.585 frank. Globaal gezien maakte men ernstig verlies: 476.856.22 frank139. Drie jaar
later, op 23 september 1937 werd de Radio Belgian Corporation ontbonden140.

8.4.4. Radio-belge de Construction (R.B.C.), (1934-)

Een jaar later werd andermaal een maatschappij opgericht: de Radio-belge de Cosntruction. Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Brussel, werd gesticht op 8 december 1934 voor notaris Jean-Félix Peeters te Leuven. De initiatiefnemer was de naamloze
vennootschap Radio Belgian Corporation (Tongeren). Ze werd vertegenwoordigd door
ingenier Emile Delvoie (Boulevard du Treize Août 9, Tongeren), ondernemer Alwin Foyer
(Statenlaan 95, La Haye), handelaar Maurice Beaupain (Rue Jean Baptiste Colyns 108,
Ixelles), handelaar Josep Goffin (Rue de la vallée 17, Brussel), ingenieur Georges Vanhoute (Rue de la Montagne 69, Roclenge), ingenier Alphonse Boulle (Grand Route 320, Wonck), directeur van maatschappijen Hervé Robert (Rue du Tocsin 3, Brussel), directeur van
maatschappijen Robert Spengler (Boulevard Emile Bockstael 91) en expert-comptable
Gaston-Desirée Jadoul (Square François Riga 48, Brussel).
Deze onderneming was de zoveelste zusteronderneming van de in 1933 opgerichte Radio Belgian Corporation en had als doel: […] “ l’exploitation industriele, commerciale et
financière d’affaires et d’entreprises se rapportant d’une manière générale l’électricité, la
radiophonie sous tous ses aspects, la télévision, la mécanique de précision et la télémécanique, ce tant en Belgique qu’à l’étranger »141.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 500.000 frank vertegenwoordigd door
2.000 aandelen van 250 frank. Daarnaast werden 1.000 stichtersaandelen uitgegeven.
De Radio Belgian Corporation stelde de het fabrieksmerk R.B.C. (met uitzondering van
het materiaal voor radiodistributie), de know-how (productiemethodes, onderzoeksresultaten) en het cliënteel aan de Brusselse maatschappij ter beschikking. Daarnaast bracht men
alle benodigdheden in die de Radio belge de Construction binnen afzienbare tijd bedrijfs139
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Annexes au Moniteur Belge de 1934, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 12684, p. 138
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klaar kon maken: het machinepark (machines-outils, bobineuses, presses en plieuses,
60.000 frank.), uitrusting (appareils de mesure et de laboratoire, filière, étaux, fers à souder, limes, mèches, sarands et une installation de peinture au revolver, 20.000 frank), kantooruitrusting en meubelen (10.000 frank), een Citroën bestelwagen (12.500 frank), productiemateriaal (récepteurs et des haut-parleurs en voie d’achèvement ou de pièces diverses, 177.716.26 frank), de stock (79.783.74 frank), het gebruik van de fabrieksgebouwen,
de motoren, materialen en uitrusting in de Henisweg te Tongeren tot 30 juni 1935. De Radio Belgian Corporation werd hoofdaandeelhouder met 1.200 aandelen en 600 stichtersaandelen. De overige 800 aandelen werden onderschreven door: M. Beaupain (60), J. Goffin (40), G. Vanhoutte (100), A. Boulle (100), H. Robert (198), R. Spengler (300), G.-D.
Jadoul (2)142.
Vanaf 1935 liepen de zaken goed. Het dienstjaar werd afgesloten met een nettowinst
van 31.729.53 frank143. Over de verdere lotgevallen van R.B.C. is verder niets bekend.
8.5. De radioelektrische activiteiten van Philips in België (1925-)144

De Eindhovense fabrikant Philips startte na de Eerste Wereldoorlog haar commerciële
activiteiten in België. Aanvankelijk betrof dit de verkoop, distributie en productie van
gloeilampen. In 1925 werd de Philips Radio Belge (1925-) opgericht om de verkoop van
radiolampen. Aan het eind van de jaren twintig kwam er uitbreiding met de verkoop van
radiotoestellen. Omdat radiotoestellen snel aan populariteit wonnen werd dan ook een productie-eenheid gestart. In 1929-1930 resulteerde dit in de bouw van een moderne fabriek te
Leuven die duizenden arbeider werk verschafte. Philips werd op deze manier de Belangrijkste buitenlandse fabrikant op Belgisch grondgebied en een geduchte concurrent voor de
Société Belge Radio-électrique uit Ukkel-Vorst.
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8.5.1. Verkoop en distributie van gloeilampen

Toen de grenzen na de Eerste Wereldoorlog opnieuw open gingen zocht Anton Philips
in het buitenland de mogelijkheid tot kartelvorming, aansluitend op het Duitse model van
onderlinge industriële samenwerking gericht op afspraken omtrent marktverdeling, concurrentie en prijzen. Het voorbeeld bij uitstek van deze samenwerking was de telegrafieindustrie. Daarnaast werden ook de mogelijkheden onderzocht voor de oprichting van filialen.
Samen met J.B.Vinck, sinds eind 1915 hoofd van de dienst publiciteit, werden in 1918
gesprekken aangeknoopt met hun Belgische vertegenwoordigers met het oog op de oprichtingen van een Belgische Philipsorganisatie die het werk van agenten en groothandelaars
zou moeten overnemen. Daarbij werd niet alleen aandacht besteed aan de verkoop van
gloeilampen, maar ook varianten zoals auto- en projectielampen. Van radiotoestellen of
radiolampen was toen nog geen sprake.
Op 9 januari 1919 werd te Amsterdam de N.V. “La Lumière économique” opgericht, de Belgische concessiehouder voor de verkoop van Philips producten. Onder de oprichters bevonden zich een bankdirecteur, een ondernemer, een advocaat, een bankier, een
handelaar en twee boekhouders. Slechts één Belg was bij oprichting betrokken, een zekere
Felix van Hoof, die fungeerde als commissaris. Het bestuur was volledig in handen van
Nederlanders145.
De vennootschap koos Brussel en de Brusselse agglomeratie als vestigingsplaats. Immers, de Belgische hoofdstad was tijdens het interbellum het centrum van handel, indusrie
en “haut finance” waar talloze andere ondernemingen hun zetel of filialen hadden. Doelstelling was de verkoop en distributie van elektrische en technische artikels. Productie zou
pas in 1928-1929 van start gaan. Jacobus-Bartholomeus Vinck werd op de eerste algemene
vergadering verkozen als gedelegeerd bestuurder, een functie die hij tussen 1922 en begin
1950 zou bekleden.
De onderneming vestigde zich in de Rue des Hirondelles, 17 nabij de Place Brouckère.
Bijkomende magazijnoppervlakte werd gehuurd in de Hooikaai en de Fabrieksstraat. De
start was vrij bescheiden. Zo beschikte men voor het transport aanvankelijk slechts over
een handkar die na enkele maanden werd vervangen door een Ford vrachtwagen. Slechts
25 personen waren er tewerkgesteld. Licenties inzake uitvindersoctrooien werden door
Philips Eindhoven in rekening gebracht.
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De oprichting van de N.V. werd op 18 november 1919 in de Moniteur Belge (nr. 2482).
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Het personeelsaantal van ‘La Lumière économique’ liep al snel op tot 100 man. In
1923 werd de vennootschapsnaam veranderd in “S.A. La Lampe Philips”. Vanaf 1924
kende de vennootschap uitbreiding met de aankoop van een aantal gebouwen in de Anderlechtstraat, Zespenningenstraat en de Baardgang. Eind 1924 diende wegens de uitbreiding
en de exploitatie van de octrooien Claude de Beaufort het kapitaal worden verhoogd. Een
Belgische groep tekent bovendien in voor 1.900.000 Belgische frank. Eind 1924 werd de
vennootschapsnaam opnieuw gewijzigd: “ S.A. Belge La Lampe Philips”. Een jaar later
werd de Manufacture Belge de Lampes Electriques (M.B.L.E.) opgenomen in het Philips concern. Dit bedrijf werd in 1911 te Vilvoorde opgericht onder de benaming “La Lampe Brabant”.

8.5.2. Verkoop en distributie van radiolampen

De opmars van het medium radio noopte Philips nieuwe wegen in te slaan. In 1925
werd het zusterbedrijf S.A. Philips Radio belge opgericht. De officiële aankondiging, die
in verschillende tijdschriften werd afgedrukt, luidde: « nous avons le plaisir de vous annoncer la formation de notre nouvelle Société : “PHILIPS RADIO BELGE Société Anonyme qui s’occupera de la vente, en Belgique, des fameux tubes de T.S.F. des Usines Philips. Nous attirons tout spécialement votre attention [...]. Nous conseillons tout spécialement une nouvelle combinaison, pour poste à 4 lampes [...]. Ce montage donne une audition idéale, des résulats irréalisables jusqu’à ce jour »146. In die jaren vervaardigde men
nog geen radiotoestellen. De eerste toestellen zouden pas in 1928 in serieproductie gaan.
Voorlopig richtte de gloeilampen fabrikant uit Eindhoven zich nog op de zelfbouwer en
vervangingslampen. Daarnaast werd ook besloten tot het oprichten van een afdeling neonverlichting dat in de jaren dertig en vooral in de jaren dertig aangewend werd voor reclamedoeleinden en vooral het tooien van cinémazalen. Deze afdeling kende echter sterke
technische problemen en had een negatieve invloed op de financiën. In 1926 kende men
eveneens een terugval wegens de met inflatie gepaard gaan de prijsstijgingen en de beperkingen in de stroomtoevoer.
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Brief aan de redactie afgedrukt in La radiophonie pour tous, 1925
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De devaluatie van de frank in 1926 deed de Belgische
economie herleven en kondigde enkele jaren van continue
groei aan. Op 31 januari 1927 trad de heer Marcel Collette in
dienst op de verkoopsafdeling, als hoofdverantwoordelijke
voor de verkoop van luidsprekers en de eerste Miniwatt
radiolampen. In datzelfde jaar werd eveneens besloten tot de
oprichting van een demonstratiezaal in te richten waarin
bezoekers kennis kunnen maken met de mogelijkheden van
verlichting. In de demonstratiezaal en de “salle d’applications”
Met de radiolampen Miniwatt
werd Philips groot
(La Radiophonie Pour Tous,
1926)

werden talloze conferenties geven. Daarnaast werden in een
hoog tempo verlichtingsontwerpen opgemaakt.

8.5.3. Verkoop en distributie van radiotoestellen

In 1928 had de afdeling “vente Radio” zodanig veel
succes dat ze autonoom werd. 1928 was het jaar van de
“Combinaison Idéale”, de Anodespanning voor het aansluiten op het net van de oude batterijgevoede toestellen
en van een nieuwe serie Miniwatt lampen. Vanaf 1928
krijgt de verkoop een bredere basis door een verruiming
van het assortiment. Netstroomradio’s zorgden samen met
een aantal nieuwe luidsprekers, de z.g. “Haut Charmeur”, voor een revolutie in de radio-elektrische
nijverheid. De introductie van deze nieuwe gebruiksvrienMet de Combinaison Idéale begon
Philips aan zijn succestory inzake
de productie en verkoop van
radiotoestellen in België (La
Radio-Industrie, 1928)

delijke types, de voortschrijdende elektrificatie van steden
en gemeenten verdrongen de onhandige batterijtoestellen
en opende de weg naar een massapubliek. Voortaan dien-

den geen ingewikkelde handelingen meer gesteld worden om een radiotoestel aan de praat
te krijgen.
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De slogan van de heer Vinck was dat iedereen wel
een radio of een lamp kon verkopen, maar dat Philips
“licht en muziek” verkocht. Daarom hechtte hij een groot
belang aan reclame en technische documentatie. Deze
aanpak stimuleerde hij ook sterk bij de zustervennootschap Philips Radio Belge. Vinck startte een
uitgebreide publiciteitscampagne door het plaatsen van
advertenties in de dagbladpers (v.b. Het Laatste Nieuws)
en gespecialiseerde tijdschriften (v.b. La Radiophonie
Pour Tous, La Radio-Industrie, Radio Home, etc.). Niet
alleen technici en gewone consumenten werden bewerkt
maar ook de schoolgaande jeugd. Bij de concurrerende
firma’s was dit veel minder het geval. Een van Vincks
De schaalluidspreker, die volgens
Philips niet” schreeuwde”,
betekende een sterke verbetering
t.a.v. de hoornluidsprekers. (La
Radio-Industrie, 1927)

ideeën was de “Radiophonie scolaire”: de radio als
educatief hulpmiddel. Voorts kon het “Evangile du
Meilleur Eclairage” op grote bijval rekenen door de

manier waarop de jeugd ingelicht werd over verlichting. Philips kon hier rekenen op de
morele steun van de overheid. Mede dank zij deze acties ontving de hr Vink in 1929 de
onderscheiding « Ridder in de Kroonorde ».
Net als concurrent Société Belge Radio-Electriqe besteedde Philips veel aandacht aan
het welzijn van haar arbeiders. Eind 1928, werd de “Philips Kring” of “Cercle Philips”
opgericht, die onverdeeld was in verschillende afdelingen (koor, toneel, tafeltennis, kaarten, etc.). Regelmatig organiseerde de Kring een feestje. Iedereen kon met een grote wagen
van de “Compagnie Générale des Autobus” mee of op eigen houtje naar toe komen. Ook
Vinck en diens echtgenote namen hieraan regelmatig deel.
Het werkhuisregelement zoals bepaald bij de wet van 15 juni 1896 werd voor het eerst
ingevoerd op 2 januari 1929. Een werkweek telde 48 u. Van maandag tot vrijdag van 8-12
en van 14-18 u. Op zaterdag werkte men van 7 tot 15 u., met een pauze van 12 tot 12.30 u.
Er was in die jaren behoefte aan een aanzienlijke uitbreiding van het commercieel, administratief en technisch personeel.
In 1929 werd de oprichting van een nieuwe dienst aangekondigd : “Philips-finance”.
Deze hield zich bezig met de organisatie van de verkoop op afbetaling. Alleen verkopers
van Philips toestellen kunnen een beroep doen op deze dienst. De verkoper wordt onmiddellijk gecrediteerd onder afhouding van 3% op de totale verkoopprijs en van de verhoging
181

bestemd voor de verkoop op afbetaling147. Drie brochures verschijnen initieel hierover :
“Philips. Proposition relative à la vente à paiements différés”, “Philips et les méthodes
modernes de vente. Les avantages des payements différes. Confidentiel pour les électriciens » en « Vente à paiements différés, Philips Radio Belge »148.

8.5.4. Productie en verk van radiotoestellen

De doorbraak van de toestellen die rechtstreeks op het
lichtnet aan te sluiten waren, de voortschreidende elektrificatie van steden en gemeenten, de ontwikkeling van radioomroep en verkoop op afbetaling zwengelden de vraag naar
radiotoestellen gevoelig aan. Omdat de gebouwen in de Rue
d’Anderlecht niet meer voldeden aan de eisen besloot de raad
van beheer op op 7 mei 1929 tot de bouw van een gebouw
met acht verdiepingen. In de volksmond werd het de
wolkenkrabber of de “gratte ciel” genoemd. Vanaf 1930
werden de radiotoestellen in de nieuwe vestiging gebouwd.
De nieuwe fabriek bood veel perspectieven voor de
werkgelegenheid. Tussen mei en december 1929 groei het
personeel van 540 tot 648 bedienden. Het aantal arbeiders
De Philipsfabriek te Leuven was
een toonbeeld van de moderne
productiewijze: assemblage van
gestandaardiseerde toestellen in
een heldere, ruime
werkomgeving. De slogan in de
jaren dertig luidde:” Louvain
Travaille,Leuven werkt”).

daarentegen zakte van 294 naar 230 arbeiders149.
De fabriek in Leuven was geconcipieerd volgens de modernste fordistische principes en progressieve werkmethoden.
In het radiojaarboek 1934 werd een omvangrijke beschrijving
afgedrukt waarin de auteur zijn bewondering voor Philips niet

(Radio Home, 1935

onder stoelen of banken stak.

Sedert het eind van de twintiger jaren was de super heterodyne schakeling dominant,
maar in september ‘31 bracht Philips de 730 A uit, de eerste Super Inductance ontvanger
(drie gekoppelde kringen). Dit bleek het meest selectieve aparaat te zijn die op de markt
verkrijgbaar was, met uitzondering van enkele dure super heterodyne toestellen.
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Philips Bulletin, 1 november 1929
http://nl.wikipedia.org/wiki/philips_in_België%C3%AB
149
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philips_in_België%C3%AB
148
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Enkel Philips was in staat om deze schakeling te
verwezenlijken en de noodzakelijke selectiviteit te bereiken.
Een super heterodyne schakeling daarentegen kon gebouwd
worden met onderdelen die in de handel te verkrijgen waren. De voornaamste voordelen van de Super Inductance
waren een goede weergave zowel op korte als op lange
golven, geen gefluit en geruis en dezelfde selectiviteit en
gevoeligheid als een super heterodyne toestel van de
hoogste kwaliteit. Technisch gezien stond philips aan de top
van de radiobouw. Men bood apparaten aan in alle
prijsklasses die de laatste technische nieuwigheden in zich
verenigden. Aan de bouw van een ontvanger gingen maanHet Super-Inductance principe
werd gekenmerkt door een grote
selectiviteit

denlange onderzoekingen vooraf in de eigen laboratoria.

(La Radio-Industrie, 1934)

niseerd. Aan de lopende band had iedere arbeider of arbeid-

Het productieproces was bij Philips zeer modern georga-

ster een bepaalde taak op een kaart die voldoende ingewikkeld was en volle aandacht vergde. De eerste stap bij de
bouw van een ontvanger bestond uit de persing van het
chassis in plaatijzer met voorzien van alle gaten en gebogen
wanden. Vervolgens werden het gebeitst, gegalvaniseerd,
genummerd en verzonden. In een andere afdeling werden de
Super Inductance spoelen vervaardigd. Op cylinders van
speciaal glas, gesneden uit buizen van de Philips glasfabriek
werden de wikkelingen geplaatst die bestond uit een draad
Betrouwbaarheid, kwaliteit en
garantie waren de sleutelwoorden bij Philips

van 15 geïsoleerde daadjes. Een windingteller gaf het aantal
windingen tot op een halve winding nauwkeurig aan. Bij
ieder chassis werd een stel onderdelen bestaande uit o.m.

(Radio-Jaarboek, 1934)

condensatoren, weerstanden, smoorspoelen, transformatoren,
luidsprekers aan de arbeiders aan een zeer traag lopende band gegeven. Solderen was de
voornaamste vereiste bij het assembleren van een radiotoestel. Men gebruikte daarvoor een
speciale soldeerbout, soldeertin en reinigingsmiddel. De onderdelen werden met automatische of halfautomatische schroevendraaiers op het chassis bevestigd. Na de voltooiing
werd door een volgende arbeider metingen uitgevoerd ter controle. Het inbouwen van de
veelvoudige regelbare condensatoren was het moeilijkste werk. Na deze bewerking ver183

huisde het chassis naar een tafel om te worden gesloten met een metalen plaat. De lampen
werden geplaatst en de verbindingen aangebracht. Daarna werd opnieuw gemeten en zo
nodig instellingen aangepast. In een laatste fase werden luidspreker en chassis ingebouw in
een kast die ontworpen was in het designbureau van de fabriek. Philips produceerde niet
alleen houten kasten, maar ook gietsels van Philite, een kunststof gelijkaardig aan bakeliet.
Het afgewerkte toestel werd tenslotte ingepakt in een doos van gegolfd karton, eveneens
door Philips vervaardigd, om te worden verstuurd naar de verdelers150.
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9.

1926

9.1. Belgian Loudspeaker Company (1926-)

Deze coöperatieve maatschappij, gevestigd te Antwerpen, werd gesticht op 9 september 1926 door Fr. Portael, J. Muls, G. Mortier, C.-A. Oldtman, M. Lhoëst, W. Lhoëst en R.
Lhöest met een kapitaal van 20.000 frank. Het maatschappelijkdoel luidde: “fabrication,
achat, vente, importation, exportation, commission, consignation, d’articles de T.S.F »151.

9.2. Radiola Maatschappij “RadiolaCompany” (1926-1926) NaamlozeVennootschap
tot verkoop van Lampen voor Radiotelegraphie en Telefonie (Tilburg, 1926-)

Deze Naamloze Vennootschap, gevestigd te Tilburg, werd gesticht op 17 november
1926 voor notaris Smitz te Tilburg. Om ook in België zaken te kunnen doen werd een akte
neergelegd voor de handelsrechtbank van Mechelen op 28 oktober 1929152. Aanvankelijk
heette de onderneming N.V. tot de verkoop van lampen tot de voor radiotelegrahie Radiola
Maatschappij Radiola Company. Deze werd op 16 oktober 1926 gewijzigd in Naamloze
Vennootschap tot verkoop van lampen voor Radiotelegraphie en telefonie: “All The
World is Listening” (A.T.W.I.L.)153.
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La Radio-Industrie. Revue Tehnique et Commerciale de l’Industrie de T.S.F. Supplément à «éclairage et
force motrice », octobre 1926
Annexes au Moniteur Belge de 1929, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 16700, p. 1786
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10.

1927

10.1. S.I.C.E.R. (Société Indépendante de Construction et d’exploitation Radioélectriques), (1927-1933)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue
Ritweger te Machelen lez-Bruxelles, werd gesticht op 12
februari 1927 op initiatief van Robert Goldschmidt (18771935) voor notaris Camille Hauchamps te Ixelles. De
showroom bevond zich in de Avenue de la Toison d’Or te
Brussel.
Naast Goldschmidt, doctor in de wetenschappen en pionier
op het gebied van de radiofonie en telecommunicatie, waren tal
Publiciteit voorde Sicer IV
en de losse stukken zoals
transformatoren en
condensatoren (La
Radiophonie Pour Tous,
eind jaren twintig)

van hooggeplaatste personaliteiten betrokken: beheerder van
maatschappijen Georges Callens (Rue Géneral Caupiaumont 22,
Antwerpen), doctor in de medicijnen Edourd Van den Abeele
(Chaussée de Capellen, Mariabourg lez-Anvers), constructeur en
beheerder van maatschappijen Robert De Man (Longue
Allé 26, Antwerpen), handelaar Léon Buytaert (Rue de
Presbytère 49, Antwerpen), wisselagent Louis De
Walsche (Marché-aux-Oeufs 7, Antwerpen), doctor in de
rechten Max Gottschalk (Avenue de Tervuren 120, St.Pieters-Woluwe), doctor in de medicijnen Léon Bertrand
(Rue Kiliaen 9, Antwerpen), ingenieur Pierre Guerlais
(Avenue de Suffren 131, Parijs), beheerder van
maatschappijen François Bezerie (Rue Eeckelaars 55,
Sint-Joost-Ten-Noode), maatschappijbeheerder Edouard
Steinert (Rue Coquillhat 14, Antwerpen), Marguerite
Gillion (weduwe van Alfred Evrard, Chaussée de

Charleroi 89, Brussel) en Albert François (Avenue Ernestine 2, Ixelles).
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Het doel van de maatschappij luidde: […] “la construction et l’exploitation en tous
pays de tous appareils mécaniques et électriques et plus particulièrement toutes applications de la télégraphie et de la téléphonie avec ou sans fil, ainsi que la télémécanique »[...]154.
Het startkapitaal bedroeg ruim 2.500.000 frank, vertegenwoordigd door 2.500 aandelen
van 1.000 frank. Daarnaast werden 2.500 stichtersaandelen zonder waardebepaling uitgegeven. Robert Goldschmidt was de initiatiefnemer en bracht de bedrijfsgebouwen, machines en uitrusting in. Waarde: 840.000 frank. Bovendien had hij uitgebreide contacten in de
radio-elektrische industrie dankzij opdrachten voor de staat in België en Congo. Zo was
Goldschmidt eigenaar van de machines en de apparaten van radiotelegrafische stations
waaronder dat van Machelen en Stanleyville (Sololo, kortegolf) in Belgisch Congo. In ruil
voor de inbreng werd hem 1.250 kapitaalsaandelen, 1.250 stichtersaandelen en 646.458.75
frank toegekend. De overige 1.250 aandelen werden onderschreven door: R. Golschmidt
(825), G. Callens (10), E. Vandenabeele (10), R. De Man (25), L. Buytaert (10), L. De
Walsche (10), M. Gottschalk (50), L. Bertrand (25), P. Guerlais (50), F. Bezerie (50), E.
Steinert (125), M. Gillion (50) en A. François (10). De stichtersaandelen werden op dezelfde basis verdeeld155.
Eind jaren twintig was het naast de S.B.R. de grootste radio-elektrische producent van
het land. Men produceerde radiotelegrafisch en radiotelefonisch materiaal, zenders, ontvangers en omroeptoestellen. Begin jaren dertig ging het S.I.C.E.R., ondanks de crisis,
alleszins voor de wind. De onderneming ging toen over tot een gevoelige kapitaalsverhoging wat een uitbreiding van de werkzaamheden impliceert : « augmentation du capital à
concurrence de 3,500,000 francs pour le porter de 2,500,000 francs à 6,000,000 francs
par la création de 3,500 actions de capital nouvelles de 1,000 francs chacune, conférant
les mêmes droits et avantages que les anciennes et portant jouissance à partir du 1er janvier 1930 »156. Wie reeds aandeelhouder was, kreeg voorrang.
S.I.C.E.R vervaardigde moderne ontvangers op een moderne manier, d.w .z . naar
Amerikaans voorbeeld: « Malgré le serieux handicap que représente un marché peu étendu, une sociéte belge a eu le courage de s’équiper pour fabriquer des appareils en grande
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série, d’après des méthodes que ne désavouraient pas les plus grandes firmes étrangères.
On y construit les “Sicer” des divers types, à la chaine, tout comme on fait des voitures
chez Ford, toute proportion gardée evidemment »157.
Serieproductie was opmerkelijk te noemen, want de markt voor radiotoestellen was in
de tweede helft van de jaren twintig nog vrij klein. De omvang van de productie was dan
ook vrij beperkt. Met de kettingmethode bouwde men sneller, beter én goedkoper. Het feit
dat men onafhankelijk was van externe leveranciers vormde de grootste troef van de fabriek te Machelen. Alle onderdelen werden door de firma zelf vervaardigd. Reeds in ’29
had zich een grote mate van automatisatie doorgezet: “un vaste atelier, équipé de presses à
emboutir, de cisailles, de tours et perceuses, produit en série les divers éléments des châssis, les pièces des condensateurs, variables, le capotage et les tôles de transfos de basse
fréquence, etc. A la gallérie, les machines automatiques les plus perfectionnées font les
bobinages des selfs, des transfos et tout ce qui utilise des enroulements de fils. Des compteurs, automatiques toujours, permettent de garantir le nombre de tours prévus pour chaque pièce »158.
Na een grondige inspectie vertrokken de onderdelen naar het magazijn in afwachting
van montage. “Dans un autre département, les monteurs et monteuses reçoivent dans des
casiers “ad hoc” toutes les pièces nécessaires à leur travail. Une mécanicien le châssis
des cellules basses fréquences, le voison y adapte les transfos, une troisième attache les
supports d’ébonites des lampes. Plus loin, des ouvriers munis des connexions toutes plieés,
et déjà émaillées des couleurs distinctives, procèdent aux soudures avec des fers électriques. Chaque opération a duré une minute ou deux, et voila la cellule toute montée, prête à
passer au banc d’essay. Quelques mesures pour s’assurer que tout est bien, un poinçon de
contrôle et la première basse est prêt à prendre sa place réglementaire dans le châssis
final »159.
In minder dan 1 uur was een super zeslamper ingekast en klaar voor gebruik. Circa 50
à 60 personen bouwden in deeltaken één radiotoestel. S.I.C.E.R. had haar eigen meubelafdeling (ébénisterie) waar de kasten eveneens in serie werden vervaardigd. Ze waren dusdanig geconcipieerd dat er niet meer nodig was dan een schroevendraaier een buissluitel voor
de montage van de afgewerkte chassis.
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Naast omroepontvangers vervaardigde men ook zenders voor Belgisch-Congo en zeeschepen: “Ailleurs, c’est le département des postes d’émission. Grand bâtis métalliques
pour les postes actuellement en installation au Congo et que nous pourrons bientôt entendre en phonie sur les ondes courtes. Plus loin, ce sont les mallettes métalliques étanches ».
Het gebruik van korte golven maakten het mogelijk om te communiceren met de kolonie.
Te Machelen werd een krachtige kortegolfzender geïnstalleerd die net als die van S.B.R. te
Vorst het publieke verkeer verkeer met Congo verzekerde voor rekening van de regie. Het
publiek had de keuze: “via Machelen” of “via Vorst”160.
Dankzij serieproductie diende men geen gespecialiseerd personeel in dienst te nemen
voor de assemblage van radiotoestellen. Mannen stonden in voor de ontwikkeling en het
ontwerp van een apparaat, maar het waren vooral vrouwen die de radiotoestellen monteerden: “ce sont des femmes qui font l’assemblage final. Chacune à la charge d’une piece et
de ses canalisations; impossible de commetre une erreur, qui serait aussitôt constatée par
l’ouvrière suivante »161. Ieder toestel werd na voltooiing onderworpen aan een reeks tests:
“le poste terminé passé au banc d’essai ou il est soumis à divers mesurages qui donnent
des indications de rendement autrement précises que ne le donnerait l’écoute directe des
stations d’émission, si variables de puissance d’un jour à l’autre. Comme toutes piéces
detachées ont été contrôlées préalablement, lors de leur construction, cet essai est fait par
acquis de conscience, le rendement étant connu d’avance, avec certitude »162.
In 1929 zag de toekomst, mede door de productie van kwalitatief hoogstaande ontvangers, er nog rooskleurig uit. Nauwelijks drie jaar later pakten zich echter onheilspellende
wolken boven het bedrijf in Machelen samen. S.I.C.E.R. was onmiskenbaar ten prooi gevallen aan de economische crisis. Op 31 september 1932 bedroeg de “perte sur
l’exploitation” maar liefst 3.191.301 frank163. Eind 1933 ging het compleet mis. Ten gevolge van de crisis en een verslappende markt had de maatschappij meer dan ¾ van haar
kapitaal verloren. Robert Godschmidt, voorzitter van S.I.C.E.R. verklaarde: […] “la société a demandé et obtenu un sursis de paiement suivant arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles, des cinq et dix sept octobre 1932. Par suite de l’aggravation de la crise économique,
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de l’état du marché, des difficultés financières de ses propre débiteurs, la société se trouve
dans la nécessité de solliciter un concordat préventif à la faillite par abandon actif »164.
Op 6 november 1933 werd besloten om tot ontbinding over te gaan: « l ‘assemblée
decide de la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour »165. Toch betekende dit niet het einde van de maatschappij. In 1932 werd
reeds een opvolger in het leven geroepen : Radio-C.E.R. Deze onderneming was samengesteld uit medewerkers van S.I.C.E.R. en zou de stock van het modeljaar 1933-1934, de
onderhoudsdienst en de garanties overnemen (zie overzicht jaren ’30).
10.2. Electro-Confort (1927-)166

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de
Boulevard de Waterloo 67 te Brussel, werd gesticht op
2 april 1927 voor notaris Léon Coenen te Brussel.
Betrokken bij de oprichting waren: président honoraire
de la Cour Supérieur Ernest Arendt (Luxemburg), de
S.A. Société Luxembourgeoise pour Entreprises
Electriques (Luxemburg), maître de forges PierreAmidien

Du

hoofdingenieur

Clos
Louis

(Longwy-Gourraincourt),
Heinemeyer

(Luxemburg),

ondernemer Baron Auguste Jaquinot (Bettembourg),
avocat-avoué Jean-Pierre Schmidt (Luxemburg) en
handelaar Jules Weber (Luxemburg).
Het doel van de ondeneming luidde: […] “la fabrication et le commerce de machines,
appareils et matériaux électriques, mécaniques ou autres »167. Electro-Confort vervaardigde en verkocht elektrische apparaten en trad op als verkoper van het Duitse radiomerk Telefunken, één van de voornaamste Europese producenten.
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Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 100.000 frank, vertegenwoordigd door
200 aandelen van 500 frank en onderschreven door : S.A. Luxembourgeoise pour Entreprises Electriques (140), P.A. Du Clos (10), L. Heynemeyer (10), A. Jaquinot (10), J.-P.
Schmidt (10), J. Weber (10)168.
10.3. Radioclair (1927-)169

Radioclair was een kleine Belgische producent van
radio-ontvangers gevestigd te Yvoir die sinds 1927 aan de
weg timmerde. De « Salle des démonstrations » bevond zich
in de Rue du Marais 53 te Brussel. La Radio-Industrie
schreef in 1932: “Radioclair est une fabrication belge qui
n’a pas la prétention de se classer au nombre des très
grandes firmes, mais qui depuis six ans continue son petit
bonhomme de chemin. Toujours à la progres du jour, elle
voit le nombre de ses clients augementer d’année en année
et recompenser ainsi ses efforts »170. In 1927 werd een
Radioclair Supermodulateur aangeboden voor 2.600 frank (Radio Home, 1927).

10.4. La Radio Industrie Belge (1927-1927)/ La Radio-Industrie Vierviétoise (19271928)171

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue des
Hougnes 85 te Verviers, werd gesticht op 29 juli 1927 door
Marcel Brisco (Rue des Hougnes 85, Verviers), Pierre Wertz
(Rue du Canal 58, Ensival) en Joseph Thône (Avenue Victor
David 218, Dolhain) met « la représentation, la construction,
l’achat et la vente d’appareils de télégraphie et de téléphonie
sans fils ou autres s’y rapportant » als doel172.
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Men produceerde en verkocht omroeptoestellen
onder

de

merknaam

R.I.B.

en

Ribofina.

Een

verkoopzaal bevond zich in de Rue de Fiennes 85 te
Brussel173, de fabriek in de Rue de la Cinique 114 te
Brussel.
Op 17 september 1927 werd de maatschappijnaam
omgedoopt tot La Radio-Industrie Vierviétoise174.
Alle inspanningen waren echter ten spijt. Ondanks de
imagovernieuwing

en

het

aanbieden

van

betalingsfaciliteiten kwam men in de eerste maanden
van 1928 zwaar in de problemen. In april 1928, nauwelijk een jaar na de stichting, werd de
maatschappij ontbonden175.

10.5. Laboratoires et Ateliers Clement Macq (1927-1930)/ Radio-Synthese (1930-)

De Laboratoires et Ateliers
Clément Macq begon in de jaren
twintig met de assemblage van de
radio-ontvangers « Merry » in de
Avenue de la Constitution 87 te
Ganshoren-Brussel (Radio Home,
10 januari 1927). Dit vormde de
opstap voor de onderneming RadioSynthese.

Deze

coöperatieve

maatschappij met vestiginsplaats in de Avenue de la Constitution 87 te Ganshoren-Brussel
werd op 14 januari 1930 opgericht door Clément Macq (Avenue de la constitution 87,
Ganshoren), Gustave Pranger, (Gand’Rue 1, Levai-Trahegnies), Georges Hubert (Avenue
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des Celtes, Brussel), Charles van Boquestal (Rue Berckendael 21, Vorst), Alphonse
Hauwaerts (Rue du Moulin 209, Dieghem) en M. Van Duuren (Rue de Perck, Vilvoorde).
De onderneming stelde zich [...] “la construction, la fabrication et le commerce de tous
appareils de Télégraphie Sans Fil et de tous articles généralement quelconques qui s’y
rattachent, soit directement, soit indirectement. Elle pourra fabriquer acheter, transformer, vendre, bref, faire toutes opérations ondernemerles ou commerciales se rapportant,
tant à des appareils de T.S.F., qu’à tous articles se rattchant à l’élctricité »[...] ten doel176.
Het kapitaal bedroeg 225.000 frank. Opmerkelijk is dat M. Clément Macq de productie
van radiotoestellen in serie had georganiseerd. Met 200 aandelen was hij de grootse aandeelhouder. Daarna volgden G. Pranger (2), G. Hubert (2), R. Petit (5), C. Boquestal (5),
M. Hauwaert (5) en C. Van Duuren (6)177.
De radio-ontvangers droegen de naam C. Macq met daaronder Radio-Synthese
Bruxelles.

10.6. Accuradio/ Accuradio et Coloniale de Participation (1927-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Brussel, werd gesticht op 29 oktober 1927
voor notaris René De Wever te Brussel. Betrokken bij de oprichting waren: ingenieur
Louis Cristel en Flore Dejehet (Avenue de la Couronne 212, Brussel), ondernemer Maurice
Cristel (Avenue de la Couronne 212), chef d’atelier Clément Dejehet (Avenue de la Plante
20, Namen), mijningenieur Benoît Videtzky (Rue de Theux 105, Ixelles), ingénieur Emile
Regnart (Rue Coudenberg 6, Brussel), directeur Louis van der Meeren (Quai de la Grande
Bretagne 30, Luik) en Edouard Le Roy (Rue Edouard Cersis 26, Stockel).
Het maatschappelijk doel luidde : « l’exploitation, la fabrication et la vente des aucumulateurs au plomb pour l’éclairage et le démarrage des automobiles de toutes marques,
ainsi que la réparation des accumulateurs pour T.S.F. » [...]. Het maatschappelijk kapitaal
was vastgelegd op 2 miljoen frank178. Accuradio was één van de vele firma’s in het Brusselse die voedingen voor huishoudelijk en ondernemer gebruik vervaardigde.
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In 1929 werd de naam gewijzigd in Accuradio et Coloniale de participation179.
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11.

1928

11.1. Radio Carsy (1928-1931)

Deze Vennootschap onder gemeenschappelijke naam tussen handelaar August De
Caerlé (Leuvensche Straat 94, Aarschot) en technieker Persy Albert (Albertlaan 31, Aarschot) werd opgericht op 15 februari 1928180 en ging in vereffening op 26 juni 1931181.
Radio Carsy was een voorbeeld van een typisch tweemansbedrijfje waar op bescheiden
schaal omroepontvangers werden geassembleerd en verkocht. In de jaren twintig waren
producent en verkoper vaak één en dezelfde persoon.
11.2. Pettigrew & Merriman Belgium (1928-)182

Deze naamloze vennootschap, gevestigd aan de Boulevard Anspach 161 te Brussel
werd, gesticht op 23 april 1928 voor notaris Alfred
Vanisterbeek te Brussel. Betrokken bij de stichting waren:
expert comptable Norman Trounce (Rue de l’Escrime 39,
Brussel), Paul Brunet (Rue Jasmin 6, Parijs), directeur
Georges Merriman (Rue Verboeckhaven 8, St.-Joost-TenNode), expert comptable Ernest Hall (Avenue Carton de
Wiart 5, St.-Pieters-Jette), directrice Germaine Lepage
(Rue Léon Lepage 61, Brussel) en boekhouder Fred
Conforth (Rue Rubens 93, Schaerbeek).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “la fabrication et
le commerce de tous appareils de téléphonie et de télégraphie avec fil ou sans fil et en général de tous appareils électriques” [...]183.
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Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 200.000 frank vetegenwoordigd door
200 aandelen van 1000 frank en onderschreven door Pettigrew & Merriman Ltd. London (191), N. Trounce (1), P. Brunet (4), G. Merriman (1), E. Hall (1), G. Lepage (1) en F.
Cornforth (1)184.
11.3. Radio Seca (1928-)185

Deze société cooperative, gevestigd in de Kroonstraat 140/142 te Borgerhout, werd gesticht op 18 juni 1928 voor notaris Levebfre te Antwerpen. Betrokken bij de oprichting
waren: ondernemer Alphonse Huysbrechts (Rue de la Couronne 142, Borgerhout), technicus Maurice Dessy (Rue de l’Empereur 74), de Société en nom collectif A. Huysbrechts en
M. Dessy Radio S.E.C.A. (Antwerpen), chef d’atelier François D’Hulst (Rue Jos Schuurweg 19, Deurne), bediende Isaac De Jongh (Rue Eliaerts 2, Borgerhout), expert-comptable
Gaston Dickschen (Rue du Dauphin 9, Antwerpen) en comptable Ernest Roenen (Rue du
Prince 1, Antwerpen).
De maatschappij had tot doel: […] “l’achat en commun de tous appareils de téléphonie
sans fil et tous autres articles accessoires s’y rapportant »186.
Het kapitaal was ongelimiteerd met een
minimum 150.000 frank, vertegenwoordigd door
300 aandelen van 500 frank. Daarnaast werden
500 stichtersaandelen zonder waardebepaling
uitgegeven. De société en nom collectif Radio
S.E.C.A., een handel in draadloze telephonie
gesitueerd in de Rue de L’Empereur te
Antwerpen, gold als basis. De zaakvoerders werden 250 maatschappelijke aandelen toegekend voor de inbreng van materiaal, goederen en installaties. De overige werden onder-
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schreven door: A. Huybrechts (15), M. Dessy (15), F. D’Hulst (6), I. De Jongh (4) en E.
Roenen (5)187.
Tot en met 1928 hield men zich bezig met de handel in apparaten voor draadloze
communicatie. Nadien werden de activiteiten uitgebreid met omroepontvangers. Zo fungeerdede maatschappij in 1932 als algemeen agentschap voor diverse radiofabrikanten
waaronder Philco (V.S.A.)188.

11.4. British Equipment (1928-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd aan de Chaussée de Waterloo 466 te Brussel,
werd gesticht op 4 juli 1928 voor notaris Marcel Lepage.189. De onderneming trad op als
verdeler voor België en het Groot-Hertogdom Luxemburg van van L’avomètre, een meettoestel voor technici en constructeurs, die drie functies in zich in zich verenigde (voltmeter,
ampèremeter, chmmètre). Men was ook bekend voor de condensatoren T.C.C.190
Op 30 juni 1936 boekte men een “bénéfice sur ventes” van 190.719.60 frank, maar
desondanks bedroeg het verlies ruim 208.541.47 frank191. Een jaar later bedroeg de “bénifice sur ventes” 150.713.23, het verlies liep echter opnieuw op tot 249.949.90192.
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11.5.

Radio-Electric Henrotay et Niederprun (1928-)/ Société Radio-éléctric Niederprun et Jemine (1931-1932)

De société en nom collectif Radio-Electric Henrotay et Niederprun, gevestigd te
Verviers, werd gesticht op 24 augustus 1928 door de elektriciens Laurent Henrotay en
René Niederprun met een kapitaal van 100.000 frank. Het doel van de maatschappij was:
[…] “l’exploitation d’un commerce d’articles en tous genres d’adaptation de l’électricité,
toutes entreprises d’installations d’éclairage de force motrice à l’électricité, la vente et
l’achat de tout ce qui directement ou indirectement peut se rapporter aux appareils
d’éclairage, de force motrice, de même que toutes représentations et toutes affaires à la
commission se rapportant à ce commerce »193.
Op 24 maart 1931 werd te Verviers de société en nom collectif Radio-électric
Niederprun et Jemine gesticht door de elektricien René Niederprun (Verviers) en ondernemer Henry Jemine met als doel de uitbating van bioskopen (stom en gesproken). De onderneming werd echter in 1932 (31 maart) reeds ontbonden na een verlies van meer dan
50.000 frank194.

11.6. Gand Radio, Etablissements José Mohin (1928-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Gent, werd gesticht in 1928 met een kapitaal van 500.000 frank. Het maatschappelijk doel luidde: “le commerce (négoce) en gros et
en détail, ainsi que la fabrication d’appareils de télgraphie sans fils, d’accessoires et autres appareils. Elle à également pour objet le commerce de lampes électriques »195.
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11.7.

Ancien établissements Binard et Cie (1928-1932)/Scarabée, Société Anonyme,
(1932-)

De naamloze vennootschap Scarabée, gevestigd in de Rue de
Lausanne 35 te Brussel, werd gesticht op 10 augustus 1932 voor
notaris Victor Sohet te Vorst. Scarabée ontstond uit de
onderneming Ancien établissements Edourd Binard et Cie die
opgericht werd op 1 oktober 1928 voor notaris Lemaître te
Châtelineau196. De oprichters waren ingenieur Edouard Binard
(Avenue de Tervuren 439, Brussel), bankier Frédéric Jacobs
(Boulevard

de

Waterloo,18),

ondernemer

Léon

Bekaert

(Zwevegem) en notaris Georges Binard (Châtelet). Het betrof een maatschappij “ en commandite simple” met zetel in de Rue Van Bemmel 2 bis te Sint-Joost-Ten-Node. Later
overgeheveld naar de Rue Lausanne 35 te Sint-Gillis. Op 22 juli 1932 werd de onderneming omgevormd tot een naamloze vennootschap en de naam gewijzigd in Scarabée, Société Anonyme. De ondernemer Maurice Bekaert (Kortrijk) en Léon Bekaert, père (Zwevegem) twijfelden aanvankelijk maar verleenden toch hun medewerking.
Het doel van de onderneming
luidde: [...] « l’étude, la fabrication et
le commerce tant en Belgique qu’a
l’étranger, de tout ce qui se rapporte à
la télégraphie, à la téléphonie, à la
télémécanique et à la télévision sans
fils »197.
Op 29 februari 1932 werden alle
activa (goederen, machines, vorderingen, etc.) ter waarde van 895,066 frank van Edourd
Binard et Cie overgeheveld naar Scarabée. Ook de passiva met een gewicht van
505,066,72 frank werd in rekening gebracht. De totale overdracht bedroeg aldus 390.000
frank die werd vertegenwoordigd door 390 maatschappelijke aandelen. Daarnaast werden
enkele “créances en capitaux seulement” toegevoegd door Léon Bekaert, père (25.000
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frank), Maurice Bekaert (25.000 frank) en André Binard (10.000 frank) wat zich vertaalde
in de toekenning van respectievelijk 25, 25 en 10 maatschappelijke aandelen.
Het kapitaal was aldus vastgelegd
op 450.000 frank vertegenwoordigd
door 450 maatschappelijke aandelen
“sans

désignation

de

valeur

nominale, réprésentant chacune un
quatre cent cinquantième de l’avoir
sociale »198. Afgevaardigd bestuurder
werd de ondernemer Herman-Louis
De Scarabee-fabriek te St.-Pieters-Woluw werd in 1938
door Amerikaanse bezoekers geprezen om haar efficiënte en
moderne concipïering. (La Radio-Industrie, 1938)

van Zanten (Brussel)199.
Op 9 juli 1934 werd beslist om de
maatschappelijke zetel over te hevelen

naar de Avenue de Grand Champ 31 te St. Pieters-Woluwe, waar een moderne fabriek
werd gebouwd200. De nieuwe gebouwen werden gerekend bij de best uitgeruste van België.
Buitenlandse bezoekers waren vol lof over de werking van de fabriek. De maatschappij
vervaardigde robuuste ontvangers die zich van de concurrentie onderscheidden door een
een karateristieke vormgeving.

11.8. Construction d’Appareillage Radio-Technique (1928-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue de Vennnes 178 te Luik, werd gesticht op 19 oktover 1928 voor notaris Ferdinand Detienne te Luik. Betrokken bij de oprichting waren: ingenieur Fernand Dacos (Rue des Vennes 174, Luik), Léonie Demany
(Quai d’Americoeur 63, Luik), ingenieur Léon Jowa (Quai de la Boverie 15, Luik) en de
ondernemers Jules Dumont (Rue Grétry 189, Luik), Louis-Etienne (Quai Orbain 35, Luik),
Ely Petit (Rue de Mulhouse 39, Luik) en Max Schroeder (Avenue des Ormes, CointeOugrée).
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Het doel van de maatschappij luidde: […] “la fabrication, l’achat et la vente des matériels, appareils et accessoires électriques et radio-électrique ainsi que toutes opérations
s’y rapportant directement ou indirectement »201.
Het kapitaal was vastgelegd op 250.000 frank, verdeeld over 500 aandelen van 500
frank. Ely Petit bracht een commercieel fonds in bestaande uit toestellen en accessoires
voor T.S.F en uitrusting waarvoor hem 170 aandelen werden toegekend. De overige 330
werden onderschreven door: F. Dacos (10), Léonie Lemaire (10), J. Dumont (90), L.
Etienne (80), L. Jowa (80) en M. Schroeder (60)202.

11.9. Radio-Finance(1928-1935)/ Crédit general domestique (1935-)

Deze coöperatieve vennootschap, gevestigd in de Rue Van Helmont 23 te Brussel,
werd eind 1928 gesticht.
Het doel van de maatschappij luidde: […] “toutes les opérations de prêts hypothécaires et autres, de banque, d’émissions et plus spécialement les opérations de prêt de sur les
ventes à tempérament de postes de T.S.F.» [...]203. Men verstrekte krediet en leningen aan
de (radio-elektrische nijverheid).
Het kapitaal was vastgelegd op een minimum van 25.000 frank. Tien aandeelhouders
brachten elke 2.000 frank in: “capitaine au long cours” Jules Cantillon (Rue Rouge 8,
Ukkel), arrimeur Lambert Gielen (St.-Jansplein 12, Antwerpen), de handelaars Georges
Redoute (Rue des Capucins 58, Namen), René Hennau (Rue du Cura 49, Nijvel), de bediendes Vladimir Kaplan (Avenue d’Amérique 163, Antwerpen), Arthur Mertens (Boulevard des Etoiles 2, Tienen), Léopold Poivre (Rue de la Faïencerie 11, Namen) en Jean De
Rore (Rue Pycke 31, Antwerpen), Charles Verstraete (Boulevard Léopold II 186, Brussel)
en Louis Verstraete (Place Lambermont 18, Antwerpen). De S.C. La Radiophonie Belge
bracht 5.000 frank in en werd daarmee de grootste aandeelhouder204.
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Op 16 maart 1932 werd de maatschappelijke zetel overgeheveld naar de Rue du Poinçon 53205. In 1934 werd het maatschappelijk kapitaal opgetrokken tot 2.000.000 frank
“pour satisfaire aux prescriptions de la section II de l’ârreté Royal numéro 42 du 15 décembre 1934 ”. Een substantieel deel van de kapitaalsverhoging bestond uit de geboekte
winst in het dienstjaar 1934: 750.000 frank206. Op 12 maart 1938 werd de maatschappij
naam veranderd in S.C. Crédit général domestique207.
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12.

1929

12.1. Radio-Essor (Hautem et Descamps), (1929-)

Deze société en nom collectif werd gesticht op 18 januari 1929 voor notaris Charles
Mercier te Doornik. De maatschappij had “ toutes opérations” rélative à la T.S.F”. tot
doel208.

12.2. Etablissements Edephone (1929-1933)

Deze naamloze Vvennootschap, gevestigd in de Rue Gallait te Schaerbeek, werd gesticht in februari 1929 voor notaris Paul De Bue te Schaerbeek. Kort na de oprichting
werd de maatschappelijke zetel overgeplaatst naar de avenue Georges Rodenbach en de
Rue Anatole France 21. Betrokken bij de oprichting waren: ondernemer Louis Mathonet
(Rue du Frontispice 12, Brussel), beheerder van de maatschappij Arthur Mathonet (Château de Lasne-Chapelle-Saint-Lambert), handelaar Julien Mathonet (Rue Van Schoor 17,
Schaerbeek), hôtelier Henri Mathonet (Place de Louvain 2, Brussel), contremaître ébéniste
Antoine Saudron (Rue Gallait 40, Schaerbeek), bediende Paul Mathonet (Rue Wéry 82,
Ixelles), ondernemer Edouard Dehaes (Rue Gallait 40, Schaerbeek) en Paul Mathonet (Rue
van Schoor 17, Schaerbeek)209.
Het doel van de onderneming was […] “la fabrication et le commerce des phonographes et tous autres appareils similaires, ainsi que de tous les articles utils pour l’usage de
ces appareils, plaques, disques, aguilles, etc., la fabrication et le commerce de meubles,
casiers et objects en bois en série »210. Men vervaardigde fonografen, radiotoestellen en
radiomeubels.
Edourd Dehaes en Arthur Mathonet waren reeds in het midden van de jaren twintig
begonnen met de bouw van de fonografen van het merk Edephone, waarvan de naam in
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1925 werd neergelegd en geregistreerd werd door de Brusselse Kamer van Koophandel.
Met de oprichting van deze maatschappij in 1929 bleven zij enige eigenaar. Er werden wel
aandelen uigeschreven. Het kapitaal was vastgelegd op 1 miljoen frank vertegenwoordigd
door 2000 aandelen van 500 frank. Daarnaast werden nog eens 2000 dividendaandelen
zonder waardebepaling en 1400 kapitaalsaandelen uitgegeven211.
Op 19 maart 1931 werd het kapitaal teruggebracht tot 500.000 frank door een ontwaarding van ieder aandeel naar 200 frank (M.B., 4 april 1931, 3855). Op 20 mei 1931 werd de
naam van de onderneming veranderd in Société Franco-Belge du Phono (M.B 30 mei
1932, 8523). Op 11 juli 1933 werd de maatschappelijke zetel overgeheveld naar de Rue
Montagne-aux-Herbes-Potagères 42 te Brussel (M.B 21 juli, 10554) en werd de onderneming ontbonden.

12.3. Radio-Neda (J. Neyts et Cie), (1929-1932)

Société en commandite simple te Etterbeek gesticht door Jean Neyts (Avenue Eudore
14, Etterbeek) en Léon Dhaenens (Rue Antoine Labarre 57, Ixelles) op 17 mei 1929 met
als doel : [...] “principalement l’achat, la vente et la fabrication de matériel électrique ou
radio-éléctrique, phonographes, disques, et, en géneral, de tout ce qui se rapporte à
l’industrie de la T.S.F. et de la radiovision ». De maatschappelijke zetel bevond zich in de
Avenue Eudore Pirmez te Etterbeek212. Op 15 juli 1932 werd de maatschappij ontbonden213.
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Annexes au Moniteur Belge de 1929, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 1584, p. 1502
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Annexes au Moniteur Belge de 1932, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 11215, p. 948
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12.4. Novak (1929-)
Deze naamloze vennootschap met vestiging in de Rue Montoyer 49 te Brussel werd op
29 mei 1929 opgericht voor notaris Camille Hauwaert te Ixelles. Betrokken bij de oprichting waren: handelaar Louis Frankenhoff (Rue Charles-Quint 38, Gand), de ingenieurs
Jean-Alfred Baertsen en Georges Bonar (Rue Montoyer 49, Brussel), de ondernemers Georges Cohen (Rue Forestière 8, Ixelles), Fernand en Emile Levy (Square Ambiorix, 17) en
Jacques Soesman (Rue de Taciturne 12, Brussel).
Het doel van de maatschappij was […] “toutes les opérations généralement quelconques, ondernemerles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à la fabrication, l’achat, la vente, la location, l’étude le
perfectionnement de tous appareils de téléphonie, télégraphie ou de télévision, de phongraphes ou de tous appareils du même genre »214.
Het kapitaal was vastgelegd op een half miljoen Belgische frank en vertegenwoordigd
door 1000 aandelen van 500 frank. Daarnaast werden 1.010 aandelen “sans désignation de
valeur” uitgegeven. Ook deze onderneming groeide uit een reeds bestaand bedrijf dat zich
bezig hield met de Telegraphie Sans Fil. Jean Baertsoen en Bonar baatten in de Rue de
Montoyer 49 reeds “un fonds de commerce d’appareils de Téléphonie Sans Fil » uit. Baertsoen bezat twee derden van de onderneming, Bonar één derde. Na de oprichting van Novak in 1929 bezat Baertsoen 200 kapitaalsaandelen en 370 dividend-aandelen. Bonar beschikte over 100 kapitaalsaandelen en 185 dividend-aandelen. De overige 700 kapitaalsaandelen waren in handen van G. Cohen (200), F. Levy (150), E. Levy (150), M. Franckenhoff (100) en Soesman (100). De resterende dividend-aandelen waren in het bezit van
dezelfde personen met respectievelijk 130, 97, 98, 65, 65215.
Novak was de merknaam van hun fabriekstoestellen die op 15 maart 1927 was neergelegd en geregistreerd door de handelsrechtbank van Brussel. Vanaf 1929 werd het zowel de
merk als firmanaam. De onderneming van Bonar en Baertsoen bracht daarnaast het bestaande materiaal, toestellen, uitvindersbrevetten (3 Belgische, 1 Frans, 1 Brits), know-how
en het klantenbestand in. De oprichting van Novak als naamloze vennootschap wijst op een
verzelfstandiging van de productie. Uit de inventaris blijkt dat de firma over niet alleen
214

215

Annexes au Moniteur Belge de 1929, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10234, pp. 5166-67
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over een eigen merk beschikte maar ook gebruik maakte van onderdelen en toestellen van
andere, buitenlandse firma’s. Hij bevatte o.m. “un lot de postes Novak automatique nus, un
amplificateur Novak, un poste Novak type excelsior, un lot de haut-parleurs Philips, Nora,
Rice, Kellog, un lot de lampes de téléphonie sans fil diverses, un lot de batteries Tudor
[…] “des marchandises diverses comprenant des meubles destinés à contenir des postes de
téléphonie sans fil, des haut-parleurs, des moteurs, de batteries d’accumulateurs, des lampes diverses et accessoires »[...]216. Dit onderschrijft dat men radio’s op de markt bracht
van een eigen merk maar opgebouwd uit onderdelen van diverse merken. Novak bezat bovendien enkele brevetten die de onderneming in staat stelde om licenties uit te schrijven en
het betalen van rechten te reduceren217.
Op 8 mei 1934 werd besloten de maatschappelijke zetel over te hevelen naar de Rue
Lambert Crickx in het centrum van Brussel218. Tegen die tijd vervaardigde Novak ontvangers in serie volgens het principe van de kettingmethode. Net als andere Belgische firma’s
streefde men ernaar een volledig Belgisch toestel op de markt te brengen.
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Annexes au Moniteur Belge de 1929, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10234, p. 5167
Belgisch uitvindingsbrevet 334, 994 : « dispositif de contrôle ou de reglage applicable à tous montages
de postes récepteurs de télegraphie sans fil (1926), Belgisch verfijningsbrevet (347, 795) « dispositif de
contrôle ou de reglage à tous montages de postes récepteurs de télégraphie sans fil » (1928), Belgisch
uitvindingsbrevet (351,444) : « enroulement à self-induction à charactéristiques réglables » (1928), Frans
uitvidingsbrevt (634, 595) voor de duur van 15 jaar : « poste récepteur des ondes radioéléctriques à sélections préparée » (1927) en een Engels brevet voor de duur van 16 jaar : dispositif de contrôle ou de
réglage applicable à tous montages de postes récepteurs de télégraphie sans fil » (1927).
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8041, p. 3064
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Links: fragmenten uit een Novak folder van de toestellen voor het modeljaar 1935. De werkplaats was gevestigd in het centrum van Brussel.

12.5. Compagnie Belge Radiophone, Société Anonyme (1929-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Saint-Jean 28 te Brussel, werd gesticht op 27 juni 1929 voor notaris Edouard van Halteren in de Rue de l’association 30 te
Brussel.219. Betrokken bij de oprichting waren: ondernemer Jean Malherbe (Rue de la Vallée 21, Ixelles), bank-onderdirecteur Robert Malherbe (Chaussée de Liège 8a, Hasselt),
ondernemer Alfred Jacobs (Avenue des Hortensias 83, Schaerbeek), wisselagent Jules Berthelen (Rue Général van Merlen 29, Antwerpen), expert comptable (Rue de Progrès 339,
Schaerbeek), Hélène Sauveur (weduwe van Georges Malherbe, Avenue Brugmann 93,
Vorst), Adèle Sauveur (weduwe van Gustave Caudelier, Rue de l’abbaye 83, Ixelles) en
Suzanne Malherbe (Rue des Palais) 54, Schaerbeek).
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Annexes au Moniteur Belge de 1930, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
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De onderneming had tot doel: […] “la fabrication d’appareils de téléphonie sans fil,
l’achat des brevets, la représentation de firmes exploitant directement ou indirectement
des appareils de toutes les marques, la vente et le commerce de tous articles, enfin toutes
les opérations se liant directement et, d’une manièr générale, à toute activité ondernemerle
et commerciale similaire et connexe »220.
Het kapitaal was vastgelegd op 150.000 frank vertegenwoordigd door 600 aandelen
van 250 frank. Er werden tevens 150 stichtingsaandelen uitgegeven. De structuur van het
bedrijf zag er als volgt uit: Malherbe (45 stichtingsaandelen), Jacobs (45 stichtingsaandelen) en Jaquet (60 stichtingsaandelen). De 600 aandelen waren in handen van: Jaquet
(180), Berthelen (80), weduwe Caudelier (80), S. Malherbe (40), R. Malherbe (40), J. Malherbe (40), weduwe Malherbe-Sauveur (40 en Jacobs (100)221.
Op 31 december 1933 werd de maatschappelijke zetel overgeheveld naar de Rue de
Ruisbroeck 10 te Brussel222.

12.6. Postes et Amplificateurs Rubis (1929-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue Roux te Fontaine-L’Eveque werd
gesticht in november 1929 met « toutes opérations généralement quelconques se rapportnt
directement ou indirectement à l’entreprise de fabrication, d’achat et à la vente
d’appareils et accessoires utilisé en télégraphie, téléphonie et télévision avec et sans
fil »223.
In de jaren dertig bouwde men exclusieve luxeradiotoestellen in Art-Deco stijl.
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12.7. American Radio (1929-)

Deze naamloze vennootschap met een kapitaal van 200.000 frank, gevestigd in de Rue
de la Chancellerie 4 te Brussel werd gesticht in oktober 1929 met « la construction de tout
matériel destiné à la télégraphie, à la téléphonie, la téléphotographie, à la télévision avec
ou sans fil et en géneral de tout appareil mécanique et électrique de précision »224.

12.8. Fonior (Weco, 1929-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in
de Rue de Laeken 71 te Brussel en later in de
Chaussée de d’Anvers, werd gesticht op 13
december 1929 voor notaris De Heyn te
Brussel. Betrokken bij de oprichting waren: de
ondernemers, Jules Grosfils (Avenue Louise
339, Brussel), Albert Mahieu (Rue de la Station 39, Braine-Le-Comte), Martin Rumpf
(Rue Joseph Benz 72, Ukkel),Raymond
Pelgrims (Boulevard du Régent 22, Brussel),
Emmanuel Stulemeyer (Rue Marie-Depage
32, Ukkel) en

Eugéne Willy Pelgrims

(Boulevard du Régent 22, Brussel), majoor op
rust Jules Frings (Rue Léon de Lantsheere 12,
Boven: het modellengamma Weco 19361937: Wéconette (890 fr.), Mélodie (1.195
fr.), Ambassador (1.850 fr.), Impérial (2475
fr.)
(La Radio-Industrie,Bruxelles, 1936)

224

St.-Pieters-Jette) en ingenieur Leon Versé (Rue
des Deux-Eglises 18, Brussel).

La Radio-Industrie, Organe professionel de l’industrie de la T.S.F., Fitz-Patrick, oktober 1929, p. 31
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Het doel van de onderneming luidde: […]
“toutes

opérations

généralement

quel-

conques, se rapportant à la fabrication et au
commerce d’appareils scientifiques ou mécaniques et particulièrement les machines
parlantes et leurs accessoires » [...]225.
Het
vastgelegd

maatschappelijk
op

kapitaal

300.000

was
frank,

vertegenwoordigd door 600 aandelen van 500
frank en onderschreven door: Grosfils (50),
Mahieu (200), R. Pelgrims (50), Stulemeyer
(50), E.-W. Pelgrims (241), Frings (2), Rumpf
(5) en Versé (2)226. In de jaren dertig
vervaardigde men omroepontvangers onder
de merknaam Weco.
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Hoofdstuk 5:
Omroep en radio-elektrische nijverheid in de jaren dertig:
professionalisering, schaalvergroting, massificatie en popularisering
1. De productie van elektrisch materiaal: een speerpuntsector
In de jaren twintig en vooral in de jaren dertig kende
export 19291

in %

Telegraaf en telefoontoestellen

35

Draden en kabels

30

de productie van elektrisch materiaal een sterke uitbreiding. Met recht kan men spreken van een speerpuntsector.

Machines

13,3

Ze omvatte de productie van de meest krachtige turbines

Apparaten

7,7

en generatoren tot de kleinste artikelen en onderdelen

Isolatiemateriaal

5,4

Lampen

3,5

Accumulatoren

2,3

brieken bevonden zich in Antwerpen, Brussel, Charleroi,

Batterijen

1

Gent en Luik. De belangrijkste bestreken het volledige

Diversen

1,8

gebied van de elektriciteit, terwijl andere zich speciaal

voor tal van apparaten en machines. De voornaamste fa-

gingen toeleggen op bepaalde soorten van apparaten zoals radio’s en huishoudtoestellen.
Dankzij de moderne uitrusting van de fabrieken en het geschoolde personeel werd in het
buitenland vaak beroep gedaan op de Belgische ingenieurs en werd Belgisch materiaal
gebruikt voor de elektrische uitrusting van het land. De uitvoer van elektrisch materiaal
was dan ook zeer belangrijk. In 1929, het jaar waarin de welvaart in het interbellum haar
piek bereikte, bedroeg de waarde van de export om en bij de 400 miljoen frank. Omroepontvangers maakten daar toen een klein deel van uit2.
De fabricage van telegraaf- en telefoontoestellen was de belangrijkste specialiteit van
de elektrische industrie in België. Het was trouwens het eerste land op het Europese vasteland dat eind 19e eeuw overging tot de productie ervan. De belangrijkste fabrieken waren
gesitueerd in Antwerpen, Brussel en Luik. Ze vervaardigden telegraaftoestellen en telefoonapparaten voor alle mogelijke gebruik: zowel hand- en zelfschakelaars voor private
bedrijven als voor de hoofdcentrales.

1

2

België als exportland. Staatsbureel voor handelszaken. Ministerie van buitenlandsche zaken en buitenlandsche handel, Brussel, 1938, pp. 107
België als exportland. Staatsbureel voor handelszaken. Ministerie van buitenlandsche zaken en buitenlandsche handel, Brussel, 1938, pp. 106-107
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De draadloze telegrafie en telefonieontwikkelde zich in de vroege jaren twintig: “de
vervaardiging van draadloze telegrafie en telefoontoestellen - die van jongeren datum is
heeft zich eveneens op buitengewone wijze ontwikkeld, in den loop der laatste jaren. Buiten
de voortbrengers van gewoon materieel, die deze nieuwe specialiteit aan hun fabricage
toegevoegd hebben, werden talrijke fabrieken opgericht te Brussel, Leuven, Antwerpen,
Luik, enz. met het oog op de vervaardiging op groote schaal van deze artikelen”3. De productie was aanzienlijk en gevarieerd en bestond vooral uit ontvangers voor liefhebbers,
luidsprekers, antennes en alle materiaal noodzakelijk voor grote zender-ontvangers voor
private ondernemingen, schepen en de burger- en legerluchtvaart. Doordat de technische
ontwikkelingen op de voet gevolgd werden en dankzij de kwaliteit van de voortbrengselen
waren de Belgische producten gewild in het buitenland. De crisis trof echter ook in 1931
de op uitvoer gerichte Belgische industrie. De Belgische markt werd in de periode 19301932 overspoeld door de import van Duitse, Engelse en Amerikaanse toestellen. Pas nadien herwonnen de Belgische constructeurs de Belgische markt, werd de invoer teruggedrongen en wist men opnieuw uit te voeren. In 1937 bedroeg de uitvoer 158 miljoen frank.
Het aandeel van radiotoestellen bedroeg 30%4.
Daarnaast vervaardigde men, deels in zelfstandige fabrieken deels in afdelingen van de
grote eenheden, draden en kabels. Ze waren vooral gesitueerd in Eupen, Brussel en Luik.
In 1929 voerde men meer dan 11.500 ton uit voor een waarde van 180 miljoen frank. In
1937 was dit opgelopen tot 16.600 ton, waarvan 12.3000 ton onderzeese kabels.
Dynamo-elektrische machines, een Belgische uitvinding, waren lange tijd de voornaamste Belgische elektrische constructie. De ateliers van Charleroi, Gent en luik waren
gespecialiseerd in de vervaardiging van elektrische motoren. De in 1904 opgerichte “Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi” (A.C.E.C)5 was één van de belangrijkste
ondernemingen. Ze behoorde aan het eind van de jaren dertig nog steeds tot de belangrijkste ter wereld. In 1929 bedroeg de uitvoer meer dan 50 miljoen frank. Ook in de crisisjaren
bleef de export aanzienlijk. In 1937 realiseerde men nog steeds meer dan 37 miljoen
frank6.

3

4

5
6

België als exportland. Staatsbureel voor handelszaken. Ministerie van buitenlandsche zaken en buitenlandsche handel, Brussel, 1938, pp. 106-109
België als exportland. Staatsbureel voor handelszaken. Ministerie van buitenlandsche zaken en buitenlandsche handel, Brussel, 1938, p. 108
VERAGHTERT K. De industriële ontwikkeling. De periode 1914-1947., p. 171
België als exportland. Staatsbureel voor handelszaken. Ministerie van buitenlandsche zaken en buitenlandsche handel, Brussel, 1938, p. 109
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Naast de productie van hoger genoemd materiaal werd een grote verscheidenheid aan
elektrische werktuigen (soldeermachines, pulseermachines, welmachines, soldeerijzerverwarmers, graveermachines, etc.) en huishoudelijke apparaten (boenmachines, stofzuigers, radiotoren, koelapparatuur, verwarmingsplaten, strijkijzers, droogijzers en ventilatoren) geproduceerd. De seintoestellen voor de wegen en spoorwegen werden vervaardigd in
Brussel, Antwerpen en de andere centra van de zware elektrische industrie.
Onder de voornaamste onderdelen, die in een serie werden vervaardigd en bestemd
voor elektrische installaties, dient het isolatiemateriaal in porselein (drukknoppen, schakelaars) te worden vermeld. Het werd vervaardigd door porselein- en gespecialiseerde bedrijven te Brussel en Baudour. Daarnaast werden ook o.m. lampen, luchters, accumulatoren
met vaste en draagbare batterijen en elektrische batterijen vervaardigd. In de tweede helft
van de jaren dertig groeide eveneens de productie van elektrische meetapparatuur7, onontbeerlijk bij de ontwikkeling, productie, controle en reparatie van radiotoestellen. Het centrum van de bedrijvigheden bevond zich in de Brusselse agglomeratie.

2. Bepalende factoren in de popularisering en massificatie van omroepontvangers

2.1. Het N.I.R./I.N.R. als stimulerende factor
In de jaren dertig zou de radio-elektrische nijverheid, in het bijzonder die van omroepontvangers een “boom” kennen. De stimulerende factor in dit proces was de oprichting van
het Nationaal Instituut voor Radiodiffusie (N.I.R.)/ Institut National de Radiodiffusion (I.N.R.), waarmee een einde werd gemaakt aan de radiostrijd tussen Vlamingen en Walen. Het amateurisme van de jaren twintig maakte plaats voor professionalisering.
In 1929, vóór de stichting van het N.I.R., had de minister van P.T.T. aan RadioBelgique en de N.V. Radio de toelating verleend om te Veltem twee zendstations op te
richten. De zenders zouden met een kracht van 20 Kw. uitzenden op de golflengten 508 en
338 m. die door internationale overeenkomsten aan België werden toegekend. De voorwaarde was dat het N.I.R., waarvan de stichting toen in het parlement werd voorgesteld, de
stations tegen kostprijs zou kunnen overnemen. Toen de beheerraad van het N.I.R. in sep7

België als exportland. Staatsbureel voor handelszaken. Ministerie van buitenlandsche zaken en buitenlandsche handel, Brussel, 1938, pp. 110-111
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tember 1930 voor het eerst vergaderde begon men te Veltem met de montage van de zenders. De bouwer voorzag dat deze aan het eind van 1930 in werking zouden treden om een
gedurende een lange periode aan proefuitzendingen te kunnen doen. De effectieve inwerkingtreding werd vastgelegd op 1 januari 1931. Begin 1931 werd duidelijk dat de zenders
niet volledig klaar zouden zijn. De N.V. Radio en Radio-Belgique hadden ondertussen al
het personeel opgezegd. Het gevaar dreigde echter dat er voor een onbepaalde duur geen

nationale

Maandelijkse aangroei van het aantal aangegeven
ontvangers in België tussen eind 1931 en eind juni
1932. in: Jaarverslag van het N.I.R.. 1932

uitzendingen

zouden

plaatsvinden hetgeen negatieve gevolgen
zou hebben voor de aangroei van het

aantal luisteraars en de verkoop van radiotoestellen. Dit was ook effectief het geval. De
onzekerheid omtrent het N.I.R. vertaalde zich in een terugval in de maandelijkse aangroei
van toestellen in december 1931. Vermoedelijk werd de betaling van de radiotaks door tal
van luisteraars uitgesteld of niet betaald. De administratieve diensten werden er jaarlijks
mee geconfronteerd. Vermoedelijk moet het aantal effectieve luisteraars per jaar nog hoger
zijn geweest.
Naast de wettelijke maatregelen die genomen werden door de overheid tegen “zwartluisteraars” was het noodzakelijk dat het N.I.R. een propagandacampagne op touw zette.
Raymond Braillard schreef: “het lijdt geen twijfel dat het meerendeel der luisteraars zich
geen rekenschap geven van de aanzienlijke kosten veroorzaakt door het inrichten van de
uitzendingen, en de taks eenvoudig als een belasting beschouwen”8.

8

Jaarverslag van het N.I.R., 1932, Brussel, p. 86.
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De beheerraad besloot dan ook om alles in het werk te stellen om de voorlopige werking van de stations te verzekeren. In afwachting van de beslissing of deze al dan niet zouden overgenomen worden, werden ze gehuurd. Uiteindelijk slaagde men er toch in om op 1
februari 1931 met de uitzendingen te beginnen. De stations hadden echter nog nooit de
uitzending verzekerd van uitvoeringen uit de studio’s van Brussel. Bovendien was de splitsing van de modulatiecentrale, die Radio-Belgique te Brussel had geïnstalleerd om de werking van één station te garanderen, niet voltooid. Begin 1931 diende men dus te roeien met
de riemen die men had. Uit de vele kritieken bleek echter dat het resultaat te wensen over
lieten9. Uit veldmetingen bleek bovendien dat de zendkracht ontoereikend was om het Belgische grondgebied met de twee golflengten te bedienen. Op de totale Belgische bevolking
boekte de Franstalige zender de beste ontvangstmogelijkheden. Dit was toe te schrijven
aan de gebruikte golflengte. 0,9% van de bevolking kon de Franse zender niet ontvangen.
Voor de Vlaamse zender lag dit op ruim 4,8 %. 2,6% van de Waalse bevolking ontving de
Franse zender onvoldoende, terwijl de ontvangst van de Vlaamse zender in Vlaanderen
goed te ontvangen was. Dit was te wijten aan de geografische gesteldheid van Zuid-België
en de afstand t.o.v. Veltem. Ook in de meer heuvelachtige streken van Vlaanderen zoals de
Vlaamse Ardennen werd de ontvangst bemoeilijkt. In de Waalse stedelijke agglomeraties
die zich in valleien bevinden (Luik, Verviers, Dinant, etc.) was de ontvangst niet bevredigend genoeg. De Franstalige zender werd dan ook goed ontvangen in Vlaanderen, terwijl
de Vlaamse zender door 14,2% van de Walen onvoldoende ontvangen werd10. Een verhoging van de zendkracht was dus noodzakelijk en zou in de loop van de jaren dertig stelselmatig worden opgevoerd.
Desalniettemin luidde de stichting en uiteindelijke inwerkingtreding van het N.I.R. de
expansie en popularisering van het medium radio in België in. Paradoxaal genoeg had de
crisis vrijwel geen invloed op het aantal luisteraars. Dit fenomeen werd onderschreven
door Raymond Braillard, technisch adviseur bij het N.I.R.: “ik voeg er bij dat de crisisperiode die wij beleven geen invloed heeft op het verschijnsel der verhooging van het aantal
luisteraars, behalve wellicht een gunstige”11. Eind 1929 telde men 44.061 ontvangers. Op
het moment van de stichting van het N.I.R. (juni 1930) bedroeg dit reeds 74.835 toestellen.

9
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Jaarverslag van het N.I.R., 1932, Brussel, p. 22-23
Jaarverslag van het N.I.R., 1932, Brussel, pp. 78-79
Jaarverslag van het N.I.R., 1932
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Aan het einde van het eerste dienstjaar schoot de curve de hoogte in naar 200.534 toestellen. Op jaarbasis zou het aantal luisteraars in de jaren dertig voortdurende stijgen.12.

2.2. De rol van het N.I.R/I.N.R.
Het N.I.R. stond voor een moeilijke taak. De nationale omroep moest proberen om duizenden luisteraars van alle rang of stand te bereiken en tevreden te stellen. Zowel arbeiders, handelaars, bedienden, huisvrouwen en intellectuelen moesten aldus hun gade vinden
in de programmering. Voor de actieve beroepsbevolking fungeerde de openbare omroep
als een element tot ontspanning. Muziek, humor en volkse vertellingen konden aldus de
sleur van alledag doorbreken. Er kwam echter snel kritiek: “besteden onze nationale zenders voldoende zorg aan dat “voorgerecht” en wordt er niet te veel: den luisteraar “te
zware kost” in de maag gedrukt ?13”. Vooral de mensen die in het bedrijfsleven stonden
hadden een grote behoefte aan opwekkende muziek in de avondprogramma’s en in het
bijzonder op zaterdag- en zondagnamiddag.
De grote populariteit van de regionale zenders had rond 1933 duidelijk gemaakt dat de
openbare omroep daar te weinig rekening mee hield. Naast ontspanning had het N.I.R. een
“volksverheffende” rol in de vorm van voordrachten, inleidingen in de klassieke muziek,
godsdienst, kunst en wetenschap: “Zóó wordt den omroep een baanbreker, bij de geestelijke ontwikkeling van den arbeider, die anders misschien nooit, in het complex van voordrachten en bemoeiingen der sociale leiders, het algemeen streven zou hebben opgemerkt:
bij te dragen tot het verhoogen der welvaart, der levenskracht en der levensvreugde van
het volk”14. Deze programma’s werden door het merendeel van de luisteraar meestal ervaren als droog en saai. Het kwam er dus op neer om zaken zo aanschouwelijk en op speelse
wijze voor te stellen door gebruik te maken van reportagetechnieken, het actief betrekken
van het luisterpubliek, anekdotes en humor. Televisie kon hier ongetwijfeld veel beter aan
voldoen, maar dit was toen nog niet haalbaar (zie infra). Vooral de Vlaamse identiteit
moest in het N.I.R. worden belichaamd. Daarvoor was een eigen stijl noodzakelijk: “Niet
iedereen immers vindt zijn deugd in het zakelijke oppervlakkige dat de meeste lokale zenders karakteriseert, noch in de Jazz-band-ruwe Yankeenismen van de Sint-Sauveuruitzendingen, noch het licht “café-chantant” genre onzer zuiderburen, noch in het stijve
12
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Jaarverslag van het N.I.R., 1934, Brussel, p. 15
VAN DYCK, « Omroep...is medeleven », Radio Jaarboek 1934, p. 3
VAN DYCK, « Omroep...is medeleven », Radio Jaarboek 1934, p. 3
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hoog-ooms-conservatisme onzer vrienden van over het kanaal.; Wat de Vlaming begeert:
is de rein-natuurlijke uitdrukking van een Gezelle, of de sappig-humoristische taal van een
Felix Timmermans, bij momenten zelfs overstroomende tot een fatsoenlijke Breugheliaanse
luidruchtigheid” (Radio Jaarboek, ’34).
In de tijdsgeest van “Nooit meer Oorlog” moest de openbare omroep de vredesgedachte stimuleren: “de helden kunnen alleen geëerd worden door haat tegen de oorlog, door
het vergruizen van wapens, waardoor zij vielen en door het prediken van de vredesgedachte onder de volkeren15”. De bestuurders van het N.I.R/ I.N.R. probeerden een bepaald discours, een ideaalbeeld inzake identiteit, taal, werk, gezin en ontspanning op het luisterpubliek over te brengen. In hoeverre deze beeldvorming inzake identiteit en taal door de gewone luisteraars werd geïnterioriseerd is maar de vraag. In april 1939 stemde volgens de
R.T.T. een groot gedeelte van de luisteraars af op de regionale zenders omdat hun “artistieke” programma’s meer aan de wens van de massa beantwoordden. Anderzijds bezaten
de N.I.R zenders niet de gewenste sterkte om streken die enigszins verwijderd waren van
Veltem optimaal te bereiken16.
Men moet zich evenwel behoeden voor het top-down paradigma dat ervan uitgaat dat
veranderingen zich verspreiden van de toplaag en de middenstand naar de basis van de
samenleving en bijgevolg rekening houden met de “Eigen Sinn” van individuen en bevolkingsgroepen. Omdat het voor de nationale omroep moeilijk was om aan de wensen van de
luisteraars te voldoen kwam er “from below” zekere tegenstand. De omroepburelen kregen
regelmatige brieven met verzoeken maar ook: brieven die “dreigen” zelfs (dreigen met
luisterstaking), soms ontzettend grove brieven, die…anarchistische aanslagen “voorspellen17”.

15
16
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VAN DYCK (Red.), “Omroep…is meeleven”, in: Radio Jaarboek, 1934, p. 6
Op.Cit., BOON G., De Belgische Radio-Omroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het N.I.R-I.N.R. in
het verzet 1939-1944, p. 31
VAN DYCK (Red.), « Wat de omroep zijn luisteraars biedt ?, Radio Jaarboek 1934, p. 6
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2.3. De programmering van het N.I.R/I.N.R.: haar sociale betekenis en achtergrond
2.3.1. Gericht op alle lagen van de bevolking
In de jaren dertig bereikte het medium radio een massapubliek. De programmering
diende bijgevolg zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van diverse bevolkingsgroepen en individuele voorliefdes. In 1933 verscheen de eerste uitgave van het “Radio
Jaarboek 1934” dat tot stand was gekomen onder leiding van Van Dyck, een ingenieur die
sinds 1923 betrokken was bij het Vlaamse maandschrift Radio. Medewerkers waren o.m.
prominente leden van het N.I.R. en internationale organisaties, ingenieurs, het ministerie
van Openbaar onderwijs en de R.T.T. (Regie voor Telegrafen en Telefonen).
Begin 1934 bood het N.I.R. voor de arbeiders praktische aanwijzingen voor het uitoefenen van diverse ambten. Landbouwers werden door een medewerkers van de openbare
omroep stereotiep voorgesteld als onwetend en wereldvreemd… . In Radio Jaarboek 1934
stond onder meer te lezen: “Zonder voeding met de “groote wereld” sleet hij tot hiertoe
zijn zwaar bestaan. Van de eerste morgenduren tot de late avond bebouwde hij zijn land,
kalm en vlijtig, zonder veel woorden daarover te wisselen. Maar hoe dikwijls was al zijn
vlijt niet vruchteloos!”18 De oogst van de landbouwer staat immers bloot aan tal van gevaren: weersomstandigheden en schommelingen op de wereldmarkt. En inderdaad, de openbare omroep voorzag twee à driemaal per dag in weerberichten en weersverwachtingen. In
1933 was de openbare omroep er echter nog niet in geslaagd om regelmatige marktberichten te verzorgen. Wel gaf de Boerenbond bijna wekelijks toelichtingen inzake veeteelt,
veeziekten, planten- en fruitteelt, insectenbestrijding in zogenaamde “land – en tuinbouwpraatjes”. Ook de tegenstelling stad en platteland werd aangehaald: “ Eindelijk na de vermoeiende dagtaak, kan hij evengoed als de vroeger de zo dikwijls benijde stadsbewoners,
zich ontspannen door genoeglijke muziek en kan hij met aandacht luisteren naar de
nieuwsjes van “het gesproken dagblad”, waarover hij vroeger slechts meestal acht of
veertien dagen nadien enkele woorden kon lezen in het plaatselijke blad19”.
In de jaren dertig begon de radio ook langzaam in de agrarische en veelal geïsoleerde
gebieden ingang te vinden wat zich vertaalde in de cijfers over de geografisch verspreiding
van radiotoestellen. Vooral Limburg, Luxemburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
18
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VAN DYCK (Red), “ Wat de omroep zijn luisteraars biedt ?, Radio Jaarboek 1934, p. 8
VAN DYCK (Red.), « Wat de omroep zijn luisteraars biedt ?, Radio Jaarboek 1934, p. 8
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hinkten achterop. Het Radio Jaarboek ’34 weet dit hoofdzakelijk aan de vermeende achterlijkheid van de landbouwer: “te weinigen echter van onze boeren, hebben tot nu toe het
belang begrepen van een radiotoestel in huis te bezitten. Te velen nog hebben, bij gebrek
aan de noodige voorlichting, een heiligen schrik voor dat wondere elektrische ding met
zijn tooverachtige geheimzinnigheid20 !” Deze achterstand was vooral te wijten aan het
gebrek aan elektrificatie op het platteland. Bovendien was de ontvangst in geïsoleerde gebieden vaak slechter doordat men zich verder van een zendstation verwijderd bevond dan
de stedelijke bevolking. Dit impliceerde dat men veelal aangewezen was op de aankoop
van een batterijtoestel. “Wanneer de elektrificatie der buitenwijken vooral wat ernstiger
zal zijn doorgevoerd, zal verder nog den groote struikelsteen: namelijk de accumulatoren
en hun lastige herladen, uit den weg worden geruimd, dat nu nog vele begeesterden van
het aankoopen van het begeerde toestel weerhoudt21 !” Boeren waren volgens de schrijver
dus niet alleen onwetend, achterlijk, maar ook nog gierig… Ongetwijfeld bevatten hoger
vermelde tekstfragmenten heel wat waarheid, maar de praktische bezwaren en onmogelijkheid van het in huis halen van de radio op het platteland werden alleszins overstemd door
een karikaturale weergave van de landbouwsamenleving.
Begin 1934 werden regelmatige beurs- en handelsberichten, hoofdzakelijk door buitenlandse stations, verzorgd. Het N.I.R. had samen met het Vlaamsche Economische Verbond
reeds lezingen over verzekeringen, belastingen, het bankwezen en (inter) nationale economische aangelegenheden gegeven. Programma’s gericht op bedienden inzake talenkennis,
stenografie, materialenkennis, boekhouden en dergelijke stonden toen nog niet op het programma.
Praatjes over wetenschap en kunst kwamen veelvuldig aan bod: natuur, sterrenkunde,
wetenschap, wetenswaardigheden over landen en volkeren, kunst- en muziekkronieken.
Vertegenwoordigers van vrije beroepen zoals dokters, juristen, leraars, ingenieurs, kunstcritici en filosofen werden vaak voor de microfoon uitgenodigd om de luisteraars te laten
delen in hun expertise. Het waren net deze programma’s die door het grote publiek als
“zwaar” werden ervaren.
Programma’s gericht op vrouwen werden in de Verenigde Staten al langer de ether ingestuurd. Praatjes “voor de vrouw en het gezin” werd op donderdagavond regelmatig
praktische raad over alles wat het huishouden betrof gegeven. Ook modeberichten kwamen
aan bod. In Nederland stond men begin ’34 al een stapje verder. De huisvrouw werd in
20
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marktberichten op de hoogte gehouden van groenten, boteren en eieren en wat ze die dag
het voordeligst kon klaarmaken. Begin 1934 kende een knip- en snijcursus een zeer groot
succes22. In het stereotype denken van de jaren dertig stond de echtgenote nog steeds ten
dienste van haar man: “De echtgenote vindt in den omroep een vertrouwbaren helper, die
haar toelaat in den strijd voor het bestaan nader aan de zijde van haar man te staan!”23.
Culturele radioprogramma’s konden de vrouw
helpen zich intellectueel te ontplooien waardoor
ze zich beter zou kunnen onderhouden met man
en gasten. Vrouwen werden meestal beschouwd
als “minder ontwikkeld” ten gevolge van “omstandigheden”. Het radioboek 1934 schreef: “ Er
zijn tal van vrouwen, die gaarne bij het strijken,
en kousen stoppen…naar de radio luisteren doch
“De Radio, vermaak der kleinen en rust der
kinderjuffers”
(Amerikaanse foto, Maanschrift Radio, 15 mei
1924)

geërgerd het toestel afzetten wanneer er een
voordracht wordt aangekondigd. Misschien hebben zij eens het ongeluk gehad, in een technische

verhandeling over een technisch onderwerp te belanden, waar zij inderdaad niets of zeer
weinig begrepen, of in een voordracht in een vreemde taal gehouden, welke ook niet om
volgen was.”24. Vrouwen genoten dan wel minder lang scholing of stonden in voor het
huishouden, maar de Eerste Wereldoorlog bracht echter een emancipatiebeweging op gang
vrouwen waardoor steeds meer buitenshuis gingen werken als fabrieksarbeidster, typiste,
stenografe, lerares, telefoniste en dergelijke. Ook in de radiofabrieken waren vrouwen sterk
vertegenwoordigd. Of vrouwen een grote ontwikkelingsachterstand hadden valt dan ook te
betwijfelen. Sommige omroepverenigingen gaven dan weer lessen, voorlichting en praktische wenken aan moeders inzake verzorging. Praatjes met medewerking van het Rode
Kruis behandelden dan weer vragen over gezondheid zoals mond- en tandziekten en voorzorgen bij het baden.
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vrouwen die behoorden tot de beroepsactieve bevolking.
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Kinderen konden zich rond de radio scharen voor de kinderuurtjes. Begin 1934 waren het vooral de Nederlanders,
Duitsers en de nationale politieke groeperingen die er het
meest belang aan hechtten. Het N.I.R. had op dit vlak nog wel
wat in te halen. Voor studenten waren tot dusver enkele uurtjes verzorgd, maar men ontbrak nog de nodige zendtijd25.
De massacultuur kwam in het interbellum bij uitstek tot uiting in de populaire sportmanifestaties. Iedere zondag werd
reeds om 17u30 de uitslagen van de Belgische en Nederlandse
voetbalcompetitie bekend gemaakt. Zesdaagsen, wielerwedKleuter met écouteur
(Radiojaarboek 1934

strijden en boksmeetings werden verslagen door een reporter
van het N.I.R., meestal bijgestaan door een deskundige. Ook de

internationale sportgebeurtenissen zoals de jaarlijkse paardenrennen te Epsom26, de Ronde
van Frankrijk, de autoraces op de Avus te Berlijn en de vliegwedstrijden voor de Schneiderbeker konden op de radio worden gevolgd. Zo werd in 1933 o.m. de aankomst van Parijs-Brussel, het Wereldcriterium te Brasschaet, België - Frankrijk, Rode Duivels - Londen,
België - Oostenrijk rechtstreeks in de huiskamers gebracht.
De radio was voor zieken, blinden en eenzame mensen een aangenaam middel tot verstrooiing en betekende een verzachting van het
isolement. In het Radio Jaarboek 1934 schreef
men zelf helende krachten aan het radiotoestel
toe: “De radio brengt niet alleen vreugde en
opgewektheid, maar beïnvloedt in vele gevallen
:radio was hét medium bij uitstek om sport in
de huiskamers te brengen en vanuit de zetel een
manifestatie te ‘beleven’. De stem van de
rechtstreeks verslaggeving van het N.I.R. was in
de jaren dertig Frans Dierickx (links).

ook “de moraal” van den zieke dat hij zich beter
gaat voelen en ook niet zelden genezing intreedt,
waar dokter en medicijnen het niet hebben kunnen halen […]27

(Humoradio, 28 augustus 1938)
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26
27
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VAN DYCK (red.), « Wat de omroep zijn luisteraar biedt ?», Radio Jaarboek 1934, p. 12
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2.3.2. De Programma’s van het N.I.R.

2.3.2.1. Tijdseinen
In het interbellum waren elektrische klokken en horloges wel al ingeburgerd, maar men
moest ze telkens opwinden, wat wel eens vergeten werd. Drie maal per dag zond de openbare omroep tijdsberichten uit. Om 8 uur ’s morgens hoorde de luisteraar de klok uit de
controlekamer slaan die in verbinding stond met het observatorium te Ukkel. Om 13u gaf
men met behulp van een morse sleutel het juiste uur. De avonduitzendingen werden door
de speaker van “Het gesproken dagblad” afgesloten met afkondiging van het uur met minuten en seconden. “Teveel luisteraars waardeeren nog niet voldoende deze uitzendingen,
welke nochtans van buitengewoon algemeen nut zijn: het zou Uw gewoonte moeten worden
Uw huisklok minstens ééns per dag te regelen op de uuraangaven van Uw nationale zender”, kon men in 1934 in het Radio Jaarboek lezen. Aldus werd de radio ingeschakeld in
het structureren van het dagelijks leven in aanvulling van het systeem van de prikklok.

2.3.2.2. S.O.S. berichten
Iedereen kon het N.I.R telegrafisch of telefonisch op de hoogte brengen van dringende
mededelingen aan mensen die ver van huis waren (bijvoorbeeld op schepen) of over vermiste personen. In Nederland stond zelfs dagelijks een microfoon in verbinding met het
politiekantoor om o.m. signalementen de wereld in te sturen. Om flauwe grappenmakers af
te houden moest men, vooraleer het N.I.R. in te lichten, contact opnemen met de plaatselijk
politie. Deze dienstverlening was volledig gratis28.

2.3.2.3. Weerberichten
Driemaal per dag, werd bij het begin van het “Gesproken dagblad” het weerbericht afkomstig van het Observatorium te Ukkel meegedeeld (13u, 17u30, 22u). Vooral voor de
landbouwers was dit gegeven van het grootste belang. Het weerbericht schiep wel proble-
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VAN DYCK, “Een en ander omtrent de gesproken uitzendingen van het N.I.R.”, Radio Jaarboek 1934,
p. 180
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men bij de luisteraars: “het is mogelijk dat sommige vreemde uitdrukkingen welke hierin
regelmatig voorkomen niet door de algemeenheid werden begrepen29”.
links: regelmatige weerberichten waren vooral voor de landbouwers
interessant. De specifieke weertaal afkomstig van het observatorium te
Ukkel was er echter verantwoordelijk voor dat de luisteraars het bericht
niet altijd begrepen
.
- “Ik geloof niet, dat dit toestel veel waard is. Het voorspelt mooi weer
voor morgen en mijn eksteroog steekt”.
(Humoradio, 1938)

2.3.2.4. Het nieuws
Het dagelijkse overzicht van de actualiteit werd in de volksmond het “gesproken dagblad” of het “journal parlé” genoemd en werd driemaal per dag voorgelezen (13u, 19u30
en 22u). De nadruk lag op zakelijkheid en objectiviteit, daar het N.I.R. gebonden was aan
een neutraal standpunt. Een regionale zender, bijgenaamd “de Berchemse proefzender”,
die echter verboden werd, begon reeds om 7u met een gesproken dagblad afgewisseld met
muziek (zie lokale stations). De geschreven dagbladpers zagen in het “gesproken dagblad”
een geduchte concurrent en vreesde dat dit zijn gevolgen zou hebben voor hun oplage30.
Luisteraars werden echter gestimuleerd tot het kopen van een krant of tijdschrift omdat die
meer duiding gaven. De boekenverkoop en ontlening leek er meer onder te lijden.
Aanvankelijk werd het nieuws afwisselend voorgelezen door drie of vier leden van de
redactie. Later werd gekozen voor één nieuwslezer. Belangrijke mededelingen mochten
gewone uitzendingen onderbreken. In geval van algemene verkiezingen werden de uitzendingen tot middernacht en zelfs later verlengd. De eerste lezing (10 minuten) bevatte het
weerbericht, een herhaling van de hoofdpunten van de vorige dag en de berichten uit binnen- en buitenland. Een tweede lezing van een half uur bestond meestal uit de herhaling
29
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van de middagberichten in de vorm van een interview of kroniek, sportberichten, binnenen buitenlands nieuws en de tijdsweergave. De derde lezing duurde opnieuw 10 minuten
was samengesteld uit een herhaling van hoofdpunten uit de voorbije uitzendingen, verschillende mededelingen, de laatste avondberichten en werd afgesloten door een tijdsweergave.
Sport nam een belangrijke plaats in tijdens het interbellum. Op zondag werd tussen
17u30 en 17u40 het vooravondconcert zelfs onderbroken door de voetbaluitslagen. Het
N.I.R. besteedde echter geen grote aandacht aan de beurs- en marktberichten, wat te wijten
was aan het verbod op publiciteit. Radiogymnastiek was in 1934 nog geen onderdeel van
het programma maar oogsten in het buitenland veel succes (Duitsland, Radio-Paris).
Links: in de jaren dertig werd een wijd spectrum aan radioprogramma’s ontwikkeld. Rond 1933-1934 kwam in Europa (o.m.
Duitsland, Frankrijk) de radiogymnastiek in zwang.
DE GYMNASTIEKLES VAN DE RADIO
Stem uit de luidspreker. - We eindigen nu onze uitzending. Morgen,
op ditzelfde uur, geachte luisteraars, zal ik u zeggen, hoe ge uit
dezen toestand kunt geraken.
(Humoradio, 1938)

2.3.2.5. Reportages
Gesproken, rechtstreekse verslaggeving was in de eerste helft van de jaren dertig
nog vrij zeldzaam wegens de hoge kostprijs. In 1933 werden een tiental Nederlandstalige
reportages verzorgd waaronder wieler- en voetbalwedstrijden en de inhuldiging van de
Scheldetunnels en de Ijzerbedevaart te Diksmuide. Bij uitzendingen van technische of wetenschappelijke aard en conferenties werd dit journalistieke genre veel minder toegepast.
De Franstalige uitzendingen liepen op dit vlak vooruit t.o.v. de Nederlandstalige.
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2.3.2.6. Kronieken
Kronieken werden bijzonder gesmaakt door de luisteraars. In 1932 waren er maar liefst
364. Heel populair op de Vlaamse zender waren de “5 minuten van Pirreke Pirrewit”, een
hoorspel dat geschreven werd door Johan De Maeght van het “Laatste Nieuws”, op maandag. Gedurende enkele maanden liepen de 5 minuten uit tot een kwartiertje maar werd nadien tot grote teleurstelling van de luisteraars teruggebracht. De cast bestond uit Pirreke
Pirrewit (Mon de Goeyse), Teppe Tantefeer (Frans Dierickx), Treezeke Tantefeer en hun
zoontje, Sylvanus Silverbeksken (Van de Kerkchove), Polydoor Perpioenen (Servotte),
Free Frankentoten of de “Chef” (Gust de Muynck). In deze wekelijkse humoristische soap,
gebaseerd op het dagelijkse leven woonde het hoofdpersonage, een vrijgezel, in bij Matante Sandrina Toerneminne.
In het interbellum verwierven de arbeiders voor het eerst in hun bestaan meer vrije tijd.
In 1936 werd de 40-uren ingevoerd en betaalde vakantie. Het werd dus mogelijk om in
eigen land enige tijd door te brengen aan zee of de Ardennen. Ook de radio speelde in op
deze nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. Tijdens de eerste helft van het jaar stond op
dinsdag de tweemaandelijkse “kroniek over toerisme” (Vlaamse zender) op het programma
die meestal werd verzorgd door iemand van de Vlaamse Toeristenbond, een zekere Luyten.
De tweede jaarhelft werd ingevuld door de sportkroniek met de bekende sportjournalist en
stichter van de Ronde Van Vlaanderen, Karel van Wijnendaele. Op woensdag werd afwisselend een toneelkroniek, het buitenlands politiek overzicht (Gust de Muynck) en een tuinbouwkroniek (A. Buyssens) uitgezonden. De kroniek voor vrouw en gezin werd opgesteld
door Yvonne De Man, het pseudoniem van De Muynck. Op vrijdag werden afwisselend
“Wat is er in de natuur” te zien ? (Havermans), De radiokroniek (Frans Dierickx en de
“Technische radiokroniek” aangeboden. Laatstgenoemde programma was bedoeld ter ondersteuning van de radioliefhebbers en werd geleid door P.H. Brans, de hoofdopsteller van
het in 1933 opgerichte “Radio-Revue”. De ontwikkeling van de radiotechniek was in de
jaren dertig nog verre van volledig en problemen en storingen deden zich vrij vaak voor.
Zaterdag was voorbehouden aan “het land- en tuinbouw praatje” van de Belgische Boerenbond en de Filmkroniek van Karel de Keukeleire. De muziekkroniek van Gilson, Ontrop
en Van Durme, dat voornamelijk handelde over het muziekleven te Brussel en Antwerpen
werden meestal om iets voor 20u door een redactielid voorgelezen.
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2.3.2.7. Interviews en lezingen
Door gebruik te maken van vijf minuten durende interviews werden onderwerpen uit
de actualiteit behandeld en werden personen van alle nationaliteiten aan het woord gelaten.
Lezingen mochten maximaal een kwartier in beslag nemen en werden regelmatig geprogrammeerd (Vlaamse Zender: 18u15, 19u15, 18u45. Franse Zender: 18u, 19u15, 20u45) en
handelden o.m. over sport, toerisme, geschiedenis, letterkunde, film, opvoedkunde, folklore, sterrenkunde, televisie, arbeidersbelangen, beroepsziekten en ambachten. Een variant
hierop waren de boek- en toneelbesprekingen en voordrachten van gedichten. In 1932 werd
door de Vlaamse zender 196 van dergelijke lezingen uitgezonden.

2.3.2.8. Luisterspelen en muziek
Luisterspelen en radioschetsen deden de luisteraars de realiteit van alledag vergeten. Ze
waren respectievelijk en ernstig van aard. In 1933 kenden o.m. “Het pad der Glorie” (Paths
of Glory), “Centrale Hier!”, “Brigade Telefoon”, “Het Vergaan van Den Titanic” en “Reynaert De Vos” op de Vlaamse zender een groot succes. Er werd overigens meerdere malen
verzocht naar herhalingen. Vaak waren het gevulgariseerde bewerkingen van literaire klassiekers, geschiedkundige onderwerpen en spectaculaire gebeurtenissen.

2.4. Gebruiksvriendelijke radiotoestellen komen op de markt
Naar het eind van de jaren ’20 werd het duidelijk dat de kristalontvangers, de batterijtoestellen en de radio’s gebruikmakend van een plaatspanningsapparaat geen ideale oplossingen bleken voor het probleem van de voeding. Er bestonden wel al toestellen die rechtstreeks op het lichtnet konden worden aangesloten, maar er waren slechts weinig van dergelijke toestellen op de markt. La T.S.F. Moderne schreef: “Dans quelques années, sans
doute, les amateurs de T.S.F. ne conserveront, des acumulateurs et des piles, qu’un mauvais souvenir. On ne connaîtra plus que les récepteurs entièrement alimentés par le secteur
alternatif. On branchera le poste T.S.F., comme on branche un fer à repasser ou une bouilloire électrique. Pourquoi se servir du courantque d’avoir compris les avantages de
l’alimentation directe si les constructeurs n’ont point, jusqu’ici, présenté de nombreux
modèles fonctionnant sur le secteur. Il semble bien que les récepteurs présentés au public
n’aient point rencontré un grand succes. On sentait fort bien que la question n’était pas
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entièrement résolu eet qu’une solution complète e pouvait nous fournit l’usine por charger
des accumulateurs, lesquels, à leur tour, fournissent du courant pour le récepteur? Pourquoi cette double transformation ? Ce n’est pourtant point faute pas tarder. Il faillait, pour
cela, que la technique des filaments à oxides fût rigoreusement a point. Elle l’est maintenant; et, en conséquence, tous les fabricants de lampes présentent de nouveaux modèles
specialement adaptés à l’alimentation sur le secteur alternatif.31
Eind 1929 en begin 1930 hadden de buitenlandse radioproducenten directe stroomtoevoer via het lichtnet aangenomen als alternatief voor de batterijladers, plaatspanningsapparaten die niet de gezochte vereenvoudiging van het radiogebruik in zich droegen. Voor de
beginnende, minder technisch onderlegde “sans-filist” was dit een opmerkelijke verbetering. De batterijtoestellen verdwenen hierdoor echter niet van de markt. Heel wat gezinnen,
vooral in afgelegen en landelijke gebieden, waren toen nog niet aangesloten op het lichtnet.
De Nederlandse constructeur Philips (Eindhoven) bood reeds in 1928 een toestel aan dat
werkte op netstroom, de 2514. Het was een vervolg op de reeds eerder verschenen, door Ir.
Louis Christiaan Kalff ontworpen, toestellen type 2501 en 2502. De vormgeving was in de
stijl van de “Nieuwe Zakelijkheid”. Het apparaat werd gemaakt in de N.S.F. fabriek van
Philips in Hilversum32. De Société Belge Radio-électrique had in 1930 een gelijkaardig
product in de vorm van de Ondolina Réseau.
De nettoestellen waren aldus veel gebruiksvriendelijker. Vanaf het eind van de jaren
twintig zouden radiotoestellen een sterke technische ontwikkeling doormaken. Ook aan de
vormgeving werd steeds meer aandacht geschonken: “le constructeur d’appareils de
T.S.F. doit s’occuper de la forme et de la présentation à donner à son marchandise, et doit
résoudre le plus logiquement possible, le problème de maniement simple, de l’accès facile
et de l’alimentation des postes, enfin de la distribution des sons dans son appartement »33.
Alle onderdelen werden in één kast geplaatst en het toestel werd compacter.
Vanaf 1930 hoefde men geen bijzondere kennis aan de dag te leggen om te kunnen
luisteren. Stekker in, volumeknop opendraaien, band bepalen en afstemmen. La RadioIndustrie schreef daarover in 1931: “la radiotechnique a fait, en ces cinq ou six dernières
années des progrès remarquables. Autrefois, un bon appareil comportait plusieurs batteries, un enchevêtrement de fils conducteurs ainsi que des boutons sur tous les côtés ; enfin
31
32
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La T.S.F. Moderne, Revue Mensuelle, novembre 1929, p. 691
http://www.hupse.eu/radio/frameset.htm?index.html&ContentFrame
La Radio-Industrie. Revue technique et commerciale de l’industrie de T.S.F., La T.S.F. discrète ou
encombrante, Supplément à Eclairage et Force Motrice., Revue Mensuelle des Applications de
l’Electricité, Bruxelles, mai 1929
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les nombreuses bobines devaient être changées tout moment. Le réglage d’un semblable
appareil nécessitait une patience angélique et un serieux et un sérieux entraînement professionnel ! La plus petite modification dans la position des organes de réglage entrenaînait parfois la production des sons des moins harmonieux. Bref, le moindre « amateur »
méritait amplement l’admiration de ses amis, techniciens ou profanes. L’appareil récepteur n’est plus de nos jours cette chose compliqué de jadis ; c’est pourqoui, à côté de vrais
amateurs techniciens spécialisés, dont le nombre tend d’ailleurs à décroître, le rang des
amateurs de T.S.F. se sont vus se grossir par la foule des radiophilles, ne possèdant aucune connaissance spéciale en la matière ou peu s’en faut »34.

2.4.1. Van artisanale zelfbouw naar massaproductie

Eind jaren twintig en vooral in de jaren dertig werd de productie van radiotoestellen
geüniformeerd, gestandaardiseerd en vooral gemassificeerd. Tijdens de jaren twintig konden de producenten nog geen massapubliek bereiken wegens de gecompliceerdheid van de
ontvanger en diens hoge kostprijs. Het merendeel van de ontvangers was zelfbouw of werd
in kleine serie vervaardigd. Omstreeks 1930 groeiden radiotoestellen uit tot massaproducten en werden ze op grote schaal vervaardigd volgens de modernste productietechnieken:
serieproductie van uniforme en sterk vereenvoudigd ontvangers en arbeidsdeling. Het productieproces werd opgesplitst een groot aantal deeltaken die door ongeschoolde arbeiders
konden worden uitgevoerd. Ook vrouwen konden voor het lichte assemblagewerk ingeschakeld worden. Sommige fabrikanten gebruikten de kettingmethode, al dan niet in combinatie met een lopende band of “tapis roulant”.
In de loop van de jaren dertig werden de belangrijke fabrieken dankzij de voortschrijdende elektrificatie dan ook in snel tempo gemechaniseerd met elektrische motoren. Dat
betekent niet dat de artisanale productie daarmee verdween: “l’appareil que fabrique pour
ses clients l’éléctricien du coin ou le monteur professionnel est évidemment un poste commercial, mais il ne différencie guère de l’appareil construit par l’amateur experimenté »35.
Zij bouwden toestellen met onderdelen die vrij in de handel te verkrijgen waren en in veel
gevallen was geen enkel toestel hetzelfde. De klant kon zijn wensen kenbaar maken en
34
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SCHMOLL K. in : La Radio-Industrie. Organe officiel de l’union professionnelle de la radio-électricité
et du cercle belge d’études radiotelegraphiques., La fabrication en série des appareils récepteurs, janvier
1931, p. 162. De auteur was ingenieur in de Philips Laboratoria van Philips.
La Radio-Industrie. Organe officiel de l’union professionnelle de la radio-électricité., Comment fabriquer un poste moderne de T.S.F., Octobre 1930
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bijvoorbeeld zelf voor de behuizing zorgen. Toch werden de kleine artisanale producenten
na verloop van tijd ook verplicht om op beperkte schaal serietoestellen te vervaardigen. De
grotere producenten zoals Philips (Leuven), S.I.C.E.R. (Machelen) en S.B.R. (Vorst)
bouwden toestellen die stuk voor stuk hetzelfde waren. Ieder merk ontwikkelde modellen
met eigen kenmerken om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie: “ce qui est
particulier à chaque marque, c’est la nature et la forme des accessoires des accessoires et
sûrtout le dispositif intérieur du poste. Il faut avant tout qu’un appareil de ce genre ait un
bon aspect extérieur, qu’il plaise à l’oeuil, qu’l soit compact, qu’il marche bien du premier
coup, sans ajustage d’aucune sorte et enfin qu’il puise être monté avec célérité par un personnel non specialisé »36. Elk jaar ontwierp een team van ingenieurs, die verbonden waren
aan een laboratorium binnen de fabriek, een nieuwe reeks modellen: [...] “des patientes
études dans les grands laboratoires électromécaniques ont amené la construction des appareils modernes, dans lesquels les mêmes phénomènes se produisent que dans les anciens
postes à cette seule différence près, que tous les organes sont actuel assemblés dans une
boîtier élégant et que nul ne doit plus, pour jouir de belle music, se préoccuper des mystères de la technique radiophonique »37.

boven: montageatelier in de Philips fabriek te Leuven waar radiotoestellen aan de lopende band werden
vervaardigd (La Radio-Industrie, 1931)
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De meeste grote producenten streefden ernaar om zoveel mogelijk onderdelen zelf te
vervaardigen, op maat van de vooropgestelde ontvanger. Over S.I.C.E.R. schreef La Radio-Industrie in 1931: “on y construit les « Sicer » des divers types à la chaîne, tout comme
on fait des voitures chez Ford » [....] « la grande force des usines de Machelen, c’est d’être
absulement indépendantes de des fournitures extérieures, car tout se fait dans la maison »38. Alle onderdelen werden grondig getest vooraleer geassembleerd te worden. Iedere
arbeider of arbeidster voerde vervolgens een deeltaak uit het chassis tot het voltooid was.
Nadien werden het apparaat in een kast gemonteerd en onderging het een laatste controle
op de testbank. Op deze manier kon men in minder dan een uur een ontvanger bouwen.
Radiomeubelen waren in de jaren dertig zelden vervaardigd uit massief hout. Tijdens
het laatste kwart van de negentiende was de houtconsumptie aanzienlijk gestegen met
schaarste als gevolg. De vulgarisatie van centrale verwarmingsystemen, en de nood aan
snellere productiemethodes vereiste een meer wetenschappelijke behandeling. In de jaren
dertig werden radiokasten voor het grootste deel vervaardigd uit houten triplex of multiplex platen of rondingen. Het betrof machinale serieproductie. Aan de buitenkant werd
houtfineer gekleefd. Om een te snelle droogtijd tijdens het uitvoeren van de handelingen te
vermijden werd dit gedaan boven een verwarmde tafel in een verwarmde ruimte. Om de
lijm te laten harden werden de panelen geperst en de oppervlakte geprepareerd. Bepaalde
sierelementen konden massief zijn of waren vervaardigd uit bakeliet of metaal. Tenslotte
volgde de assemblage en werd de kast door een pistoolspuiter vernist met producten op
basis van cellulose en gepolitoerd. Deze fases van de afwerking waren handenarbeid. Dit
werk was eerder gecompliceerd en nam veel tijd in beslag, maar was veel duurzamer dan
de (oude) methode waarbij gomlak, lijnolie en alcohol werd gebruikt. Hout reageerde echter op temperatuurswisseling en kon uitzetten of krimpen met fouten en beschadigingen als
gevolg39. Daarom vervaardigden de grote constructeurs ook toestellen in kunststof zoals
bakeliet (Philips, Saba, Telefunken, etc). Het bood het voordeel dat de kast gegoten werd
in mallen. Na polijsten kon men overgaan tot de plaatsing van het binnenwerk. Belgische
constructeurs hebben dit voorbeeld echter nooit gevolgd.
Massaproductie had tot gevolg dat de betrouwbaarheid van de ontvangers er sterk op
vooruitging en de kostprijs werd gedrukt. Dit gegeven was natuurlijk een zeer belangrijke
factor bij de massale verspreiding van radiotoestellen in de dertiger jaren.
38
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2.5. De elektrificatie van steden en gemeenten
Waar er elektriciteit kwam, daar deed ook de radio zijn intrede. In de jaren twintig
ontwikkelde zich op de grens tussen de secundaire en de tertiaire sector de snel groeiende
elektriciteitsproductie en -distributie. Het plan van het Belgische elektriciteitsnet van 1919
toont aan dat vanzelfsprekend de grootste steden zoals Antwerpen, Brussel, Luik, Gent,
Genk en Charleroi het eerst bediend werden. In die steden waren dan ook de meeste radiotoestellen geconcentreerd.
In 1920 kon slechts 43% van de bevolking genieten van elektriciteitsvoorziening. Negen jaar later was dit reeds 96%. Het verschijnen van radiotoestellen die rechtstreeks op
het lichtnet konden worden aangesloten aan het eind van de jaren twintig was dan ook geen
toeval. Van 1923 en tot en met 1929 steeg de elektriciteitsproductie van 1.650 miljoen
kWh naar 4.270 miljoen kWh40. De snelle uitbreiding van het distributienet bevorderde
niet alleen het huishoudelijk verbruik maar had ook een enorme invloed op de economische activiteiten. Elektrische motoren konden nu op grote schaal ingeschakeld worden bij
het productieproces en de mechanisatie zette zich in alle sectoren door41.
In de jaren dertig zette de elektrificatie zich in snel tempo door. Aan het eind van het
decennium was het land vrijwel volledig van stroom voorzien. Enkel de dunbevolkte, afgelegen en landelijke gebieden moesten het nog lange tijd zonder stellen. Voor privéondernemers was het er immers oninteressant om dure distributienetten uit te bouwen die
nauwelijks winst opleverden. Eclairage et Force Motrice schreef in 1929: chez les petits
fermiers, l’emploi du courant n’a pas encore pris l’importance nécessaire pour remédier à
la pénurie de main d’oeuvre, résultat obtenue dans les vastes exploitations agricoles où on
constate un devéloppement considérable dans l’adoption des machines de laiterie, pompage, mouture, battage du grain... »[...]42. Daar kon men terugvallen op de kristalontvanger of een batterijradio.
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De massale verspreiding van radiotoestellen in de
jaren dertig was o.m. verantwoordelijk voor een groot deel
van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik. Radiotoestellen waren niet bepaald zuinig. Bovendien was men geneigd om tijdens het luisteren meer verlichting te
gebruiken.

La

Radio-Industrie

schreef

in

1937:

“l’industrie radiophonique a conquis dans l’économie
belge une place importante en quelque quinze anneés. Des
capitaux considérables - qui peuvent s’estimer à 700
Sommige radiotoestellen waren
niet bepaald zuinig in het verbruik.
Volgens Philips bestonden er
apparaten die bijna 400 Watt
verbruikten. De 630 SuperInductance zou slechts 45 watt
afgenomen hebben.
(La Radio-Industrie, 1933)

millions de francs - sont engagés dans les récepteurs
radiophoniques en service; la valeur des appareils
renouvelés chaque année doit atteindere environ le quart
de cette somme. La consommation annuelle de ces
récepteurs s’élève à 48.000.000 (sic) kilowatts heure. En
outre, la consommation d’éclairage s’accroît à peu près

d’autant chez les abonnés qui usent d’un appareil radiophoniques, de sorte qu’on peut
imputer aux récepteurs radiophoniques installés en Belgique, une consommation annuelle
de 96 million (sic) killowatts-heure, soit environ le quart de la consommation totale des
familles belges en énergie pour l‘éclairage et pour les usages domestiques... »[...]43.

2.6. Evolutie van de radioprijzen in België44
2.6.1. Ondanks prijsdalingen bleven radiotoestellen relatief duur
In het interbellum bleef de aankoop van een radiotoestel ook na 1930 een dure aangelegenheid. Vooral de fabriekstoestellen bleven duur. Een kristalontvanger daarentegen kon
op goedkope wijze gebouwd of gekocht worden, een zelfbouwpakket met lampen was al
aanzienlijk duurder, fabriekstoestellen kostten stukken van mensen. Daarbij moet men dan
nog de radiotaks in ogenschouw nemen die in 1930 werd ingevoerd. Bezitters van een
lampenradio werden belast met een jaarlijkse taks van 60 frank, terwijl de bezitters van een
43
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kristalontvanger 20 frank moesten ophoesten45. Niet te vergeten is dat de taks in het wetsontwerp (18 april 1929) van minister Lippens (P.T.T.) aanvankelijk bepaald was op 90
frank. De parlementsleden brachten het bedrag echter terug tot 60 frank46. Een deel van de
bevolking (blinden, zwaar gehandicapten, oorlogsslachtoffers met 50% invaliditeit) werden
vrijgesteld. Ten tijde van grote werkloosheid gingen er ook stemmen op om, naar analogie
met Duitsland, om ook de werklozen vrij te stellen van de taks. Zover is het echter niet
gekomen47. Indien men indenkt dat een gewoon brood in 1930 2,14 centiem kostte en een
krant 35 centiem, dan blijkt dat de radiotaks zwaar woog op het modale gezin. Met die 60
frank kon het 28 broden kopen of meer dan een half jaar elke dag de krant lezen48. Door de
wet van 27 december 1938 werd de taks opgetrokken tot 78 frank49.
Hoeveel diende men dan te betalen voor een radiotoestel? Laten we eerst het voorbeeld
nemen van de Société Belge Radio-électrique. In 1928 kostte het paradepaardje van
S.B.R., de Super-Ondolina, maar liefst 4.950 frank. De Ondolina was met een prijs van
2.060 frank aanzienlijk goedkoper maar men mag niet vergeten dat er voor dit type nog een
batterij moest aangekocht worden. De prijs was afhankelijk van de capaciteit en het type.
Prijzen schommelden tussen de 135 en 420 frank. Voor beide types moest dan nog een
luidspreker aangekocht worden. Een Marconi type Cone Speaker bijvoorbeeld (750 frank)
of een type Cabinet Cone (1.050 frank). Amplion luidsprekers waren verkrijgbaar vanaf
395 frank. De duurste modellen werden voor 2.100 frank aangeboden. Goedkopere oplossingen waren natuurlijk altijd voorhanden. Een Mellovox voor 260 frank, een normale Radiolavox voor 320 frank en een type pendulette voor 1.200 frank. Koptelefoons werden
gebruikt voor het luisteren naar een kristalontvanger. Ze waren relatief goedkoop. Een
Ericcson “écouteur simple” kostte 35 frank, een « casque à 1 écouteur » 50 frank en een
« casque à 2 écouteurs » 90 frank. Een hoornluidspreker verbeterde de kwaliteit van de
kristalontvangers aanzienlijk. Voor een Vox Celesta betaalde men tussen de 495 en 600
frank. Een kristalontvanger Crystalin kostte toen 94 frank.
Lampenradio’s waren kwetsbare toestellen. De lampen hadden een beperkte levensduur. Voor Philips lampen betaalde men afhankelijk van het type tussen de 52.50 en 90
frank. Lampen van het merk radiotechnique schommelden tussen 52.50 en 110 frank, die
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van Métal tussen de 35 en 116, 50 frank. Adzam lampen waren het goedkoopst. De goedkoopste was verkrijgbaar voor 35 frank en de duurste voor 70 frank.
Eind jaren ’20 kwam ook de opwindbare grammofoon met hoorn in het bereik van de
massa. De nieuwste apparaten beschikten toen steeds meer over een klankkast. Het volume
kon worden geregeld door met de twee deurtjes onder het apparaat te “spelen”. In Het
Laatste Nieuws werd in 1929 verhoudingsgewijs meer publiciteit gemaakt voor grammofoons dan voor radiotoestellen. Een voorbeeld: “ de echte fonografen Chantal tarten elke
concurrentie, even zoo goed door haar kwaliteit als door haar lage prijzen. Zij bieden het
reusachtig voordeel met eenzelfde schijf alle platen met naalden en met safier te kunnen
spelen. Dit prachtig meubel wordt U aangeboden met 12 prima stukken voor de lagen prijs
van 750 frank50. Er werd tevens de mogelijkheid geboden tot het kopen op krediet. De aanschaf van dergelijk apparaat kon gespreid worden over een lange periode. Zo adverteerde
het merk Aristophone met fonografen die afbetaalbaar waren over een periode van 2 jaar
voor 832 fr. Ze werden eveneens geleverd met 12 stukken uit te kiezen platen51. De nieuwe
grammofoons waren dan weer gevoelig duurder met prijzen rond de 1650 frank. Opvallend
is dat in Het Laatste Nieuws niet door de Sociéte Belge Radio-électrique werd geadverteerd. Philips, Telefunken en andere buitenlandse ondernemingen deden dit wel. Hoogstwaarschijnlijk zaten de taalperikelen met Radio-Belgique hier voor iets tussen. Het Brusselse bedrijf was in die tijd vrijwel volledig Franstalig.
Terug naar de radio. In 1930 diende men voor een Ondolina Réseau met luidspreker en
lampenset maar liefst 8.820 frank neer te tellen. Het goedkoopste model was toen de batterijontvanger 311 (exclusief batterijen) voor de prijs van 2.660 frank. Tijdens het modeljaar
1931-1932 daalden de prijzen aanzienlijk. Een Ondolina 332 inclusief lampen en gehuisvest in een meubeltje kon in eigendom genomen worden voor 2.300 frank. Dezelfde ontvanger in een meubeltje met daarin een elektrodynamische luidspreker verwerkt was verkrijgbaar voor 2700 frank. Vanaf 1933 waren bijna alle toestellen op deze manier gebouwd. De goedkoopste toestellen schommelden rond de 2.250 frank. Radio-phono combinaties en luxe radiotoestellen in een meubel waren toen nog zeer duur en konden meer
dan 7.000 frank kosten. S.B.R. voerde in 1935 het kopen op krediet in met de leuze: “vous
pouvez acquérir un merveilleux poste belge S.B.R. aussi facilement qu’un paquet de sigarettes”. Twee frank per dag volstond om de trots eigenaar van een toestel te worden, de

50
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Het Laatste Nieuws, 26 januari 1929
Het Laatste Nieuws, 27 februari 1929
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prijs van een pakje sigaretten. Er werden ruime betaalmogelijkheden geboden met termijnen van 6, 12, 18 of 24 maanden. De Ondolinette 355 ter waarde van 1.550 kon in maandelijkse schijven van 75 frank per maand worden afbetaald. Andere types dat jaar waren de
Super-Ondolina (2.200 frank, 110 frank per maand) en de Super-Ondolina 635 (2.650
frank, 135 frank per maand. De Super Ondolina 365, Model Centenaire werd verkocht
voor 1.950 frank (75 frank per maand). Omstreeks 1938-39
bracht S.B.R. de “série magique” op de markt. De prijzen
waren aanzienlijk gedaald. Het modellenaanbod was onder te
verdelen in een hoog, midden en laag segment. De goedkoopste
ontvangers, de 339 A en de 339 U kostten respectievelijk 1390
frank en 1.450 frank. De kostprijs van de overige types steeg
stelselmatig: 393 A (1740 frank), 393 U (1800 frank), 394 A
(2050 frank), 394 U (2110frank), 394 BPA (2550 frank), 394
BPU (2610 frank), 395 A (2450 frank), 395 B (2525 frank),
739 A (2950 rank), 739 B (3025 frank) en de 739 BP (3550
frank). Laatstgenoemde was het topmodel en beschikte over 8
preselecties met motorafstemming. Een batterijtoestel, de 395
B, was verkrijgbaar voor 2250 frank (exclusief batterij). RadioPhono combinaties waren net voor de oorlog al niet meer zo
De Super Ondolina 365,
ontworpen voor de wereldtentoonstelling 1935 te Brussel

exclusief. Men kon twee tafelmodellen in huis halen, de 593 A
(3.500 frank) en de 593 U (3.750 frank). Neusje van de zalm

was het radio-phono meubel 939 A of U, verkrijgbaar voor 6000 frank.
Toestellen van Duitse, Amerikaanse en Nederlandse makelij waren in het algemeen
van hetzelfde prijsniveau. Vanaf ’34-’35 waren de voortbrengsels van nationale radiofabrikanten zoals de F.N.R. aanzienlijk goedkoper. Het goedkoopste model (F.N.R. Super 5)
van deze fabrikant kostte “slechts” 1.150 frank. De Super National voor het modeljaar
1936-1937 werd aangeboden aan 995 frank. Naar het eind van de jaren dertig toe stegen de
prijzen opnieuw ten gevolge van de stijgende grondstofprijzen en de opnieuw slabakkende
economie. De Super National 38 werd toen verkocht aan 1.250 frank. Desondanks wist
Technova Radio, een Belgische producent alle records te breken door in 1938 een toestel
van 795 frank aan te bieden.
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Links: Wie in de jaren dertig onmogelijk contant kon betalen werd
krediet geboden. De SBR 338 ter waarde van 1.350 frank kon in
bezit genomen worden voor 4,5 frank per maand en was volgens
SBR “in het bereik van alle beurzen”.
(SBR-RADIO, augustus 1937)

Links: Lijst met termijnbetalingen voor de SBR de
zogenaamde toverreeks “39” uit 1938. Men kon de
betaling van een radiotoestel spreiden over een periode van 6, 12, 18 of 24 maanden.
(SBR-RADIO, Augustus 1938)

In 1938 verscheen in Humoradio, naar aanleiding van het 10e radiosalon te Brussel (312 september) een analyse van de toestellen die op de markt te koop werden aangeboden.
Men onderscheidde 6 categorieën van toestellen. Het dwergtoestel was met prijzen tussen
de 500 en de 700 frank bereikbaar voor alle beurzen. Dit waren kleine toestellen met afmetingen tussen 17,5 x 13,5 x 11 cm en 20 x 14 cm (“sigarenkistjes”). Met uiteenlopende
vormgeving. Het voordeel van deze toestellen was dankzij hun kleine gewicht dat ze konden worden meegenomen worden op reis of pick-nick. Dit waren dus batterijtoestelletjes.
De muzikaliteit liet echter veel te wensen over wanneer het volume werd opgevoerd. Klassieke goedkope toestellen, superheterodyne ontvangers van het reflex-type schommelden
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Het modellenaanbod van de Fabrique Nationale Radio-électrique (1934-) voor het modeljaar 1936-1937.
Prijzen liepen van 995 tot 3295 frank. (La Radio-Industrie, 1936)

tussen de 700 en de 15.00 frank. Ze waren meestal uitgerust met 4 à 5 lampen en twee
golflengtebanden van 200 meter tot 2000 meter. De muzikaliteit was tamelijk goed te
noemen. Een goed toestel, met 3 golfbanden, een zichtbare afstemverklikking (een
magisch oog) en 5 à 6 lampen, kostte volgens Humoradio rond de 2.000 frank. Een luidspreker met een diameter van ongeveer 20 cm moest een getrouwe weergave garanderen.
Mits een opleg van enkele honderden franken kon men een automatisch afgestemd toestel
in huis halen. Een zeer goed toestel bezat minstens 6 of 7 lampen en diende voorzien te
zijn van negatieve reactie in laagfrequentie. De dynamische luidspreker was groter en de
automatische regeling werd door een automatische verzekerd. Sommige van deze toestellen konden zelfs op afstand met behulp van een kabel bediend worden. Phonoradiocombinaties waren er in alle prijsklassen. Luxe modellen bevatten een eerste klas toestel en de platenwissel gebeurde automatisch. Op dit salon was de blikvanger het reuzentoestel, een radio-phonocombinatie gehuisvest in een prachtig art-deco meubel in gepolijst
notelaarhout. Koning Leopold III bleek er bij zijn bezoek aan het salon sterke belangstelling voor te hebben52.

52

Humoradio, “Technische indrukken van het xe radiosalon te Brussel (3-12 september)”, 25 september
1938
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Boven: Het reuzentoestel op het 10e Radiosalon te Brussel (3-12 september) van een Belgische constructeur
(onbekend) met automatische afstemming en platenwisselaar.
(Humoradio, 25 september 1938)

Er waren dus radiotoestellen voor alle beurzen, maar 1.000 frank was in de jaren dertig
een aanzienlijk bedrag. Contant betalen was voor veel mensen dan ook niet mogelijk. In de
crisisjaren werden radiotoestellen vaak op afbetaling gekocht. Soms gebeurde het dat de
termijn bijna 2 jaar of meer bedroeg.

2.6.2. De aanschaf van een radiotoestel: geen eenvoudige zaak
In de jaren twintig bleef de radio een dure aangelegenheid. Vanaf 1930 kwam een radiotoestel dankzij prijsdalingen en de mogelijkheid van gespreide betalingen steeds meer
in het bereik van de massa. Een alternatief was een abonnement op radiodistributie.
Voor een totale leek op het gebied van elektriciteit en radiotechniek was het echter niet
eenvoudig om uit te maken welk type toestel het meest geschikt was. Een zekere dr. Golfrat schreef daaromtrent in het radioboek 1934 (p.431): “Zij schieten den eersten den besten radiowinkel binnen of laten zich, hetgeen nog veel onvoorzichtiger is, raden door een
particulier tusschenpersoon, die op de verkoopspremie verlekkerd is, en hun keuze bepaalt
zich dan bijzonder bij een schoone kast, een mooi uiterlijk, veel lampen en zoogezegde
verbeteringen, welke met hooge woorden genoemd worden, en waarvan het werkelijk
daarzijn, slechts door een technisch onderlegd mens kan worden vastgesteld.”
De potentiële koper moest rekening houden met diverse factoren. In de eerste plaats
was de woonplaats van belang: grootstad, kleine stad, nijverheidscentrum of platteland.
Waar geen elektrische stroom voorhanden was moest men noodgedwongen kiezen voor
een batterijtoestel. Indien men wel over stroom beschikte moest men zich vergewissen of
dit gelijk- of wisselstroom was. De zogenaamde universele toestellen waren enkel aan te
raden bij huizen die vroeg of laat van een gelijkstroom op een wisselstroomnet werden
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overgeschakeld. Dr.Golfrat was zeer beducht voor deze goedkope radiotoestellen en raadde
de aankoop ervan aan degenen die op het wisselstroomnet aangesloten waren af: “laat u
niet verleiden door den goedkoop der zoogezegde sigarenkistjestoestellen. Vroeg of laat
krijgt u een letsel aan het toestel en dan is aan is zoo’n ding niet veel meer te repareeren”.
(Radio-Jaarboek 1934).
Ten tweede speelde de voorkeur voor radiostations een rol: prefereerde men enkel een
goede ontvangst van de nationale en regionale stations en/of een voldoende ontvangst van
ver verwijderde zenders? Om radiostations van over de hele wereld te ontvangen diende
men niet alleen te beschikken over korte en lange golfbanden te beschikken, maar ook over
ultra-korte. Vooral voor kolonialen die op de hoogte wilden blijven over het reilen en zeilen in het thuisland was dit interessant.
Een derde aspect waar men rekening moest mee houden was de antenne. Indien men
over genoeg ruimte beschikte kon men opteren voor een dakantenne. Wanneer dit niet het
geval was dan drong zich een kamerantenne of een andere vorm van noodantenne op.
Raamantennes waren omstreeks 1933-1934 ietwat uit de mode geraakt. Alle moderne toestellen waren toen uitgerust met antenneaansluitingen. Vooral bij gevoelige toestellen met
veel lampen kon de antennedraad gereduceerd worden tot een draad van één meter lengte.
Toch was het raadzaam om de antenne naar omhoog te richten teneinde storingen te vermijden. Belangrijk voor het luistergenot was de geluidsterkte van het toestel. Een toestel
geschikt voor de huiskamer was meestal ontoereikend om een zaal of café te bedienen.
Wie weinig eisen stelde en enkel de nabije zenders wou ontvangen had in principe al genoeg aan een kristalontvanger en een hoofdtelefoon dat te koop was voor 70 à 80 Belgische frank.
Voorts werd aangeraden om een radiotoestel aan te schaffen bij een erkende en gereputeerde radiohandelaar. Er bleken nogal wat knutselaars zelf radiotoestellen te verkopen:
“wanneer u een bril noodig hebt gaat u naar een oculist, voor een haardvuur gaat u naar
een stovenwinkel, voor een kostuum gaat u bij een kleermaker! Waarom dan een radiotoestel koopen bij een garagist, bij een koster of bij een onderwijzer die technisch niet genoeg
onderlegd zijn om u fatsoenlijk te bedienen en blijvend tevreden te stellen! Wat baat u dien
“procent”, als u naderhand meer dan het dubbele soms uit handen te geven hebt om terug
goed te laten maken wat dergelijke “handelsschuimers” hebben verknoeid. Om dit zeer
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tegen te gaan waren in Zwitserland de radiohandelaars verplicht een examen af te leggen53.
In de jaren twintig waren radiotoestellen nog relatief moeilijk hanteerbare toestellen
waarbij de gebruiker diende op de hoogte te zijn van de basisbeginselen van radiotechniek
en elektriciteit. Begin jaren dertig deden de zgn. “moderne” radiotoestellen hun intrede die
door alle gezinsleden gemakkelijk te hanteren waren: “Door die enorme vereenvoudiging
is de radio dan ook nu tot een onmisbaar, nuttig en aangenaam huismeubel geworden
waarvan U na Uwe vermoeiende dagtaak in kalmte geniet, en voor welks regeling niemand
moeite noch zorgen te vrezen heeft”54.
Meestal beschikten radiotoestellen uit de jaren dertig over een drietal knoppen. Een
eerste diende voor het inschakelen van het toestel op de netstroom en de volumeregeling,
een tweede liet toe over te schakelen naar de lange, korte of de ultra-korte golf, een derde,
meestal groter dan de anderen, was bedoeld voor de afstemming. Bij de duurdere toestellen
kon men een vierde knop terugvinden voor de toonregeling (scherp-dof). Gewone toestellen hadden meestal nog een afstemschaal met cijfers en graden, duurdere toestellen waren
uitgerust met een zenderschaal met stationsnamen (meestal steden).
In de loop van de jaren dertig werden radiotoestellen technisch voortdurend verbeterd:
magische ogen, anti-fading controle, automatische afstemming, préselecties, pick-up aansluitingen en ingangen voor externe speakers. Het waren opties of snufjes op de duurste
toestellen uit het segment.

53
54

VAN DYCK. Radioboek 1934., pp. 432-435
VAN DYCK. Radioboek 1934., “Van mond tot oor”, p. 19
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2.7. De lokale stations

2.7.1. Grote populariteit
Uit de officiële historiografie over
het omroepstelsel in het interbellum en
eigentijdse commentaren bleek dat de
luisteraars
nieuws

hoofdzakelijk

op

de

nationale

voor

het

zenders

afstemden. De lokale stations, die de
luisteraars

in

hun

onmiddellijke

omgeving bedienden, werden echter
meer gesmaakt dankzij populaire en
lichtere programmagenres. Bovendien
waren op de beide nationale zenders in
veel gevallen gelijkaardige programma’s te horen. La Radio-Industrie
schreef in 1937: “en Belgique, il
semble que la diffusion des postes
De S.BR. voorzag meerder lokale stations van een
zeninstallatie: het I.N.R./N.I.R., Radio-Schaerbeek,
Radio-Luxemburg, Radio-Antwerpen, Radio-Cointe en
Radio-Vlaanderen (S.B.R.-Radio, 1937

récepteurs

serait

favorisé

par

un

meilleur agencement des programmes
des deux emetteurs de l’I.N.R., qui

actuellement esmettent souvent en même temps des programmes semblables. Exemple : de
7 h. 30 à 9 heures, I.N.R. Français, cours de gymnastique; I.N.R. Flamand, idem ; de 12 à
13 heures, I.N.R. Français, musique légère ; I.N.R. Flamand, musique de danse ; de 13 à
13 h. 30, I.N.R. Français, nouvelles ; I.N.R. Flamand, idem ; de 13 h. 30 à 14 heures,
I.N.R. Français , sélection d’opéra ; I.N.R. Flamand, idem » [...]55. De B.B.C daarentegen
zorgde ervoor dat er dat de luisteraars telkens de keuze hadden tussen totaal verschillende
programma’s: gesproken uitzendingen, klassieke muziek of lichte muziek.
De lokale zenders waren opgericht op privaat initiatief en hadden een zendersterkte die
de 100 kW. niet overschreed. De lokale zenders haalden hun inkomen een reclameboodschappen en streefden er dan ook naar een zo groot mogelijk aantal luisteraars te bereiken.
55

La Radio-Industrie. Revue professionnelle independante de la T.S.F., de la télévision et des industries
connexes, Le degré de la diffusion des récepteurs radiophoniques en Belgique, novembre 1937
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Vooral Radio-Schaerbeek, één van de vroegste plaatselijke zenders, genoot zeer veel bijval
bij het grote publiek. Dit was te danken aan het de licht verteerbare programma’s die onderbroken werden door publiciteit. La Radio-Industrie schreef in 1930: crée le 15 mars
1928, Radio-Schaerbeek à effectué 542 relais de manifestations artistiques, concerts, musique de danse, reportages, etc., ce qui constitue en moyenne une radiodiffusion de tous les
jours pendant deux ans. Jusqu’a présent, le microphone n’a jamais quitté Bruxelles et ses
environs; cependant, cette année, il étendra son champ d’action et effectuera des relais de
plusieurs endroits du pays, en particulier, d’Anvers et de Liège. En Outre, il se retrouvera
sur nos grandes scènes de theâtres, et on se souviendra des nombreuses retransmissions
effectuées du théâtre de l’Alhambra, La Scala, La Gaîté, et du Théâtre de dix-heure, qui
ont dû être interrompues par suite d‘un conflit, maintant terminé, avec la société des Auteurs dramatiques »56.
“Ether-publiciteit” was echter door de wetgever verboden. Toen Minister Bovesse in
1932 besloot om Radio-Schaerbeek tengevolge van het verbod op publiciteit te sluiten
werd het belang van de regionale zenders duidelijk. Er volgde protest en betogingen vanuit
alle hoeken van het land. Door deze druk zag de minister zich genoodzaakt van sluiting af
te zien. Ondertussen waren al andere private stations tot stand gekomen zoals Radio Châtelineau die een grote populariteit verwierf in Wallonië. Radio-Conférence te Brussel stond
zowel een commercieel als educatief doel voor. Luik kende de grootste zenderdichtheid.
Binnen een straal van 25 kilometer werden in korte tijd Radio-Cointe, Radio-Experimental,
Radio-Seraing en Radio-Wallonie opgericht. Om conflicten te vermijden werd door het
ministerie van Posten Telefonen en Telegrafen een zendtijdverdeling opgemaakt57. Uiteindelijk zou het aantal Franstalige zenders tot aangroeien tot 12 stuks.

56
57

La Radio-Industrie. Organe professionel de l’industrie de la T.S.F., mars 1930, Radio-Schaerbeek
VAN DYCK J.G.R., Radio-Jaarboek 1934., Klank en Beeldinstituut Antwerpen, 1933, p. 476-477
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Tabel: 1
Vrijdag

Zaterdag

Zondag

12u-14u

donderdag
12u-14u

12u-14u

12-14u

12u-14u

19u-23u

-

14u-16u

-

19u-24u

-

16u-23u

16u-17u

16u-17u

16u-17u

16u-17u

14u19u

-

-

18u-23u

-

18u-23u

-

station

maandag

dinsdag

Woensdag

Radio-cointe

12u-14u

12u-14u

Radio –
Seraing

14u-16u

RadioWallonie
Radioexperimental

10u-12u
16u-23u
8u-10u
14u-16u

(Radiojaarboek 1934 p. 476-77)

In Vlaanderen waren minder lokale zenders vertegenwoordigd. In Antwerpen werd een
vergunning verleend aan de “Eglise du Christ”, een Franstalige protestantse gemeente, wat
nogal wat kwaad bloed zette bij de Vlaamstalige Katholieken. De overige zenders waren
Radio Kerksken (Antwerpen), Radio Kortrijk (1934), Radio-Vlaanderen (Gent, 1935) en
Radio Loksbergen (1937). De Antwerpenaar Georges de Caluwé gaf in 1926 te Edegem de
aanzet met ON4ED uitzendend op de golflengte 201,7 m. met een zender van 200 W. Na
de stichting van het NIR/INR werd deze zender Radio-Antwerpen te Hove, beter bekend
als Radio-kerksken. In 1934 ging Radio Kortrijk (De West-Vlaamse omroep, WVRO) te
Vichte met een zendsterkte van 125 W. van start. Deze zender was al sinds 1928 in de
ether op initiatief van Etienne Vergote en de gebroeders Vandepitte, die illegaal concerten
en voordrachten uitzonden met een zender van 100 W. In ’35 ontstond het Socialistische
Radio Vlaanderen te Gent door toedoen van Theo Baileul met een 250 W sterke zender.
Radio Loksbergen zag in 1937 te Hasselt het levenslicht. Deze had een studio in Diest en
een zender in Halen Kluisberg en was katholiek getint. Bestuurders was G. Keersmakers.
Er werd uitgezonden op 202,4 m. met aanvankelijk 50 en later 150 W zendvermogen. Wallonië telde rond ’39 een waslijst private zenders.
In het centrum van Luik beschikte Radio-Liège, verbonden aan het dagblad “La Wallonie”, over een Philips zender van 125 W. In de streek rond de stad situeerde zich RadioCointe (Micheroux), Radio-Seraing (Plaineveaux) en Liège-Experimental (Beaufays). In
de buurt van Verviers zond Radio-Verviers uit door gebruik te maken van het station Radio-Cointe. Radio-Ottomont (° 8 mei 1938) bevond zich in Andrimont. In de nabijheid van
Luxemburg opereerde Radio-Ardennes (Andrimont). Henegouwen telde drie zenders: Radio-Châtelineau (Châtelinaux, ° 3 april 1939), Radio-Binche (Binche) en Radio-Wallonia
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(Vellereile), ook wel Bonne Espérance genoemd. In Brussel waren Radio-Schaerbeek
(Kraainem) en Radio-Conférences (Meise) actief. De Franstalige uitzendingen van de private stations slaagden erin om een grotere luisterdichtheid te bereiken dan de programma’s
van het N.I.R58.

2.7.2. Gedoogbeleid
De particuliere zenders werden gefinancierd door “etherreclame” en gesteund door
schenkingen van sympathisanten en culturele verenigingen en lidgelden59. Zo verkocht
Franstalige stations

plaats

Radio Châtelineau steunkaarten aan 12,50 frank

1.

Radio-Liège

Liège

en erekaarten van 25 en 50 frank60. Daarnaast

2.

Radio-Cointe

Micheroux

werden ook platen op verzoek gedraaid tegen

3.

Radio-Seraing

Plaineveaux

betaling. Paradoxaal genoeg waren de privé-

4.

Liège-Expérimental

Beaufays

zenders in feite piraten indien zij na de oprich-

5.

Radio-Verviers

Verviers

ting van het NIR reclame uitzonden. De wet

6.

Radio-Ottomont

Andrimont

van 14 mei 1930 verbood immers handelspubli-

7.

Radio-Ardennes

Libramont

citeit.

8.

Radio-Châtelineau

Châtelineau

9.

Radio-Wallonia

Vellereille

door een groot aantal spontane initiatieven. Op

10. Radio-Binche

Binche

12 april 1932 besloot minister Bovesse de wild-

11. Radio-Schaerbeek

Kraainem

groei een halt toe te roepen: 37 zogenaamde

12. Radio-Conférences

Meise

illegale stations werden gesloten en aan de 140

Vlaamstalige stations

Plaats

De vroege jaren dertig werden gekenmerkt

aanvragen tot het verkrijgen van een private

1.

Radio-Antwerpen

Hove

zendvergunning die na het ministerieel besluit

2.

W.V.R.O.

Vichte

van 28 augustus 193161 binnenliepen werd geen

3.

Radio-Vlaanderen

Gent

gevolg meer gegeven62.

4.

Vl. Omroep Limburg

Loksbergen

Vlaanderen vertoonde als sinds de jaren
twintig een duidelijk achterstand op omroepge-

bied ten aanzien van het Franstalig landsgedeelte. Naast het in 1926 toegelaten Radio ‘t
58

59

60
61
62

BOON G., De Belgische radio-omroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet.
Den Gulden Engel, 1988, p. 29-33
BOON G., De Belgische radio-omroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet.
Den Gulden Engel, 1988, p. 28-32
VAN DYCK., Radio-Jaarboek 1934, Klank en beeld instituut Antwerpen, 1933, p. 134
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Kerkske kwamen er slechts 3 stations bij: één per provincie. Het was het resultaat van een
politiek compromisbeleid waarbij de politieke kleur overeenstemde met de politieke
machtsverhouding in de provincies. Zo was Radio-Vlaanderen (Gent) socialistisch en
Antwerpen vrijzinnig. Kortrijk en Limburg hadden een katholieke signatuur. Franstalig
België kreeg uiteindelijk 12 regionale zenders. Of de ideologische categorisering ook daar
meespeelde valt moeilijk uit te maken63.
De commerciële en populistische inslag waren niet de enige redenen om een restrictief
beleid te voeren t.a.v. de regionale stations. Het gebrek aan controlemogelijkheden was
wellicht de belangrijkste factor. Reeds in 1931 had minister Bovesse Radio-Schaerbeek het
zwijgen opgelegd na kritiek op diens ministeriële beleid64. Er volgden nog gelijkaardige
incidenten die gevolgd werden door repressief overheidsoptreden. In december 1936 werd
door de minister van P.T.T. beslist dat de regionale stations zich dienden te onthouden van
politieke commentaar. In de gesproken journaals mochten enkel nog Belga-telexen worden
voorgelezen. Een zender als Radio-Schaerbeek besliste dan maar om het journaal af te voeren65. In 1932 was beslist om slechts enkele privé-zenders toe te laten en de drie traditionele partijen via de omroepverenigingen op de nationale zenders aan het woord te laten. In
combinatie met het verbod op politieke zenders werden nieuwe politieke krachten dus een
radiostem ontzegd66.
De inmenging van de politiek in het omroepwezen was trouwens één van de oorzaken
waarom veel luisteraars zich afkeerden van de openbare omroep en afstemden op de lokale
stations. La Radio-Industrie schreef in 1937: “l’intervention de la politique au microphone
détourne beaucoup d’auditeurs des émissions de l’I.N.R., et leur fait préférer souvent les
petites stations locales (Radio-Schaerbeek, Radio Liège, Radio Anvers, Radio Gand, etc.)
dont la politique est banni, ou les postes étrangères même à caractère publicitaire (Radio
Luxembourg, Radio-Toulouse, etc.) »67. Ingenieur van Dyck had reeds in 1933 een oproep
omtrent deze kwestie gedaan en pleitte voor een luisteronderzoek: “hoe gemakkelijk nochtans zou het voor haar vallen, vermits zij alleen toch de namen en adressen bezit van allen,
die zich van hunne radiotaks kwijten. Zou het dan zoo’n enorm kosten met zich meebrengen om aan alle die menschen een voor het antwoord gereed maakte vragenlijst rond te
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zenden, welke na invulling vrachtvrij aan het N.I.R. zou kunnen weergezonden!” [...] “tevens zou door een dergelijk referendum de “Vox Populi” kunnen gekend worden omtrent
het ja dan niet toelaten van politieke uitzendingen langs den omroep”68.
Het is dus duidelijk dat de regionale stations een grote populariteit genoten. Veel luisteraars wilden zich simpelweg ontspannen na de zware dagtaak en hadden niet veel trek in
gewichtige en ernstige programma’s. Voor de radio-elektrische nijverheid en handel waren
de stations een goede zaak. Hun bestaan kon enkel leidden tot een aangroei van het aantal
radiobezitters.

2.8. Op radiotentoonstellingen en radiosalons kon het publiek kennis maken
met de laatste ontwikkelingen
2.8.1. Tentoonstellingen en Salons
In de jaren twintig en dertig werden in België overal te
lande tentoonstellingen gehouden om het publiek voor te
lichten en de radio ingang te doen vinden. In de vroege jaren
vielen

daar

hoofdzakelijk

buitenlandse

producten

te

bewonderen: “onze kritiek over inlandsche tentoonstellingen
kwam steeds op hetzelfde neder. Onze nationale industrie
laat zich op radio-gebied te veel door uitheemsche
voortbrengselen verdringen. Moge zij zichzelf nu maar eens
flink opwerken, dan zien we volgend jaar op nationale tentoonstellingen meer toestellen en meer toebehoorten “Made
Op de jaarlijkse handelbeurs te
Brussel waren in de vroege jaren
’20 reeds radiotoestellen
vertegenwoordigd (Electricité
Pour Tous, 1925)

in Belgium”, waarvan de degelijkheid de Belgische radioindustrie eere aandoet69” .
Tijdens de pioniersjaren werd het publiek hoofdzakelijk
gelokt met radioconcerten en demonstraties. Radiohandelaars

boden vooral buitenlandse toestellen aan, die vooruitliepen op de Belgische producten.
Technici hadden behoorlijk veel kritiek op deze initiatieven omdat ze niet in het voordeel
zouden zijn geweest van de Belgische industrie. In hun optiek moest de nijverheid eerst
werk maken van kwalitatieve en betrouwbare radiotoestellen. Een anekdote van een ten68
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toonstelling in 1924 ging als volgt: in St. Niklaas hadden twee exposanten zich opgesteld
in aparte zalen tussen producten van verscheidene aard om het publiek aan te trekken met
een radioconcert. Het publiek bleef drommen en dringen en liep van de ene naar de andere
zaal om maximaal van de muziek te kunnen genieten. Om het publiek te imponeren zouden
de exposanten hun luidsprekers figuurlijk en misschien ook letterlijk laten “huilen” hebben. Het publiek oordeelde: “En is dat nu radio?”. Het Maandschrift radio schreef:
[…]“hier weer schuilt ook eene oorzaak der krisis welke radio thans moet doorworstelen,
en best bleven, in de toekomst de exposanten van kleine tentoonstellingen weg. Meer is
voor handelaars te bekomen, met hunne toestellen op voordrachtavonden voor een daartoe
bijzonder opgekomen publiek aan te brengen. Verder heeft ook het gros van het publiek
nog de voorlichting niet radio te begrijpen en te vatten. Ik denk nog immer aan die tentoonstellingsbezoeker welke, na de zo prachtige Tesla-vierlamper der C.G.S.A. (Comptoir
Général des Sciences Appliqués, red.) bewonderd te hebben, vroeg of hij even de seinpost
der Aurora-Hoogeschool van Shangaï kon vernemen ! […]70. Dit onderschrijft het elitaire
karakter dat aan radio werd toegeschreven. De man in de straat zou er niets van begrepen
hebben.
In de lente en de herfst van 1924 werd te Brussel voor de
eerste maal een Exposition de T.S.F. gehouden in het
Egmontpaleis. Arnand Varlez, de toenmalige algemene comissaris van de organisatie schreef: “si la deuxième
exposition de T.S.F. au palais de Egmont n’avait comme
résultat que de grouper sous une même bannière, d’une part
l’industrie de T.S.F. en Belgique, et d’autre part tous les
écouteurs et tous les amis de la radiophonie, celui qui signe
ces lignes s’estimerait largement récompensé et pourrait
croire avoir fait oeuvre utile pour la vulgarisation d’une
science qui est, et qui restera longtemps encore, une des
Het jaarlijkse radiosalon was
traditiegetrouw de start van het
nieuwe “seizoen” (Radio Home,
1935

gloires des plus étincelantes qui le génie de l’homme puisse
revendiquer »71. Voorheen waren er reeds radiotoestellen te
bewonderen op de jaarlijkse handelsbeurs te Brussel (Foire

commercial Officielle & Internationale).

70
71

Maandschrift Radio, “Radiotentoonstellingen”, september 1924, p. 45
La Radiophonie Pour Tous, Bruxelles, deuxième année, 10 oktober 1924

247

In 1927 werd in de hoofdstad een eerste Salon de la T.S.F. gehouden. Het betrof toen
niet meer dan enkele stands in een galerij tijdens het autosalon. In 1929 werd het Comité
des Expositions de Radio-Electricité opgericht dat tot en met 1935 een salon inrichtte in
Het Grand Palais du Cinquantenaire te Brussel. Op deze beurs hadden de voornaamste radioconstructeurs, agenten en groothandelaars een stand waar de nieuwste modellen werden
aangeprezen. Ook de voornaamste tijdschriftuitgevers en omroepstations namen er een
plaats in. De hal moest met haar moderne, ijzeren dakgebinte en een oppervlakte van
12.000 vierkante meter niet onder doen voor de tentoonstellingen van Londen en Parijs.
Radio Home schreef in 1935: […] “Le succès allant toujours grandissant tant au point de
vue du nombre des exposants que celui des visiteurs » [...]72, [...] « Nous devons à ces salons annuels une bonne part du développement de la radiophonie; le nombre des récepteurs s’est accru dans des fortes propositions et grossit d’année en année. Le Salon de
Bruxelles devient égallement de plus en plus un salon national. Les conditions à importation ont stimulé la fabrication Belge, et celle-ci n’a plus rien à envier à l’étranger. La production journalière Belge peut être estimée à plus de 700 appareils et plus de cent mille
personnes sont occupées dans cette jeune industrie »73. Vanaf 1936 werd het Radiosalon
de Bruxelles gehouden in het Grand Palais du Centenaire op de Heizel te Brussel, de site
waar de wereldtentoonstelling van 1935 was gehouden.
In Luik werd sinds 1927 een «Exposition Internationale
de T.S.F.” georganiseerd (La Radiophonie Pour Tous, 1928).
In Gent waren reeds in 1923 radiotoestellen te bewonderen op
de

“Tentoonstelling

der

Mekanische

en

Elektrische

toepassingen” (Maandschrift radio, 1923).
Vanaf 1927 organiseerde de Radio-Club Gantois in de
Azaleazaal in het feestpaleis een Salon de T.S.F. De eerste
manifestaties waren vooral gericht op amateurs die er hun
zelfgebouwde toestellen tentoonstelden74.
De Europese tentoonstellingen en salons werden bij
Vanaf 1936 vonden de
radioliefhebbers hun weg naar
de Heizel voor het jaarlijkse
salon van Brussel (La RadioIndustrie, 1936à
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liet toe om de nieuwigheden die afkomstig waren van over de grote plas op het oude continent te introduceren en het publiek warm te maken om in de herfst en de winter een nieuw
radiotoestel aan te schaffen of het oude te vervangen75.
Het doel van deze salons was de belangstelling opwekken bij industriëlen, radiohandelaars en het grote publiek. Voor de fabrikanten en handelaars was het een kader om hun
inspanningen kracht bij te zetten. De salons waren dan weer attractief en voorlichtend voor
het grote publiek, hetgeen bijdroeg aan de verkoop en de veralgemening van radio-omroep.
In de jaren twintig en dertig had men het over vulgarisatie: “Si on veut maintenir la vogue
de la T.S.F., il faut que par la plume et la parole, et aussi par l‘écran du cinéma, on apprenne au gros public, avec des mots qu’il comprend, et surtout sans aucun signe et sans
une formule algébrique, pourquoi fonctionne un appareil, et comment et pourquoi il peut
se dérégler, et comment on peut le réparer sans devoir appel immédiatement à l’électricien
du coin »76. Daarnaast boden ze de gelegenheid om nieuwe technologie te presenteren of
kwamen trends aan de oppervlakte. Op het Radiosalon van 1935 merkte een reporter van
Radio Home op dat, naast het algemeen worden van de Amerikaanse lampen, de fabrikanten veel inspanningen geleverd hadden om de prijzen laag te houden zonder afbreuk te
doen aan de kwaliteit van de ontvanger: […] “un gros effort a été fait par les constructeurs
pou réduire dans de fortes propositions le prix des appareils présentés, baisse de prix qui,
à l’observation, se révèle encore plus caracterisée du fait qu’a prix égal les récepteurs
1936 sont techniquement trés superieurs à ceux des années précédente »77.
In 1936 vonden meer dan 200.000 bezoekers hun weg naar het radiosalon, het grootste
aantal tot dusver. In De Radio Revue schreef men: “Een radiosalon bezit altijd een zeer
groote aantrekkingskracht. De radio is immers een deel van ons dagelijksch leven geworden en iedereen interesseert zich voor de nieuwe prestaties op dit gebied”78.
Een Antwerps Radiosalon werd vanaf 1934 in het Feestpaleis gehouden79. In 1935
bleek het aantal standhouders reeds verdubbeld (een 25-tal stands). De “boom” van het
medium was opvallend. In een tijdspanne van 10 jaar was de technologische vooruitgang
verbluffend. Een reporter van radiopost schreef: “ik stel mij het gezicht voor van den radio-amateur (veteraan) die na een tienjarigen slaap ontwaakte alsdan de vergelijking kon
maken tussen zijn zelfgeprutst kristalpostje of reusachtig 10 knoppig batterijtoestel en de
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hedendaagsche super moderne eenknops afstemmingstoestellen. Hoe wonderbaar of ongelooflijk zou het hem schijnen verlost te zijn van hand effect, terugkoppelgebrul en scherpe,
krijschende hoornklanken uit “den goeden ouden tijd”. En waarlijk, als we een terugblik
werpen op de laatste 10 jaar, dan heeft de vooruitgang in de radiotechniek toch werkelijk
een buitengewoon tempo gevolgd. Velen herinneren zich zonder twijfel de periode 1922-25
nog, die als ’t ware de inburgering van de draadloze beteekende buiten de laboratoria. De
radio-amateur “toovenaar” was een heele personage en werd in de familie- of vriendenkring met een zeker ontzag aanzien. Een uitnoodiging tot het bijwonen van een ontvangexperiment was een heele gebeurtenis. Een gansche tafel was beslagen door de verschillende onderdeelen die op grooten afstand van elkander stonden en door dikke koperdraden
waren verbonden. De toenmaals nog zelfgemaakte draaicondensatoren, lampvoeten en
transfo’s waren op zichzelf reeds een technisch muzeum. Voor plaatspanning werd gezorgd
dor een 20-tal in serie geschakelde 4 volt pillen, waarvan er elken dag één den geest gaf.
De afstemming was op zichzelf een heele kunsttoer en er werd menig zweetdroppel gelaten
voor zich eindelijk de Eiffeltoren of Hilversum deed hooren in den koptelefoon. Even verzetten of het kruisen der armen was genoeg om de afstemming te veranderen, terwijl het
weder ook nog een groote factor in de ontvangst beteekende. De werking van de radiolamp
die toen tevens de kamer goed verlichtte was voor de meeste amateurs een raadsel. Wie
had toen kunnen voorspellen dat zich een aantal jaren later reeds een behoefte aan selectiviteit zou doen gevoelen door het steeds groeiend aantal zenders en het opvoeren der zendkracht”80.
Van televisieapparatuur was er op de Antwerpse tentoonstelling nog niet veel sprake.
Ook in 1935 temperde Radio Home naar aanleiding van het Salon de Bruxelles het enthousiasme van het grote publiek: “La presse a, depuis quelque temps, rendu compte au grand
public de certains essais de télévision. Ces informations pourraient laisser croire que la
télévision croire que la télévision sort maintenant du domaine du laboratoire et que son
exploitation est imminente. Il n’y a là qu’une regrettable illusion, car la réalisation pratique se heurte encore à des grandes difficultés techniques qui ne pourront être vaincues
avant un certain délai qui reste imprévisible, en suite, et c’est le point essentiel, la technique du télévision est, en dépit des apparances, tout à fait differente de celle de la radiodiffusion »81. De volmaaktheid was toen verre van bereikt en in België werden nog geen uitzendingen verzorgd. Aangezien de buitenlandse televisie-uitzendingen van Berlijn of
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Droitwich toen via ultra-korte golf geschiedden waren ze nauwelijks op te vangen82. De
afstemming van radiotoestellen was toen al aanzienlijk verbeterd. Muziek was slechts zuiver wanneer het toestel afgestemd was op het midden van de draaggolf. Vooral bij toestellen met een door condensatoren gedempte doffe laagfrequent versterking was dit niet altijd
even gemakkelijk. Daarom werd in het hoogfrequente gedeelte van de ontvanger een oranje of paars neonlampje opgenomen dat oplichtte bij de juiste instemming.
Op het Brusselse radiosalon van 1938
kwam een bescheiden Belgische constructeur
als eerste in België en één van de eersten in
Europa voor de dag met een “gemotoriseerd”
ontvangtoestel83. Het betrof een “automatische
regelaar” waarmee men door middel van “push
buttons” vijf stations kon beluisteren. Met een
eenvoudige
Eind jaren dertig werden snufjes toegpast zoals
automatische afstemming.
(Humoradio, 1938)

handeling

werd

aldus

een

nauwkeurige instelling van het toestel op een
bepaald station bewerkstelligd. Vreemd genoeg
had dit snufje in 1935 de meeste constructeurs

koud gelaten. In Duitsland werd een jaar later een zeer vruchtbare poging op dit gebied
ondernomen, kort daarop gevolgd door de Fransen. De Amerikanen integreerden dit systeem in 1937, gepaard met veel publiciteit, in hun toestellen. Pas na introductie van het
principe door de Amerikanen werd dit systeem echter ook door de voornaamste Europese
fabrikanten in hun luxetoestellen toegepast.
Op de Antwerpse manifestatie van 1938 (17-25 september) werd o.m. een beeld
opgehangen van de uitzendingen en het nieuw zendgebouw van de I.N.R./N.I.R. te Elsenen
dat op het einde van dat jaar werd ingewijd84.
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Golven van 5 meter of minder planten zich rechtlijnig voort en hebben bijgevolg geen grotere rijkwijdte
dan de gezichtsverte. Dit bleek één van de grootste hinderpalen in de toenmalige televisie-ontwikkeling,
tenminste wanneer een fijne beeldrastering vereist werd.
Humoradio, “Technische indrukken van het Xe radiosalon te Brussel” (3-12 september), september
1938. Het blad onthult helaas niet om welke firma het gaat, maar waarschijlijk bedoelde men Alfa Radio
uit Brussel
Humoradio., “Technische indrukken van de Xe radiosalon te Brussel (3-12 september), 4 september
1938
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Links: Op radiosalons kon het grote publiek kennismaken met de laatste nieuwtjes op radiotechnisch vlak. In
de jaren dertig werden de standenbouw gekenmerkt
door een feestelijke Art-Deco (verlichting, néon,
chroom) die ook het uitzicht van cinémazalen bepaalden. De opkomst was vrijwel altijd massaal te noemen.
Beelden van het radiosalon te Antwerpen in 1934 (fotocollage Willy Kessels).
(RADIO-SBR, nov. 1935)

2.8.2. Grensoverschrijdende nationale tentoonstellingen
In de loop van de jaren dertig ontstond een wedloop - zoals in de wapenindustrie naar steeds meer én grotere radiotentoonstellingen. Dit waren nationale en zelfs nationalistische manifestaties die gericht waren op het aanzwengelen van de binnenlandse markt en
het voorstellen van de nationale producten aan het brede publiek. Zo schreef La Radio Industrie schreef in oktober 1932: “le salon de Bruxelles est nettement international, mais
celui de Paris qui se présente lui, un caractère national »85.
Ze kenden grote bezoekersaantallen. De Londense Olympia-show kende in 1934 maar
liefst 238.285 bezoekers in 9 dagen tijd. Het jaar daarop tekende men echter een terugval
op: 192.545 belangstellenden in 10 dagen. Desondanks werd de verkoop sterk gestimuleerd. Op de tentoonstelling werden 1.800.000 ontvangers verkocht, waarvan 800.000 aan
personen die nog geen omroepluisteraar waren86.
Om het nationale karakter te behouden diende men echter voor de dag te komen met
oplossingen voor oude en nieuwe problemen, nieuwe uitvindingen en nieuwe probleemstellingen. De salons van Berlijn, Londen en Parijs groeiden echter uit tot omvangrijke,
grensoverschrijdende tentoonstellingen. De Britten betoonden een eerder matige belang85
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stelling inzake buitenlandse aandacht. In nazi-Duitsland werden de radiotentoonstellingen
uitgebouwd tot ware culturele manifestaties met nationaal-propagandistische inslag.
Over de Berlijnse radiotententoonstelling van 1935 schreef
Radiopost: “Men kan tegenover de politieke instellingen van het
nationaal-socialistische Duitsland bedenkingen hebben, doch
net zal steeds erkend moeten worden dat de Duitsche natie over
groote en waardevolle organisatorische eigenschappen beschikt
en binnen het raam van de in den nationaal-socialistischen staat
aanvaarde opvattingen, die de onze niet zijn, een kultuuractie
weten op touw te zetten die ons een leerzaam voorbeeld kan
zijn”87. De tentoonstelling was uitgesmeerd over acht hallen met
een oppervlakte van 62.000 vierkante meter.“Volksgenossen”
konden zelf voor de micro verschijnen, er waren demonstraties
met het nieuwe medium televisie, een omroepgebouw werd
gesimuleerd, etc. De euforie werd echter overschaduwd door een ramp: de 120 meter hoge
radiotoren vatte echter vuur. Twee reddingswerkers kwamen daarbij om het leven88.
De Duitse radiotentoonstellingen fungeerden dus als uitgangsbord om de kracht en
eenheid van de volksstaat luister bij te zetten. Ze waren dan ook gebaseerd op een streng
doorgevoerd gemeenschapsbeginsel dat zijn hoogtepunt vond in het idee van de Volkszender. Deze instelling ging uit van de gedachte dat de radio-omroep het ganse volk en het
volledige sociale leven diende te doordringen. Het ganse volk, in alle uithoeken van het
“Reich”, moest in de gelegenheid gesteld worden om deel te kunnen nemen aan radiouitzendingen. Radiopost liet zich echter ontvallen: “ wanneer we van het heele volk spreken dient er natuurlijk met de speciale toestanden en de heerschende sectaire mentaliteit
rekening gehouden te worden. Het heele volk wil hier zeggen: allen die zich tot het nationaal-socialisme bekennen en van arischen bloede zijn. Katholieken, Joden, Marxisten en
Communisten behooren niet tot het Duitsche volk en vormen een aparte gemeente van uitgeworpenen die de concentratiekampen bevolken. Afgezien van deze supernationalistische
staatsidee waaraan wij ons niet wennen kunnen, moeten wij de prestatie die in deze tentoonstelling het willen en kunnen van het Derde Rijk vertolkt met bewondering begroeten”89.
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Om dit ideaal te verwezenlijken had de Duitse Radio-industrie zich toegelegd op de
bedrijfszekerheid, de kwaliteit van de apparaten en de invoering van de Volksontvanger:
een gestandaardiseerde, goedkope ontvanger die in verschillende uitvoeringen op de markt
werd gebracht (één- en tweekringsontvangers, kleine, middelgrote en grote supers). Rond
deze periode begon Duitsland eveneens een nieuw model ingang te krijgen: het langwerpige. Verschillende firma’s bouwden nu de luidspreker naast de ontvanger i.p.v. erboven.
Een ander innovatie was het “super-onderstuk”, waarmee de volksgenoot van zijn gewone
volksontvanger een super kon maken.
De Volksontvanger was bedoeld als “stem van het Rijk”. Dankzij dit toestel nam het
aantal luisteraars exponentieel toe. Aanvankelijk werkte het slechts op gelijkstroom, maar
in ’35 werd een type voor alle stroomsoorten op de markt gebracht. Een ultrakortegolf
voorzetapparaatje maakte het mogelijk om streken met een slechte ontvangst te bedienen.
De bouw van ultra-korte golfzenders was toen voorzien.
Een veelal geponeerde stelling is dat deze ontvangers enkel uitgerust waren om de lokale en nationale stations te ontvangen. De éénkringsontvanger was de goedkoopste en
meest verspreide, maar de handeling was niet eenvoudig. Om meerdere buitenlandse stations zonder storing te ontvangen moest men goed vertrouwd zijn met de afstemming, namelijk de gelijktijdige bediening van afstem- en terugkoppelingsknoppen. Om dit te verhelpen
werd in 1935 een toestel zonder terugkoppeling aangeboden. De terugkoppeling werd
éénmaal ingesteld en bleef dan ongewijzigd zodat het mogelijk was om 6 tot 10 zenders te
ontvangen door slechts één knop te verdraaien. Hieruit blijkt wel dat het bereik van buitenlandse zenders zeer beperkt was, waardoor negatieve invloeden grotendeels afgewend
werden.

2.8.3. De radio op de wereldtentoonstellingen
De wereldtentoonstellingen waren het evenement bij uitstek waarop het organiserende
land zich internationaal kon profileren door het uitdragen van de natie, cultuur en economie (innovatie). In het interbellum maakten radio-industrie en omroep er een wezenlijk
deel van uit. Radiotoestellen waren reeds vertegenwoordigd op de “Exposition International des Sciences Modernes et Arts Decoratifs” van 1925 te Parijs.
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Tijdens de jaren dertig was België twee maal inrichter van de wereldtentoonstelling:
Antwerpen-Luik (1930) en Brussel (1935). In 1935 werd de wereldtentoonstelling in de
Paleizen van de Heizel te Brussel gehouden. Het “Grand Palais” of “Eeuwfeestpaleis”
(hal 5), de blikvanger van het complex met haar typerend trapvormige silhouet, inspireerde
zelfs twee Belgische radiofabrikanten bij de bouw van hun modellenreeks 1935. De S.B.R.
bracht een toestel op de markt, de Super Ondolina 365, “modèle Centenaire”, dat gelijkenissen vertoonde met de “expostijl”. Concurrent F.N.R. verwerkte het silhouet in het luidsprekerdoekje van de Super National en andere modellen.

Rechts:het model Centenaire
van de S.B.R .
(Radio Home, 1935)
Links: de Super National (La
Radio-Industrie, 1936)

Het paviljoen van het N.I.R. fungeerde er als centrum voor de nationale en internationale bedrijvigheid op het gebied van de radio. Haar technische installaties stonden opgesteld op diverse plaatsen ter gelegenheid van plechtigheden, gesproken reportages, concerten in de feestzaal of op verschillende plaatsen op de tentoonstelling, feesten ingericht in
Oud-Brussel, etc. Een groot aantal van de uitzendingen werden bovendien door buitenlandse zendstations aangesloten bij de Internationale Unie voor Radio-omroep te Genève
uitgezonden. Daarnaast werden talrijke uitvoeringen regelmatig via de kortegolfzender van
Ruyselede naar Congo uitgezonden. Tijdens de expo werden ook
“beeldradio” of televisie gegeven.
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demonstraties met

Het paviljoen in art-deco stijl was van de hand van Joseph
Diongre, die eveneens het omroepgebouw te Elsene had
ontworpen. Het kan beschouwd worden als een

generale

repetitie voor de bouw van het omroepgebouw van het N.I.R.
Vooral aan geluidsisolatie werd de nodige aandacht besteed.
Gesproken woord en muziek van diverse orkesten (symfonisch,
radio, genre, muziekverenigingen, zangers en muziekanten,
acteurs,

etc)

werd

immers

live

uitgezonden.

Na

de

tentoonstelling werd het paviljoen echter gesloopt. Het had als
Links: het paviljoen van het NIR
op de wereldtentoonstelling te
Brussel van 1935 werd ontworpen door Joseph Diongre en
uitgevoerd in een feestelijke
Art-Deco stijl, kenmerkend voor
de jaren dertig. De officiële
inwijding greep plaats op 2 mei
1935.

doel te bezoekers getuige te laten zijn dan de werkzaamheden
van een zendauditorium en zijn aanverwante diensten: regie,
technische dienst, registrering, etc90.
Op

3

november

1935,

de

laatste

dag

van

de

wereldtentoonstelling, legde minister van P.T.T. Paul-Henri

Spaak de eerste steen van het nieuwe omroepgebouw aan de vijvers van Elsene (het latere
Eugène Flageyplein). Op deze speciale “Dag van het NIR”, zond het N.I.R. voor het eerst
de hele dag uit: van 6.45 uur tot 24 uur.
Philips was vertegenwoordigd met een
studio en een demonstratiepaviljoen. In een
bioscoopzaal werden dagelijks van 10 tot 22
uur gratis documentaires, teken- en kleurenfilms. Elke vrijdag werd het programma aangepast. Daarnaast werden demonstraties gegeven op het vlak van verlichting, radiophonie, industrie, x-stralen en cinema (Radio
Het Philips paviljoen op de wereltentoonstelling
van 1935 te Brussel

Home, 1935).

(Radio Home, 1935)

90

Radiopost, Het paviljoen van het N.I.R. in de wereldtentoonstelling te Brussel, juni 1935
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2.8.4. Het N.I.R./I.N.R. verhuist naar een gebouw van wereldklasse
Na de overname van de installaties van de S.A. Radio-Belgique en de N.V. Radio te
Brussel en te Velthem in 1931 zag het I.N.R./N.I.R. zich genoodzaakt een dubbele zendtijd
te verzorgen. “Radio-Belgique” en de N.V. Radio hadden samen dan wel de twee zenders
te Veltem opgericht, maar in Brussel was echter niets voorzien voor het verzorgen van
Vlaamse radio-uitzendingen die zowel de duur als de belangrijkheid van de Franstalige
zouden evenaren. De uitbreiding van de technische, letterkundige, muzikale en administratieve diensten bracht een nijpend plaatstekort teweeg. De huur van nieuwe lokalen drong
zich op. Indien het N.I.R./I.N.R. een zeker aanzien in Europa wilde bewaren, dan was het
verplicht om het materiaal te verbeteren, een dienst in te richten voor opnames op stalen
band en op wasplaten, het aanwerven van technische teams om de steeds talrijker wordende gesproken reportages en lijnuitzendingen te verzekeren, het optrekken van het artistieke
en technische niveau van de programma’s, etc.
De reeds in gebruik zijnde noodlokalen bleken ontoereikend. Er werden nieuwe zalen
en kantoren gehuurd in de buurt van de Bastionstraat (Naamse Poort). Deze voorlopige
toestand joeg echter de kosten voor huur, verwarming, portiers, bewaking, uitrusting en
vervoerskosten de hoogte in. Er waren vooral problemen met de isolatie en de akoestische
uitrusting van de lokalen en de verluchting. Er diende een andere oplossing te komen.
Naar het voorbeeld van andere landen werd besloten tot de oprichting van een gebouw
waar alle diensten zouden worden in ondergebracht. “Voor het verbeteren en organiseren
van onzen Omroep kunnen wij nog heel wat leeren bij onze buren, waar de omroep meestal
ook enkele jaren ouder is als bij ons en waar hij door de omstandigheden geholpen, ook op
korteren tijd een heel wat ruimere uitbreiding heeft gekregen ! Zo hebben wij b.v. vooral
Nederland - Engeland - Duitschland - Denemarken en Frankrijk. Bijzonder wij nu weldra
ook ons omroepgebouw zullen krijgen, en er in ons omroepgebouw heel wat kennis en ondervinding moet worden uitgebaat zal men er meer dan eens bij de vreemden moeten te
rade gaan.”91, stond te lezen in het Radiojaarboek 1934.
Na een wedstrijd werd de bouw toegewezen aan de Ukkelse architect Joseph Diongre
die zich ongetwijfeld had laten inspireren door het Londense “Broadcasting House” met
22 akoestisch geïsoleerde studio’s (George Val Myer, 1930-1932) en het het “Funkhaus”
te Berlijn (zie afbeeldingen). In London had men geopteerd voor een art-deco architectuur
91

VAN DYCK., “Op bezoek bij vreemde zenders”., Radiojaarboek 1934., p. 394.
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refererend aan de scheepvaart, in Berlijn werd het gebouw gekenmerkt door een lange
hoofdgevel en een centrale studiotoren in een stijl die aansloot bij de nieuwe zakelijkheid.
Het ontwerp voor het radiogebouw van het N.I.R. kan beschouwd worden als een synthese
van beide ontwerpen.

Links: het Londense Broadcasting House
Onder: het funkhaus te Berlijn (Masuren Allee – am Kaiserdamm)

Het ontwerp van de technische installaties werd toevertrouwd aan ingenieur Braillard,
technisch raadgever van het N.I.R./ I.N.R., technisch directeur en hoofdingenieur F. Mortiaux, en hun medewerkers. De uitrusting en de elektro-akoestische toestellen waren vooruitstrevend te noemen. De nationale nijverheid stond in voor de productie van de uitrusting. Het gebouw diende aan strenge eisen te voldoen en was haar tijd ver vooruit. Primordiaal was de bescherming van de studio’s tegen straatlawaai, de akoestische bescherming
van de studio’s onderling en de efficiënte inrichtingen van de verschillende diensten. De
studio’s werden ondergebracht in twee bakstenen torens centraal in het gebouw. Rond elke
studio werd een zgn. stilte aangebracht. De verschillende diensten en kantoren werden in
een vijf verdiepingen tellende vleugel in gewapend beton ondergebracht, die een gordel
rond de studio’s uitmaakte. De oppervlakte van het complex besloeg ruim 4.000 vierkante
meter. Bakstenen muren van wel 1 meter dikte vormden een eerste akoestische isolatielaag.
Tussen de boven elkaar gelegen studio’s werd een “stilte” of lege ruimte gelaten. Met de
buitenmuur van de toren werd hetzelfde principe doorgevoerd. De wanden van de studio’s
zelf werden in doorsnede opgebouwd door de afwisseling van een halve baksteen, een opslorpend blad met amiant als grondstof, een dikke laag kurk, een tweede opslorpend blad
en opnieuw een halve baksteen. Het zogenaamde “contact-geluid”, zoals trillingen die
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zich langs de muren voortplanten werden geweerd doordat een groot aantal voegen die
contact maakten met de betonnen balken bestonden uit een veerkrachtige stof met kurk als
hoofdbestanddeel. Het geluid van voetstappen op trappen werd gesmoord door geluidswerende bevloering bestaande uit tegels van gewapend beton voorzien van een gepleisterde
onderlaag waar kurken tegels op rusten. De vloer van lokalen en gangen boven de studio’s
werd met tapijten bedekt. Op andere plaatsten werd omwille van besparing linoleum gelegd. Er waren negentien studio’s ondergebracht in het Flageygebouw. Bij iedere studio
hoorden twee lokalen: een technisch lokaal voor de “modulatie-controle” en de “regiekamer”, waar de regisseur omroeper de aankondigingen deed. Studio’s 1 t/m 6 waren bestemd voor muziekuitzendingen. Studio 4 was in 1938 met haar 15.000 kubieke meter de
grootste ter wereld. Nummers 7 en 12 vormden één geheel en werden aangewend voor het
opvoeren van hoorspelen. Met de afmetingen van een gewoon kantoor (80 kub. meter)
waren studio 13 en 16 voorbehouden aan het gesproken dagblad en lezingen. Studios 17 en
18 waren uitsluitend bestemd voor de uitzending van grammofoonmuziek, terwijl 19 kon
gebruikt worden voor recitals, kamermuziek en de opvoering van radioschertsen die slechts
een beperkt aantal spelers vereisten. Laatstgenoemde studio deed eveneens dienst als auditie- en oefenruimte. In tegenstelling tot de administratieve lokalen, die verwarmd werden
met gewone centrale verwarming, waren de raamloze studio’s uitgerust met een soort airconditioning. Verse lucht werd langs de zoldering binnen geblazen, terwijl een afzuigsysteem onder de vloer werkzaam was. De lucht komende uit de zoldering werd vooraf automatisch verwarmd, van stof gezuiverd en op een bepaalde vochtigheidsgraad gebracht. Om
te verhinderen dat de luchtkanalen ook geluid zouden overdragen werden de leidingen niet
tussen de studio’s onderling verbonden. De luchtkanalen waren overigens voorzien van
geluidswerende bekleding en, op sommige plaatsen, akoestische schotten.
Een radio-elektrische centrale (alpha-lijnen centrale) maakte niet alleen de uitzending
in verschillende richtingen tegelijk mogelijk maar ook de ontvangst, in verscheidene lokalen, van programma’s die buiten het N.I.R. met een lijn of antenne konden worden opgevangen. In talrijke lokalen was het niet alleen mogelijk om de werkzaamheden zoals uitvoeringen en repetities te volgen, maar eveneens één der beide uitzendingen van Veltem of
de uitzending van één of ander buitenlands station.
Voor de ontvangst van programma’s die buiten het N.I.R./I.N.R. werden opgevangen
zoals reportages en openbare concerten of voor het overbrengen van deze programma’s
naar Veltem beschikte men over een speciale, zorgvuldig geïsoleerde kabel met 48 lijnen
die naar de intercommunale centrale in de Strostraat te Brussel liep. Iedere zendlijn was
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voorzien van een spreeklijn waarmee de technici die een buitenopname verzorgden steeds
in telefonische verbinding met de diensten in het Flageygebouw konden blijven.
Het N.I.R./I.N.R. beschikte over een eigen elektriciteitscentrale die d.m.v. twee onafhankelijke kabels van 5.250 volt
met de diensten was verbonden.
Indien de ene te maken kreeg met
een stroomdefect, werd de andere
automatisch in dienst gesteld. Bij
een spanningsdefect werd bovendien een dieselmotor automatisch
opgestart die in staat was om alle
hoofdketens - versterkers en beperkte verlichting - te voeden.
Foto van het Flagey gebouw te Elsene (Ixelles-Brussel) van de
hand van de Ukkelse architect Joseph Diongre. De centrale
toren omvatte maar liefst negentien studio’s. Op vlak van
geluidsisoloatie behoorde het toen tot de top in Europa. De
vormgeving was typische Art-Deco, met een knipoogje naar de
zeevaart (Oceaanstomer).
(Humoradio, 6 november 1938)

De werken aan het Eugène Flageyplein te Elsene-Brussel vingen
aan op 7 juni 1935. Er werden kosten nog moeite gespaard. Humoradio had het over 25 en zelfs 70

miljoen Belgische frank92. Het gebouw was uitgevoerd in art-deco stijl en deed met haar
afgeronde delen en centrale toren denken aan een oceaanstomer, een verwijzing naar de
vroegste toepassingen met de T.S.F. in de scheepvaart.
.

92

Humoradio, “Een bezoek aan het NIR gebouw”, 6 november 1938
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3. Evolutie van de luisterdichtheid met bijzondere aandacht voor België
3.1. Drie massamedia: Krant, cinéma en….radio
Omstreeks 1914 waren de massamedia krant en film in verscheidene westerse landen al
op grote schaal ontwikkeld. De pers richtte zich hoofdzakelijk op de ontwikkelde lagen van
de populatie, maar ook de minder ontwikkelden werden bereikt door de ontwikkeling van
strips en van eenvoudige commentaren voorziene illustraties. Film was vrijwel vanaf het
begin een internationaal massamedium. De stomme film vereiste vrijwel geen geletterdheid van de bioscoopbezoekers. Toen de geluidsfilm haar intrede deed (The Jazz singer,
1928) verdween de minieme barrière van de tussenteksten vrijwel op slag. Daar het merendeel van de films in de jaren ’20 afkomstig was uit Hollywood moet deze sterk hebben
bijgedragen aan de verspreiding van het Engels als wereldtaal. Aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog verspreidde de Amerikaanse filmindustrie bijna evenveel films als
alle andere productiehuizen elders in de wereld samen, India inbegrepen.

3.2. Luisterdichtheid in Europa en de Verenigde Staten
De radio onderscheidde zich van de twee andere massamedia doordat het afhankelijk
was van particulier bezit. Bovendien waren de vroege ontvangers onwaarschijnlijk duur en
nogal gecompliceerd. Radio was in hoofdzaak in de betrekkelijk welvarende ontwikkelde
landen. Net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hadden de V.S., Scandinavië,
Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië de grootste “radiodichtheid”. In de tweede helft van de
jaren ‘30 groeide de radio uit tot een waar massamedium. Omstreeks 1939 was de helft van
9 miljoen verkochte toestellen in Groot-Brittannië afgenomen door mensen die tussen de
2,5 en 4 pond verdienden en nog eens 2 miljoen door mensen die het nog met minder
moesten doen. De radio bracht de mensen de wereld in de huiskamer. Theoretisch gezien
kon nu 24u op 24 naar nieuwsberichten, sportcommentaar, interviews, hoorspelen etc. geluisterd worden. Waar berichten voorheen via kranten of mondeling werden verspreid
kreeg informatie nu een onmiddellijkheidskarakter. Het is opzienbarend dat een medium
dat aan het eind van de Eerste Wereldoorlog nog vrijwel onbekend was in Amerika in het
jaar van de beurskrach maar liefst 10 miljoen huishoudens in de V.S. bereikt had. In 1939
was dit reeds meer dan 27 miljoen.
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Begin 1935 bleek uit statistieken dat er in Europa reeds 23,5 miljoen radiotoestellen in
gebruik waren. Buiten Europa bedroeg dit aantal ongeveer 24,5 miljoen ontvangers93. Op 1
januari 1936 gaf het Internationaal Bureau voor Radio-Omroep van Genève cijfermateriaal
vrij omtrent de wereldwijde verspreiding van radiotoestellen. Op het vlak van aantal radiotoestellen bekleedde België de twaalfde plaats op mondiaal vlak, wat opmerkelijk is te
noemen. In Europa zelf deed men nog beter. België telde toen 9,22 ontvangers op 100 inwoners. Tegenover 8.092.004 Belgen telde men maar liefst 764.395 ontvangers. De échte
doorbraak, lees democratisering en popularisering, van de radio in België was te situeren in
1935. Tussen 1 januari 1935 en 1 januari 1936 tekende men een stijging op van maar liefst
137.000 radiotoestellen, wat neerkwam op een aangroei van 22%. S.B.R was daar uiteraard
zeer tevreden over: “wij mogen zeker tevreden zijn over deze vooruitgang niettegenstaande
economische en politieke toestanden”94.
De

beurskrach

van

Wall-Street

van

november 1929, met een wereldwijde crisis
als gevolg, had zich ook in 1931 ook in België
laten voelen. Merkwaardig genoeg begon de
radio nét in deze periode aan zijn steile
opmars. In 1936 was het einde van deze
stijgende curve nog lang niet in zicht. SBRRadio schreef: “zoo mogen wij zeggen dat de
uitbreiding van de radio nog niet gestuit is en
dat we nog vele jaren zullen wachten
vooraleer gesatureerd te zijn”95. Ook voor de
Verenigde Staten, waar men 17,8 radiotoestellen op 100 inwoners telde was het plafond nog
overzicht van de verspreiding van radiotoestellen
in 20 landen wereldwijd in verhouding tot hun
populatie . De eerste lijn vertegenwoordigt de
toestand op 1 januari 1935, de tweede die van 1
januari 1936. De V.S. was koploper, gevolgd door
Denemarken, Engeland, Zweden en NieuwZeeland. België kwam uit op een twaalfde plaats.

niet bereikt. “Als we veronderstellen dat ieder
haard vier personen telt (wat zeker boven de
waarheid staat), zijn er nog 30 ten honderd
huizen die geen radiotoestel bezitten: dus mag
het getal radios nog verdubbelen, zonde die te

( SBR-RADIO, “Eenige statistieken, juli 1936”),
gebaseerd op de statistieken van “Le bureau International de Radio-diffusion de Genève” vrijgege93
94
95

tellen welke oude of buiten dienst gestelde

Radiopost, Internationaal Radionieuws, juli 1935
SBR-RADIO, juli 1936, p. 1
SBR-RADIO, juli 1936, p. 2
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toestellen moeten vervangen96. Verassend was de negende plaats van ijsland dat volgens de
redactie van S.B.R. toch niet de naam had een rijk land te zijn. Frankrijk kwam slechts op
een negentiende plaats na veel kleinere naties en moest landen zoals Argentinië zelfs laten
voorgaan. In Japan waren er slecht 2,4 toestellen per honderd inwoners en in fascistisch
Italië slechts de helft97. De S.B.R. concludeerde: “Men ziet dus dat in vele landen, grooter
dan het onze, de radio verre van de gunst niet kent die zij in België bezit, dankzij grotendeels de Société Belge Radio-électrique, wiens 200.000e radiotoestel maar een verre gedenkenis meer is!”98.

96
97
98

SBR-RADIO, juli 1936, p.2
SBR-RADIO, juli 1936, p.2
SBR-RADIO, juli 1936, p.2
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3.3. Evolutie van het aantal radiotoestellen in België in de jaren dertig
Tabel 2 : aantal betaalde vergunningen en vrijstellingen (met inbegrip van de radiodistributie)99.
Tabel 3: jaarlijkse aangroei van betaalde vergunningen en vrijstellingen (met inbegrip van de radiodistributie)

Jaar

betalend vrijgesteld

totaal

jaar

betalend vrijgesteld

totaal

1930

75.872

1.000

76.872

1930

31.811

1.000

32.811

1931

197.781

2.753

200.534

1931

121.909

1.753

123.662

1932

334.135

5.500

339.635

1932

136.354

2.747

139.101

1933

455.569

7.447

463.016

1933

121.434

1.947

123.381

1934

590.284

9.553

599.837

1934

134.715

2.106

136.821

1935

732.454

11.502

743.956

1935

142.170

1.949

144.119

1936

874.972

13.196

888.168

1936

142.518

1.694

144.221

1937

1.002.976

15.132

1.018.108

1937

128.004

1.936

129.940

1938

1.109.677

16.541

1.126.218

1938

106.701

1.409

108.810

1939

1.130.826

17.797

1.148.659

1939

21.149

1.256

22.405

Tabel 3: aangroei van radiodistributieabonnementen100

Jaar aantal abonnees jaarlijkse aangroei
1933

1.859

+ 1.859

1934

7.771

+ 5.912

1935

13.153

+ 5.382

1936

20.396

+ 7.243

1937

26.751

+ 6.355

1938

30.251

+ 3.500

1939

26.312

- 3.939

99

100

www.mers.be (Het geld van de Omroep: 1930-1939, gebaseerd op de cijfers uit het archief van het Kijken luistergeld).
www.mers.be (Het geld van de Omroep : 1930-1939, gebaseerd op de jaarverslagen van de Regie voor
Telegrafen en Telefonen, Brussel, 1930-1939)
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3.3.1. Het aantal betalende luisteraars op jaarbasis
Aan het einde van de jaren twintig begon de economie in Amerika te sputteren. De
aardverschuiving werd in gang gezet door de Beurskrach van donderdag 24 oktober 1929,
beter bekend als “Black Thursday”. De Belgische industrie werd tengevolge van haar eenzijdige oriëntatie op de export van basisproducten snel en hard getroffen. Overal ter wereld
werd gepoogd om de crisis buiten het land te houden door protectionistische maatregelen
te nemen. De Belgische radio-industrie, die toen nog eigenlijk op gang moest komen, kon
plannen voor massale export dan ook wegbergen.
In de jaren dertig steeg het aantal radiotoestellen echter gestaag. De opgang was zelfs
spectaculair te noemen. Toch werd de radio-elektrische nijverheid aan het begin van het
decennium nog niet bij de belangrijkste industriële takken van de Belgische economie gerekend. Zo werd in “La Belgique Centenaire”101, een encyclopédie uitgegeven naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van België in het economisch overzicht geen enkele
melding gemaakt van radio-elektrische activiteiten.
Op het moment van de stichting van het N.I.R. (juni 1930) registreerde men 74.835 radiotoestellen. Het jaar werd afgesloten met een totaal van 76.872 geregistreerde radiotoestellen. Zoals hoger vermeld had die geringe toename aan het eind van het jaar te maken
met de onzekerheid over de effectieve in dienst name van de openbare omroep. Het N.I.R.
ging pas een maand (1 februari 1931) later dan voorzien van start.
Ondanks de wereldwijde economische crisis maakte de radio in het jaar 1931 een grote
sprong voorwaarts. Men telde toen 200.534 ontvangers. De Sociéte Belge Radio-électrique
sprak terecht van een “boom”: “Deze plotselinge geestdrift is voorzeker te wijten aan de
stichting van het N.I.R., in den loop van het jaar dertig, en aan de verspreiding der ontvangtoestellen van den anderen kant”102. Dit ligt inderdaad voor de hand. Naast de oprichting van de openbare omroep N.I.R/N.I.R. en het ontstaan van de omroepverenigingen
moet de elektrificatie van steden en gemeenten vast en zeker een stimulans geweest zijn
voor de aanschaf van een radiotoestel. In maart 1929 waren reeds 2.163 van de 2.671 Belgische gemeenten aangesloten op het elektriciteitsnet103. Daarnaast waren er ook de particuliere stations die een grote populariteit genoten (zie lokale stations). Een andere reden
moet men zoeken in een prijsdaling. Radio’s waren bereikbaar voor beurzen groot en klein.

101
102
103
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Naar aanleiding van het Radiosalon van Brussel in 1932 schreef la Radio-Industrie: « des
prix, nous ne dirons riens; il y a des bons appareils, même pour ceux dont la bourse a
souffert de la dépression générale et chacun pourra faire son choix et toute confiance, car
tout ce qui est exposé est de bonne construction ».
In 1932 kende men stijging met ruim 139.101 toestellen. Reeds 200.534 mensen konden zich eigenaar van een radiotoestel noemen. Het Brusselse tijdschrift La RadioIndustrie schreef in september 1932: “La commerce de la Radio qui avait résisté plus que
tout autre, a fini par payer son tribut à la crise. Les ventes furent réduites au cours de ces
derniers mois. L’été est toujours une période de calme, mais cette anneé, il faut y ajouterle
chômage, la crise commerciale, l’instabilité politique, toutes causes de nature à prédisposer l’acheteur aux économies et à abstentition de tout achat non strictement indispensable »104.
Een zeer lichte terugval in de verkoop van radiotoestellen zette zich door in 1933 Toch
kende men in België nog steeds een toename van 123.381 taksbetalers. Daarmee dook men
net onder de cijfers van 1931. Aan het eind van het jaar werden 463.016 aangiftes geregistreerd. Vanaf 1933 werden ook de radiodistributieabonnees in de statistieken opgenomen.
Volgens de jaarverslagen van het N.I.R. waren er in 1933 slechts 1.859 abonnees. In de
daaropvolgende jaren zou dit aantal wel stijgen: 7.771 (1934), 13.153 (1935), 20.396
(1936), 26.751 en 30.251 (1938). De jaarlijkse aangroei van radiodistributieabonnementen
bereikte in 1937 een hoogtepunt met 7.243 aangiftes. Nadien zakte dit cijfer gestaag. In
1939 werden er voor het eerst minder abonnees geregistreerd. 3.939 personen hernieuwden
hun abonnement niet en kochten naar alle waarschijnlijkheid een lampenradio. De “vrijgestelde” luisteraars werden vanaf 1930 in de cijfers opgenomen. Hun aantal steeg van een
duizendtal in 1930 naar bijna 18.000 in 1939.
Het jaar 1934 betekende opnieuw een verbetering met een aangroei van 136.821 aangiftes. In de jaren ’35 en ’36 versteeg men het niveau van 1932105. In de tweede helft van
1935 en de eerste helft van 1936 werd de grootste toename tot dusver opgetekend met
73.000 radiotoestellen voor beide periodes106. In 1935 vonden 114.119 ontvangers hun weg
naar de huiskamers, een jaar later 144.221. Dankzij de devaluatie van de Belgische frank
leek de industrie zich in deze periode te herstellen.
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La Radio-Industrie. Revue profesionelle de la T.S.F. et des industries connexes., M-J. Fitz-Patrick,
Bruxelles, september 1932
Berekeningen op basis van de jaarverslagen van het N.I.R. geven cijfers van circa 144.000 ontvangers
per jaar. De société belge-radio-électrique hield het op circa 139 en 138.000. Mogelijk telde de Brusselse
fabrikant de radiodistributiespeakers en de vrijgestelde luisteraars niet mee.
SBR-Radio., februari 1938. Waarschijnlijk zonder inbegrip van de distributiespeakers.
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In 1937 viel de aanwas terug tot circa 129.940 aangiftes. De terugval situeerde zich in
de tweede jaarhelft en was waarschijnlijk te wijten aan de oorlogsdreiging, het toenemend
protectionisme en een economische terugval. Op 31 december van datzelfde jaar werd de
kaap van een miljoen toestellen overschreden. Er waren op dat moment ongeveer circa
27.000 distributiespeakers verspreid107.

aangroei van radiotoestellen van 1930 tot en met 1937. Vanaf 1931 wordt een onderscheid gemaakt tussen
de eerste en tweede jaarhelft.
(SBR-RADIO, februari 1938)

In 1938 werd de internationale situatie op de spits gedreven, hetgeen ook gevolgen had
op de radiohandel- en nijverheid had. “Daaromtrent moet men zeggen dat de handelsvertraging algemeen is en de economie van al de landen verzwakt108.” De invoer van radiolampen illustreert dit. In de eerste 10 maanden van 1937 werd nog voor 25.483.000 frank
aan lampen ingevoerd, terwijl dit bedrag in 1938 over dezelfde periode slechts 17.206.000
frank bedroeg. In 1938 werden nog steeds 108.810 aangiftes geregistreerd, maar in 1939
stortte de verkoop van radiotoestellen in elkaar. Er werden slechts 22.405 nieuwe ontvangers geregistreerd. Daarmee bleef men ruim onder de cijfers van 1930 (32.811).
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SBR-RADIO, “De toestand van de radio in België”, december 1938, p. 2-4
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Het overgrote merendeel van de ontvangers in de jaren dertig waren lampenradio’s.
Toch verdween de kristalontvanger niet geheel van het toneel. In 1930 werden er 2.677
geregistreerd. In de eerste helft van de dertiger jaren ontwikkelde hun aantal zich als volgt:
4.529 (1931), 7.342 (1932), 7.849 (1933), 7.011 (1934) en 5.378 (1935). Na 1935 werd
hun aandeel steeds kleiner109.
De S.B.R verschafte in februari 1938 statistieken voor de halfjaarlijkse aangroei tussen
1930 en 1937. Ze tonen de - ruim afgeronde aangroei - van het aantal radiotoestellen zonder de radiodistributieabonnees, een vorm van radiodiffusie waar ze heftig tegenstander
van was.

3.3.2. Piekmomenten in de radioverkoop
Radiotoestellen werden lange tijd beschouwd als “seizoensartikelen”: “Une industrie
saisonnière, qui cesse quasiment toute activité pendant quatre ou cinq mois de l’année est
mal equilibrée, et fonctionne dans des conditions anti-économique. C’est le cas pour la
radio où, dès la fin janvier, les chaînes commencent à travailler au ralenti ; en mars une
grande partie du personnel est licencié. A partir de janvier, les commandes de la saison
étant livré, les fabricants d’accessoires, de blindages, de châssis, de meubles, sont sans
travail. Ils doivent attendre le prochain salon110. Het jaarlijkse radiosalon was meestal het
startsein van de activiteiten.
De S.B.R. schreef in 1938 dat er sinds vele jaren een misvatting heerste over het seizoen waarin er doorgaans het meeste radio’s verkocht werden: “namelijk dat de particulieren zich vooral een ontvangsttoestel aanschaffen in den herfst”111. Als men de maandelijkse aanwas van 1935-1937 blijkt dat, ondanks het ontbreken van cijfermateriaal voor het
eerste trimester, dat de verkoop van radio’s in de zomermaanden terugliep. Logisch ook
want het leven verplaatste zich vanaf dat moment meer naar buiten. In de wintermaanden
was de radio het middel bij uitstek om de korte dagen en lange koude avonden te overbruggen. In de jaren dertig was de radio dan ook een medium waar het ganse gezin zich
rond schaarde. Algemeen kan men stellen dat vooral in de eerste jaarhelft (jan.- jun.) de
meeste toestellen verkocht werden, al waren de verschillen met de tweede jaarhelft (juli. dec.) minimaal of wisselend. Omstreeks 1936 was het luisteren naar de radio dusdanig
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Jaarverslagen van het N.I.R., 1931-1938, diverse bijlagen.
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, La Radio n’est plus une industrie saisonnière, janvier 1936, p. 15
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veralgemeend: “il est certain qu’il y a cinq ou six ans le public s’intéressait moins à la
radio pendent les mois d’été, mais qui affirmera qu’aujourd’hui on écoute moins en juin et
juillet que pendant les autres mois de l’année »112. Er gingen stemmen op om het salon te
verplaatsen naar de maand mei of juni. In de tweede helft van de jaren dertig was het dode
seizoen zo goed als onbestaande.

Boven: de overweldigende ontvangst van de nationale wielerploeg op het Fontainasplein te Brussel in
1935. Romain Maes won die ronde, Félicien Vervaeke, een andere Belg, werd derde. De zwarte wagen is
een versterkerwagen van de Société Belge Radio-électrique.
(SBR-RADIO, publiciteit, augustus 1935)

Ook belangrijke gebeurtenissen en evenementen stuwden de verkoop van radio’s de
hoogte in. In juli 1935 ontving de Sociéte Belge Radio-électrique een brief met een belangrijke bestelling van een kleinhandelaar. Acht dagen later volgde een bestelling van dezelfde omvang en nog eens vijf dagen later een dubbel zo grote. Een afgevaardigde van de
S.B.R begaf zich naar de handelaar en voor zijn venster verdrongen zich een vijftigtal
mensen. Van 4 tot 28 juli 1935 had de handelaar de rangschikking van de renners uit de
Ronde van Frankrijk voor de étalage geplakt. De resultaten had hij dagelijks via de radio
vernomen. In dat jaar was de Belgische ploeg zeer succesvol. Romain Maes won, Félicien
Vervaecke werd derde113.
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Wanneer de economische toestand en het (internationaal) politiek klimaat verslechterde, dan had dit ook zijn gevolgen voor de radioverkoop. Toch bleef de verkoop tot eind
1938 vrij stabiel.
3.3.3. Publiciteit en reclamestunts
In het interbellum was sport en sportbeleving uitgegroeid tot een massagebeuren.
Vooral het weg- en pistewielrennen en voetbal werden bijzonder populair. Rechtstreekse
uitzendingen brachten vanaf het begin van de jaren dertig diverse nationale en internationale wedstrijden in de huiskamers. Sportmanifestaties zoals voetbal- en wielerwedstrijden
waren voor fabrikanten en ondernemers de ideale gelegenheden om de naambekendheid te
vergroten. In de populaire sportpaleizen was de houten piste en de reling vaak beschilderd
met publiciteit van sigarettenmerken zoals Belga. Anderen sponsorden rijders of een wielerploeg. Ook fabrikanten van radio-elektrische producten was dit niet ontgaan. Zo leverde
de Société Belge Radio-électrique vooral versterkers en luidsprekers (Public Adress systemen) voor de omroep van boodschappen en commentaar in voetbalstadia en tijdens wielerwedstrijden. In laatstgenoemde evenement werden zelfs auto’s voorzien van een versterkingsinstallatie. SBR richtte sinds 1934 zelf een officiële wielerwedstrijd in voor onafhankelijke rijders. De organisatie was in handen van S.B.R.-SPORTS, Club affilié de La
Ligue Vélocipédique Belge” of een andere club. Aan de aankomst werden de toeschouwers
in afwachting van de eindsprint of het binnenrijden van een eenzame overwinnaar steevast
vermaakt met concertmuziek. Daarnaast verzorgde de Brusselse fabriek het versterkingsmateriaal voor het parlement, schepen, kerken, radiostations, etc. Deze realisaties werden
steevast onder referenties in het eigen blad opgenomen.
Een ander voorbeeld van stuntreclame was de openbare verbranding van radiotoestellen. Zo startte Philips Radio Belge in 1931 een actie waarbij afgeschreven of verouderde radiotoestellen van om het even welk merk of oorsprong konden ingeruild worden. Bij
de aankoop van een Philips werd dan een korting van 500 frank verleend. Grootschalige
kortingen werden dan weer toegestaan bij einde reeksmodellen die zich ten gevolge van
overproductie in de magazijnen hadden opgestapeld.
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In de jaren dertig groeide het wielrennen uit tot een ware volksport die massa’s mensen op de been bracht.
Dit was de Société Belge Radio-Electique niet ontgaan. De belangrijkste Belgische radiofabrikant had zelfs
een eigen grote prijs voor onafhankelijke rijders.
(RADIO-SBR, 1936)

Naast sponsoring van sportwedstrijden en manifestaties dienden de radio-elektrische
fabrikanten in de jaren dertig voortdurend propaganda - toen was dit nog geen woord met
een negatieve connotatie - te voeren voor hun producten. De dagbladpers en tijdschriften
(programmabladen, technische revues, weekbladen, etc.) waren naast de verspreiding van
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catalogi het ideale forum voor. De grotere fabrikanten dienden de (potentiële) klanten er
vooral aan te herinneren hoe men een radiotoestel moest onderhouden. Versleten onderdelen zoals lampen en condensatoren konden de ontvangst ernstig verstoren of vervormen.
Daarnaast was het van groot belang om
weerwoord

te

bieden

aan

de

vele

misbruiken waarmee de radiohandel in de
dertiger jaren werd geconfronteerd. Veel
handelaars

verkochten

radiotoestellen

onder de prijzen die door de fabrikant
bepaald waren of adverteerden op eigen
houtje met valse informatie. In veel
gevallen liet de dienst na verkoop bij veel
onbekwame verkopers te wensen over.
Fabrikanten als Philips en S.B.R. bouwden
La Générale Belge de Radiophonie ontwikkelde zich
van importeur naar fabrikant. Aanvankelijk vervaardigde men Schaub radio’s in licentie. Vanaf 1934
bracht men eigen toestellen op de markt onder de
naam G.B.

dan ook netwerken uit van officiële
verdelers om erover te waken dat er correct
gehandeld werd en de reputatie van de
producten niet werd geschaad. In de

(La Radio-Industrie, 1934)

crisisjaren werd ook steeds meer - onder

invloed van het economisch protectionisme - aangespoord om Belgisch te kopen.
Fabrikanten stelden steeds meer in het werk om te kunnen uitpakken met 100% Belgische
producten die vervaardigd waren met uitsluiten Belgisch kapitaal en Belgisch personeel.
Over deze ontwikkelingen en problematiek wordt uitvoerig uitgewijd in het onderdeel “De gevolgen van de crisis voor de radio-elektrische nijverheid”.
3.3.4. Geografische verspreiding van radiotoestellen in België
De Société Belge Radio-électrique schreef in mei 1937 : « Er bestaan in België nog
streken welke tot nog toe tamelijk weinig werden uitgebaat en bijgevolg voor de radioelectrische nijverheid zeer verheugende zichteinders openen”. Radio was een fenomeen
dat zich vooral in de steden en geïndustrialiseerde centra verspreidde omdat daar de meeste
mensen op het lichtnet waren aangesloten. Afgelegen en landelijke gebieden beschikten
veel minder over deze luxe. Een batterijontvanger kon echter uitkomst bieden.
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De S.B.R. vergeleek in datzelfde jaar de officiële cijfers van de landelijke verspreiding
van radiotoestellen van 30.06.1935 met die van 31.12.1936, een periode van 18 maanden.
De provincie luik telde de grootste luisterdichtheid (135 toestellen op 1.000 inwoners) gevolgd door Brabant (127), Henegouwen (124), Antwerpen (115) en Namen (110). De overige provincies lieten een veel lagere luisterdichtheid optekenen: West-Vlaanderen (82),
Oost-Vlaanderen (80), Luxemburg (70) en Limburg (63). In laatstgenoemde provincie was
de radio aldus het minst verspreid. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan het landelijke karakter en het ontbreken van een regionale zender. Radio Loksbergen kwam er pas in 1937.
De overige provincies beschikten toen vrijwel allemaal over regionale zenders. Ook Oosten West-Vlaanderen hinkten achterop. De top 20 van de arrondissementen inzake luisterdichtheid zag er eind 1936 als volgt uit: Luik (150), Brussel (140), Charleroi (139), Antwerpen (136), Thuin (128), Verviers en Namen (124), Soignies (122), Bergen (120), Nijvel
(117), Doornik (115), Oostende (112), Hoei (108), Gent (107), Kortrijk (104), Phillipeville
(99), Aarlen (96), Mechelen (95), Ath (93), Veurne (87), en Dinant, Brugge en Leuven
(83). De arrondissementen met de laagste luisterdichtheid waren Diksmuide (38), Tielt
(41), Bastenaken (55), Dendermonde (57) en Tongeren (58) en Maaseik (59). In de opgegeven periode was de procentuele aangroei van radiotoestellen evenwel het grootst in de
provincies Luxemburg (51%), West-Vlaanderen (49%), Oost-Vlaanderen (46%) en Limburg (41%), wat er op wijst dat in de meer agrarisch gebieden de radio aan een opmars
bezig was. In de grote steden en industriecentra steeg de aangroei van nog steeds, maar
beduidend lager. Namen boekte 36 % winst, Henegouwen 34%, Brabant 30%, Antwerpen
29% en Luik 27%. Tussen 1.7.1937 en 30.6.1938 werd de verkoop geremd. De grootste
groei greep plaats in de provincies Limburg (23%), Luxemburg (21%) en West-Vlaanderen
(15%), Oost-Vlaanderen (14%). Luik en Namen hielden nu weer gelijke tred met laatstgenoemde provincie. Brabant en Antwerpen strandden op 11 % winst. Vlaanderen maakte
langzaam terrein op Wallonië goed, maar het Franstalig landsgedeelte met uitzondering
van Luxemburg liet de hoogste cijfers inzake luisterdichtheid optekenen114.
Vlaanderen vertoonde aldus een achterstand op de rest van het land. Dit had meerdere
oorzaken. De Franstalige signatuur van de omroepstations in de jaren twintig had veel
Vlamingen ervan weerhouden om over te gaan tot de aanschaf van een (duur) toestel. Bovendien lagen de lonen er beduidend lager dan in het Zuidelijk landsgedeelte. Een ander
punt vormde elektrificatie van steden en gemeenten waarbij Vlaanderen achterop liep:
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“l’ectrification des Flandres ou le coefficient de sans-filistes, par rapport à population est
moindre que partout ailleurs, aménera aussi un nouveau contingent de clients »115. Bovendien lagen de lonen er ook lager dan in het Zuiden van het land116. Tenslotte was het fenomeen omroep ook in de jaren dertig een doorslaggevende factor. De luisteraars konden in
de afstemmen op de nationale, lokale en internationale zenders. Een belangrijke impuls om
over te gaan tot de aanschaf van een toestel was een verbetering van de uitzendingen, zowel technisch als inhoudelijk en het feit dat men binnen de afzienbare tijd de ganse dag
kon luisteren naar programma’s van diverse aard. “Chaque jour, les émissions
s’améliorent, deviennent plus attrayantes et bientôt, comme en Hollande, par exemple, les
stations belges travailleront tout la journée »117., aldus La Radio-industrie. Echter, na 1930
telde Wallonië en Brussel 12 lokale radiostations118 terwijl er in Vlaanderen slecht 4 actief
waren. Ze werden, in vergelijking met de nationale omroep, gekenmerkt door de relatieve
sterkte van het populaire en lichtere programma-aanbod119. Naarmate het decennium vorderde maakte Vlaanderen zijn achterstand inzake radiobezit wel langzaam goed. Ook op
het economische vlak was dit het geval. Voor het jaar 1939 is een gewestelijke verdeling
bekend van 1.112.962 radiotoestellen waarvoor taks betaald werd: Wallonië (458.124 of
40%), Brussel (209.869 of 19%) en Vlaanderen (444.969 of 41%)120.
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La Radio-Industrie. Revue profesionelle de la T.S.F. et des industries connexes., M-J. Fitz-Patrick,
Bruxelles, september 1932
VERAGHTERT K., De industriële ontwikkeling. De periode 1914-1947. in: De industrie in België.
Twee eeuwen ontwikkeling 1780-1980., Gemeentekrediet, Brussel, 1981, pp. 182-184
La Radio-Industrie. Revue profesionelle de la T.S.F. et des industries connexes., M-J. Fitz-Patrick,
Bruxelles, september 1932
Wallonië : Radio Liège (Luik), Radio Cointe (Micheroux), Radio Seraing (Plainevaux), Liège Experimental (Beaufays), Radio Verviers (Verviers), Radio Ottomont (Andrimont), Radio Ardennes (Libramont), Radio Châtelineau (Châtelineau), Radio Wallonie (Vellereille). Brussel : Radio-Conférences
(Meise), Radio Schaerbeek (Kraainem). Vlaanderen : Radio Antwerpen (Hove), West-Vlaamsche Radioomroep (Vichte), Vlaamsche Omroep Limburg (Loksbergen).
www.mers.be (Het geld van de omroep. 1930-1939, Gewestelijke verdeling van het radiobezit)
Op. Cit. www.mers.be (Het geld van de omroep. 1930-1939, Gewestelijke verdeling van het radiobezit)
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Aangroei van radiotoestellen per arrondissement en provincie tussen 30.06.1935 en 31-121936

(SBR RADIO, mei 1937)
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Aangroei van radiotoestellen per arrondissement en provincie tussen 31-12-1936 en
30.6.1937 (halfjaarlijkse telling)

(SBR-RADIO, november 1938)
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Aangroei van radiotoestellen per arrondissement en provincie tussen 1-7-1937 en 30-61938 (periode van 12 maanden).

(SBR-RADIO, december 1938)
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4. Algemene impressie van de radio-elektrische nijverheid: de overgang
naar de dertiger jaren.
Bij het verschijnen van de eerste radiotoestellen in de vroege jaren twintig bestond er
nog geen echt onderscheid tussen fabrikant en verkoper. De productie en verkoop was nog
vrij beperkt waardoor beide aspecten in handen waren van één en dezelfde persoon. Ingenieurs-constructeurs of elektriciens bouwden radiotoestellen, verkochten onderdelen of
verdeelden toestellen van buitenlandse oorsprong. Amateurs bouwden en verkochten eigenhandig en naar eigen inzicht toestellen en apparatuur. Dat deze voorbrengselen niet
altijd feilloos werkten was alom bekend: “la mise du marché d’appareils par des constructeurs non outillés, n’ayant pas le loisir de mettre au point les postes ils construisaient, ni
d’étudier convenablement les pièces détachées entrant dans leur composition, amena fatalement cette médiocre auxquelles la T.S.F. a dû la mauvaise réputation elle souffre toujours encore »121.
De amateurs, waarvan velen zelfs geen elektriciens waren, wisten in bepaalde winkels
kortingen te verkrijgen en bouwden toestellen op basis van verouderde schema’s met twijfelachtig materiaal. Doordat ze geen grote algemene kosten hadden en niet dienden te investeren in gebouwen, machines of publiciteit kon men toestellen aan de man brengen die
onder de prijs lagen. Op deze wijze ondermijnden ze de reguliere handel: “ces soi-disants
amateurs se mirent a brader les prix afin d’enlever au commerçant régulier des commandes »122. Het grote publiek, onvertrouwd met de principes van de radio-elektriciteit, bleef
echter grotendeels verstoken van het nieuwe medium. De bouw, de verkoop en de koop
van een radiotoestel vereiste toen nog aanzienlijke kennis. Echter, door hun handelwijze
straften tal van knutselaars zichzelf. Hun cliënteel, die het betreurden vertrouwen te hebben
gesteld, maakten enkel negatieve publiciteit.
In de periode 1926-1929 zette zich in de radio-elektrische nijverheid langzamerhand
een schaalvergroting, specialisering en rationalisering door. Fabrieksradio’s, in serie vervaardigd, werden steeds meer de norm. Ze waren betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker.
Het amateurisme maakte langzamerhand plaats voor een professionelere aanpak. M. De
Brauwère, een ingenieur, schreef in oktober 1929: “ce ne fut qu’une fois que de grandes
usines se spécialisèrent dans les recherches et la mise au point des pièces détachées et des
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schémas, que sortirent des appareils capables d’oublier au public la mauvaise impression
que l’anarchie du début lui avait causée. Le matériel serieux doit fatalement, malgré un
prix élevé, tuer le bricolage et l’amateurisme commercial, deux facteurs les plus néfastes
que connut l’organistion du commerce de la radiophonie »123. Na een nieuwe vulgarisatiegolf in de jaren dertig zou het probleem van de onbekwame bouwer-verkoper echter opnieuw hevig de kop opsteken (zie verkoopsmoeilijkheden).
Aan de vooravond van de mondiale crisis leek het erop dat industrie en handel in radiotoestellen levensvatbaar genoeg was om een grote schare van handelaars en personeel in
een broodwinning te voorzien en werk te verschaffen aan aanverwante bedrijfstakken zoals
meubelbedrijven, firma’s gespecialiseerd in elektrische bedrading, publicitair drukwerk,
grammofoonplaten en precisiemotoren. In de Verenigde Staten van Amerika was de
“speeltijd” al geruime tijd over. In deze industriële grootmacht nam de radio-elektrische
nijverheid met circa 8.800.000 klanten reeds de vijfde plaats in124. Ook in België was het
medium radio in 1929 aan een opmars bezig: “les émissions s’organisent, leur qualité
s’étant amélioré en même temps que celle des réceptions, nous voyons dans notre propre
pays une extension considérable à son tour » [...] 125. In België zou, zoals hoger reeds vermeld de stichting en de indienststelling van het N.I.R. het startsein van de “radio-days”
inluiden.
Het verschijnen van gebruiksvriendelijke én vooral “goedkopere” toestellen zou ook de
gereserveerdheid van het grote doen smelten als sneeuw voor de zon. Iedereen leek wel
een graantje te willen meepikken van de doorbraak en opgang van het medium. Er ontstonden steeds meer bedrijven die omroepontvangers in serieproductie vervaardigden of
assembleerden. Voorheen was de assemblage of de bouw van radiotoestellen hoofdzakelijk
ambachtelijk, waarbij de onderdelen afkomstig waren van diverse fabrikanten. Vaak nam
een fabrikant of amateur een meubelmaker onder de arm om de behuizing te verzorgen. De
Brusselse firma Comblin Frères en Devos stond ervoor bekend “meubles pour réception
de T.S.F.” te vervaardigen.
De markt was in de vroege jaren dertig nog verre van verzadigd. In de loop van de jaren dertig zouden steeds meer gezinnen radiobezitters worden. La Radio-industrie schatte
het potentieel in 1932 op twee miljoen Belgische gezinnen. Velen bezaten toen reeds een
kristalontvanger die vervangen kon worden door een lampenradio: “dans ce nombre,
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beaucoup possèdent des appareils déjà vieux, dont nombre de récepteurs à galène et qui
sont tous sont appelés à être remodelés ou remplacés ». Naar gewoonte leefde de belangstelling voor de radio in de wintermaanden opnieuw op.
Aan het begin van de jaren dertig was het grote publiek verre van onwetend inzake het
medium. Bij de aanschaf van een toestel informeerde men zich, ging men te rade bij kennissen en vrienden en vergeleek men prijzen en rendement. Radio’s waren immers nog
steeds relatief duur. Daarnaast was de kwaliteit van de ontvangers sterk verbeterd: “la fabrication a fait des progrès immenses et la qualité est en rapport avec le prix demandé »126. Men raadde vooral de aanschaf van een bekend merk bij een betrouwbare verkoper
aan. Immers, het risico op storingen en defecten werd aanzienlijk gereduceerd en een
snelle service was gegarandeerd : « s’il a (l’achteteur) la bonne idée de choisir une marque
connu et de s’adresserà un revendeur sérieux, tenant à conserver sa clientèle, les pannes
qu’il pourrait avoir seront de courte durée et n’auront pas pour effet de faire un grand
trou dans sa bourse. L’époque de « coup de fusil » est passée, et c’est tant mieux pour la
radio »127.
In de crisisjaren zette zich een standaardisering en uniformering van de productie door
die hoofdzakelijk door de grotere ondernemingen werd doorgevoerd. In België waren dat
onder meer de S.B.R. (1922-, Bel.), Philips Radio Belge (1925-, Ned.) Novak (1929-,
Bel.), Loewe (1930-, Dui.), Radio R.R. (1930-, Bel.), Siera (1932-, Bel.) Alfa-Radio
(1934-, Bel.), Erres (1934-, Ned.), Stern & Stern (1939-, Zwe.). Daarnaast waren ook
Duitse en Amerikaanse ondernemingen actief op Belgische bodem. In die jaren werden
ook talloze radiodistributiebedrijven of centrales gesticht die via draad muziek in de huiskamers brachten. Nederland verwierf reeds in de jaren twintig een opmerkelijke voorsprong op België inzake radio-elektrische productie. Uit het “Vademecum voor de radiohandel” van 1929 bleken in Amsterdam alleen circa 700 ondernemingen actief te zijn die
zich bezig hielden met het medium radio. Daarnaast produceerden 219 Nederlandse bedrijven hun eigen radiomerk.
Ondanks de crisis maakte de radio-elektrische nijverheid grote opgang. Toch ontsnapte
ook zij niet aan de ontwrichtende gevolgen ervan. In de loop van de jaren dertig werden
met de regelmaat van de klok ondernemingen opgericht, maar talloze konden zich niet
handhaven. Zo ging S.I.C.E.R. in 1933 reeds voor de bijl, anderen hielden het nog geen
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jaar vol. Vooral de één en tweemansbedrijfjes werden slachtoffer van de noodzakelijke
uitzuivering. De bekendste radio-elektrische ondernemingen wisten zich te handhaven.
Vooral de protectionistische maatregelen die door de Europese landen werden genomen
verhinderden de groei van de bedrijvigheden: export en aantrekking van buitenlandse firma’s.
De groei van de radio-elektrische nijverheid - waarbij hoofdzakelijk de productie van
omroepontvangers en zenders wordt bedoeld - was drieledig: enerzijds groeide ze uit bedrijven die reeds elektrisch materiaal zoals gloeilampen, telefonisch of radiotelegrafische
toestellen en onderdelen produceerden, anderzijds werden nieuwe firma’s opgericht die
hoofdzakelijk omroepontvangers en onderdelen gingen produceren. Nog een ander fenomeen was de uitbreiding van een agentschap (importeur van buitenlandse merken of procédés) of een handel in radio-elektrisch materiaal naar een assemblage- en uiteindelijk productie-eenheid (v.b. Barco (1933-1938)/Cobar (1934-), G.B. Rdadio). De onderdelen werden dan her en der aangekocht en in bouwpakket of een eigen, meestal uitbesteedde kasten
gemonteerd. Niet zelden knutselden amateurs op basis van een bouwpakket, een schema
uit een radio-elektrisch tijdschrift of in clubverband zelf een toestellen in elkaar. Het gebeurde ook dat deze knutselaars, die vaak elektriciens, ingenieurs of autodidacten, waren
op individuele basis, maar meestal in duo, zelf op bescheiden schaal radiotoestellen begonnen te assembleren. Enkele van deze initiatieven kenden succes en groeiden door (v.b.
Barco, Novera) maar anderen waren te optimistisch geweest en verdwenen na amper een
(paar) jaar in bedrijf te zijn geweest. Meestal was dit het gevolg van een gebrek aan kunde
en ervaring, zowel op technisch als zakelijk vlak. Om radio’s te kunnen produceren diende
men overigens licentierechten te betalen aan de houders van uitvinderbrevetten die meestal
in handen waren van de grote ondernemingen. Dit verhinderde vaak een concurrentiële
positie. Daarnaast werd vaak gewaarschuwd voor die kleine constructeurs wiens producten
in vergelijking met die van de grote merken vaak van mindere kwaliteit waren. De crisis
die de jaren dertig in zijn greep hield bewerkstelligde uiteindelijk een uitzuivering van de
weinig slagvaardige ondernemingen.
De meeste bedrijven namen de vorm aan van een coöperatieve, samenwerkende maatschappij, personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap. Ze werden gesticht door ingenieurs, boekhouders, renteniers, handelaars, industriëlen en academici. Het was hoofdzakelijk een mannenwereld, maar het gebeurde niet zelden
dat er aandelen op naam van de echtgenote van één der oprichters stond. Een naamloze
vennootschap diende uit minstens 7 geassocieerden te bestaan. Veelal waren de oprichters
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familieleden of kennissen, maar veel ondernemingen kenden een internationale kapitaalsinbreng. Vooral bij de stichting van radiodistributiebedrijven waren nogal wat Nederlanders betrokken. Dit hoeft niet te verbazen: in Nederland had dit principe in de vroege jaren
twintig al een hoge vlucht genomen.
In de jaren twintig waren radiotoestellen voor een groot stuk opgebouwd uit onderdelen
afkomstig van diverse firma’s en constructeurs. De crisis en de daaropvolgende protectionistische maatregelen zetten de fabrikanten ertoe aan inventief op te treden en de kosten te
drukken of zo onafhankelijk mogelijk radiotoestellen te vervaardigen. Het invoeren van
materiaal was immers duur door de hoge taksen. Wat vaststaat is dat de crisis de nood
schiep voor differentiatie en onafhankelijkheid van de productie gericht op duurzame gebruiksgoederen voor de nationale markt zoals radio’s en andere elektrische huishoudelijke
apparaten. Op die manier werd het “dode seizoen”, lente en zomer, gecompenseerd door de
productie van niet zelden ijskasten. De grotere producenten rationaliseerden arbeid en productie om op kortere tijd meer en goedkoper te produceren. Reeds in de jaren twintig werden radiotoestellen in serieproductie genomen, zette arbeidsdeling zich door en werd gebruik gemaakt van de kettingmethode en de lopende band.
In de loop van de jaren dertig was de markt voor radiotoestellen zeer uitgebreid en gevarieerd. De consument kon kiezen voor in België geproduceerde merken zoals Philips en
Radiobell (een dochteronderneming van Bell Telephone) of de “nationale” radiotoestellen
afkomstig van de S.B.R., F.N.R. Barco, Siera, Radiobell, Novak, Alfa Radio, S.I.C.E.R.,
Scarabee, Radio R.R., Soniclair en nog vele mindere bekende voortbrengsels. Daarnaast
was er een grote aanwezigheid van ingevoerde buitenlandse producenten zoals Crosley,
Ecko, Zenith, Philco, Howard, Brunswick, Schaub, La Voix de Son Maître, Telefunken, en
Körting. Dergelijke merken hadden vertegenwoordigers en een verdeelcentrum in ons land.
Het agentschapsysteem was daarbij toonaangevend en zou door Philips Belge in detail
worden uitgewerkt. Enkele daarvan, zoals Schaub bijvoorbeeld, werden in België geassembleerd. In de periode 1930-1934 werd de Belgische markt overspoeld door buitenlandse voortbrengselen. Vooral de invasie van Amerikaanse producten was enorm. De verhogingen van de douanetarieven (1932) en de devaluatie van de Belgische frank (1935) zou
de ontwikkeling van een “nationale industrie” in de hand werken. Omstreeks 1937 zou ze
een hoogtepunt bereiken. Nadien, in een nieuwe periode van recessie en dreigende oorlogsgeweld zou ze langzaam afglijden.
De radio-elektrische nijverheid had relatief weinig te lijden onder de crisis die in andere industriële takken vernietigend uithaalde. Er gingen opvallend weinig grote bedrijven
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die gespecialiseerd waren in de draadloze telegrafie over de kop. Desondanks was de concurrentie groot, wat zich weerspiegelde in overnamepogingen en oneerlijke concurrentie
om een groter marktaandeel op de Belgische markt te verwerven.
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5. De gevolgen van de crisis voor de radio-elektrische nijverheid
5.1. Opgang in een klimaat van economische, politieke en sociale ontreddering
Net op het moment dat de Belgische radio-industrie tot ontluiking leek te komen, begon de economische motor te sputteren. In de loop van 1928-1929 was het Belgische productie apparaat duidelijk oververhit geraakt en aan de economische hoogconjunctuur die in
1926 was ingezet kwam een einde. Bovendien was de stijging van de lonen pas eind 1927
begin 1928 op gang gekomen. Inzake de aangroei van radiotoestellen constateerde men een
forse stijging in 1927 (10.768), gevolgd door een inzinking in 1928 (929) en een nieuwe
stijging in 1928-1929 (8.293).

Jaarverslag van het N.I.R. 1937)

In 1929-1930 waaide de crisis die ingezet was in de Verenigde Staten over naar het Europese continent. De grootmacht aan de andere kant van de oceaan had van de Europese
wederopbouw geprofiteerd om onbelemmerd haar industriële en agrarische producten af te
zetten, maar met het herstel van de Europese industrie kwam daar verandering in. Vanaf
begin 1929 begon de productie en het prijsniveau in de V.S.A. te dalen waarop de beurs in
september - oktober 1929 hevig reageerde. Op 24 oktober (“Black Thursday”) kelderden
de aandeelkoersen. Het startsein van de “Grote Depressie” was gegeven128.
Ook de Belgische radio-elektrische nijverheid en handel werd getroffen, maar in tegenstelling tot de traditionele industrieën bleef de schade eerder beperkt. La Radio-Industrie
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schreef: “les difficultés du commerce de la radio ne sont pas exclusives à notre pays, elles
existent aussi en Allemagne et en France » [...]. De economische problemen vertaalden
zich in «l’avilissement des prix de vente et par la sotte concurrence qui en résulte »129. Een
daling van de consumptieprijzen was er het gevolg van. De stocks groeiden aan en werden
met grote kortingen verkocht.
In diverse landen werden gestreefd naar het vastleggen van de prijzen om de dodelijke
concurrentie tegen te gaan. Radiohandelaars staken elkaar de loef af om de stocks zo snel
mogelijk te reduceren en stelden zich tevreden met beperkte winstmarges. Het Syndicat
Français de la Radio-Electricité nam harde maatregelen tegen oneerlijke handelaars: “le
refus de fourniture marchandises, sinon aux prix de détail, la suspension temporaire des
agents régionaux, l’annulation des contrats de publicité aux journaux qui publient des
annonces de vente au rabais » [...]. « Une entente est sur le point de se conclure avec les
fabricants pour l’imposition du prix de vente »130.
In Duitsland werd geklaagd over het massale aantal elektriciens die zich stortten in de
verkoop van accessoires zonder kennis van zaken. Net als elders bleef men zitten met
overstock: “les fabricants ont fourni beaucoup de marchandises, mais la vente au public
n’a pas suivi et les découverts, sous forme de crédit, sont considérables et néfastes »131.
In België werd gestreefd naar regelgeving en samenwerking tussen fabrikanten en (detail)handelaars in een genootschap. Dit gebeurde reeds in het Syndicat National des détaillants en T.S.F132., de U.P.R.E. (Union Professionnelle Radio-Electrique van detailhandelaars, ° 2 juli 1930)133, La Chambre Syndicale de la Radio-Electricité134 en La
Bourse de Radio-Electricité. Ook de Belgische markt werd geconfronteerd met het fenomeen van de bradage, het verkopen onder de vastgelegde prijs. Het Bulletin Philips deed
het mechanisme in 1930 uit de doeken: “vous offrez cinq pourcent de rabais, un concurrent en propose dix, vous arrivez à quinze pourcent ; il surenchérit, et de fil en aiguille,
vous en arrivez tous deux à ne plus rien gagner du tout...sans compter que le client perd
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confiance et, quelle que soit l’importance de la remise faite, il s’imagine qu’en insistant, il
aurait obtenu davantage. Bien entendu, il vous promet le secret, mais avant deux jours,
toutes ses relations sont au courant, et votre réputation est ruinée... »135. Volgens de klanten was dit te wijten aan het feit dat de winstmarges te groot waren en er teveel « gespeeld » kon worden met kortingen. Philips besliste dan ook om de prijzen te laten zakken,
maar daarmee was het probleem niet van de baan. Gedurende de jaren dertig zou het één
van de grootste problemen in de radiohandel vormen (zie verkoopsmoeilijkheden).
De verschillende syndicaten, verenigingen en genootschappen streefden naar reglementering, het vastleggen van de prijzen en kortingen en het afschaffen van de luxetaks van 6%
op radio-phonocombinaties, lampen, platen en accessoires en vervangstukken voor fonografen136. Deze taks was een aanvulling op de algemene radiotaks137 bestemd voor de financiering van het N.I.R.: “l’institut est aussi doté du produit de la taxe de luxe de 6. p.c.
perçue à la source, qui entre en vigueur le 16 juillet courant »138. Lampen werden toen
nauwelijks vervaardigd in België en de luxetaks op lampen werd dan ook geïnd door de
douane139.
Een overkoepelend, corporatief orgaan kwam echter maar moeizaam tot stand: “dans
notre pays, nous sommes individualistes en diable et nous manquons totalement l’esprit
corporatif. Nous persistons malgré tout à voir dans le voisin un concurrent plûtot qu’un
confrère »140. Het bleek erg moeilijk om de particularistische belangen met elkaar in overeenstemmingen te brengen. Nochtans steeg het ledenaantal van de U.P.R.E. maand na
maand. In de loop van de jaren dertig zouden nog tal van nieuwe initiatieven ontstaan omtrent dezelfde problematiek (zie verkoopsmoeilijkheden).
Op 22 juni 1930 werd eindelijk besloten om een Nationaal Instituut voor Radiodiffusie
(N.I.R./I.N.R.) op te richten die belast zou worden met regelmatige nationale uitzendingen
in de beide landstalen waardoor eindelijk een einde werd gemaakt aan de radiostrijd tussen
Vlamingen en Walen. Dankzij deze beslissing werd de belangstelling voor het medium bij
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het publiek aangezwengeld en werd in een periode van economische problemen de radioindustrie een duw in de rug gegeven: “Le public plus attiré par des concerts intéressants,
reprendra goût à la T.S.F., le nombre des écouteurs augmentera pour le plus grand bien
de commerce et de l’industrie pour lesquels ce stimulant vient à un moment opportun”141.
Ondanks de economische problemen bleven de radiofabrikanten en handelaars optimistisch
voor wat de toekomst brengen zou: « La radio sera-te-elle touchée également par la crise
qui se manifeste dans les autres branches d’actvité ? Nous restons optimiste”142. In 1929
steeg het aantal toestellen opnieuw met 8.293 eenheden. Dat cijfer lag evenwel nog sterk
onder het topjaar 1925 (11.804), maar reden om te klagen had men niet. Integendeel, op
het punt van (beslissing tot) de stichting van het N.I.R. (22 juni 1930) bedroeg de aangroei
reeds 30.774 stuks. Later op het jaar volgden nog 2.037 aangiftes. 1930 werd uiteindelijk
afgesloten met een totaal van 76.872 ontvangers. De grote doorbraak kwam na de eerste
uitzendingen van het N.I.R. op 1 februari 1931. Aan het eind van het jaar werden 200534
ontvangers geregistreerd, een aangroei van 123662 eenheden143.
Enerzijds was er het morele effect van de nakende indienststelling van het N.I.R., anderzijds was er aan belangstelling geen gebrek. Het Radiosalon 1930 te Brussel werd overspoeld door een massa nieuwsgierigen en kijklustigen die op sommige dagen elkaar verdrongen om een blik te kunnen werpen op de nieuwigheden die constructeurs, agenten,
elektriciens en radiowinkels tentoonstelden144. Uit de tentoongestelde producten bleek dat
de nettoestellen technisch enorm verbeterd waren. De voeding kon nu in het radiotoestel
zelf gemonteerd worden. Radio-phono combinaties daarentegen nog niet echt talrijk vanwege hun hoge prijs145.
Ook de voorbereidingen op en de wereldtentoonstelling in Brussel en Luik hadden een
stimulerend effect op de Belgische economie. Tijdens de tweede helft van 1930 werd het
echter stilaan duidelijk dat de Belgische industrie getroffen was door mondiale crisis. De
Belgische uitvoer (algemeen) zou tussen 1929 en 1933 met meer dan de helft dalen. De
afsluiting van de voor België ó zo belangrijke afzetmarkten joeg de binnenlandse werk-
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loosheid de hoogte in en tastte tegelijkertijd de binnenlandse vraag aan146. Het toenemende
protectionisme verhinderde dat de Belgische radio-industrie in de eerste helft van de jaren
dertig uitgroeide tot een exportgerichte nijverheidstak147. In maart 1930 werd te Brussel de
eerste belangrijke Belgische fabriek van de jaren dertig opgericht: Radio R.R.
Voor de radio-industrie moet het een hele geruststelling zijn geweest dat de nationale
markt in 1930 nog verre van verzadigd was. Sans-filistes van het eerste uur waren toe aan
de vervanging van hun veelal zelfgebouwde toestel en
veel gezinnen hadden nog geen radiotoestel in huis. De
S.A. Philips Belge speelde zeer sterk in op de vervanging van oude toestellen. Tot augustus 1931 bood
men een korting van 500 frank aan degenen die hun oud
toestel, zonder rekening te houden met de oorsprong
ervan, inleverden voor een Philips radio. Bij wijze van
publicitaire stunt werden de afgeschreven toestellen
vernietigd op de fabrieksterreinen te Leuven onder het
motto “feu de joie allumé” (La Radio-Industrie, 1931).
Dergelijke praktijken verklaren waarom zo weinig
toestellen uit de pioniersjaren bewaard zijn gebleven.
Daarnaast bestond er een sterke behoefte aan snelle informatie en entertainment in een
periode van voortschrijdende maatschappelijke ontreddering: “les émissions doivent être
aussi artistiques que possible, intéressantes et donner une large place à l’actualité. Nous
voulons des émissions vivantes, des nouvelles rapides sur les événements de l’heure et pas
de trop de conférences . La radio est entrée dans notre intérieur comme une distraction,
formant un fond sympathique à notre vie quotidienne. Chacun vaque à ses occupations
particulières pendant que fonctionne le haut-parleur et sauf des circonstances toutes spéciales on ne s’arrête guère à detailler ce qu’il donne »148. In 1931 werden maar liefst
123.000 nieuwe radiotoestellen geregistreerd.
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Radiotoestellen waren, net als automobielen, duurzame
gebruiksgoederen die regelmatig onderhoud behoefden. Lampen
(levensduur van circa 1.000 speeluren), batterijen, condensatoren
dienden regelmatig vervangen te worden om een optimaal
rendement van de ontvanger te garanderen en de stroomafname te
beperken. Voor de handelaar vormde het een belangrijke bron van
inkomsten: “le négociant de radio trouve une grande partie de
son bénéfice dans la vente d’accessoires de remplacement :
lampes, batteries, condensateurs » [...]149. De in bedrijfstelling
van radiotoestellen en andere huishoudelijke apparaten resulteerde
Radiolampen dienden ten
gepaste tijde vervangen te
worden om optimaal van
het toestel te kunnen genieten (La RadioIndustrie, 1931)

in

een

verhoogd

elektriciteitsverbruik

wat

dan

weer de

elektriciteitscentrales ten goede kwam.
Begin 1932 bleek de radio-elektrische industrie zich nog steeds
sterk te houden: “la crise existe, c’est un fait, elle touche toutes les

branches de l’activité économique, mais il semble que’aussi bien à l’étranger que chez
nous, elle affecte dans une moindre mesure, le domaine de la radio. Le public vient en
masse à l’écoute radiophonique, distraction intelligente et en fait peu coûteuse, puisque
tout la famille en profite, pour un dépense unique »150. Het succes ging zelfs zover dat veel
mensen de « cafés à orchestre » de rug toekeerden om zich in besloten familiale kring rond
de radio te scharen. De radio stelde de luisteraar dan wel in staat om zijn horizon te verruimen, maar paradoxaal genoeg leidde het tot een meer besloten sociaal leven. De opkomst van radio-phonocombinaties versterkte dit nog. Met televisie werd toen door amateurs al succesvol geëxperimenteerd, maar massale verspreiding van toestellen was toen
nog niet aan de orde151.
In commercieel opzicht werd de Europese radio-nijverheid bedreigd door het vooruitzicht van de massale import van Amerikaanse radiotoestellen.: “il faut prévoir une sérieuse invasion de récepteurs américains, car les stocks sont importée de l’autre côté de la
grand plasse et il faut les transformer en dollars avant la baisse des changes. Après, ce
sera la hausse, car au prix actuels des midgets, les producteurs ne gagnent pas de l’argent,
même en produisant en séries...américaines. Au point de vue technique, nous prévoyons
149
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pour l’époque du prochain salon, des récepteurs à trois lampes, d’amplification plus poussée, selon la théorie Anglaise, mais qui à cause de cela, exigent une fabrication plus soignée, incompatible avec le montage à la chaîne. C’est un argument de plus justifier une
hausse des prix de vente »152. En inderdaad in de jaren ’31, ‘32 en ’33 was er een massale
toename van Amerikaanse producten. Het waren de Amerikaanse producenten die trouwens als eersten het chassis en de luidspreker in één kast monteerden om de prijzen te
drukken153. Zo verdeelde de Auriéma Radio Corporation (Brussel) de merken Brunswick, Dewald, Howard, etc. La Radiophonie Belge (Brussel) vertegenwoordigde Zenith,
Kolster-Brandes, etc. La Radio-Industrie schreef naar aanleiding van de “Foire Commerciale de Bruxelles”: “La firma Auriéma ne cesse d’augmenter le nombre des fabriques de
haute réputation, dont elle assure la distribution »154. Ook tal van ander firma’s namen
Amerikaanse radio’s, luidsprekers en onderdelen op in hun aanbod155.

Links: in de vroeg jaren dertig overspoelden de Amerikaanse ontvangers de Europese markt door middel van
het agentschapsysteem.
(greep uit het aanbod van de
Auriéma Radio Corporation,
gevestigd aan de chique
Avenue-Louise te Brussel, La
Radio-Industrie, 1932-1933).

Pas vanaf 1 april 1932 voerde de statistische dienst van de Union Economique BelgoLuxembourgeoise een rubriek in m.b.t. de in- en uitvoer van radio-elektrische toestellen156.
De Verenigde Staten waren echter niet de grootste invoerder van radio-elektrisch materiaal. Inzake complete toestellen nam Nederland de koppositie in (32.944) gevolgd door
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Duitsland (23.810) en de V.S.A. (12.549)157. De Belgische export van complete radiotoestellen stelde niet veel voor en ging hoofdzakelijk naar Nederland (761), Belgisch Congo
(431), Frankrijk (264), en Italie (221).
In 1933 werden de verhoudingen gerespecteerd. Duitsland (21.348) kende een lichte terugval. De V.S.A. (14.102) en Nederland (42147) verhoogden - ondanks de verhoogde
tolrechten - de invoer. In datzelfde jaar voerde België vooral uit naar Frankrijk (460) en
Zwitserland (746).
In 1934 liep de import drastisch terug: Duitsland (6.311), V.S.A. (4021) en Nederland
(22.682). Deze trend zette zich vanaf 1935 door. Dankzij de devaluatie van de frank steeg
de Belgische uitvoer aanzienlijk. In 1937 werd zelfs meer uit- dan ingevoerd. Vanaf 1938
kende men echter opnieuw een terugval (zie infra).

5.2. Economisch nationalisme

5.2.1. Toenemend protectionisme
In hun pogingen om de crisis te bestrijden grepen de Europese landen naar protectionistische maatregelen. Men probeerde om de crisis te exporteren naar het buitenland door
de export van de eigen goederen te maximaliseren en aan te zetten tot het consumeren van
“nationale” voortbrengselen. Voorts streefde men ernaar om goederen in licentie te vervaardigen in Belgische fabrieken met Belgische personeel158. België werkte daarbij samen
het Groot-Hertogdom Luxemburg in de monetaire “Union Belgo-Luxembourgeoise”.
Instrumenten van het protectionisme waren een deflatoir beleid, contingenteringen, het
optrekken van tolmuren en monetaire devaluatie. Deze crisisbestrijdingsmechanismen bleken een illusie. Van zodra de buurlanden dezelfde economische koers gingen varen trad
opnieuw een neerwaartse spiraal in werking: overproductie, opstapeling van stocks, ontslagen, daling van de lonen en de koopkracht met maatschappelijke ontreddering als gevolg.
Deze situatie bleek in de jaren dertig dé voedingsbodem voor extremistische avonturen
(fascisme, nazisme, nationalisme, extreem rechts, communisme) en een afwijzing van het
democratisch stelsel.
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In januari 1932 besliste de Franse regering om over te gaan tot contingenteringen
(kwantitatieve invoersbeperkingen) op bepaalde producten met als doel “limiter dans une
proportion déterminé l’importation de certain produits”159. De verschillende landen werden voor de import van bepaalde producten zoals radiotoestellen - quota opgelegd - van
wat maandelijks het land binnen mocht. De Verenigde Staten waren zeer sterk gekant tegen iedere vorm van contingentering in de internationale handel die daardoor sterk bemoeilijkt werd. Het Europese protectionisme leidde uiteindelijk tot maatschappelijke instabiliteit, internationale conflicten en oorlogsdreiging.
Hoe reageerde België op deze situatie? La Radio-industrie schreef: “disposition toute
provisoire, puisque, chez nous, elle ne peut avoir une durée plus de six mois, et qui doit,
soit équilibrer la balance commerciale, soit protéger une industrie nationale mise en peril
des circonstances fortuites. Ces circonstances peuvent être un avilissement de la monnai,
ou fait plus rare, un « dumping » caracterisé, organisé par un pays étranger. Le contingentement doit donner à l’industrie spécialement affectée, le temps de se reorganiser et de
faire face au péril. Il est de toute évidence, qu’en ce qui concerne la radio, il n’existe pas
de « dumping » organisé et les mesures prises par la France n’ont amené aucune augmentation des importations de récepteurs américains et n’en amèneront pas. Il y a celà motif
péremptoire, bien connu de quiconque s’est occupé de l’importation de produits américains. Tout d’abord, les agences accordées font l’object de contrats précis et sérieux, qui
indiquent les quantités d’articles que l’agent doit prendre dans l’année et ils stipulent les
quantités à prendre chaque semaine ou chaque mois. Ces crédits sont appuyés de crédits
bancaires irrévocables et chaque envoi est accompagné de traites documentaires, que le
fabricant américain escompte dès l’expidition. Il est évident que l’importateur belge ne se
prêtera jamais à une obligation pécuniaires qu’impliquerait la prise en charges de lots
primitivement destinés à la France. Le voudrait-il qu’il devrait encore obtenir de ses banquiers des facilités supplémentaires, chose bien improbable en ce moment. Les fabricants
ont fait diriger vers le port d’Anvers des expéditions primitivement destinées à la France,
mais ils ont suspendu dans la même proportion les expéditions de récepteurs à destination
de la Belgique. En fait, il ne rentrera pas un récepteur de plus que précédemment. Une
situation identique existe en ce qui concerne les appareils Allemands » [...]160. Contingenteringen hadden slechts een vrij kort aanzuigeffect. Eenmaal de andere naties volgden leid159
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de dit tot een ineenstorten van de internationale handel. Aan het begin van de dertiger jaren
waren er in België trouwens nog maar een vier à vijftal radiofabrikanten van enig belang.
De kleine producenten vonden hoofdzakelijk afzet in de onmiddellijke omgeving en hadden meer te leidden onder het algemene economische klimaat dan de invoer van radiotoestellen: “en dehors de quattre ou cinq firmes d’importance diverses nous n’avons pas en
Belgique d’industrie de la radio. Il est impossible de considérer comme industriels, les
constructeurs qui occupent chacun un ou deux ouvriers, au maximum, et qui montent des
récepteurs et des grammo-électriques pour un clientèle locale et limitée. Cette catégorie de
constructeurs souffre bien plus de la crise générale qui affecte tout l’activité du pays que
de l’importation de récepteurs étrangers. Sa clientèle est toute locale et se récrute surtout
par recommendation, dans son voisinage. On achète des appareils de ce genre, parce
qu’on les a entendus chez un ami et qu’on a été seduit par leur aspect ou leur son particulièrement plaisant. La considération de prix n’intervient que pour un faible part dans le
choix d’un radio; c’est si vrai, que les récepteurs allemands, qui coûtent plus cher que
plusieurs types de récepteurs belges et que nombres d’américains se vendent parfaitement.
Une restriction des importations ou un tarif douanier frapant lourdement les récepteurs
étrangers, ne fera pas vendre un récepteur belge de plus »161.
De bijeenkomsten van de Brusselse Kamer van Koophandel werden gekenmerkt door
confrontaties tussen voorstanders van vrijhandel en protectionisten. Inzake douanetarieven
pleitte men voor redelijkheid en gematigdheid: “il faut donc frapper les produits importés,
mais dans une proportion raisonnable qui n’ait pas pour effect de detruire la matière imposable, par la suppression ou la diminution des importations »162.
Uiteindelijk ging de Belgische regering in 1932 ook over tot een aanpassing van de
douanerechten waarbij het aanslagbedrag bepaald werd op basis van het gewicht van het
materiaal en het aantal lampenvoeten163. Dit betekende slecht nieuws voor de importeurs
en agenten van buitenlandse merken. Volledige ingevoerde radiotoestellen werden opnieuw duurder. Inventieve importeurs probeerden de kosten te drukken door bijvoorbeeld
alleen het chassis in te voeren. De overige onderdelen werden dan op de Belgische markt
ingekocht en geassembleerd. Een ander fenomeen waren de goedkope “midgets” of “cigarbox-receivers” die dankzij hun beperkte omvang en dito gewicht goedkoper konden wor161
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den ingevoerd. Zo ondervond de Poperingse ondernemer Lucien De Puydt problemen om
radio’s in te voeren. Vanaf 1925 werden op bescheiden schaal complete radio’s onder de
eigen merknaam Stellavox geassembleerd. Door zakencontacten met La Radiophonie Belge, invoerder van Amerikaanse Zenith radio’s, verwierf De Puydt in 1931 het exclusieve
verdeelrecht van dit merk voor Oost- en West-Vlaanderen. Hierbij werden volledige radio’s (kast en chassis) ingevoerd vanuit de Verenigde Staten. In 1933 werd hij eveneens
exclusieve verdeler voor Colonial dat het commerciële succes van Zenith echter niet kon
evenaren. Depuydt slaagde er echter in om de kosten te drukken door alleen de Amerikaanse chassis in te voeren en samen te werken met Belgische luidspreker- en meubelmakers. Na de ervaringen met de Stellavox wilde De Puydt ook op grotere schaal radioonderdelen en radio’s onder eigen merknaam produceren. Op 4 november 1933 leidde dit
streven naar de oprichting van een naamloze vennootschap, The Belgian American Radio
Corporation (BARCO)164. In 1934 werd COBAR gesticht: Construction Belge d’Appareils
de radio.

5.2.2. Koopt Belgisch!
De Belgische consument werd aangespoord om enkel Belgische producten te kopen om
op deze manier de binnenlandse markt aan te zwengelen: “ ’t Is een manie geworden! ’t
Houdt niet meer op! Gij moet van alles meer doen! Eet meer brood! Drink meer melk! Eet
meer tomaten! Drink meer bier! Eet meer Belgische druiven! Draag meer brillen. Enfin
doet van alles meer, om de krisis uit de wereld te helpen en om de Belgische productie te
doen herleven! Breek meer serviezen - laat meer gloeilampen stuk vallen…en laat uwe
bengels meer met uwe radio spelen, opdat gij rapper nen nieuwen zoudt kunnen kopen!
Want anders gaat die handel, welke toch nog iet of wat gaat (dat zoudt ge ten minste zeggen aan de radiowinkels welke overal recht of te onrecht uit den grond rijzen!) Ja anders
gaat die ook nog om zeep! Nu hebben sommige fabrikanten er anders iets nieuws op gevonden: gebruik meer luidsprekers! Denk nu niet dat zij het over vischwijven…of zuigelingen hebben! Maar over stocks luidsprekers, welke om wille der nieuwe construktiemethode
(alles in één kast!) anders…”winkeldochters” zouden kunnen worden”165. Het monteren
van luidspreker en chassis leidde tot onverkochte stocks van aparte luidsprekers. Om dit op
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te vangen propageerden de constructeurs en verkopers meerdere luidsprekers op een toestel
aan te sluiten en binnenshuis aan radiodistributie te doen zodat men in meerdere kamers
kon luisteren. Deze aanbeveling was niet alleen propaganda maar ook gefundeerd. Heel
wat luisteraars en handelaars lieten hun toestel wel eens “schreeuwen” om tijdens het
huishouden of tijdens demonstraties iedereen te kunnen bereiken. Dit leidde o.m. tot overlast en conflicten166. Eén van de slachtoffers van de nieuwe bouwwijze was de firma Amplion die bekend stond voor haar externe luidsprekers. Reeds in 1925 was deze actief op
Belgische bodem, maar in 1931 werd ze helaas ontbonden.
Vooral de Britten waren bedreven in het aanprijzen van inheemse producten. Naast het
devies “Buy British” en “British is best” eiste de regering dat de industriëlen en handelaars hun producten voorzagen met een label dat het land van herkomst vermeldde zoals
“Made in France”, “Made in Belgium”, “Made in Germany” of “Foreign”. Daarnaast
werden fabrikanten die producten met buitenlandse onderdelen op de markt brachten onderworpen aan een boete. Ze werden bovendien verplicht het opschrift “all British” te hanteren. Om toegang te verkrijgen tot de Britse markt moesten de constructeurs gevestigd
zijn in Groot-Brittannië en de Engelse nationaliteit bezitten. In combinatie met hoge invoerrechten wisten de Britten de eigen markt af te sluiten van buitenlandse inmenging167.
In maart 1932 werd L’Association Belge des Constructeurs Belges de matériel radioélectrique opgericht om de belangen van deze industrietak te behartigen.
De Belgische radio-elektrische nijverheid stelde zich evenwel ambivalent af op de raad
om zoveel mogelijk Belgische producten te kopen. E. Lejeune, lid van de Union Radio
Club de Verviers schreef in 1935: “Car si cela convient pour de grands pays pouvant se
suffire eux-même, il n’en est pas de même pour notre petite Belgique, qui doit survivre
sûrtout de l’exportation. Avant la guerre, la Belgique était la quatrième exportateur du
monde. Avions-nous à plaindre de cette situation ? Si l’on veut que l’on achète nos produits belges (et il faut que nous les achète), il faut que nous ouvrions notre marché aux
exportateurs étranger, et nottament de ceux de la radio, car notre industrie nationale dans
cette branche est très faible devant la concurrence » (Radio Home, Bruxelles). Daarnaast
was er discussie over wat nu eigenlijk een Belgisch product was : “Le commerce de radio
ne manque pas en Belgique de lancer ses produits sous toutes les étiquetes belge ou nationales et, ma foi, il a raison, que l’on qualifie de Belge ce qui est belge. Mais il y a des
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nombre de produits q’a des fins publicitaires, on couvre de la qualité belge et qui ne le
sont pas. On trompe les gens en les plaçant devant un cas de conscience au moment de
l’achat d’un poste récepteur. La Belgique possède une certaine industrie radio-électrique,
c’est evident. Mais est-elle à même d’allimenter le commerce à elle seule avec toute la
variété nécessaire; assurement non, et pour nous, usagers, la concurrence étrangères
constitute l’émulation entre les constructeurs. Personne d’entre nous ne s’est jamais plaint
des importations étrangères, bien loin s’il s’en fut. Et la preuve, dernièrement une hebdomaire de radio signalait, que sur la foi des archives commerciales, pas moins de 1.200
marques divers récepteurs furent à ce jour présentés sur le marché belge. Près de 750
étaient d’importation non camouflée, les autres se cachent sous les étiquettes « nationales » les plus variées. Mais alors, si, en raison de certaines qualités techniques, l’on admet
des récepteurs importés, qu’est ce que cela peut faire que l’on qualifie de belges des produits qui ne méritent pas cette appelation ?....Pour qu’un produit soit belge, il ne suffit pas
que la firme qui le vend introduise dans son appelation des mots « belge » ou « national »....Il ne suffit pas à une entreprise établi en Belgique de posseder des ouvriers et employés belge, d’être drigiée par des Belges et régie par la les lois Belges pour être nationale. A ce titre, un récepteur de T.S.F. entrant en Belgique en pièces détachées, venant
d’une usine de l’étranger et assemblé dans le pays, constitue-t-il un poste belge ? » (Radio
Home, Bruxelles, 25 april 1935).
In de crisisperiode sloten de buitenlandse naties aldus hun grenzen af, wat nefast bleek
voor de op export gerichte Belgische industrie. Dit verhinderde de groei van de nationale
radiofabrikanten. Dit werd nog versterkt doordat de Belgische markt tot 1932 open bleef
voor de buitenlandse concurrenten. Daardoor diende men te produceren voor de kleine,
inheemse markt die door de vermindering van de koopkracht ontoereikend was om een
spectaculaire groei te genereren. Anderzijds was het voor de radio-elektrische nijverheid
belangrijk om buitenlandse investeringen aan te trekken voor de import van materiaal en
procédés en assemblageopdrachten. Veel Belgen bleken bovendien een voorkeur te vertonen voor buitenlandse radio’s. Dit zou te wijten geweest zijn aan een gebrek aan publiciteit
door de nationale radioproducenten en handelaars die gebruik konden maken van kortingen, krediet, grotere publiciteit en mogelijkheden geboden door de buitenlandse producenten (zoals service)168. Als men de nationale tijdschriften, kranten en magazines doorbladert
is er, ook in de gespecialiseerde pers, bitter weinig reclame voor de nationale productie te
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bespeuren. S.B.R., de grootste radiofabrikant van het land was zich daar evenwel van bewust.

5.2.3. De productie van buitenlandse merken op Belgisch grondgebied
Contingenteringen en tolrechten hadden ook terugwerkende kracht. Frankrijk was één
van de eerste landen waar grote buitenlandse firma’s erin slaagden om de invoerrechten te
omzeilen door er radiotoestellen te gaan bouwen tegen een lagere kostprijs dan in het thuisland. La Radio Industrie schreef: “Les étrangers sont venu monter des récepteurs chez eux
et à la faveur des salaires inférieurs à ceux de pays de origines, il obtiennent des prix de
revient imbattables »169.
Ook België, een land met relatief lage lonen, bood perspectieven voor de buitenlandse
constructeurs. Zo had Philips reeds in 1929-1930 te Leuven een moderne fabriek gebouwd. Ook Loewe vestigde zich in 1930 in de hoofdstad. De komst van buitenlandse assemblagebedrijven verschafte de arbeiders wel werk, maar
veroorzaakte nieuwe en hevige concurrentie. De douane misliep op deze manier grote inkomsten en een groot deel van de
winsten

vloeiden

naar

het

buitenland.

Ook

andere

constructeurs toonden interesse om zich op Belgische
grondgebied te vestigen: “les firmes étrangères qui
projettent - les plans existent - de venir s‘installer en
Belgique, ne sont pas des producteurs de récepteurs de luxe,
d’un prix élevé, mais des marques à grand débit et à des prix
rélativement bas »170. Net tegen deze firma’s, die relatief
goedkope massaproducten produceerden en assembleerden,
In 1929-’30 bouwde Philips een
moderne fabriek te Leuven. (La
Radio-Industrie, 1930).

wenste de nationale industrie zich te beschermen.
Op

internationaal

vlak

ontstond

de

tendens

tot

belangenconcentratie in de handen van grote ondernemingen.
In Europa zette zich langzaam maar zeker een opdeling in invloedszones door m.b.t. tot de
productie en verkoop van lampen. Deze evolutie genereerde een verminderde concurrentie,
een daling van de kosten en bijgevolg een daling van de prijzen. Inzake de productie van
169
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La Radio-Industrie, Revue Professionnelle de la T.S.F. et des Industries connexes,Droits de douane,
octobre 1932, p. 15
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle de la T.S.F. et des Industries connexes, Droits de douane,
octobre 1932, p. 15
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radiotoestellen liep het nog zo geen vaart. Een uitzondering vormde Duitsland, de grootste
producent, waar de markt reeds in handen was van enkele grote firma’s. In de Verenigde
Staten, waar de financiële crisis het hevigste woedde, ontstonden tal van fusies en concentraties171. De kleine, ambachtelijke constructeurs kregen het steeds moeilijker om te kunnen concurreren tegen de massaproductie met haar hoge afwerkingkwaliteit (conceptie in
laboratoria, serieproductie, kettingmethode, controle) en snelle technische evolutie.
De radio-industrie wist stand te houden, maar eind 1932 was het overduidelijk geworden dat de protectiepolitiek een averrechts effect had gegenereerd: “la radio était une
branche qui n’avait pas été trop touchée par la crise, mais il est évident que la tarification
projetée retardera son dévéloppement »[...]172. Om de douanerechten te beperken sloten de
Union-belgo-Luxembourgeoise en Nederland in 1932 het Verdrag van Ouchy dat voorzag in een stelselmatige, jaarlijkse afbouw van de tolmuren tussen de 8 en de 10 procent.
Het einddoel impliceerde de vorming van één douanegebied. Het project stuitte echter op
tegenstand van de grote mogendheden die het als een aantasting van het non discriminatiebeginsel zagen173.
Al bij al konden de handelaars eind 1932 niet klagen174, zeker in vergelijking met het
debacle in andere bedrijfstakken. Het zakencijfer mocht dan wel minder bedragen dan het
jaar voordien, ondanks de dalende verkoopprijs van ontvangers en accessoires (die steeds
beter en gebruiksvriendelijker werden) slaagde men erin bevredigende winsten te boeken
en zelfs de algemene kosten te dekken. Radiotoestellen bleven duur, maar de investering
werd gecompenseerd doordat de gezinnen drastisch snoeiden in buitenhuise activiteiten. La
Radio-Industrie schreef: “le public, forcé d’économiser sur les plaisirs extérieurs, récherche des distractions « at home », et la radio est la moins coûteuse et la plus varié qu’il
soit »175. De mogelijkheid tot het kopen op krediet en betaling in termijnen gaven daarbij
de illusie dat een radiotoestel voor iedereen bereikbaar was. Voor wie de aanschaf van een
radiotoestel vooralsnog onmogelijk was kon zich abonneren bij een centrale voor radiodis-
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174
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La Radio-Industrie, Revue Professionnelle de la T.S.F. et des Industries connexes, Faisons le point,
decembre 1932.
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle de la T.S.F. et des Industries connexes, Droits de douane,
octobre 1932, p. 15
HELLEMA, D.A., Neutraliteit & Vrijhandel, De Geschiedenis van de Nederlandse Buitenlandse Betrekkingen, Nieuwegein 2001, blz. 87
In 1933 nam de aangroei van radiotoestellen lichtjes af, maar tot eind 1936 was er een onafgebroken
stijging.
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle de la T.S.F. et des Industries connexes, Faisons le point, december 1932.
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tributie. Eind 1932 tekende men een aangroei van 139.101 omroepontvangers op. In 1933
was met 123.381 nieuwe registraties een lichte terugval176.

5.3. Naar een “nationale” productie?
De Amerikaanse radio-export op mondiaal vlak bereikte in 1930 een hoogtepunt. Ook
in 1931 haalde men aanzienlijke cijfers. In 1932 daalde, onder de invloed van diverse protectionistische maatregelen, het niveau overduidelijk t.a.v. de topjaren. In 1933 viel nog
een lichte toename te constateren, maar nadien daalde het aandeel van de Amerikaanse
ontvangers op de Europese markt. Ook de import van volledige ontvangers naar België
vertoonde hetzelfde beeld: van 7.321.849 $ in 1932 naar 9.323.535 $ in 1933. In de vroege
jaren dertig moest een “nationale radioproductie” nog op gang komen waardoor de markt
nog open lag voor de massale import van Amerikaanse toestellen. Desalniettemin hadden
de Nederlanders en de Duitsers het grootste marktaandeel (zie supra).

Amerikaanse
export naar
België177
1931

176
177

178

Ontvangers

Lampen

12.808.

53.528

1932

24.045

188.301

1933

33.936

348.049

1934178

12.946

730.747

In de eerste helft nam de Amerikaanse
export van ontvangers naar België sterk
toe. Vanaf 1934 was er een duidelijk terugval waar te nemen door de verhoging van
de douanetarieven. De lampen waren een
ander verhaal. De Amerikaanse lampen
zouden het grootste aandeel op de Belgische markt in gaan nemen in de tweede
helft van de jaren dertig.

Jaarverslagen van het N.I.R., 1931-1938, Brussel, diverse bijlagen.
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, apvril 1935
Jan. tot en met november 1934
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Eind 1934 bleek dat de verhoging van de douanetarieven door de Belgische regering
(1932) zijn effect dan toch niet gemist had. Op de eerste radiotentoonstelling van Antwerpen (6-14 oktober 1934) bleek de aanwezigheid van Amerikaans materiaal tot een minimum herleid. La Radio-Industrie schreef: “le matériel et les récepteurs exposés étaient
dans leur généralité, à très peu d’exceptions près, de fabrication belge. A ce sujet, il est
intéressant de constater que les récepteurs Américains tendent, de plus en plus, à disparaître du marché en Belgique »179.
Er bleef evenwel een sterke vraag naar losse stukken bestaan en de invoer van lampen
ging in stijgende lijn. In 1937 overvleugelde men zelfs de Nederlandse lampenimport in
waarde (zie: De Amerikaanse lampen overspoelen de Europese markt).
Uit een rapport (25.10.’34) van de Amerikaanse consul H. Beach (Antwerpen) aan Washington werd naast de verhoging van invoerrechten nog andere oorzaken voor het tanende
Amerikaanse marktaandeel gegeven. Veel kopers van Amerikaanse toestellen werden geconfronteerd met verkopers die onbekwaam waren of de uitrusting misten om de ontvangers te herstellen. Daarnaast boden Belgische fabrikanten betalingsfaciliteiten aan verkoAmerikaanse export van
radio-elektrisch materiaal
op mondiaal vlak
1925 9.903.787 $

pers, die deze op hun beurt ook aan de kopers verleenden. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de Belgische handelaars opteerden
of verkozen om Belgische ontvangers af te nemen: “le payement

1926

8.794.454 $

en comptant est, paraît-il, plutôt l’exception, et puisqu’on offre des

1930

23.133.825 $

facilités, à des conditions assez acceptables, l’acheteur en use”180.

1931

22.635.154 $

Een laatste oorzaak werd gezocht in de kwaliteit van de ontvan-

1932

13.312.136 $

gers. Begin 1932 zouden de Amerikaanse ontvangers de markt

1933

16.125.719 $

samen met de Nederlandse en Duitse producten hebben beheerst
doordat ze kwalitatief superieur waren aan Belgische toestellen

van hetzelfde prijsniveau. Eind 1934 bleek dit verschil te zijn weggewerkt: “a l’heure actuelle, la production actuelle a atteint une perfection au moins égale, à tous points de vue,
et leur prix n’est certainement pas plus élevé »181.
Na 1933 daalde de import van ontvangers jaar na jaar en ontwikkelde zich een industrie
die bestond uit grote buitenlandse firma’s met een productie-eenheid op Belgisch grondgebied, enkele grote binnenlandse firma’s, middelgrote ondernemingen en tal van kleine tot
179
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La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, décembre 1934
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, janvier 1935
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, décembre 1934
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zeer kleine producenten. La Radio-Industrie schreef: “quant à la construction nationale,
elle se développe considérablement, et plus vite que nous pensions, par le truchement de
grosses firmes, hier encore importatrices. Disposant d’une clientèle établie, de moyens
financiers sérieux, elles vont faire de la fabrication en grande série et profiter de la marge
représentée par les droits de douane. Une firme Anglais, dont les récepteurs assez lourds
étaient fortement grévés de droits de douane, va pouvoir réduire ses tarifs de 200 à 250
francs, pour les récepteurs moyens, en les fabricant dans le pays. Quelques-unes de ces
usines sont en marche régulière, d’autres seront dun jour à l’autre »[...]182.
Veel buitenlandse firma’s waren voorheen invoerders geweest langs de weg van het
agentschapsysteem. Zo verwelkomde men o.m. Ecko (1934-, Eng.), Erres (1934-, Ned.),
Ultra Electric Belge (1935-, Eng) en Radio Suédois Stern & Stern (1939-, Zwe.). De
Duitse ontvangers Schaub werden geassembleerd door La Générale Belge de Radiophonie. De productie was georganiseerd volgens het principe van de serieproductie en de lopende band (kettingmethode). Dit systeem vereiste geen gespecialiseerde arbeid: “la main
d’oeuvre exist en quantité illimitée, car le propre de la fabrication en série est de ne pas
exiger d’ouviers spécialisés. Les jeunes gens et jeunes filles occupés à ce travail n’ont à
exécuter qu’une besogne facile, toujours la même, qu’ils arrivent rapidement à faire tres
vite et très bien »183.
Ook Belgische agenten gingen na 1933 over tot de bouw van ontvangers. Zo ging La
Générale Belge de Radiophonie, houder van de Belgische brevetten Schaub (Oos.), ontvangers produceren onder de naam G.B. Radio, terwijl de Aurièma Radio Corporation
het eigen merk Alfa lanceerde.
Ondanks de aanslepende algemene economische malaise bleek de radiohandel begin
‘35 minder getroffen dan andere takken: “le marasme général des affaires ne semble pas
avoir affecté le commerce de la radio aussi profondement qu’on aurait pu le craindre. En
général, les marchands de récepteurs ne se plaignent pas trop. Certes, la concurrence est
rude, les clients sont exigeants mais on vend, c’est le principal »184. Eind ’35 werden
144.119 nieuwe ontvangers geregistreerd.
De handel in losse stukken door gespecialiseerde winkels werd evenwel geconfronteerd
met een teruggang. De tijd van de amateur-zelfbouwer leek voorbij. De “sans-filisten” van
182
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La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F. et Des Industries Connexes, septembre 1934, Fabrication nationale, septembre 1934
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F. et Des Industries Connexes, septembre 1934, Fabrication nationale, septembre 1934
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, janvier 1935
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het eerste uur werden een dagje ouder, maar het enthousiasme voor de zelfbouw werd
vooral getemperd door het feit dat de som van de onderdelen en accessoires de prijs van
een goede, industriële ontvanger in ruime mate ging overstijgen. De “ware amateur” ging
zich dan ook concentreren op nieuwe ontwikkelingen: de “(ultra) korte golf” en het “nieuwe” medium in opmars; televisie (zie infra)185.
De meeste nationale, Belgische radiofirma’s die vanaf 1930 het levenslicht zagen waren grosso modo opgezet volgens de principes van Belgisch kapitaal, Belgische producten,
Belgisch bestuur en Belgisch personeel. Dat was reeds het geval geweest bij o.m. S.B.R.
(1922-), Etablissements Jean Bonhomme (1922-) en S.I.C.E.R. (1927-1933). Veel nieuw
gestichte bedrijven hanteerden daarbij vaak verwijzingen naar hun
Belgische samenstelling zoals Radio Industrie Nationale (19341938). Het meest frapante voorbeeld uit de jaren dertig was de
Fabrique Nationale Radio-Electrique (1934-) die, zoals de naam
al doet vermoeden, zeer sterk inspeelde op de nationalistische
gevoelens. Daarnaast ontstonden firma’s met een gedeelte aan
buitenlands kapitaal, maar met een sterke Belgische signatuur.
Allen streefden ze naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid186
(economische autarkie) door vrijwel alle onderdelen intern te vervaardigen187. Meubels
werden in veel gevallen uitbesteed. Kleinere constructeurs voerden vaak chassis in en contracteerden in België een, al dan niet gespecialiseerde meubelfirma zoals de Ateliers Durapon (Avenue Jaurès 31, Brussel).
Eind jaren dertig bleek uit een onderzoek van het Amerikaanse “Bureau of Foreign
and Domestic commerce” dat België het land met de meeste radiomerken ter wereld was:
“le pays ou l’on trouve le plus grand nombre de différants pour les récepteurs mis en vente
est la Belgique ou l’on a enrégistré 159 désignations particulières pour les appareils fabriqués dans le pays ; et 26 appelations pour les appareils dont 16 marques Américaines »188. België was inderdaad een ondernemend landje: « dans la période de bénie
185
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La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, janvier 1935
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, de la télévision et Des Industries
Connexes, Politique Industrielle, juillet 1936
Deze trend zette zich zowel door in de grote als middelgrote firma’s. Vanwege de hoge investeringskosten in gespecialiseerde arbeid, machines en apparatuur was deze gang van zaken omstreden. Hoofdzakelijk de grote firma’s zouden er baat bij hebben gehad. In de Verenigde Staten was de situatie omgekeerd:
er werd gewerkt met onafhankelijke leveranciers die gespecialiseerd waren in de vervaardiging van 1
onderdeel.
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, Les Marques des Appareils de Radio sur le Marché mondial, april 1938, p. 150.
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d’avant guerre on disait que trois belges ne pouvaient se rencontrer sans qu’aussitôt ils ne
jettent les bases d’une nouvelle société »189. Zo telde de Brusselse agglomeratie begin 1913
maar liefst 1235 ondernemingen.
De firma’s Philips (Nederland) en Telefunken190 (Duitsland) waren het sterkst vertegenwoordigd in diverse landen en in de jaren dertig beschikten ze overal in Europa over
filialen waar radiotoestellen werden vervaardigd. Andere, veel voorkomende merken waren o.a. G.E.C. (G.B.), Marconi (G.B.), Horniphone (Oos.), Körting (Dui.), Nora (Dui.),
Mende (Dui.) en Blaupunkt (Dui.)191.

Philips (Nederland) en Telefunken (Duitsland) waren in de jaren dertig de
voornaamste Europese producenten van radiotoestellen
Publiciteit voor de Symphonische reeks en een ontvanger uit het Telefunken
Gamma (1936)
(La Radio-Industrie, 1936)
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La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, Aide Toi, Mars 1939
Het Telefunken Gesellschaft für drahtlose télégraphie was de houder van de belangrijkste brevetten in
Duitsland. In 1936 ging het bedrijf over tot een drastische kapitaalsverhoging (van 2 miljoen naar 10
miljoen Reichsmark). De aandelen waren in handen van A.E.G., Siemens en Halske A.G. die onafhankelijk van Telefunken radio-elektrisch materiaal produceerden.
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, Les Marques des Appareils de Radio sur le Marché mondial, april 1938, p. 150
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5.4.

De devaluatie van de frank en de uitbouw van een nationale radionijverheid (1935-1937)

Op 31 maart 1935 besloot de nieuwe regering Van Zeeland tot een ontwaarding van de
nationale munt met 28 %. Na een jarenlange, vergeefse deflatiepolitiek192 had de devaluatie vrijwel onmiddellijk een gunstig effect. De kapitaalvlucht werd gestopt en zelfs de gevluchte kapitalen vloeiden terug. Banken zagen hun deposito’s, noodzakelijk voor de uitbreiding van het krediet aan ondernemingen, opnieuw aanzwellen. Tegelijkertijd werden
de nationale producten goedkoper voor het buitenland. In combinatie met een conjunctuurpolitiek (stimuleren van de vraag door een verhoging van de overheidsuitgaven, belastingsvermindering, verruiming van het goedkope krediet) vertaalde dit zich in duidelijk
voelbare daling van de werkloosheid193. Ook de radionijverheid en handel vaarde wel bij
deze ontwikkelingen. De export, die voordien nauwelijks iets voorstelde, kwam in een (relatieve) stroomversnelling terecht. De import van complete en onvolledige radiotoestellen
ging stevig achteruit. In 1935 tekende een aangroei van 144.119 radiotoestellen van de op.

Rubriek

Import
1934
Ton

a) complete toestellen

599

Export
1935

1000
1000
ton
frank
frank
38.959 295 17.870

1934
ton
31

1000
frank
2.499

1935
ton
78

1000
frank
5.690

b) onvolledige toestellen
75 4.742 38 3.708 202 3.726 306 8.391
en gemonteerde groepen
c) luidsprekers, microfoons,
140 6.394 100 6.830 11
632
68 4.295
Pick-ups, condensatoren,
Transformatoren
d) valven, lampen
93 29.109 97 33.706 2
357
2
935
e) losse stukken

192

193

161 12.157 145 19.019

4

286

13

531

De overheid hoopte dat door deze politiek het prijzenpeil zich zou aanpassen aan de dalende wereldprijzen en de concurrentiële positie van behouden zou blijven. De prijsindex daalde met 20%,maar kon de
nadelige gevolgen van de relatieve opwaardering van de Belgische frank niet compenseren (Veragtert, p.
176)
VERAGHTERT K., De Industriële ontwikkeling 1914-1947., in: De Industrie in België. Twee eeuwen
Ontwikkeling 1780-1980, Gemeentekrediet van België/Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, 1981, p. 177.
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De rubrieken c. en e. tonen een vermindering in gewicht, maar een stijging in waarde. Dit
laat zich verklaren door de devaluatie van de frank en het feit dat de geïmporteerde accessoires van een hoogstaande kwaliteit van een hogere prijs waren194. De Belg kocht dus in
sterkere mate Belgisch. In 1936 zette de tendens zich verder.
Rubriek

Import

Export
1936

a) complete toestellen

212

1000
frank
14.896

b) onvolledige toestellen
en gemonteerde groepen
c) luidsprekers, microfoons,
Pick-ups, condensatoren,
Transformatoren
d) valven, lampen

27

2.151

455 13.692

64

5.184

91

4.951

88

31.375.

4

1.859

e) losse stukken

118

17.008

23

1.251

Ton

ton
122

1000
frank
7.619

(La Radio-Industrie,
1936)

Het radiosalon 1935 werd een succes: [...] “tout le monde était optimiste, un démarrage sérieux s’était produit, les constructeurs étaient débordés de commandes ». De constructeurs en verkopers hadden deze lawine aan bestellingen echter niet voorzien en konden nauwelijks voldoen aan de vraag. Tegen de tijd dat men de leveringen kon bijbenen
was het conflict in Abessinië (Ethiopië) losgebarsten195. De verdeeldheid onder de Europese naties speelde de plannen van Hitler voor de remilitarisatie van het Rijnland in de kaart.
Internationale conflicten hadden telkens negatieve implicaties op de economische constellatie. Zo vertraagde de Rijnlandkwestie de beurs- en zakentransacties196. De devaluatie
ging echter ook gepaard met een stijging van de levensduurte197 en een tijdelijke aantasting
van het reële loon.
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La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, de la télévision et Des Industries
Connexes, Statistique Commerce de l’Union économique en matériel radio-électrique pour 1935, avril
1936
Op 3 oktober 1935 vielen de troepen van Mussolini van Italiaanse Somaliland en Eritrea het land binnen.
Op 2 mei 1936 werd het geannexeerd. De volkenbond reageerde met handelssancties.
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, de la télévision et Des Industries
Connexes, Le marché de la Radio, avril 1936
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, de la télévision et Des Industries
Connexes, Optimisme, juillet 1936
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Het effect van de devaluatie werd echter teniet gedaan toen steeds meer landen dezelfde economische koers gingen varen: “en France, déjà avant la dévaluation, l’application
des lois sociales avait amené un première majorisation des prix. Il faudra payer plus aussi
pour des matières premières, les métaux, les lampes, le coton, et la soie de cables et voilà
la marge de dévaluation absorbée en ce qui concerne les récepteurs de radio »198. In ’36
kwam het in België tot een algemene staking en werden de lonen opnieuw opgetrokken 199.
Het aantal omroepluisteraars bleef ondanks alles gestaag stijgen. Het potentiële cliënteel, een massapubliek, was nog steeds aanwezig en had een geruststellend effect in de
wereld van de radio. Men had ook lessen getrokken uit de vergissingen die het jaar voordien waren begaan: “la leçon de l’an dernier a servi aux constructeurs qui n’ont plus cette
fois attendu la dernière minute pour établir leur programme de construction et commander
les accessoires nécessaires. Nombre d’entre eux ont déjà annoncée leurs nouveaux modèles et les livraisons pourronr suivre la demande »200. Ook de corporatistische maatregelen
van de Commission de Controle, die gericht waren op uniformering van de markt en in
voege zouden treden op 1 augustus 1936 deden het beste verhopen201. De leveranciers
mochten slechts leveren aan verkopers met een regelmatige vestiging en die lid waren van
een professionele organisatie of de syndicale kamer. Deze maatregel maakte een einde aan
de handel tussen verkopers, technici en werknemers van firma’s, samenwerkende vennootschappen waarbinnen radio niet tot de hoofdactiviteiten behoorde, organisaties, politieke
groeperingen, radioclubs, enz. De verkopers ondertekenden een formulier met de verkoopsvoorwaarden en eventuele bestraffingen. Groot- en kleinhandelaars mochten geen
toestellen verkopen afkomstig van firma’s die niet ingeschreven waren in het handelsregister of erkend werden door de controlecommissie. Om opsporing en controle mogelijk te
maken dienden de radiotoestellen voorzien te worden van een merk en een inschrijvingsnummer. Daarnaast werden de verkoopsvoorwaarden voor contante betaling, afbetaling en
overname vastgelegd202.
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La Radio-Industrie. Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, de la télévision et Des Industries
Connexes, Quels seront les effets de la dévaluation générale ?, Octobre 1936, p. 432
VERAGHTERT K., De industriële ontwikkeling. De periode 1914-1947., in: De industrie in België.
Twee eeuwen ontwikkeling 1780-1980, Gemeentekrediet, Brussel, pp. 190-191
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Connexes, Optimisme, juillet 1936
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Op 17 juli 1936 pleegde Generaal Franco in Spaans Noord-Afrika een militaire coup
waartegen links en regeringsgezind Spanje in opstand kwamen. De burgeroorlog zou tot
1939 duren. In augustus 1936 leek de economie - in vergelijking met het jaarbegin - enigszins te herleven. Zelfs de relatief dure radio-phonocombinaties, die het jaar voordien uit de
mode waren geraakt (wegens de hoge prijzen)203, konden opnieuw rekenen op hoge belangstelling. De importeurs van phonoplaten deden gouden zaken: « l’adjonction du tourne
disque dans un meuble à tiroir vendu actuellement à un prix convenable, double
l’agrément qu’il est possible d’un récepteur de radio »204. De prijzen van radiotoestellen
waren overigens sterk gedaald. Op het radiosalon 1936, dat voor het eerst op de Heizel
werd gehouden, kwam dit duidelijk naar voren: “les prix demandés sont extrémement bas
en considération de la qualité fourni”205. Voor 1.000 frank kon men een goede lampenradio verkrijgen. Radiotoestellen werden steeds meer beschouwd als alledaagse gebruiksvoorwerpen: “l’aspect des meubles mérite aussi une mention: teinte plus sombre
s’harmonisant plus facilement avec le mobilier habituel dans nos maisons. Lignes plus
sobres, rien qui détonne et il semble que le récepteur radiophonique à une tendance à ne
plus se faire remarquer comme tel, il devient un meuble utilitaire sans plus. Les miniscule
dynamiques ont fait place à des appareils de plus grand diamètre qui, conjugués avec les
bois, assurent une sonorité très en progres »206. Paradoxaal genoeg zag het ministerie van
financiën, met de invoering van de luxetaks op radio-ontvangers, accessoires, lampen en
fonografen, dat anders. In de vorm van dergelijke belastingen probeerde de overheid de
staatskas te spijzen. Er werd door de radio-elektrische nijverheid gedurende meerdere jaren
geijverd voor de afschaffing ervan. Zo schreef La Radio-Industrie in augustus 1937: “La
suppression de cette taxe qui frappe ridiculement les récepteurs de radio est souhaitée
depuis longtemps par le commerce et l’industrie »207.
In de crisisjaren was het noodzakelijk om zo snel mogelijk een zo groot aantal ontvangers te slijten vóóraleer de economische of politieke situatie instabiel (er) werd met de ondergraving van de zakelijke transacties en de toename van onrust bij de potentiële massa
van consumenten als gevolg. Ondanks de inspanningen van de Commission de Contrôle
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bleef haar invloed beperkt: “elle [...] ne joue aucune rôle dans la concurrence terrible,
agressive que se font toutes les marques, petites et grandes, pour s’accaparer d’une parcelle du marché »208. La Radio-Industrie omschreef het in Darwiniaanse termen : in de
“struggle for life” was het de best aangepaste die in de economische jungle wist te overleven. Toch was niet alleen de prijs bepalend bij de verkoop. Heel wat kleine producenten,
die gebukt gingen onder de concurrentie van de firma’s die zich richtten op massaproductie, wisten zich te handhaven door specialisatie in de bouw van kwaliteitsvolle ontvangers
die gekoppeld waren aan een goed (lees apart) voorkomen. Cruciaal was het afstemmen
van de productie op de afzetmogelijkheden209. Vrij beperkt dus. Eén van de oudste firma’s
van het land, de Etablissements Jean Bonhomme die in 1922 werden gesticht, slaagde
daar met de toestellen Orthodyne wonderwel in. Desondanks verdwenen veel “kleintjes”
even snel als ze gekomen waren (zie overzicht bedrijven). Daarnaast werden de radiofabrikanten beconcurreerd door de radiodistributiecentrales (private, intercommunales en mengvormen)210.
Begin 1937 was de nog jonge Belgische radio-industrie uitgegroeid tot een belangrijke
nijverheidstak met een zeker prestige: “l’industrie de la radio a dû lutter pendent des années contre l’importation érangère. Elle est devenu un très grosse industrie nationale qui
représente un chiffre d’affaires de plus de 500 millions, frappé de la taxe de 9% »211. Men
beheerste de nationale markt én slaagde erin, weliswaar in bescheiden mate, uit te voeren:
« dans une petit pays comme le nôtre, aux debouchés restreints restreints, quasi sans possibilitées d’exportation importante, on a fait des choses merveilleuses »212. Dit bleek ook
op het radiosalon te Brussel, waar de nationale productie op het vlak van techniek en presentatie niet moest onderdoen voor de buitenlandse. Enkel de scherpe concurrentie en de
verdelingsmethoden waren te betreuren(zie verkoopsmoeilijkheden). Indien men de aanverwante industrieën, die leverden aan de radiofabrikanten, meetelde dan verschafte de
radio-elektrische nijverheid werk aan circa 12.000 arbeidersgezinnen. Ten minste 50% van
productie was gelokaliseerd in de gemeentes van Groot-Brussel. Over gans België waren
volgens Chambre Syndicale circa 4.000 verkopers van radiotoestellen bedrijvig. Een han208
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delaar schatte dat minstens 1.500 van hen geen lid waren van een syndicaat of een vereniging van elektriciens213. Exacte cijfers zijn helaas niet voorhanden. De bijdragen en belastingen die de fabrikanten, handelaars en elektriciens afdroegen waren een belangrijke inkomstenbron voor het bestuur van de hoofdstad. Ook de elektriciteitscentrales plukten de
vruchten van de popularisering van de radio: “les statistiques publiées par les organismes
producteurs d’électricité démotrent que la venue de la radio a augmenté la consommation
de courant, non pas seulement par le fonctionnement du récepteur, mais par le complément d’éclairage, prolongé jusqu’à des heures tardives »214. De productie van elektrische
stroom bedroeg omstreeks 1937 bijna 5 miljard kilowatt. Inzake het vermogen van de centrales per vierkante kilometer stond België zelfs aan de kop van de elektriciteitsproducerende landen. Het totaalverbruik per inwoner was goed voor een zevende plaats215. Tegen
het einde van de jaren dertig was vrijwel geen enkel regio verstoken van elektrische
stroom. De elektrificatie van de stedelijke tramnetten was bijna voltrokken en die van de
buurtspoorwegen werd in een hoog tempo doorgevoerd. Ook de spoorwegen, zoals de lijn
Brussel-Antwerpen, werden geëlektrificeerd.
Radio was een reden om ‘s avonds langer op te blijven,
waardoor de woonkamers ook langer verlicht werden.
Dankzij de elektrificatie kwam er meer plaats voor
avondvullende activiteiten, maar het betekende ook de
doorbraak van de 24 uurseconomie. In de steden
verschenen de eerste neon-lichtreclames op cinémazalen,
fabrieksgebouwen en hoogbouw; machines en de lopende
band werden elektrisch aangedreven, de fabriekshallen ’s
baadden ’s nachts in het licht. Ook de wegen en de
Philips Miniwatt lampen op de
lopende band (La Radio-Industrie,
1937)

historische gebouwen werden steeds meer verlicht:
“l’emploi des lampes au sodium pour l’éclairage des

routes semble devoir se généraliser »216.
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De serieproductie leidde tot gechronometreerde (prikklok) en vervreemdende arbeid
(ploegenarbeid). In de Verenigde Staten was deze productiewijze reeds veralgemeend, Europa volgde. Chaplins prent Modern Times (1936) was illustratief voor de ontwikkelingen.
In de laatste maanden van 1936 klaagden de producenten echter over een tegenvallende
verkoop. Het aantal luisteraars bleef echter gestaag stijgen. Dit was toe te schrijven aan het
feit dat de stocks bij de verkopers nog niet waren weggewerkt. Bestellingen bleven dus uit.
Om het verkoopproces te bespoedigen stond men kortingen op eindereeks toestellen toe
(zie verkoopsmoeilijkheden). Ook in 1937 was dit het geval. Om het consumentisme aan te
wakkeren werden ieder jaar een nieuwe reeks ontworpen die op radiosalon te Brussel, traditiegetrouw de start van het seizoen, aan het publiek werd voorgesteld. Deze gedwongen
veroudering was in veel gevallen cosmetisch van aard en speelde in op de modetrends, de
smaak van het publiek én de heersende mentaliteit. In de jaren dertig werden radiotoestellen in een strakke, sobere, sombere stijl uitgevoerd. Radiotoestellen van de vorige série
verloren bij de lancering van de nieuwe aldus een deel van hun waarde. Men kon ze dus
onmogelijk aan de oorspronkelijke vastgelegde prijs verkopen. In de automobielwereld, die
gelijkenissen vertoonde met de radio-elektrische nijverheid, wensten sommige producenten
dat het autosalon slechts om de twee jaar zou plaatsvinden. Zo kon men het productieprogramma over twee jaar spreiden : [...]“pour leur (de fabrikanten) permettre d’étendre leur
programme de fabrication sur deux saisons sans être dans l’obligation de sortir, malgré
tout, des modèles nouveaux seulement dans leur aspect extérieur »217.
In januari 1937 schatte La Radio-Industrie het verzadigingspunt in op circa 1.500.000
ontvangers218. In de jaren dertig zou men het niet bereiken. Indien de oorlog de bedrijvigheden niet had onderbroken of vertraagd had men het punt naar alle waarschijnlijkheid in
de jaren veertig bereikt. Wellicht was de tijd dan rijp geweest voor de televisie. In mei
1937 werd duidelijk dat de radio een waar massaproduct was geworden. De verkoop van
goedkope ontvangers oversteeg nu in ruime mate de duurdere, luxeontvangers: “des détaillants ayant une clientèle aisée” [...] “signalent une diminution dans la vente des récepteurs
de prix élevés. Il faut en conclure que - et c’est logique - que la saturation est proche, sinon acquise dans un classe de population qui, depuis toujours, est capable d’une dépense
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et pour qui l’achat d’un récepteur n’a jamais représenté un luxe excessif »219. Vrijwel alle
welgestelde gezinnen bezaten dus een radiotoestel. De stijging van het kopen op afbetaling
en de verkoop van radiotoestellen aan democratische prijzen toonde aan dat de nieuwe
luisteraars vooral gerekruteerd werden in de grote massa van arbeiders, bedienden en loontrekkers. De herleving van een aantal industriële takken en de herwaardering van de beurs
verzekerd sommigen een grotere werkstabiliteit, anderen zagen dit vertaald in een hoger
loon. Het zorgde allemaal dat de toekomst minder gehypothekeerd werd. Het merendeel
van de kopers vond aldus zijn gade in de goedkope ontvangers en modellen uit oudere
reeksen waarvan de verkoop aan verlaagde prijzen was toegestaan. Ze bevonden zich al
geruime tijd in de toonzalen of opslagplaatsen van de verkopers: “des récepteurs de cette
classe etaient depuis de long mois sur les rayons des revendeurs qui ont été enchanté de
faire. D’autres étaient en dépot de-ci de-là »220. De overschot aan stocks zorgde ervoor dat
nieuwe bestellingen bij de fabrikanten uitbleven. Het systeem van betaling op lange termijn en de consignatie (dépot) zorgden ervoor dat de fabrikant te lang op zijn geld - noodzakelijk voor de betaling van leveranciers, het uitbetalen van lonen en het delven van de
algemene kosten) - diende te wachten. La Radio-Industrie schreef: “lorsque nous disions
un jour que transférér les stocks des constructeurs des constructeurs chez les détaillants,
en dépôt où à payement à long terme, c’était faire la facturation, mais non de la vente,
nous en avions raison »221.
Tegen juni 1937 werd het duidelijk dat het lage prijsniveau van de ontvangers niet kon
gehandhaafd worden. Economisten voorspelden een stijging van de kostprijs voor metaal
en andere grondstoffen ten gevolge van de bewapeningswedloop. Plaatijzer was dusdanig
zeldzaam geworden met een vertraging van productie als gevolg. Hetzelfde plaatwerk werd
gebruikt voor het vervaardigen van radiochassis. Vooral de vraag naar aluminium was zeer
hoog. Een andere factor was de sociale wetgeving: “la mise en application des lois sociales nouvelles et le renforcement de celles existantes, par leur incidence sur le prix de revient, devaient forcément amener une hausse de l’index. Dans presque toutes les industries
nationales, la hausse de mai déclenche une des salaires pour le 1er juillet »222.
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Het publiek stelde ook steeds meer eisen aan de kwaliteit van de ontvangers wat de
prijs ook de hoogte in joeg.223 Tijdens de tweede helft van 1937 kwam een einde aan de
kortstondige economische hoogconjunctuur ten gevolge van het opnieuw oprukkende internationale protectionisme en de wankele binnen- en buitenlandse constellatie. De snel
opeenvolgde Belgische regeringen slaagden er niet in om sociaal-economische stabiliteit te
brengen. Tegelijkertijd kwam het oorlogsgeweld steeds dichterbij224. De aangroei van radiotoestellen liep dan ook terug. Er werden echter nog ruim 129.940 nieuwe ontvangers
geregistreerd.
In 1937 werden de radio-elektrische ondernemers door de regering uitgenodigd in het
vooruitzicht van de oprichting van een paritaire commissie. Tot dan toe werd de radioelektrische nijverheid nog niet belangrijk genoeg geacht en bleef ze in de marge van de
ontwikkelingen. Na de Eerste Wereldoorlog waren alle grote industrieën voorstander van
de vorming van commissies die samengesteld waren uit afgevaardigden van de patroons en
de arbeiders225. De vakbonden voerden er onderhandelingen die uitmondden in collectieve
overeenkomsten en adviseerden de regering m.b.t. de sociale wetgeving. In 1935 bestonden er reeds 26 paritaire comités. Ze bezaten nog geen wettelijk statuut, maar oefenden een
aanzienlijke invloed uit226. De radio-elektrische nijverheid werd echter officeel ondergebracht in de “Commission Nationale de la Construction mécanique”, een overkoepelende
orgaan, waar ze weinig of niets in de pap te brokken hadden. De overeenkomsten die werden gesloten waren evenwel bindend. De mechanische constructie was veelzijdig en werd
omstreeks 1930 tot de meest florerende industrieën gerekend. Ze omvatte o.m. de productie van machines, stoomverwarmingsketels, werktuigen, metaalconstructies (Cockerill),
transportmateriaal, wapens (F.N.), automobielen, fietsen en elektrisch materiaal (A.C.E.C.,
S.E.M.)227.
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5.5. De Belgische constructeurs herwonnen pas laat terrein op de nationale en
internationale markt (1935-1937)
In februari 1935 tekende de Société Belge Radioélectrique een opvallende achteruitgang van ingevoerd radio-elektrisch materiaal op. Deze informatie was gebaseerd op het
Maandelijks Bulletin voor den handel met vreemde landen (Bulletin Mensuel du Commerce avec les pays étrangers, artikel 1088 bis) uitgegeven door het Ministerie van Financiën
dat in 1932 een speciale rubriek voor “radio-elektrische toestellen voor telegrafie, telefonie, televisie en andere toepassingen” invoerde. De lampen liet men echter buiten beschouwing omdat deze integraal uit het buitenland afkomstig waren. Tussen april en december 1932 bedroeg de invoer van radio-elektrisch materiaal (volledig of in losse stukken) 88.464.000 frank, de uitvoer slechts 4.619.000 frank.228. Tegen 1936 hadden de Belgische constructeurs heel wat terrein goedgemaakt op de buitenlandse concurrentie. In de
periode van april tot december van datzelfde jaar tekende men respectievelijk 32.482.000
frank invoer en 22.742.000 frank uitvoer op. De S.B.R. schatte het zakencijfer van de Belgische radionijverheid vanaf 1936 op een slordig half miljard per jaar, een verdubbeling op
4 jaar tijd. Op basis van deze cijfers maakten toestellen en losse stukken van vreemde makelij slechts 8,5% meer uit van het in België aangekochte materiaal tegenover 46% in
1932. De Société Belge Radio-électrique hield er echter rekening mee dat niet alle ingevoerde materiaal verbruikt werd door de nationale markt. De statistieken hielden ook rekening met waren die geheel of gedeeltelijk vrij van rechten werden ingevoerd en verwerkt
door Belgische handenarbeid. Een gedeelte van de afgewerkte producten werd vervolgens
opnieuw uitgevoerd: “De waarde ervan , die in 1932 van geen tel was, is op heden groot
genoeg geworden om er rekening mede te houden zoo men de resultaten niet helemaal wil
vervalschen229.” Na een “grondig onderzoek” kwam men tot de som van 14.365.000
frank over de laatste 9 maanden van 1936. Op deze manier berekende men de totale import
die verbruikt werd op de nationale markt op 18.117.000 frank of 4,8% van het Belgische
zakencijfer in 1936. Wanneer men de heruitgevoerde goederen aftrekt van de Belgische
uitvoer dan bekomt men een bedrag van amper 8.377.000 frank. De nog steeds geringe
uitvoer was volgens de S.B.R. te wijten aan het gebrek aan steun van de Belgische staat
aan de radio-elektrische nijverheid en de tolrechten en vergunningen die door de andere
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Europese landen werden opgetrokken: “dit verbod van uitvoer, zonder tegenprestatie, verplicht de Belgische firma’s zich tot een uiterst kleine markt te beperken, en aldus met zeer
ongelijke wapens te strijden tegen de vreemde concurrentie.”

5.6. De Amerikaanse lampen overspoelen de Europese markt
Merkwaardig genoeg werden in België relatief weinig lampen geproduceerd. De constructeurs waren voor de uitrusting van hun toestellen en vervanglampen bijna volledig
afhankelijk van de buitenlandse productie. De Manufacture Belge de Lampes Electriques
werd sinds 1925 gecontroleerd door Philips.
Cijfermateriaal inzake de import is er pas vanaf 1932 toen het Ministerie van Financiën
een “Maandelijkse Bulletin voor den Handel met Vreemde landen - Bulletin Mensuel de
commerce avec des Pays étrangers” uitgaf. In 1930, toen de radio in België aan zijn steile
opmars begon was de invoer van lampen vrijwel volledig in handen van de Europese landen. Nederland nam maar liefst 72,5% van de totale invoer voor de Belgische markt voor
haar rekening, Frankrijk 11,6%, Duitsland 10%, het Verenigd Koninkrijk 3,8%. De overige
landen waren goed voor 0,6 procent van de invoer. Voor Hongarije waren voor dat jaar
geen cijfers bekend. In totaal waren 98,5% van de lampen op de Belgische markt van Europese oorsprong. De koppositie van Nederland is ongetwijfeld toe te schrijven aan Philips
uit Eindhoven. Dit onderstreept dat de radio-elektrische nijverheid vooral een zaak was van
de West-Europese landen. Opvallend is dat Groot-Brittannië, het vroegste geïndustrialiseerde land, tengevolge van de crisis, een erg marginale uitvoer naar ons land realiseerde.
De Verenigde Staten vertegenwoordigden ten gevolge van de Beurskrach in 1929 slechts
een aandeel van 1,5%. In de daaropvolgende jaren kwam langzaam verandering in deze
situatie toen de crisis ook Europa diep en zwaar trof. In 1931 waren nog steeds 94,6% van
de radiolampen van Europese makelij tegenover 5,4% Amerikaanse. Vanaf 1932 begonnen
de Verenigde Staten ondanks het groeiende protectionisme terrein goed te maken met
12,5% tegenover 87,6%. In 1933, toch voor de Amerikanen het zwaartepunt van de crisis,
klom het percentage naar 22,7% tegenover 77,3 procent. Dit wijst er op dat aan de andere
kant van de oceaan uitwegen voor de crisis werden gezocht. Het Duitse aandeel in de invoer naar België zakte terug naar 6,6%, het Franse naar 7,9%, het Nederlandse naar 45,3%.
Hongarije stond voor 1,5%, evenveel als de overige (Zuid- , centraal- en Oost-) Europese
landen samen. Het Engelse aandeel steeg naar 14,5% wat toe te schrijven is aan de beslissing van de regering om in 1931 het pond te devalueren. Nederland verloor een groot aan314

deel en viel terug op 45,3%. In 1934 namen de Verenigde Staten reeds 36,5% in, de Europese landen 63,5%. In 1935 was de kloof vrijwel gedicht. De Verenigde Staten vertegenwoordigden dan 46%, de Europese producenten 54%. Vrijwel alle Europese landen leden
kenden een sterke terugval: Duitsland nam 5,7% in, Frankrijk 0,9%, Nederland 33,9%,
Verenigd Koninkrijk 9,5)% de overige landen 0,2%. Enkel Hongarije boekte vooruitgang
en steeg naar 3,8%. Het totaal van de Amerikaanse en Europese invoer die naar België
werd ingevoerd bleef in de jaren dertig evenwel ieder jaar stijgen. De cijfers waren berekend op een gemiddeld gewicht van 40 gram per lamp. Honderd kilo lampen stonden dan
circa voor 2.500 stuks. In 1930 bedroeg dit 327.000, in 1933 982.500 en in 1935
2.429.000230. In 1936 staken de Amerikanen uiteindelijk de Europese producenten voorbij
met 54,8% tegenover 45,5%231. Enkel de Hongaren en Duitsers boekten vooruitgang. Eerst
genoemden produceerden voor een groot gedeelte lampen van het Amerikaanse type, terwijl de Duitse productie zich kenmerkte door een hoge kwaliteit232.
In maart 1936 verkondigde de Société Belge Radio-électrique dat de Belgische radioelektrische nijverheid erin geslaagd was de buitenlandse concurrentie uit de weg te ruimen.
S.B.R. beweerde de inlandse markt nu te beheersen. Althans wat toestellen betrof…Waarom verdrongen de Amerikaanse lampen uiteindelijk de Europese? Ten tijde van
de eerste ontvangtoestellen waren radiolampen heel duur wat hoofdzakelijk te wijten was
aan de geringe productie. Technische verbeteringen verhoogden de kwaliteit en de modernisering van de fabrieken drukten de productiekosten. De verkoopprijs van radiolampen
volgde deze prijsdaling echter niet. Bepaalde Europese producenten hadden namelijk afspraken gemaakt om de prijzen kunstmatig hoog te houden. Het vervangen van lampen
was dus een zeer dure aangelegenheid. In deze situatie kwam verandering toen er Amerikaanse lampen op de Europese markt werden gebracht. Deze kapitaalkrachtige en ultramoderne bedrijven hanteerden een lage prijzenpolitiek. Zij waren ervan overtuigd dat hoge
prijzen remmend werken op de radio-elektrische nijverheid. De Amerikanen boden lampen
aan die ver onder de prijs lagen van de Europese concurrenten. De Société Belge Radioélerique schreef daarover in 1936: “de begonnen strijd is nog niet helemaal uitgevochten,
doch het einde is reeds zichtbaar, natuurlijk ten voordele van de Amerikanen. De symptomen hunner uiteindelijke zegepraal hebben zich den laatsten tijd vermenigvuldigd. Zoo
zou, volgens in omloop zijnde geruchten, het Europeesch consortium op het punt zijn opge-
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SBR-RADIO, Europeesche lampen, Americaansche lampen., februari 1936, p. 14
SBR-RADIO, Europeesche lampen, Americaansche lampen, juni 1937, p. 15
SBR-RADIO, Europeesche lampen, Americaansche lampen., september 1936, p. 13
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lost te worden: aldus zou de prijsovereenkomst ophouden te bestaan”233. Kort daarvoor
hadden deze leden, ter navolging van de Amerikaanse producenten, verwarmingslampen
van 6,3 volt op de markt gebracht. Sterker nog, één van de “kampioenen van de Europese
lamp” zag zich genoodzaakt tot het verkopen van Amerikaanse lampen met eigen waarborg teneinde een economische ramp te vermijden. Vooral Nederland en het Verenigd Koninkrijk kregen klappen. Naast hun interessante prijs waren de Amerikaanse lampen van
goede kwaliteit: “het is hen gelukt op gansch merkwaardige wijze de lage prijzen te doen
samenvallen met een buitenmate goede kwaliteit […] De stevigheid der Amerikaansche
lampen is spreekwoordelijk geworden”234 De klant kon honderden franken besparen bij de
vervanging van lampen. Bovendien bleek de levensduur groter te zijn dan die van de Europese concurrentie: “ de levensduur dezer laatsten is merkelijk minder dan deze van de door
Amerika geleverde lampen”235. Deze lofzang valt misschien te verklaren doordat S.B.R.
vanaf 1936 gebruik maakte van Amerikaanse lampen… Maar ook Humoradio bevestigde
dit gegeven in 1936: “Ongeveer een jaar geleden begon de Amerikaansche industrie de
constructie van metaallampen, en door dik en dun werd de fabricage opgedreven […]. Wij
bestatigen dat, daar waar de metaa-uitvoering nog niet algemeen aangeworven werd, daar
tegenover de octaalvoet met sleutel de volle goedkeuring van de Amerikaansche radiowereld weghaalde”236. Een technische analyse deed de auteur van de radiokroniek besluiten
dat er geen redenen meer waren om te beweren dat de Amerikaanse lampen teveel zouden
verbruiken. De Europese fabrikanten moesten dus wel volgen.
De overgang naar het Amerikaanse lampentype bleek overduidelijk op het 8e radiosalon in het “eeuwfeestaleis” op de Heizel te Brussel in 1936. Van de 65 vertegenwoordigde
merken waren er 49 die gebruik maakten van lampen van het Amerikaanse type in hun
ontvangers237. Het Duitse merk Telefunken introduceerde metaallampen in 1938. Bij deze
lampen werd de glaskolf vervangen door een metalen kapsel. Daar schuilde echter het
voordeel niet in. Ze waren steviger doordat er geen topverbindingen met roosters meer
voorkwamen238. De voet beschikte over 8-pinnen, die op een bijzondere wijze verdeeld
waren, en een sleuteltje. Het gebruik van metaallampen verminderde het aantal types (15)
in het vooruitzicht van de mogelijke toepassingen waardoor meer standaardisatie gecreëerd
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werd. Voorts waren ze goedkoper en compacter waardoor de miniaturisatie van de ontvanger op gang kon komen.

links: publiciteit voor de Belgische (Amerikaanse type) Adzam lampen. Gewone gloeilampen werden verkocht onder de merknaam Mazda. (De radio-revue, 1937). Rechts de Nederlandse lampen die tot het midden
van de jaren dertig de Belgische markt domineerden.

5.7. Verkoopsmoeilijkheden (oneerlijke concurrentie, “bradage”) en een gebrek aan een corporatieve geest (1930-1939)
In de dertiger jaren zette zich enerzijds een professionalisering door: het enthousiasme
van de amateurs die de in de jaren twintig de toon hadden gezet was bezig aan een teruggang en arbeid, productie en import van radiotoestellen verliep meer gestructureerd. Anderzijds veroorzaakte de toenemende wetenschappelijke vulgarisatie (amateurbladen, revues, handboeken) en de popularisering van de radiotechniek ook problemen in handel en
industrie. La Radio Industrie schreef: “la grande misère de la radio, c’est que cette science
si exacte, si précise, se soit vulgarisée tellement rapidement qu’un illetré est aujourd’hui
capable de construire un poste et même un poste qui marche ! »239
Omdat de radiohandel en de radionijverheid in de crisisjaren één van de weinige branches waren die nog marcheerden zagen veel mensen mogelijkheden om een graantje mee
te pikken van het medium “en vogue”. Op individuele basis of in duo werden op bescheiden schaal ontvangers gebouwd die men op de lokale markt trachtte te slijten. Op zich
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La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F et Des Industries Connexes, novembre 1934.
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vormde dit geen probleem, maar veelal waren de bouwer-verkopers mensen met een ontoereikende kennis van zaken: “trop de personnes non préparées et non qualifiées se sont
établies “marchands de T.S.F.”, croyant trouver dans le commerce une source facile et
abondante de revenus; sans compter les cumulards qui, en dehors de leurs occupations
régulières, se sont improvisées fabricants de postes »240. Ook elektriciens - die in principe
niet specifiek opgeleid waren in de radio-elektriciteit - gingen zich naast de installatie van
elektrische installaties en verlichting ook bezig houden met lampenradio’s241. De voortbrengselen, goedkope ontvangers van ondermaatse kwaliteit, gaven al snel problemen wat
dan weer leidde tot conflicten tussen verkopers en kopers inzake reparatie en garantie. Hetzelfde zeer bestond bij de reparatie van toestellen. Op deze manier probeerden heel wat
mensen, vooral op het platteland, na hun uren in het zwart een centje bij te verdienen. La
radio-Industrie schreef in 1938: “les radio-spécialistes professionels de dépannage se
plaignent, à juste titre, de la concurrence qui leur est faite, sûrtout en province, par des
citoyens, functionnaires et employés de l’Etat le plus souvent qui, après les huit heures de
travail légal, passent à d’autres exercices rémunérateurs. Ils ne paient pas de contributions ni ne déclarent ces bénéfices au receveur, ce qui est déjà un avantage en leur faveur.
Ce qui est inadmissible, c’est que l’ I.N.R. tolère à l’occasion qu’on donne au micro les
noms et adresses de ses dépanneurs »242. De prijzen van lampen en accessoires waren bovendien vastgelegd en er werd geen onderscheid gemaakt tussen professionelen en particulieren.
Een ander probleem dat zich stelde was de praktijk van de prijzenslag, een fenomeen
dat reeds aan het eind van de jaren twintig de kop opstak, waarbij handelaars nieuwe toestellen van gereputeerde merken aanboden aan verlaagde prijzen (tot 40-50%)243. Door de
winstmarges te beperken en het aanbieden van betalingsfaciliteiten probeerde men klanten
te lokken wat leidde tot een concurrentie die zijn weerga niet kende. Zo kon het gebeuren
dat de garantieperiode korter was dan de betalingstermijn. In bepaalde gevallen hadden de
verkopers de aangeboden toestellen niet eens in stock of in hun winkel. La Radio-Industrie
schreef: « les conditions de la vente à tempérament doivent être les mêmes pour toutes
marques classées. Comment expliquer et justifier au client un échelonnement des de paye240
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La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la Télévision et Des industries
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Connexes, Les Cumulards, février 1938, p. 113
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ments qui dépasse la période de garantie de l’appareil lui-même »244. Vaak liet de dienst
naverkoop te wensen over waardoor de reputatie van de bekende merken geschaad werd.
Bovendien probeerde de handelaar de klanten te overtuigen om een nog goedkopere ontvanger van het “huismerk” te kopen (“un châssis de troisième zone, monté dans un meuble
d’allure impressionante”)245.
Het gebeurde ook dat de algemene agenten van een buitenlands merk, die het monopolie hadden op de verkoop binnen een bepaald gebied (v.b. Oost-Vlaanderen), regelmatig
geconfronteerd werden met illegale praktijken. Soms trof men in de handel identieke toestellen aan die aangekocht waren bij groothandelaars in het buitenland en die tegen abnormale voorwaarden werden aangeboden. Indien men houder was van de Belgische brevetten
die toegepast waren in deze ontvangers of luidsprekers kon men overgaan tot het aanspannen van een rechtszaak. Zo kreeg de Firma J.V. Troisier, houder van diverse Belgische
brevetten die toepassing kenden in de ontvangers Point Bleu, van de rechter gelijk na een
klacht tegen een Brusselse firma die ontvangers Point Bleu en BlauPunkt had aangekocht
in Duitsland246.
Een organisatie van de radiohandel drong zich op. Reeds in de vroege jaren dertig waren daartoe pogingen ondernomen, maar de resultaten waren niet bevredigend genoeg. Er
was weliswaar een controlecommissie247 werkzaam, maar haar juridische vorm verhinderde drastische stappen248. Producenten, herstellers, groot- en kleinhandelaars en elektriciens
hadden zich in de jaren dertig verenigd in tal van (beroeps)verenigingen die de particuliere
belangen behartigden. Hun aantal was omstreeks 1937 nauwelijks te overzien: [...] “on se
perd dans les multiples associations qui nous lient et et bientôt il faudra une guide pour s’y
retrouver »249. Er ontstonden initiatieven tot gemeenschappelijke frontvorming en centralisatie, maar de uitwerking ervan verliep zeer moeizaam of bleef gewoonweg dode letter.
Daarnaast bestond er een “Chambre syndicale” (Syndicale kamer) samengesteld uit ver244
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La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, avril 1935
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
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Connexes, Pour aissainir et organiser le marché de de la radio, janvier 1936
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schillende afdelingen die in 1938 opgevolgd werd door “Le Groupement National des Détaillants et Radio-Spécialistes” (officieel en legaal)250. In datzelfde jaar begon “Le cour
d’appel de Bruxelles”251 echter op te treden tegen deze vormen van oneerlijke concurrentie. Een belangrijk vonnis stipuleerde: “aussi longtemps qu’un appareil de la radio
conserve le faveur du public, il n’est pas permis aux revendeurs de le mettre sur le marché
avec une grande diminution de prix. Le critère pour apprécier la question de savoir si un
appareil est encore dans le goût du public appartient au jugement propre de du propriétaire de la marque. Le bradage des prix pour des appareils des dernières séries constitue
incontestablement une concurrence déloyale »252. De grote fabrikanten reageerden door het
verbreken van de garantie wanneer een toestel onder de vastgelegde prijs aan de man was
gebracht. Deze maatregel kon de kopers enigszins afschrikken: [...] “c’est une arme qui
pourraît être efficace contre les bradeurs qui continuent leur petit métier de vente avec 50
p.c. de remise »253. Om van de garantie te kunnen genieten, diende de koper een strook te
vertonen waar het chassisnummer en de naam van de verkoper op stonden vermeld. Voorts
was het zaak dat de fabrikanten het publiek regelmatig waarschuwden voor deze problematiek.
Op 17 februari 1937 nam de Chambre Syndicale de la Radio-électricité een nieuw plan
aan: “les récepteurs vendus en Belgique seront munis d’une marque distinctive, propriété
de la Chambre, syndicale; constructeurs, importateurs, grossistes, détaillants apporteront
une contribution proportionnelle à leur activité commerciale254; les déléguants de la section des détaillants et des groupements professionnels représentés, ont, au nom de leurs
membres, pris l’engagement de ne vendre aucun récepteur, quelle qu’en soit la source, qui
ne porterait pas la marque nouvelle, attendu que le produit de la vente des marques sera
affecté à des buts d’intérêt général et que chacun doit y apporter sa contribution »255.
Daarnaast werden de administratieve diensten hervormd, de controlecommissie van middelen voorzien om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren, een propagandacampagne
opgestart in de dagbladpers en in de regio’s die te leidden hadden onder de concurrentie
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Ook de invoerders en fabrikanten van accessoires hadden zich verenigd in een professioneel genootschap: Fabricants et Importateurs d’Accessoires pour la Radio (F.A.I.R.).
Steunend op de wet op de oneerlijke concurrentie (Koninklijk besluit, 1934).
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, La lutte contre le bradage. Les droits du producteur propriétaire de marque, Août 1938, p. 306
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, La Garantie des constructeurs et les bradeurs, janvier 1937
« le producteur d’origine, constructeur ou importateur, prendra à sa charge un tiers du coût et en factura
deux tiers au grossiste, à charge pour ce dernier de facturer à son tour un tiers au détaillant-vendeur ».
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, 17 février - Une date qui marquera dans les annales de la Radio, février 1937, p. 59
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van de radiodistributie256. Ook dit plan liep vast. De Raad van Beheer zag zich verzekerd
van de steun van het merendeel van de kleinhandelaars. De constructeurs hadden beleefd
geluisterd, wezen het niet af maar spraken zich uiteindelijk niet uit over de kwestie. De
groothandelaars neigden eerder naar een wettelijke regeling en tussenkomst van de overheid. Op het hoogste niveau reageerde men echter terughoudend.
De radio-elektrische wereld was dus samengesteld uit actoren die uiteenlopende, particuliere belangen verdedigden die moeilijk met elkaar in overeenstemming waren te brengen257.
In de jaren dertig werden tijdens de wintermaanden
telkens opnieuw annonces en affiches verspreid van de
zogenaamde “Ecoles de radio” (radioscholen), waar tegen
relatief bescheiden prijzen gespecialiseerde technici werden
gevormd. Het waren aantrekkingspolen voor jongeren die
werk zochten in de branche van de radiohandel en industrie. La Radio-Industrie schreef: “avant même d’avoir
terminé le cycle des études, les élèves pourront déjà
travailler et s’assurer un gagnepain honorable, disent les
De fabrikanten riepen de
handelaars op om hun belangen
en die van de verdelers niet te
ondermijnen door te verkopen
onder de vastgelegde prijzen.
(La Radio-Industrie, 1938)

affiches »258. In sommige instituten stelde men zelfs het materiaal ter beschikking voor de bouw van 2 chassis, die na
afwerking door de leerling konden worden verkocht om een
deel van het inschrijvingsgeld te recupereren. Het was echter
een misvatting dat men zich na een twintigtal lessen een

volwaardig radiobouwer en hersteller kon noemen: “ce que nous combattons, c’est l’idée
que après avoir semblables leçons, un jeune homme sera assez compétent que pour construire convenablement des récepteurs et s’établir comme technicien-dépanneur »259. Zo
was het gebleken dat zelfs de leerlingen die de driejarige opleiding aan de “Ecole Officielle
de Radio-Electricité de Bruxelles” met vrucht hadden voltooid nood hadden aan een werk-
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stage260. De radiohandel, fabrikanten en klanten waren dus niet gebaat bij een stijging van
het aantal onvoldoende voorbereide radioherstellers. Bekende merken zoals Philips en de
S.B.R. organiseerden daarom eigen cursus gericht op het herstel van de eigen ontvangers
en reikten bekwaamheidscertificaten uit. Ook binnen de beroepsverenigingen was dit het
geval door het lidmaatschap te koppelen aan voorwaarden zoals een diploma aan de “Ecole Officielle” of het slagen voor een examen. Telefunken en Philips ontwikkelden daarnaast een netwerk van officiële verdelers die, al dan niet gesteund door een onderagentschap waar ze de verantwoordelijkheid voor droegen, werkzaam waren in een bepaald gebied zonder elkaar te hinderen. De fabrikant stelde hen informatie en publiciteit ter beschikking. Zo was men in het straatbeeld herkenbaar door een emailbord aan de gevel te
bevestigen met het merk en de vermelding: “distributeur officiel”, “officieele verdeeler”.
De verkoopsvoorwaarden van de toestellen was collectief vastgelegd (eventuele kortingen,
formeel verbod op het toekennen van indirecte of clandestiene voordelen en tarieven voor
de overname van oude toestellen). Bij overtreding staakte de fabrikant onmiddellijk de
leveringen. Bovendien konden de leden overgaan tot dagvaarding op grond van schade of
om hun belangen te verdedigen. De Brusselse krant “La Cité Nouvelle” schreef in 1938:
“le système ou le revendeur reçoit la marchandise en consignation et ne paie au fournisseur que ce qu’il aura vendu, est très séduisant pour le négociant en radio, et offre également certaines avantages pour le fabricant : celui-ci est plus sûr d’être payé, tandis que le
revendeur n’expose plus son capital Il arrive même que le fabricant intervient dans les
frais généraux du distributeur, en payant, par exemple, une partie de loyer, de la publicité,
etc »261. Dit voorbeeld werd door meerdere firma’s, zoals het Belgische Novak en de
F.N.R262. (Fabrique Nationale de Radio-électricité), gevolgd. Er was echter ook een keerzijde aan de medaille. De fabrikant liep het risico van de uitbouw van te grote stocks, die
na ongunstige omstandigheden aan het eind van het seizoen onverkocht bleven. De verko260
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De meeste andere radioscholen organiseerden avondcursussen. Zo werd in 1926 de Ecole de RadioTélégraphie et de Radio-téléphonie (Ecole professionelle du soir, Rue Willem Demol 1, Brussel) gesticht. De school werd gesubsidieerd door de staat, de provincie Brabant, de stad Brussel en stond onder
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luchtvaart en de kolonieën. De afdeling radiotelefonie bood een opleiding in de radioconstructie, radiotechniek en herstellingen. De cursus liep van september tot eind april. Daarnaast werden tal van cursussen op kortere termijn gegeven aan private instellingen (La Radio-Industrie, Ecole de radio-télégraphie
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322

pers verloren een groot deel van hun zelfstandigheid en werden de facto niet meer dan een
werknemer van de fabrikant. Naar het eind van de jaren dertig toe leek dit systeem, waarbij
de grote constructeurs de detailhandel domineerden en monopoliseerden door de gelimiteerde inplanting van winkels en magazijnen onder direct toezicht, zich te veralgemenen.
Het resultaat was een normalisering van de radiohandel (controle, vastgelegde prijzen),
maar leidde tegelijkertijd tot het verdwijnen van een groot aantal oneerlijke maar helaas
ook correcte verdelers van radiotoestellen. Gaandeweg gingen steeds meer stemmen op om
de uitbreiding ervan terug te dringen. Vooral de “kleine man” (producent-verkoper) was
het slachtoffer van deze politiek. Veel kleine, artisanale producenten sleten hun radiotoestellen, tegen prijzen die hen gepast leken, aan tussenpersonen die ze vervolgens met winst
doorverkochten. De verkoop aan gevestigde handelaars ingeschreven in het handelregister
was echter moeilijk. Een kleine constructeur verklaarde: “ces messieurs ne daignent vendre que des marques connues, faisant une large publicité, accordant des dépôts ou de
longs mois de crédit ». Daarbij kwam nog eens dat de Commission de Contrôle de verkoop
met dergelijke tussenpersonen verbood263. Op 26 juli 1937 besliste de Association des
Constructeurs de kortingen, consignaties en de dépots te beperken. Door het ontbreken van
een wettelijk kader zette dit eveneens weinig zoden aan de dijk264
Ondanks alle overeenkomsten en afspraken tussen constructeurs en zelfs het reglement
van de Commission de Contrôle, initiatieven met de beste bedoelingen, slaagde men er niet
de misbruiken te beteugelen. Ook het principe van de vastgelegde verkoopsprijzen stuitte
op veel tegenstand en de jurisprudentie binnen dit domein was zeer rekbaar te interpreteren265.
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La Radio-Industrie. Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, de la télévision et Des Industries
Connexes, Un petit constructeur expose son cas, janvier 1937, p. 26
La Radio-Industrie. Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, de la télévision et Des Industries
Connexes, La limitation des remises et la suppression des dépôts et consignations, Août 1937, p. 290
La Radio-Industrie. Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, de la télévision et Des Industries
Connexes, Pour l’Assainissement final du Marché, Août 1937

323

5.8. Overproductie, stagnatie en terugval (1938-1939)
Na enkele jaren van voorspoed werd de radio-industrie en handel in 1938 ook getroffen: “Après avoir connu un certain nombre d’années prospères et faciles, le commerce de
radio traverse actuellement une période difficile qu’il serait vain de vouloir dissimuler »266. De problemen in de handel, het dreigende oorlogsgevaar267 ( en de opnieuw aanwakkerende economisch protectiepolitiek lagen eraan ten grondslag. De Belgische radiomarkt was echter nog niet verzadigd. Het land telde ongeveer 2 miljoen huishoudens, terwijl slechts circa 1 miljoen luisteraars de taks betaalden268. In 1938 dook de jaarlijkse aangroei van radiotoestellen met 108.810 eenheden onder het niveau van 1931 (123.662).
Op het radiosalon te Brussel constateerde men de afwezigheid van een aantal firma’s
en een drastische inperking van de ingenomen oppervlakte. Echter, voor iedere firma die
zijn kat stuurde, was wel een andere gegadigde te vinden. Hoewel het oorspronkelijk bedoeld was als een evenement waar de producenten hun nieuwe creaties konden voorstellen,
vonden ook steeds meer detailhandelaars hun weg naar het salon269. De slabakkende verkoop was geenszins te wijten aan een stijging van de invoer van radiotoestellen. Integendeel, de import daalde jaar na jaar (zie grafieken). In 1937 bedroeg de export van complete
toestellen 17.833.000 frank, tegenover 13.695.000 frank aan import. De Belgische producten werden geëxporteerd naar o.a. Nederland (6.828), Noorwegen (4.544) en Zweden
(2.317). Eind ’38 voerde men nog steeds voor 14.338 .000 frank aan volledige toestellen
uit. Frankrijk was toen de grootste afzetmarkt (4.288). De import van volledige toestellen
bleef stabiel met een bedrag van 13.198 (Union Belgo-Luxembourgeoise). Toch was het
verval onmiskenbaar ingezet.
Eind 1937 was de conjunctuur, na een relatieve herleving, opnieuw in een neerwaartse
spiraal terecht gekomen: “dès le milieu d’octobre, la Bourse devenait mauvaise et toutes
les industries belges constataient une raréfaction des commandes. La conjucture changeait
de sens. Les économistes distingués et les faiseurs de miracles s’étaient trompés! »270. De
radio-elektrische nijverheid reageerde met een bruuske productievermindering en bestel266
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La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la Télévision et Des industries
Connexes, La Crise de la Radio, juin 1938, p. 266
o.m. de Duitse annexatie van Oostenrijk (13 maart) en Sudetenland (29 september), bezetting van een
deel van Slowakije door Hongarije (november).
31september 1937 : 964.096/ 31 september 1938 : 1.079.816 (aangroei van 115.720).
La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la Télévision et Des industries
Connexes, 1938
La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la Télévision et Des industries
Connexes, Le commerce de la radio en Belgique. Considérations économiques, septembre 1938 p. 358
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lingen van accessoires werden gestaakt. Ontslagen en loonsvermindering waren er het gevolg van. Bovendien was het duidelijk dat de overproductie, waartoe de Belgische fabrikanten zich medio 1936271 hadden aan bezondigd, niet door de binnen- en buitenlandse
markt kon worden opgeslorpt. La Radio-Industrie schreef: “on comprend fort bien que les
producteurs, qui ont encore en stock ou en dépôt un nombre assez considérable
d’appareils et dont les comptes créditeurs, montrent de l’inquiétitude »272. De onverkochte
stocks stapelden zich op, net als de schulden. In de tweede helft van december 1936 hadden de fabrikanten reeds gepoogd om ze weg te werken door het toestaan van kortingen op
zogenaamde eindereeks modellen (zie supra). Dit leidde tot verwarring - herinner het verkopen onder de vastgelegde prijs - bij de consument273. Men hoopte dat deze tactiek zich
niet alle jaren zou herhalen. De consument zou immers geneigd zijn geweest om zijn aankopen zo lang mogelijk uit te stellen. Waarom een duur toestel aanschaffen als op het einde
van het seizoen serieuze kortingen werden geboden? Het afstemmen van de productie op
de consumptie was dus noodzakelijk. Ook de andere Europese landen en de Verenigde
Staten274 werden geconfronteerd met dezelfde problematiek (“En Europe le marasme est
partout dans la radio, à cause d’une surproduction générale...”)275. Enkel de Scandinavische landen, waar een viertal producenten met bakken commerciële en industriële ervaring
de markt beheersten, ontsnapten aan de malaise. Voor deze fabrikanten was de productie
van radiotoestellen slechts een nevenactiviteit (naast elektrisch materiaal en telefonie). In
sommige landen waren de productiebeperkingen276 het resultaat van afspraken onder de
producenten, in totalitaire régimes (Duitsland, Italië) werden ze opgelegd door de staat277.
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La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la Télévision et Des industries
Connexes, Soyons Réalistes, novembre 1938
La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la Télévision et Des industries
Connexes, Le Salon de la Radio de Bruxelles 1938, septembre 1938.
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante De La T.S.F, la Télévision et Des Industries
Connexes, Tribune Libre. Fin de séries, janvier 1937, p. 26
In de Verenigde Staten verkochten de producenten de toekomstige radiotoestellen (tegen geld of op
krediet verstrekt door banken) aan uitvoerders en regionale verdelers. De fabrikanten van accessoires
vervaardigden op grote schaal slechts één onderdeel zoals transformatoren, chassis, weerstanden en zenderschalen. De meest gereputeerde Amerikaanse merken waren dan ook niet meer dan assemblagebedrijven die uitgebaat werden door fabrikanten van elektrisch materiaal, telefonie en precisiemateriaal.
Uitvoerders kochten chassis die ze in verschillende behuizingen monteerden en merknaam meegaven.
Toen de uitvoer naar Europa stilviel, verdwenen een groot aantal van deze merken. De Belgische radioproducenten daarentegen dienden tegelijkertijd de kosten en de moeilijkheden van de productie én de
distributie te dragen. Daarnaast waren er veel misbruiken door het kopen en verkopen op krediet.
La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la Télévision et Des industries
Connexes, Le commerce de la radio en Belgique. Considérations économiques, septembre 1938 p. 358
Berekend op de vooruitzichten op basis van de aangroei van de taxbetalers. Zo verwachtte men voor
1939 een verkoop van 110.00 ontvangers. Na aftrok van de stocks kwam men uit op 70.000 toestellen
La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la Télévision et Des industries
Connexes, Soyons Réalistes, novembre 1938
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Ondanks alles bleef men enigszins optimistisch: “on n’a pas manqué d’attribuer la régression des affaires, dans la branche radio, à la crise économique dont souffre le monde
entier et qui à réduit le pouvoir d’achat des populations. Il eut été, en effet, logique que
dans la conjucture actuelle les amateurs de radio fussent amenés à acquérir des récepteurs
d’un prix moins onéreux, mais non en quantité sensiblement moindre. On constate, cependant, dans le commerce régulier de la radio, que le nombre d’appareils vendus tend à se
restreindre fâcheusement »278. De verkoop viel niet stil, maar toch was er bij de verkopers
veel geweeklaag te horen. Vooral goedkopere toestellen vonden afzet, maar de winstmarges waren te klein om de algemene kosten te dekken en in het levensonderhoud te voorzien279. Ook het kopen en verkopen op krediet schiep problemen waardoor verkopers of
leveranciers soms pas na een jaar het volledige aankoopbedrag ontvingen280. Bovendien
was de concurrentie tussen het groot aantal producenten en verkopers ongemeen hard281. In
de jaren dertig schoten de radio-elektrische bedrijven als paddestoelen uit de grond, maar
vele verdwenen even snel als ze gekomen waren (zie bedrijvenoverzicht).
Vooral in 1939 had de radio-industrie het bijzonder zwaar: “la saison a été dure pour
bien des firmes. Nombre de celles-ci qui depuis longtemps battaient de l’aile déposent les
armes. Il ne se passe pas de semaine sans qu’on ne reçoive l’avis d’une demande
d’arrangement ou de dépôt de bilan » [...]282. In dit bewogen jaar doken de aangroei met
22.405 toestellen onder het niveau van 1930. Ook de export stortte in. Het hoeft dan ook
niet te verwonderen dat veel bedrijven en handelaars in de problemen kwamen.
Begin 1939 zag het ernaar nochtans naar uit dat de internationale situatie zich zou stabiliseren. Er kwam een eind aan de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) en het regime van
Franco werd erkend door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk (27 feb.) en de Verenigde
Staten (1 april). La Radio-Industrie schreef: “la guerre d’Espagne qui avait declanchée ou
hâté la crise touche à sa fin. L’horizon n’est pas complètement éclairci, car il y a toujours
la menace des inconnus de demain »283. De toestand bleef echter instabiel en de internationale gebeurtenissen hadden een negatieve invloed op de verkoop van radiotoestellen aan
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La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la
Connexes, La Crise de la Radio, juin 1938, p. 266
Het ging vooral om « marchandise flottante », stocks van oude modellen.
La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la
Connexes, Optimisme, février 1939
La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la
Connexes, L’Indispensable bénéfice, janvier 1939
La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la
Connexes, Tribune Libre-Liquidation, mars 1939, p. 129
La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la
Connexes, « optimisme », février 1939
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particulieren: “l’absorption des stocks flottants dans laquelle nous n’avons cessé de voir le
remède à la crise actuelle, s’en trouve évidemment retardée bien qu’elle soit en bonne
voie ». Sinds eind september 1938 was de productie nagenoeg volledig stilgevallen en
werden de producenten geplaagd door de lopende kosten die winsten en de kapitaalsreserves opslorpten.
In België werden geen wettelijke maatregelen genomen om de productie in de toekomst te beperken. Het gevolg was de constante dreiging om in een vicieuze cirkel terecht
te komen. Volgens La Radio-Industrie diende de totale productie voor het dienstjaar 19391940 beperkt worden tot 80.000 ontvangers. Er gingen wel stemmen op om een soort “verzekeringsfonds” te vormen met verplichte bijdrages aan de pool (houders van de brevetten). Dit liep echter niet van een leien dakje: “la mise en commun des droits d’exploitation
des brevets ne s’est pas faite sans peine. On a mis des années d’avant d’arriver à cette
disposition si logique. Il fallait alors que les propriétaires se contentent de toucher leurs
dividendes en mettant l’organisme nouveau entre des mains indépendantes. Par cette abdication, ils soustraient le pool à leur propre influence en le laissant fonctionner dans
l’intérêt de la collectivité »284. Indien de bijdrage niet betaald werd zou een verbod op het
vervaardigen van radiotoestellen volgen. Bovendien zouden zowel grote als kleine producenten lid moeten zijn van de Union Professionnelle de Constructeurs om een licentie te
verkrijgen. Een reglement diende (ver)koopwaarden vast te leggen. Men hoopte dat op die
manier het aantal verkopers vanzelf zou dalen. Dit voorstel stuitte vanzelfsprekend op verzet en ondanks al het lievemoederen is men nooit tot een concrete uitwerking gekomen.
Jaar na jaar naderde men echter het verzadigingspunt. Men haalde dan ook de mogelijkheden van een snelle vervanging van radiotoestellen aan. De Belgen waren echter niet
van zinnens om hun moeizaam verkregen toestel snel in te ruilen voor een nieuw en luxeuzer model: “elles existent (de mogelijkheden, nvdr.), mais la Belgique est et reste un pays
rélativement pauvre ou le standard de vie est étroit et ou on ne se paye pas aisément des
produits de luxe, simplement pour suivre la mode ou le progrès »285.
In juni 1939 kwam het dan toch tot een doorbraak die de radiohandel in losse stukken
reglementeerde. De Fabricants et Importateurs d’Accessoires pour la Radio (F.A.I.R.)286
sloten een collectieve overeenkomst die de prijsafspraken oplegde (productie, distributie,
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La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la Télévision et Des industries
Connexes, Pour sauver l’industrie de la radio, mei 1939
La Radio-industrie, Revue Professionelle Independante de La T.S.F., la Télévision et Des industries
Connexes, Pour sauver l’industrie de la Radio, mai 1939, p. 150
De leden vertegenwoordigden 90% van de merken (accessoires en losse stukken) die op de Belgische
markt verkocht werden.
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consumptie). La Radio-Industrie schreef: « Les producteurs, constructeurs ou importateurs
d’accessoires ou pièces detachées fixent un prix brut. Celui-ci, à l’exclusion de tout autre,
doit être mentionné dans les annonces, tarifs, catalogues, étalages, etc. C’est le prix qui
payera désormais le particulier »287. De professionelen werden ingedeeld in 4 categorieën:
grote constructeurs, middelgrote constructeurs en groothandelaars, kleinhandelaars en herstellers en élektriciens en handelaars in radiotoestellen. Iedere categorie had recht op een
korting die berekend was op de basisprijs. Deze ingreep had tot doel om de verschillende
actoren een normale winstmarge te garanderen en de prijzenslag te verhinderen. De maatregelen traden in voege op 1 september 1939. In juni van datzelfde jaar werd tevens de
Groupement pour la protection de l’Industrie et de commerce de la Radio (G.I.R.A.) opgericht, een initiatief van de zes grootste Belgische radioconstructeurs. Het doel was het sluiten van een overeenkomst gestoeld op collectieve maatregelen. Inmiddels was gebleken dat
door het systeem van consignatie288en depot de aangroei van de onverkochte stocks en het
spook van de overproductie niet kon worden vermeden. Eén van de eerste maatregelen van
de stichters was dan ook een einde stellen aan deze gang van zaken289. In afwachting daarvan hadden een groot aantal constructeurs het lot in eigen handen genomen. In een rondzendbrief had men het over het afsluiten van exclusiviteitcontracten voor de verkoop van
hun ontvangers. Enkel gekwalificeerde huizen zouden in aanmerking komen290.
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5.9. Het einde van een tijdperk kondigt zich aan
Op 1 september 1939 viel het Duitse leger Polen binnen en op 10 mei 1940 was België
aan de beurt. De rest van Europa zou snel volgen. Voor de radio-industrie betekende het
Duitse expansionisme de doodsteek. Het N.I.R. werd op 31 juli 1940 afgeschaft en tot aan
de bevrijding huisden “Zender Brussel” en “Radio Bruxelles” in het Flageygebouw te Elsene (Ixelles). Op 2 april 1943 werd een verordening uitgevaardigd die het luisteren naar
buitenlandse zenders strafbaar maakte. In Nederland werden alle radiotoestellen op 13 mei
gewoonweg geconfisqueerd. Omdat het verbod ontoereikend was, werd in België pas in
1944 een verbeurdverklaring van radiotoestellen afgekondigd. Radiodistributiebedrijven
werden intact gelaten omdat ze alleen gecensureerde programma’s doorstuurden.
Onder de bezetter sloten tal van radiofabrikanten hun deuren, werden op non-actief gezet, gingen andere zaken produceren of werden door de bezettingsmacht ingeschakeld. Na
de oorlog hervatten bedrijven zoals Siera, Philips en S.B.R. de productie, maar het staat
vast dat tal van kleine producenten van het toneel verdwenen. De lotgevallen van de Belgische Radio-industrie tijdens de bezettingsjaren valt echter buiten het bestek van deze verhandeling en biedt - net als de naoorlogse periode - perspectieven voor verder onderzoek.
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5.10. Evaluatie van de radio-elektrische nijverheid in grafieken (1933-1939)291

Import van complete radio-elektrische
toestellen (1933-1939)
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De verhoging van de invoerrechten in 1932 deed de invoer in de jaren ’33-’34 spectaculair dalen. Tussen 1935-1938 bleef de situatie redelijk stabiel om in 1939 ten gevolge
van de oorlogsdreiging en hernieuwd protectionisme verder af te kalven. Met de devaluatie
van 1935 kregen de nationale producenten de kans op vat te krijgen op de nationale markt.
Fabrikanten als F.N.R., Novak, S.B.R., Radio R.R., Radio Alfa en S.I.E.R.A. wisten dit om
te zetten in een groter marktaandeel. Philips Leuven, een fabrikant die inmiddels als een
Belgische Fabrikant beschouwd werd, was echter de dominante speler poogde om kleinere
actoren op te slokken.
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Gebaseerd op statistisch materiaal afkomstig uit de Union Economique Luxembourgeoise (1932-1939)
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Export complete radio-elektrische toestellen (19331939)
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Vanaf 1934 en zeker in de jaren 1935-1936-1937 wisten de Belgische producenten
(met inbegrip van de buitenlandse productie-eenheden op Belgisch grondgebied) om een
bescheiden export te realiseren. De topjaren voor de radio-elektrische nijverheid waren
evenwel van korte duur. Reeds in 1936 had men zich overgegeven aan overproductie. In
1937 bereikte men een hoogtepunt, maar in de loop van 1938 ging de motor steeds meer
sputteren ten gevolge van het hernieuwde protectionisme en de steeds sterker wordende
oorlogsdreiging. In 1939 kalfde de export verder af en toen de oorlog in het Oosten uitbrak
kondigde zich het einde van een tijdperk aan. De Duitse inval in mei 1940 ontnam definitief de groeikansen van de Belgische radio-elektrische nijverheid. Het censuurbeleid van de
bezetter tussen 1940-1944 vormde het sluitstuk.
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Import van onvolledige radio-elektrische toestellen
en gemonteerde groepen (1933-1939)
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De import van onvolledige radio-elektrische toestellen en gemonteerde groepen vertoonde hetzelfde beeld. Na 1933 tekende zich een spectaculaire terugval af die zich verder
zette in 1935-1936. In de twee daaropvolgende jaren was er sprake een stabilisering. Na
1938 zette het verval zich verder door.

Export van onvolledige radio-elektrische toestellen en
gemonteerde groepen
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De export van onvolledige radio-elektrische toestellen en gemonteerde groepen steeg
na 1932 gestaag om eind 1937 een hoogtepunt te bereiken. Voordien was deze bijna onbestaande geweest. Nadien komt de terugval om eind 1938 te stabiliseren en zelfs opnieuw
lichtjes te stijgen. Het relatieve succes is te zoeken in het feit dat de invoerrechten bepaald
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werden aan de hand van het gewicht van het materiaal. Het importeren van onderdelen en
chassis was veel voordeliger dan de invoer van volledige, zware toestellen.

Samengevat kan men de “topjaren” - als men daar al van kan gewagen - van de
Belgische radio-elektrische nijverheid situeren in de periode 1934-1937. Onder invloed
van de algemene crisis was dit zeker geen gouden periode zonder meer. De radioelektrische handel en nijverheid kende zo zijn problemen: overproductie, buitenlandse
concurrentie, het protectionisme en economisch nationalisme, oneerlijke concurrentie, een
gebrek aan vakmanschap en expertise, verschroeiende concurrentie, de moeilijkheden van
de kleine, artisanale producent, moeilijkheden met de kopen en verkopen op krediet, ...
Desondanks was radio, een specialisme binnen de elektro-mechanische sector, een economische activiteit die perspectieven bood voor veel jonge werklozen en schoolverlaters. De
écoles de T.S.F. boden opleidingen aan tot marconist, ingenieur en radiotechnicus. Radio
impliceerde niet alleen vervaardigen en verkopen, maar ook herstellen en onderhouden. De
fabrieken en ateliers, waar radiotoestellen in serie aan de lopende band werden geassembleerd, schiepen werkgelegenheid aan duizenden mannen en vrouwen. In vergelijking met
andere sectoren werd de schade beperkt. De “nationale” radio-elektrische nijverheid slaagde erin om na de verhoging van de invoerrechten (1932) en de devaluatie van de frank
(1935) om zich te organiseren, op de nationale markt terrein te winnen en te herwinnen en
op een bescheiden wijze uit te voeren.
Veel kleinere producenten kregen het moeilijk in deze periode, maar de grote en middelgrote firma’s (Novak, S.B.R., R.R. Radio, Philips, G.B.Radio, etc.) overleefden de crisisjaren. De oorlogsjaren betekenden voor een groot aantal firma’s echter de doodsteek, net
zoals dat het geval was geweest met een groot aantal ondernemingen die gesticht waren in
de twintiger jaren en door de crisis getroffen werden. Toch was de evolutie van het aantal
aangegeven radiotoestellen spectaculair geweest in een decennium van politieke, maatschappelijke en economische ontreddering. De cijfers liegen er niet om. Van nauwelijks
77.000 toestellen in 1930 naar meer dan een miljoen in 1939... Niet te vergeten is dat het
plafond nog niet bereikt was en dat het medium in opmars - televisie - tal van perspectieven bood. Echter, het mondiale protectiebeleid leidde tot stagnatie. De Tweede Wereldoorlog legde de radio-elektrische nijverheid lam en stelde haar - net als tijdens de Eerste Wereldoorlog - in dienst van de krijgsverrichtingen. Draadloze telefonie was echter meer dan
een communicatiemiddel op het slagveld. In zowel de bezette als de niet bezette gebieden
werd het een geducht politiek wapen en een instrument voor propaganda en indoctrinatie.
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Hoofdstuk 6:
Chronologisch overzicht van de voornaamste radio-elektrische bedrijven en handelaars in de jaren dertig
In dit hoofdstuk wordt een chronologisch overzicht gepresenteerd van de voornaamste
firma’s en handelaars van de jaren dertig, hét decennium van de radio. Een volledige opsomming is ook voor deze periode eveneens onmogelijk gebleken. Veel bedrijven hebben
immers slechts een aantal jaren bestaan en nauwelijks sporen nagelaten. Onderstaande lijst
bevat een overzicht van de firma’s die de meeste naambekendheid genoten en waar nog
informatie van kon worden teruggevonden. Meestal is overgeleverde informatie zeer
schaars. Telkens wordt de stichtingsdatum, het adres of de adressen, het beginkapitaal, de
geassocieerden, (eventueel) winsten en verliezen en de datum van ontbinding (indien bekend) vermeld. De opgediepte informatie is in hoofdzaak het resultaat van systematisch
onderzoek in het Belgisch Staatsblad (bijlages m.b.t. de handelsvennootschappen) met
aanvullingen uit tijdschriften zoals La Radio Industrie. Revue Professionelle (aankondigingen, publiciteit).
Een groot aantal van de ondernemingen die in de jaren twintig actief waren doken na
1930 niet meer op in de kolommen van het staatsblad. Mogelijk verdwenen ze onder invloed van het crisisklimaat of werden ze niet belangrijk meer geacht om eindbalansen en
aankondigingen te publiceren. In het turbulente decennium ontstond evenwel een wildgroei
aan bedrijven, handels, etablissementen, huizen en laboratoria.
Grosso modo kunnen de jaren dertig voor de radio-elektrische nijverheid ingedeeld
worden in 4 distinctieve (arbitraire) periodes: de overheersing van de buitenlandse producenten (circa. 1930-1933), de herwinning van de markt door de Belgische producten
(1934-1935), de uitbouw van een “nationale” radio-elektrische nijverheid ( 1935-1937) en
stagnatie en terugval. (1938-1940).
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1.

1930

1.1. Etablissements Victor Frechier & Co. (1930-)

Deze sociéte en nom collectif, gevestigd in de Rue Linée 117 te Brussel, werd gesticht
begin 1930 door fabrieksvertgenwoordiger Victor Frechier (Rue du Sablon 18, Wondelgem) en Maurice Panzani (Rue des Béguines 49, St.-Jans-Molenbeek) met “le commerce
d’articles de T.S.F. en gros »1.

1.2. Cornez & Nelis (1930-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue Lesbroussart 58 te Brussel, werd
gesticht begin 1930 door de technicus Marcel Cornez (Place Armand Steurs 20, St.-JoostTen Noode) en ingenieur Victor Nelis (Rue du Croissant 28, Vorst). Het maatschappelijk
doel luidde: “la construction, montage, l’achat, vente et negoce en général d’appareils,
matériel ou accessoires de T.S.F. et tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à
l’électricité et aux applications physiques de la lumière »2.

1.3. R.R. Radio (1930-)

Deze naamloze vennootschap, een Belgische
radiofabriek, werd gesticht in maart 1930 voor
notaris

Ernest

Vuylsteke

te

Schaerbeek.

Betrokken bij de oprichting waren: Alice
Bergman,

weduwe

van

M.

Marc

Revol

(propriétaire, Rebenacq, Basse Pyrénées), ingenieur Marc Revol (Place Communale 15, Ukkel),
R.R. Radio was de eerste belangrijke Belgische
firma die in de vroege jaren dertig werd
opgericht (La Radio-Industrie, 1931)

1

2

Alice Mors, echtgenote van M. Pierre Dufau
(propriétaire, Rebenacq, Basse Pyrénées), M.

La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, février 1930, p. 158
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, février 1930, p. 158

335

Max Vereecken (Avenue Defré 7, Ukkel), Mad. Betsy Closset, echtgenote van M. Lucien
Malpertus, homme de lettres, Avenue Lloyd George 14, Brussel) en ambtenaar M. Antoine
Duson (Rue des Atrébattes 133, Etterbeek).
Het doel van de maatschappij was « toutes applications de la télégraphie et de la téléphonie avec ou sans fil, ainsi que la télémécanique et, d’une façon générale, l’utilisation
industrielle et commerciale des ondes et courants éléctriques en tous pays et principallement en Belgique, Congo belge et au Grand-Duché de Luxembourg. La Société a également pour objet toutes les applications de l’expression musicale automatique » [...]3.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op één miljoen Belgische frank vertegenwoordigd door 2000 aandelen van 500 frank. R.R. Radio is een onderneming waarbij de
basis gelegd werd door Madame Bergman en M. Revol die in de Impasse de l’Hopital te
Brussel een bedrijf uitbaatten dat zich bezighield met telegrafische en telefonische toepassingen. Onder het merk R.R. vervaardigde men radiotoestellen en fonografen.
Samen brachten zij in: « l’aménagement de locaux, le mobilier, les machines et leur
installation, les outillages, les marchandises de toute nature existant en magasin et chez
les fournisseurs en la clientèle et les relations ». Bovendien stelden Marc Revol en Roger
Roy de nieuwe onderneming alle uitvindingsbrevetten, merken en modellen die ze samen
of afzonderlijk bezaten voor de duur van de onderneming gratis ter beschikking voor België, Belgisch Congo en het Groot-Hertogdom Luxmburg.
De aandelen waren als volgt verdeeld: « En rémunération de leur apport sous le lettra
A il est attribué à Mme.Veuve Mors-Bergman, neuf cent soixante actions de cinq cent fancs
chacune, liberées de septante cinq pour cent, et quatre cent quatre vingt parts de fondateur
de présente société, et M. Marc Revol reçoit cent trente six actions de cinq cent francs
chacune liberée de septante cinq pour cent et de soixante-huit parts de fondateur . En rémunération de leur apport sous la lettre B il est atribué a M. Marc Revol six centsoixantesix parts de fondateur et à M. Roger Roy trois cent trente-quatre parts de fondateur. Les
neuf cent quatre actions restantes, après la rémunération des apports sont souscrites
comme suit : M. Roger (2), Mme.Dufau (geboren Mors, 202), M. Max Vereecken (674)

3

Annexes au Moniteur Belge de 1930, premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes, procesverbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte
3951, pp. 3228-3230
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Mme. Malpertui-Closset (6), M. Antoine Duson (20) »4. Deze manier van aandelenverdeling (kapitaalsaandelen-stichtersaandelen) was kenmerkend voor de jaren dertig.
Op 23 juni 1934 werd besloten om te verhuizen naar de Rue des Goujons 44-64 te Anderlecht waar nieuwe, moderne fabrieksgebouwen werden neergepoot5. R.R. Radio was
een redelijk succesvolle firma. Op het einde van het dienstjaar 1934 had de onderneming
een winst van 9.329.70 frank geboekt6. De balans van juni 1935 gaf een winst van 522.27
frank7.

luchtfoto van de nieuwe R.R. fabriek in de Rue des Goujons 44-46 te Anderlecht. (Radio-Home,
1934)

1.4. Radio-Electrical Association Limited (R.E.A.L.), (1930-1935)
4

5

6

7

Annexes au Moniteur Belge de 1932, premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes, procesverbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte
3050, p. 2224
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 10435, p. 329
Annexes au Moniteur Belge de 1935, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 2086, p. 1616
Annexes au Moniteur Belge de 1936, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes, procesverbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte
657, p. 536
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Samenwerkende Maatschappij opgericht op 16 maart 1930 en gevestigd in de Greytstraat 2/Wetstraat 82 te Antwerpen. De stichtende leden waren aannemer Theodoor de
Moor (Willebroeck), de handelaars Arnold (Carnotstraat 74, Antwerpen) en Livin van
Camp (Jaak de Braekeleerstraat 17, Borgerhout), technicus Lucien Cotils (Greystraat 2,
Antwerpen), staatsbeambte Louis de Borger (Van Vaerenbergstraat 34, Berchem) en ondernemer Bernard Maes.
Het doel van de maatschappij luidde: […] “den handel, den aankoop en verkoop, handel in commissie en in consignatie, in commissie en consignatie gevend, van radioapparaten, onderdeelen en aanverwante artikels, spreekmachinen, enz., aanstellen van agentschappen, zoowel in den vreemde als in België, in t‘ kort, al wat electriciteit en mekaniek
aangaat”[…]8.
Het minimumkapitaal was bepaald op 50.000 frank bestaande uit honderd aandelen van
500 frank die als volgt verdeeld waren: T. De Moor (40), A.Van Camp (24), L. Van Camp
(24), L. Cotils (4), R. Ocket (1), L. De Borger (6) en B. Maes (1)9.
Nauwelijks drie jaar later ging R.E.A.L (7 mei 1935) in vereffening10.

1.5. Anvers-Radio (Ommeganck et C°, 1930-1931)/ Anvers Radio (1931-)

Deze onderneming, gevestigd op de Grote Steenweg 24 te Berchem, werd gesticht op
24 april 1930 door de handelaars Raphael Ommeganck (Varenlaan 15, Wilrijk) en Antoon
Henrichs (Ballaertstraat 58, Antwerpen) met de « montage, l’achat et la vente de tous appareils de téléphonie et de télégraphie sans fils et de tous accessoires rélatifs à la radiophonie et la radiotélegraphie » als doel. Henrichs bracht een kapitaal van 50.000 frank
in11.

8

9

10

11

Annexes au Moniteur Belge de 1930, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 2929, p. 2469
Annexes au Moniteur Belge de 1930, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 2929, p. 2471
Annexes au Moniteur Belge de 1935, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 13626, p. 327
Annexes au Moniteur Belge de 1930, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8264, p. 3335
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Op 22 april 1931 ging men over tot ontbinding. Op 20 april was reeds een nieuwe onderneming onder dezelfde naam opgericht voor notaris Joseph Verhelst te Berchem. De
locatie werd nu de Anselmostraat 26 te Antwerpen. Anvers-Radio had succes geboekt en
ging over tot uitbreiding. Ommeganck en Henrichs associeerden zich met de handelaars
Hendrik Verhaegen (Janssenlei 9, Boekhout), Honoré Philipsen (Anselmostraat 11, Antwerpen) en de bedienden Gustave Hes (Anselmostraat 15, Antwerpen), Louis Rooses
(Sanderusstraat 37, Antwerpen) en Joseph De Cnodder (Drukpersstraat 20, Antwerpen).
Het doel van de nieuwe maatschappij luidde: […] “handel in, en zoo nodig, het vervaardigen van radioartikelen en al hetgeen wat hiermede rechtstreeks verband houdt”12.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 600.000 frank, vertegenwoordigd door
600 aandelen van 1.000 frank. De handelszaak in de koop en verkoop van radiotoestellen
in de Anselmostraat werd, met inbegrip van all fondsen, ingebracht door Raphaël Ommeganck die ook belangen had in La Radiophonie Belge. Hiervoor werden hem 217 kapitaalsaandelen en 417 stichtersaandelen toegekend. Henrich deed hetzelfde met zijn handelszaak Anvers-Radio Ommeganck et Cie. in de Grote Steenweg 24. Hij ontving daarvoor
90 kapitaalsaandelen. De overige kapitaalsaandelen werden onderschreven door: Ommeganck (29), Henrichs (85), Verhaegen (175), Hes (1), Rooses (1),Philipsen (1) en De Cnodder (1)13. Op 4 oktober 1932 werd het kapitaal gereduceerd tot 358.000 frank14.

12

13

14

Annexes au Moniteur Belge de 1931, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 7265-66, p. 2751
Annexes au Moniteur Belge de 1931, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 7265-66, p. 2751
Annexes au Moniteur Belge de 1931, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 13552, p. 570
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1.6. Firme Radio Brabant (1930-)

Deze sociéte en nom collectief, gevestigd
in de Boulevard Emile Bockstael 94 te Brussel
werd opgericht op 3 juni 1930 door Robert
Gerard (Avenue Houba-Strooper 59, Brussel)
en René Van den Berg (Avenue Denayer 51,
Vorst).
Het kapitaal bedroeg 100.000 Belgische
frank. Beide aandeelhouders brachten elk de helft van dit bedrag in. Men trad op als algemeen agent van het merk Owin (Dui.)15.

1.7. Les Transformateurs B.B. (Blaimont & Bayot, 1930-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Avenue Haverskerke 10 te Vorst, werd
gesticht op 12 juni 1930 te Brussel door de ondernemers Moïse-Joseph Blaimont (Avenue
Haverskerke 10, Vorst) en Victor Bayot (Rue Henri Van Zuylen 52, Ukkel) met als doel
“la fabrication de transformateurs électriques ainsi que de tout matériel électrique, l’achat
et la vente de toutes matériel premières entrant dans la dite fabrication, l’achat et la vente
de tous produits et matériel fabriqué ».
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 157.000 frank16.

1.8. Lumiére et Radio (Lura, 1930-1932)/ Anciens Etablissement M. De Brauwere et
J. Smeyers (1930-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Dambrugge 74 te Antwerpen, werd
gesticht op 22 juli 1930 voor notaris Albert Evenpoel te Ninove. Betrokken bij de oprichting waren ingenieur Maurice de Brauwere (Rue Longes des Bateaux 102, Antwerpen),
handelaar Joseph Smeyers (Rue Dambrugge 74, Antwerpen), elektricien Edouard Smets
(Chaussée de Boom 412, Antwerpen), beheerder van maatschappijen Armand de Brauwere
15

16

Annexes au Moniteur Belge de 1930, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10079, p. 4665
Annexes au Moniteur Belge de 1930, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 1165, p. 132
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(Rue Caputsteentoren 65, Mechelen), handelsvertegenwoordiger Jean Pooters (Rue Herman 5, Schaerbeek), technicus Edouard Steppé (Longue Rue des Bateaux 102, Mechelen),
Alice Mees (Rue Leegheid 12, Mechelen) en Hélène Mees (Rue Leeheid 12).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “de faire pour son compte et pour compte de
tiers, en Belgique et à l’étranger, l’achat t la vente de tous appareisl radiophoniques, mécaniques et électriques, ainsi que leur installation et réparation » Het maatschappelijk
kapitaal was vastgelegd op 200.000 frank 17.
Op 31 oktober 1932 werd de onderneming ontbonden18.

1.9. Radio-Service (1930-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Marché-aux-Herbes 99 te Brussel,
werd op 18 augustus 1930 opgericht voor Notaris Emile Marchant te Ukkel. Bij de stichting waren betrokken: advocaat voor het hof van beroep Jaques Baerts (Avenue MichelAnge 29, Brussel), boekhouder Henri-Robert Buysene (Rue Louis Sobry 38, Vilvoorde),
Caroline De Cock (Avenue Vert-Chasseur 38, Ukkel), Raymond de Cock (Lénay), ingenieur ridder Maurice de Wauters d’Oplinter (Avenue du Vert-Chasseur 38, Ukkel), ondernemer Etienne Hans (Rue du Lombard 53, Brussel), ingenieur Jules Pêtre (Rue de la Source 58, Saint-Gilles lez-Bruxelles) en Kolonel bij de cavalerie op rust, ridder Frédéric de
Wouters d’Oplinter.
De onderneming was gericht op […] “l’achat, la vente pour son propre compte ou
pour compte d’autrui, et accessoirement la mise en oeuvre de tout ce qui concerne la radiophonie, l’électricité, le phonographe, la cinématographie et les accesoires
d’automobiles, ainsi que toutes opérations quelconques se rattachant de près ou de loin à
son object social » [...]19.
Het kapitaal was vastgelegd op 60.000 Belgische frank vertegenwoordigd door 120
aandelen van 500 frank. De aandelenverdeling zag er als volgt uit: J. Baerts (16), R. Bu-

17

18

19

Annexes au Moniteur Belge de 1930, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 12806, p. 1523
Annexes au Moniteur Belge de 1932, QuatrièmeTrimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 14492, p. 1272
Annexes au Moniteur Belge de 1930, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 13406, pp. 1990-1991
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seyene (18), R. De Cock (10), C. De Cock (44), M. de Wouters d’Oplinter (2), E. Hans (6),
J. Pêtre (20) en F. de Wauters d’Oplinter (4)20.

1.10. Etablissements Supérior (1930-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Antwerpen, werd gesticht in september
1930 met “la fabrication, l’achat et la vente de tous articles de télégraphie sans fil, phonographes, pick-ups et de tout ce qui s’y rattache »21.

1.11. Art-Musical (1930-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue de la Charité 23 te Brussel, werd
gesticht in september 1930. Het maatschappelijk doel luidde: “le commerce de musiques,
instruments de musique phonographes, disques, appareils de télégraphie sans fil appliqués
à l’art de la musique et tous accessoires s’y rapportant, l’impression et l’édition d’oeuvres
musicales,

l’organisation

de

concerts

et

représentation

musicales,

fabrication

d’instruments de musique, phonographes et appareils de réception et en généralement tout
ce qui rapporte directement à l’art musical.
Het kapitaal bedroeg 70.000 frank22.

1.12. A. Schindeler, M. Bougarel & Co. (1930-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue Markelbach 144 te Brussel, werd
gesticht in september 1930 door expert-boekhouder Auguste Schindeler (Rue Markelbach
144, Brussel), ingenieur Marcel Bougarel (Boulevard d’Anspach 149, Brussel) en Germaine Bertrand (Rue de Robiano 83, Brussel).
Het maatschappelijk doel luidde: “la fabrication, la vente et la représentation des machines parlantes sur procédé nouveau (phonographes, appareils de T.S.F., etc.) et tout ce
qui se peut rapporter »23.
20

21

22

Annexes au Moniteur Belge de 1930, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 13406, p. 1990
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, septembre 1930, p. 376
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, février 1930, p. 158
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1.13. Imperial Company (1930-)

Deze société coopérative, gevestigd in de Rue du Brabant 110 te Brussel, werd gesticht
in september 1930. Het maatschappelijk doel luidde: “la construction, la fabrication et le
commerce de tous appareils de phonographie, de télégraphie sans fil » [...]24.

1.14. Phonedibel Centrale belge d’éditions phonographiques (1930-)

Brusselse onderneming, gesticht in september 1930, met een kapitaal van 350.000
frank. Het maatschappelijk doel luidde: “l’industrie et le commerce de tout ce qui rapporte
à l’enregistrement, l’inscription, la transmission et la réproduction des ondes sonores, ou
des ondes lumineuses » [...]25.

1.15. Loewe Radio Belge (1930-)

Deze Duitse onderneming stichtte
op 3 november 1930 voor notaris
Scheyven een filiaal in de Quai de
Willebroeck 3 te Brussel: de S.A.
Loewe Radio Belge. In de jaren twintig
was men reeds aanwezig geweest op de
Belgische markt. Loewe maakte voor
de verdeling van haar toestellen gebruik
Loewe, een fabrikant uit het Duitse Berein-Friedenau
vond als snel zijn weg naar de Belgische markt (La
Radio-Industrie, 1937)

van regionale agenten. Het initiatief
voor een Belgisch filiaal werd genomen
door de Franse afdeling.

Betrokken bij de oprichting waren: La Société Française à responsabilité limitée
Loewe (Rue Frédérick Lemaître 19, Parijs), de handelaars Alfred Levy (Rue Scheffer 28,
Parijs), Bruno Hoffmann (Rue de l’Abbaye 51, Ixelles), Emile Wibaux (Chaussée d’Ixelles
37, Ixelles), Maurice Lambrechts (Rue du président 17, Ixelles), Paul Bernstein (Kurfur23

24

25

La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, september 1930, p. 88
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, september 1930, p. 88
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, septembre 1930, p.88
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stendam 155, Berlijn) en directeur van maatschappijen Clément Deberghes (Rue Delocht
92, Schaerbeek).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “la fabrication et le négoce, nottament l’achat et
la vente de tout matériel rélatif à la télégraphie sans fil, ainsi que de tous autres appareils
électriques ou mécaniques et de leurs accessoires »26.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 50.000 frank, vertegenwoordigd door
100 aandelen van 500 frank en onderschrevend door: de Soc. Française Loewe Radio (94),
A. Levy (1), B. Hoffmann (1), E. Wibaux (1), M. Lambrechts (1), P. Bernstein (1), C. Deberghes (1)27.
Loewe bleek in de jaren dertig succesvol. Zo boekte men in 1935 een winst van
42.406.67 frank. Het dienstjaar 1936 werd afgesloten met een winst van 10.613.50 frank28.

1.16. Entreprise Général de la radio (1930-1935)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue du Margrave 12 te Antwerpen, werd
gesticht op 22 november 1930. In 1935 werd de maatschappij ontbonden29.

1.17.

Société Coopérative Henal Pour la vente d’articles de phonographie et de radiographie (1930-)

Deze samenwerkende maatschappij werd gesticht in december 1930. Het maatschappelijk doel luidde: “toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement
ou indirectement au commerce et à l’industrie des instruments de musique mécanique,
haut-parleurs et autres machines parlantes, d’instruments de télégraphie et de téléphonie
sans fil et autres applications en général » [...]30.
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27

28

29
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Annexes au Moniteur Belge de 1938, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 15443, p. 1585
Annexes au Moniteur Belge de 1938, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 15443, p. 1585
Annexes au Moniteur Belge de 1938, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 3458, p. 2294
La Radio Industrie. Revue Professionelle de la T.S.F. , la télévision et des industries connexes, sociétés
nouvellement constitués, octobre 1935
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, décembre 1930
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1.18. Le Carillon (1930-)

Deze société coopérative, gevestigd in de Avenue Maréchal Foch 79, werd gesticht in
december 1930. Het maatschappelijk doel luidde: “l’achat et la vente de, tant à terme
qu’au comptant, de tous articles d’horlogerie, de bijouterie, d’appareils de téléphonie sans
fil et d’appareils reproducteurs de musique »31.

1.19. Radio-Lewa (1930-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd
aan in Boulevard d’Ypres 23 te Brussel, werd
opgericht op 18 december 1930 voor notaris
Jules Marescaux te Anderlecht. Het kapitaal
was volledig Nederlands. Betrokken bij de
stichting waren de handelaars Philip Van
Leeuwen
Radio-Lewa produceerde radiotoestellen en radiophono combinaties die sterk geïnspireerd waren op
Amerikaanse producten. Het was een Belgische
firma met buitenlands (Nederlands-Duits) kapitaal
(La Radio-Industrie, 1932)

(Singel

395,

Amsterdam)

en

echtgenote Jeanette Nykerk (Singel 395),
Franz Wittkamp (Rue du Boulet 24, Brussel,
Franziska Wittkamp (Ehrenfeldgürtel 161,
Keulen), Abraham Nykerk (Sarpathiark 79,

Amsterdam), handelaar Mozes Nykerk (Weesperstraat 38, Amsterdam), handelaar Isodore
Van Leeuwen (Haarlemmerstraat 92, Amsterdam).
Doel van de maatschappij was […] “le commerce sous toutes ses formes, la fabrication
et la réparation detous appareils mécaniques, électriques, scientfiques, généralement
quelquonques, de leurs pièces détachées et accesoires, ainsi que de tous articles s’y rapportant directement ou indirectement »[...]. 32
Het kapitaal was vastgelegd op 100.000 Belgische Frank verdeeld over 100 aandelen
van 1.000 frank. De structuur zag eruit als volgt: J. Nykerk, echtgenote van Van Leeuwen

31

32

La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, décembre 1930
Annexes au Moniteur Belge de 1931, premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 161, pp. 123-125
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(36), P. Van Leeuwen (2), Frans. Wittkamp (35), Franziska. Wittkamp (5), A. Nykerk (20),
M. Nykerk (1) en I. Van Leeuwen (1)33.
De onderneming concentreerde zich op de private opnames van muziek en woord. In
1932 jaar ging men van start met de productie van eigen ontvangtoestellen (Standard, Luxe
en Combiné)34.

33

34

Annexes au Moniteur Belge de 1931, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 161, p.124
La Radio-Industrie, revue professionelle de la T.S.F. et des industries connexes, Fitz-Patrick, Bruxelles,
September 1932, p. 603.
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2.

1931

2.1. Société Belge des Etablissements Braunberger-Richebe (1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Brussel, werd gesticht in 1931 met een kapitaal van 150.000 frank. Het maatschappelijk doel luidde: “toutes entreprises pouvant se
rattacher aux industries cinématographiques, théatrales, radiophoniques, etc »35.

2.2. Counotte & Louvrier (1931-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue St.-Léonard 139 te Luik, werd gesticht in 1931. Het maatschappelijk doel luidde: “la construction et la vente de d’appareils
d’électricité et de radio »36.

2.3. Radio En gros-Handel Sal. Lierens (1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Demanstraat te Deurne-Noord, werd gesticht op 7 februari 1931 voor notaris Paul Butaye te Antwerpen Bij de oprichting waren
vrijwel uitsluitend Nederlandse handelaars betrokken: Salomon Lierens (Amstel 97, Amsterdam), Benjamin Flesschedrager (Weesperstraat 103, Amsterdam), Lion Roos (Nieuwe
Prinsengracht 43, Amsterdam), Jozef Coezyn (Demanstraat 7, Deurne-Noord), Jaques Coezyn (Nieuwe Kerkstraat 143, Amsterdam), Gerrit Coezyn (Nieuwe Kerkstraat 143, Amsterdam) en Louis Ancona (Amstel 97, Amsterdam).
Het doel van de maatschappij luidde: […]”het importeeren en exporteeren van radioartikelen in het algemeen” […]37
Het kapitaal was vastgelegd op 50.000 Belgische Frank, vertegenwoodigd door 50
aandelen van 1.000 frank en onderschreven door: S. Lierens (40), B. Flesschedrager (3), L.
Roos (2), Jozef. Coezyn (2), Jaques Coezyn (1), G. Coezyn (1) en L. Ancona (1)38.
35

36

37

La Radio-Industrie, revue professionelle de la T.S.F. et des industries connexes, Fitz-Patrick, Bruxelles,
1931
La Radio-Industrie, revue professionelle de la T.S.F. et des industries connexes, sociétés nouvellement
constitués, 1931
Annexes au Moniteur Belge de 1931, premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 1479, p. 1459
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2.4. V.I.R.O.-Radio (Vlaamsche Ondernemere Radio en Radiovisie Onderneming),
(1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd aan de
Turnhoutse baan 412 te Borgerhout werd gesticht op
10 maart 1931. Afgevaardigd bestuurder was Joseph
van Dijck, ingenieur en één van de radio- en
televisiepioniers uit het Antwerpse39. Hij stelde tevens
het Radiojaarboek 1934 samen. Van Dijck was één
van de eersten die in België met televisie experimenteerde.
Het maatschappelijk doel luidde: “het oprichten,
uitbaten van alle handels- en nijverheids en financiële
zaken en ondernemingen, bijzonder dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kunnen gebracht
worden met de algemeene radiotechniek, radiofonie,
televisie, radio-omroep en telemekaniek” Het kapitaal
Met de telechor kon men in België
uitzendingen van de Engelse, Franse en
Duitse televisiestations ontvangen.
Televisie brak echter niet door in België
wegens praktische problemen. Een
televisietoestel was bovendien nog vele
malen duurder dan een radio
(Radiojaarboek 1934)

bedroeg 2 miljoen frank 40.
V.I.RO. was, voor zover bekend, de eerste
Belgische

ondernemer

die

een

televisietoestel

fabriceerde én ook op de markt bracht: de TelechorViro. Daarnaast bood men ook opleidingen aan tot
radiotechnicus. De onderneming werd echter geen

succes omdat de tijd nog niet rijp was voor een nieuw medium. De radio was nog verre van
in alle gezinnen aanwezig.
Op 31 december 1933 had men reeds 846.618.24 frank verlies geleden41. In januari
1934 werd het vermogen van de maatschappij door de Antwerpse Rechtbank van Koophandel onder gecontrolleerd beheer geplaatst42.

38

39

40

Annexes au Moniteur Belge de 1931, premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 1479, p. 1459
Annexes au Moniteur Belge de 1932, deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 5725, p. 1886
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juillet 1931, p. 477
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2.5. Radio-Batenburg (1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Mechelse Steenweg 123 te Antwerpen,
werd gesticht op 14 april 1931 voor notaris Gerard Guedens te Antwerpen. Betrokknen bij
de stichting waren de Nederlandse handelaars Petrus-Willebrordusanthonius Batenburg
(Heemraad Singel 334, Rotterdam), Antonius-Henricus-Wilhelmus Zonhoven (Sarpaatstraat 109, Amsterdam), Pieter Maarleveld (Essenburg Singel, 122), Maria-LudovicaGouda-Johanna-Petronella van der Drift (echtgenote van Batenburg), Cornelia-Hillegonda
Verlooy (echtgenote van Zonhoven), Paula-Wilhelmina de Waard (echtgenote van Maarleveld) en Arthur Thomas (Adriaan Mildertstraat, Rotterdam).
Het doel van de vennootschap was: […] “ de fabricatie, aanleg, reparatie en den handel in radio telegrafische artikelen en installaties en alles wat in den minsten zin des
woords daarmee verband houdt”43.
Het kapitaal was vastgelegd op 150.000 Belgische frank verdeeld in 150 aandelen van
1.000 frank over Batenburg (25), Zonhoven (25), Maarleveld (25), Batenburg-Van der
Drift (20), Zonhoven-Verlooy (20), Maarleveld- De Waard (20) en Thomas (15)44.

2.6. Gesquire & Delefortrie (1931-)

Deze société en nom collectif, gevestigd aan de Chaussée d’Audenaerde 3 te Kortrijk,
werd gesticht in mei 1931 en had “ventes et répérations d’autos et radio’s”45.

41

42

43

44
45

Annexes au Moniteur Belge de 1934, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9885, p. 4333
Annexes au Moniteur Belge de 1935, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 2189, p. 1678
Annexes au Moniteur Belge de 1931, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 6775, p. 2368
Ibidem
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, mai 1931, p. 389
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2.7. N.J. Mc. Hugh & Co., American Radio Importers (1931-)46

Deze
simple,

société

en

gevestigd

commandité

Chaussée

de

Haecht 96, Schaerbeek, werd gesticht
in

mei

1931.

De

maatschappij

importeerde de Amerikaanse radio’s
Clarion.
Het maatschappelijk doel luidde:
“l’achat, la vente, de tous appareils
de T.S.F., simples ou combinés avec phono, films parlants, télévision, le montage et
l’achèvement d’appareils et des meubles s’y rapportant, l’achat et la vente d’horloges mécaniques »47.

2.8. Société belge des equipments Cinématographiques (1931-)

Deze naamloze vennootschap met een kapitaal van 50.000 frank, gevestigd in de Rue
des Plantes 74 te St.-Joost-Ten-Node, richtte zich op alles wat te maken had met cinema,
versterking en draadloze telegrafie48.

2.9. Grundman et Gross (Radio-Monde) (mei 1931- oktober 1931).

Deze société en nom collectif, gevestigd aan de Place de Digue 42 te Charleroi, werd
gesticht op 15 mei 1931 door de handelaars Maurice Grundman (Rue des Déportés 19,
Lodelinsart) en Bernard Gross (Kaiserstraat 57, Dortmund).
Het doel van de onderneming luidde: […] “le commerce, achat, vente, commission,
importation de tous pays, Allemagne compris, et exportation sauf en Allemagne, fabrication T.S.F. et, en général, de tous articles, appareils, accessoires ou pièces détachées se

46
47

48

publiciteit: Mc. Hugh (La Radio-Industrie, 1932)
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, mai 1931, p. 389
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, mai 1931, p. 389
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rapportant à la T.S.F. et à la radio et à la télévision, et de tous articles connexes dont
l’adjonction paraîtrait intéressante49.
Reeds op 14 oktober 1931 werd de onderneming onbonden50.
2.10. Ateliers d’ Electricité (A.E.L., 1931-)51

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Delimbourg 17 te Marcinelle, werd
gesticht op 18 mei 1931 voor notaris Van Bastelaer te Charleroi. Betrokken bij de oprichting waren ondernemer Fernand Lagneaux (Rue Delimbourg 17, Marcinelle), rentenier
Auguste Lagneaux (Rue du Progrès 82, Damprémy) Julliette Veracheter (weduwe van Joseph Deschamps, Rue Bodson, Gilly), tourneur en fer Augustin Lagneaux (Rue JulesDestrée 86, Jumet), Roger Mareels (Rue des Glacières 116, Marcinelle), vertegenwoordiger Fritz Sabbe Avenue d’Afsné 54, Gent) en expert boekhouder Victor Bouba (Rue Damzelles 38, Marcinelle).
Het doel van de maatschappij luidde: […]
“ la fabrication, le commerce de transformateurs pour T.S.F. et sonneries, filtres,
redresseurs, transfos pour amplis et, en général, la fabrication et le commerce de tous
appareils électriques »52.
Het

maatschappelijk

kapitaal

was

vastgelegd op 625.000 frank, vertegenwoordigd door 1.250 aandelen van 500 frank.
Fernand Lagneaux bracht de activa en de
passiva ter waarde van 598.000 frank in
afkomstig van een handelsfonds dat in
Marcinelle uitgebaat werd. In ruil daarvoor werden hem 1.196 kapitaalsaandelen toege-

49
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51
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Annexes au Moniteur Belge de 1931, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9359, p. 4413
Annexes au Moniteur Belge de 1931, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 14477, p. 800
publiciteit, A.E.L. (La Radio-Industrie, 1931)
Annexes au Moniteur Belge de 1931, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9138, p. 4335
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kend. De overige 54 aandelen werden onderschreven door: F. Lagneaux (34), Auguste
Lagneaux (7), J. Verachter (5), Augustin Lagneaux (2), R. Mareels (2), F. Sabbe (2) en V.
Bouba (2)53.

2.11. Radio-Mecanica (Ramec), (1931-)

Deze naamloze vennootschap, met vestiging te Antwerpen, werd gesticht op 22 juni
193154 voor notaris Julien de Backer te Borgherhout. Betrokken bij de oprichting waren de
handelaars Herman Blitz (Engelschelei 10, Borgerhout, 15 aandelen) en John van Hooydonck (Lange Leemstraat 77, Antwerpen, 10 aandelen), technicus Jaak Lap (Ramstraat 8,
Antwerpen, 5 aandelen), rekenplichtige Karel De Leu, Zonnewijzerstraat 40, 10 aandelen),
handelaar Jules Verhulst (Tissiusstraat 9, Deurne, 5 aandelen), Carolina Bleeck, echtgenote
van Blitz (15 aandelen) en Philomena Ramaekers (Ramstraat 8, Antwerpen)55.

2.12. O. Van Sant & F. De Rayter “Radiolina” (1931-)

Deze maatschappij in gezamenlijke naam, gevestigd aan de Groote Steenweg 109 te
Berchem-Antwerpen werd gesticht in juli 1931. Het maatschappelijk doel luidde: “het uitbaten van een élektrotechnisch werkhuis, de verkoop van alle toestellen, het daarstellen
van alle inrichtingen in verband met elektriciteit, pick-up en alle mogelijke toestellen der
elektrotechniek”56.

2.13. Cinés belge réunis (Ciber, 1931-)

Deze naamloze vennootschap, met vestiging aan de Place de Martyrs 19 te Brussel,
werd gesticht in juli 1931. Het maatschappelijk doel luidde: “l’exploitation de salles de
cinémas, l’expoitation d’entreprises théatrales et de divertissements généralement quel-
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Annexes au Moniteur Belge de 1931, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9138, p. 4335
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juillet 1931, p. 477
Annexes au Moniteur Belge de 1931, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10935, p. 325).
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juillet 1931, p. 477
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conques, la vente et la location de machines cinématographiques ou autres se rattachant à
l’industrie de du gramophone ou de la télégraphie sans fil, la reproduction du film cinématographique, la vente et la location des films cinématographiques et, en général, tout ce
qui se rattache à l’industrie cinématographique et théatrale ». Het kapitaal bedroeg
200.000 frank57.

2.14. Etablissements de la Saulx & Steinbach (1931-)

Deze naamloze venootschap met vestiging in de Rue du Japon 19 te Ukkel werd gesticht in juli 1931. Het kapitaal bedroeg 600.000 frank. Het maatschappelijk doel luidde:
“le commerce de tout matériel, de tous objets de télégraphie sans fil, de radiophonie et de
télévision »58.

2.15. Boudart & Albertz (1931-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue de la Campine 151 te Luik, werd
gesticht in juli 1931. Het maatschappelijk doel luidde: « la fabrication et la commerce
d’appareils de télégraphie ou téléphonie sans fil »59.

2.16. J. Somers (1931-)

Deze maatschappij in gezamenlijke naam, gevestigd in de Justiciestraat 34 te Antwerpen werd gesticht in juli 1931. Het maatschappelijk doel was de aankoop, verkoop, ruil,
vervaardiging en herstelling van alle soorten phonografen, radio-artikelen en alles wat met
deze nijverheidstak en handel verbonden was60.
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La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juillet 1931, p. 477
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juillet 1931, p. 477
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juillet 1931, p. 477
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juillet 1931, p. 477
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2.17. M.V. Haillez & M.A.L. Devillez (1931-)

Deze société en nom collectief werd opgericht door twee ingenieurs constructeurs en
was gevestigd in de Rue Jan Blockx 36-38.
Het maatschappelijk doel luidde:“ la construction et la vente de transformateurs électriques de petite, moyenne puissances et d’appareils divers, tels que redresseurs de courants, chargeurs d’accus, selfs, etc »61.

2.18. Sarov-Verkoop Centrale (1931-)

Deze samenwerkende maatschappij ontstond op initiatief van de Socialistische Abeiders Omroep en was gevestigd in de Van Ertbonstraat 19 te Antwerpen. Er bestond eveneens een tegenhanger in Wallonië (R.E.S.E.F.). Het maatschappelijk doel luidde: “het uitbaten van alle radiohandel, nijverheid en aanverwanten” [...]62.
2.19. Radio Electric Corporation (R.E.C.), (1931-)63

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Boulevard Emile-Bockstael, werd gesticht op 3 augustus 1931 voor Notaris Richier te Brussel. Betrokken bij de oprichting
waren: De S.C. Société d’Assurances Commerciales vertegenwoordigd door expert Boekhouder en beheerder van de nieuwe maatschappij Raoul-Louis Lammers (Rue Verhoeven
2, Brussel), de ondernemers Henri Ringoot (Rue Pierre De oster 67 Vorst), Henri van Cutsem (Rue Verhoeven 2, Brussel) en Clément-Henry-Joseph Leveugle (Champ du Vertchasseur 68, Brussel), de ingenieurs Joseph Burgraeve (Chaussée de Forest 273, Vorst) en
Charles Buhrdorf (Rue Liedts 13, Schaerbeek), handelaars Joseph-Antoine Legros (Rue
Liedts 13, Schaerbeek) en Jean-Charles-Constant Cassiman (Rue Guillaume Kuhnen 14,
Schaerbeek), rentenier Françoise Nevens (Rue de Rusbroeck 4, Brussel), ondernemer in
verf Philippe Gits (Rue de Gravellines 45, Brussel), constructeur Adrien De Backer (Rue
Fernand Séverin 54, Brussel) en boekhouder Jean-baptiste Van Calck (Boulevard Emile
Bockstael 133).
61
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La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juillet 1931, p. 477
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juillet 1931, p. 477
publiciteit : R.E.C. (La Radio-Industrie, 1937)
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Het

doel

van

de

onderneming luidde: […] “
la vente et la fabrication de
tous

appareils

radio-

éléctriques et électriques »
[...]64.
De firma fungeerde als
algemeen agentschap voor België van de ontvangers Schaub.
Het kapitaal was vastgelegd op 250.000 frank vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder waardebaling en verdeeld over La Société d’Assurances commerciales (100),
R.L. Lammers (100), J. Burgraeve (20), J.A. Legros (40), J.C.C. Cassiman (26), J. Engel
(14), P Gits (20), C. Buhrdorff (100), A. De Backer (30) en J.B. Van Calck (30)65.

2.20. Radio-Américaine (1931-)

Deze naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel in de Rue des Goujons te
Anderlecht werd gesticht op 8 september 1931 voor notaris Georges Beumier te Brussel.
Betrokken bij de oprichting waren: de ingenieurs Gaston Nemours (Avenue des Sycomores
2, Villa Montmorency, Parijs), Joseph Wengler (Rue Mühlerbach 91, Eich-Luxemburg) en
René de Gueldre (Chaussee de Wavre 428, Etterbeek), de handelaars Placide Nisolle (Rue
de Marchovelette 17, Namen) en Henri Douxchamps (Rue Henri-Lemaître 31, Namen),
handelaar Fernand Frays (Rue des Pierres 94, Brugge) en boekhouder Emile Hanon (Rue
des Ortolans 10, Watermael-Boitsfort.
Het doel van de maatschappij luidde: […] “la fabrication, le commerce, l’installationet
la réparation de toutes machines et appareils électriques ou autres, et notamment, des appareils de télégraphie sans fil »[...]66 .
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Het kapitaal bedroeg 300.000 frank in de vorm van zestig aandelen van 5000 frank.
De aandelenverdeling zag er als volgt uit. G.N. Godeau (3), R. De Gueldre (25), F. Frays
(14°), J. Wengler (3), P. Nisolle (7), H. Douxchamps (7) en E. Hanon (1).67

2.21. Radio Triomf (Verhoeven en Verschueren), (1931-1934)

Deze maatschappij in gezamelijke naam, gevestigd te Borgerhout, werd gesticht op 23
september 1931 door Hendrik Frans Verhoeven (Turnhoutsche Baan 268, Borgerhout) en
Leopold-Jan-Hendrik Verschueren (Turnhoutsche baan, 271).
De vennootschap had […] “den handel in radioartikelen en al wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft” tot doel68.
Dit is een voorbeeld van een bedrijfje dat opgericht werd door buren of familieleden
die meenden te kunnen profiteren van de expansie van het medium radio in België. Op 15
oktober 1934 ging de maatschappij echter in liquidatie69.

2.22. Radio-Scaldis (1931-)

Deze société coopérative, gevestigd aan de Marché au Lait 20 te Antwerpen, werd gesticht op 23 oktober 1931. Het doel van de maatschappij luidde: […] “le commerce
d’accessoires et d’appareils de radio et tout ce qui se touche directement ou indirectement
à l’électricité, le phono et s’adjoindra » [...]70.
Het startkapitaal bedroeg 20.000 frank en werd ingebracht door rentenierster Jeanne
Cantillon (Rue Grein 39, Antwerpen, 14000 frank), arrimeur Lambert Gielen (Place St.Jean 12, Antwerpen, 1.000 frank), bediende V. Kaplan (Grande-Chaussée 633, Berchem,
1.000 frank), beheerder van maatschappijen J. Cantillon (Rue Rouge 8, Ukkel, 1.000
frank), beheerder van maatschappijen Charles Verstraete (Cruysstraat 21, Borgerhout,
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1.000 frank), bediende Louis Verstraeten (Avenue Prudent Bols 138, Brussel, 1.000 frank)
en de S.C. La Radiophonie Belge (Rue van Helmont 23, Brussel, 1.000 frank)71.

2.23. Piller-Spira-Piller (Belgian American Radio Corporation, 1931-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in Rue du Petit-Chien 13 te Antwerpen, werd
gesticht in november 1931 door handelaar Maurice Piller (Rue du Petit-Chien 15, Antwerpen), constructeur Léopold Spira (Rue Marins 18, Borgerhout) en vertegenwoordiger
Simon Piller (Rue du Petit-Chien 15, Antwerpen).
Het maatschappelijk doel luidde: “l’importation, l’exportation et la construction de
tous appareils et accessoires de radio et de gramophon »72.

2.24. Noorder Radiofabriek (Noraf, 1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Boeckenberglei 100 te Deurne-Zuid,
werd gesticht in 1931. De maatschappij vervaardigde en verhandelde radiotoestellen.
Het maatschappelijk doel luidde: “toutes opérations industrielles, commerciales,
financières concernant le commerce des appareils de T.S.F ». Het kapitaal bedroeg 60.000
frank73.

2.25. Scientific Radio Company (1931-1935)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue du Progrès te Schaerbeek, werd gesticht op 2 december 1931 voor notaris Jules Marescaux te Anderlecht. Betrokken bij de
oprichting waren: ondernemer Gaston De Coene (Rue de Zandbeek 119, Ukkel), handelaar
Hugo Uyterhoeven (Avenue Paul-Deschanel 19, Schaerbeek), handelvertegenwoordiger
Raymond Magritte (Rue Vanderlinden 70, Schaerbeek), bediende Richard Cateeuw (Rue
du Milan 21, Mortsel) boekhouder François Christiaens (Avenue Prince Ligne 153, Ukkel-
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St.-Coene), boekhouder Léon Bovi (Avenue du Ramier 13, Bosvoorde) en commercieel
directeur Alphonse De Cock (Rue Ferdinand-Campine 100, Diegem).
Het maatschappelijk doel luidde: “ le commerce sous toutes ses formes, la fabrication
et la réparation de tous appareils radioélectriques, électriques mécaniques et scientifiques,
généralement quelconques de leurs pièces détachées et accessoires, ainsi que de tous articles s’y rapportant directement ou indirectement »74.
Het maatschappelijk was vastgelegd op 450.000 frank, vertegenwoordigd door 450
aandelen van 1.000 frank en onderschreven door : G. De Coene (272), H. Uyterhoeven
(50), R. Magritte (120), R. Catteeuw (2), F. Christiaens (2), L. Bovi (2) en A. De Cock
(2)75.
Op 25 maart 1935 werd de maatschappij ontbonden76.
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2.26.

The Radio Distributing Company (1931-1934)/ Société Anonyme belge Ecko
Radio (1934-1935)/ S.A. Ecko Radio (1935-)/Société Coöperative Ecko Service
(1935-1937)

2.26.1. The Radio Distributing Company (1931-1934)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in
de Avenue de Margrave 45 te Antwerpen,
werd gesticht op op 17 december 1931 voor
notaris René De Winter te Antwerpen. Betrokken bij de oprichting waren: de handelaars
Isodore Lipschutz (Avenue de Belgique 23,
Antwerpen), Charles Gutwirth (Avenue van
Put 41, Antwerpen), Ferdinand Ruff (Rue van
Dyck 12, Antwerpen) en Charles Lipschutz
(Rue van Lerius 24, Antwerpen), beheerder
van

de

maatschappij

Georges

van

Cortenberghe (Chaussée de Malines 114,
Antwerpen), agent d’usine Laurent-Laurence
De Engelse Firma E.k.Cole, fabrikant van de
progressieve bakelieten radio’s Ecko koos in
1932 Antwerpen uit als verdeelcentrum.
(La Radio-Industrie, 1932)

Tuck

Sherman

(Avenue

Bosmans

23,

Antwerpen), en expert- boekhouder Nicolas
Gobets (Rue St.-Vincent 73, Antwerpen).
Het maatschappelijk doel luidde: […]

“l’agence, la distribution, la fabrication et la vente en Belgique d’appareils révepteurs de
télegraphie et de téléphonie sans fil (T.S.F.), ainsi que tout autre matériel radio-électrique,
tant commercial qu’industriel, se rapportant à l’industrie radiophonique »77.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 500.000 frank, vertegenwoordigd door
500 aandelen van 1.000 frank en onderschreven door: I. Lipschutz (150), C. Gutwirth
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Annexes au Moniteur Belge de 1931, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 16248, p. 2194
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(150), G. Van Cortenberghe (100), Sherman (50), F. Ruff (25), C Lipschutz (25) en N.
Gobets (5).78.
De maatschappij fungeerde als verdeler van het progressieve Engelse merk Ecko:
“Ecko est une production d’une des plus progressives, la E.K.Cole Ltd., de Southend. Partie de rien il y a sept ans, avec une capital de quelques Livres, cette firme occupe aujourd’hui plusiers milliers d’ouvriers et l’importatance de sa production augmente sans
cesse » 79. Deze radio’s werden gekenmerkt door de introductie van afstemschalen waarbij
men het station kon aflezen (in tegenstelling tot de gradenschaal). Diverse types werkten
op zowel gelijk- als wisselstroom droeg bij aan het succes van dit merk. Daarnaast waren
de Ecko ontvangers toonaangevend voor op het gebied van vormgeving en materialen.
Befaamd waren de cirkelvormige ontvangers uit bakeliet en dito stationsschaal. De vormgeving was van de hand van industriële vormgever Wells Coates. Dit merk introduceerde
het “design” begrip bij de productie van radiotoestellen. Het waren geen plompe bakken
meer, maar elegante huishoudtoestellen uitgevoerd in de toen in zwang zijnde art-deco
stijl.
In 1932 werd M. Henry-Victor Verells (“Crantock” Ridgeway Gardens West-Cliff-onSea, Essex), aangeworven als Export Manager. Antwerpen werd dus gekozen als de uitvalsbasis voor de Europese export. De zaken liepen echter niet voorspoedig, want eind
1933 tekende men 179.798.03 frank verlies op80.

2.27.2. S.A. belge Ecko Radio (1934-1935)/ S.C. Ecko Service (1935-1937)

Op 13 december 1934 veranderde de maatschappij haar naam in “Ecko Radio, Société
Anonyme belge”. In augustus van datzelfde jaar had E.K.Cole Ltd. het eerste cirkelvormige radiotoestel voorgesteld op de Radiolympia Exihibition te Londen. De maatschappelijke zetel werd overgeheveld van de Rue de Margrave 45 naar de L’Avenue de France 127
te Antwerpen81.
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In het dienstjaar 1933 had de Radio
Distrubution Company een verlies opgetekend
van 197.525.41 (perte reportée de l’exercice
1933). Aan het eind van 1934 had men dit
weten om te buigen in een bruto winst van
544.522.85 frank (bénéfice brut et profits divers)82. Het succes was aanzienlijk, wat onderstreept werd op 26 januari 1935 met de
stichting van de Société Coopérative Ecko

Links: vrouw met Ecko radio gefotografeerd door
Malindine voor de Daily Herald van 16 augustus
1934. Deze radio was het eerste cirkelvormige
model van de vooruitstrevende fabrikant en werd
tentoongesteld op de Radiolympia Exhibition 1934
te Londen. (inventaris:1983-5236_CO9751. Picture reference: 10432067, NMPFT Daily Herald
Archive)1.

Service..
De initiatiefnemers voor waren grotendeels dezelfde als die van de Radio
Distribution Company, de voorloper van de
Société Anonyme belge Ecko Radio: I. Lip-

schutz, G. Van Cortenberghe en Charles Gatwirth. Nieuwkomers waren handelaar Charles
Coppens (Avenue van Put 45, Antwerpen), handelaar Albert E. Rudelsheim (Chaussée de
Malines 106, Antwerpen), bediende Victor Schwarstein (Rue de l’Orient 50, Antwerpen)
en bediende Hyppolyte Van Den Bussche (Rue de Presbytère 33, Antwerpen).
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op een minimum van 100.000 frank. Er
werden aandelen van 2000 frank uitgegeven die werden onderschreven door: I. Lipschutz
(13), C. Coppens (23), G. Van Cortenberghe (2), C. Gatwirth (8), E. Rudelsheim (2), V.
Schwarstein (1) en H. Van Den Bussche (1).
Het maatschappelijk doel luidde: […] “ l’ agence exclusif, la distribution et la vente
d’appareils récepteurs de télégraphie et de téléphonie sans fil, de télévision, ainsi que tout
autre matériel radio-éléctrique importé ou manufacturé par la Société anonyme Ecko Radio établie à Anvers »83. De S.C. Ecko-Service werd dus de exclusieve verdeler van de
Ecko producten in België met vestiging in de Plaine de Malines (9-11) te Antwerpen.

82

83

Annexes au Moniteur Belge de 1935, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 11111, p. 637
Annexes au Moniteur Belge de 1935, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 850

361

2.27.3. S.A. Ecko Radio (1935-)

Op 1 augustus 1935 werd de maatschappelijke zetel
van de Société Anonyme Belge Ecko-Radio overgeheveld
van de Avenue de France 127 naar de Rue de Grammay,
het kantoor van de “liquidateur”...84. Op 25 juli was voor
notaris Alfred Vanisterbeek immers een nieuwe naamloze
Vennootschap, met vestiging in de Avenue de Schaerbeek
te Haren, opgericht. De firmanaam bleef behouden, maar
het woord belge werd geschrapt. In concreto betrof het een
overname

door

bewindvoerders

het
hadden

moederbedrijf.
vrijwel

De

allemaal

de

nieuwe
Britse

nationaliteit. Enkel Isodore Lipschutz bleef een rol spelen.
In 1935 werd er een
productieenheid opgestart te
Haren bij Brussel. De Belgische
invloed in het bestuur werd zo
goed als geweerd (La RadioIndustrie, 1935)

De maatschappelijke zetel bevond zich in de Rue Royale
219 te Brussel.
Het kapitaal was vastgelegd op 500.000 frank,
vertegenwoordigd door 500 aandelen van 1.000 frank

verdeeld over: beheerder van de maatschappij William-Stratfield Verrells (Branshore
Hants, 390 aandelen), Eric-Kirkham Cole (Bechive Lane, Chelmsford, Essex, 10 aandelen), secretaris van de maatschappij Edward-Basdill Willcocks (Scarborough Drive 36,
Leigh-On-Sea, Essex, 10 aandelen), commercieel directeur David Hart (Broadelyst Gardens, Thorpe Bay, 10 aandelen), ingenieur Edward-John Wyborn(Undercliff Garden,
Leigh-on-sea, 10 aandelen), Isaac Lipman (10 aandelen), Henri-Victor Verrells (Ridgeway
Gardens, Leigh-On-Sea,10 aandelen) en Isodore Lipschutz (50)85.
Het doel luidde nu: […] “la fabrication, la vente, la location, l’installation de tous appareils de T.S.F., de télévision, de réproduction électrique de son par gramophone ou autrement, et généralement de tous appareils éléctriques et de ce qui peut s’y rapporter
d’une façon quelconque»86. In plaats van volledige radiotoestellen te importeren werd nu
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in België een productie-eenheid opgestart. Ecko adverteerde in 1935: “La célèbre firme
Ecko, l’organisation radiophonique la plus réputée d’Angleterre vient d’ouvrir une usine à
Haren. Construit en Belgique, avec la main d’oeuvre belge, pour des auditeurs belges »
[...] (La Radio-Industrie, 1935).
De maatschappij kwam echter al snel in de problemen. Op 30 december 1937 werd de
S.C. Ecko Service ontbonden87. In 1938 pakten zich ook boven de S.A. Ecko Radio donkere wolken samen. De “perte de l’exercise” bedroeg toen 643.399.07 frank88.

2.28.

Etablissement Phocira, Articles Photo, Cinégraphiques et Radiophoniques
(1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue du Choeur 92 te Sint-JansMolenbeek, werd gesticht op 3 december 1931 voor notaris Jacques Richier te Brussel. Bij
de oprichting waren betrokken: ondernemer Louis Tagner (Rue du Choeur 92, Sint-JansMolenbeek), uitgever Robert Bourdon (Boulevard du Midi 52, Brussel), commercieel secretaris Hector Dubois (Bassée 66, Ecaussines-Lalaing), boekhouder Paul Dubois (Ecaussines-d’Enghien, Quartier Central 8), uitgever Firmin Desmet (Rue ’t Kint 58, Brussel),
ondernemer Arille Dubois (Quartier Central 8, Ecaussines-d’Enghien) expert-boekhouder
Georges Bourdon (Avenue Isidore Geyskens 14, Auderghem), technicus Fernand Deborgie (Rue Van der Elst 7, Brussel), handelaar Philippe Bronkhorst (Rue Verhas 21, Schaerbeek), en dokter in de medicijnen Pierre Criée (Rue du Lavoir 11, Seine et Oise, Frankrijk).
Het doel van de onderneming luidde: […] “toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou la vente, l’importation,
l’exportation, la fabrication ou la transformation de tous appareils, accessoires et articles
se rapportant à la industrie photographique, cinégraphique, radiophonique ou s’y rattachant »89.
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Het kapitaal bedroeg 1 miljoen Belgische frank, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen
van 1.000 frank en onderschreven door: L. Tagnier (330), R. Bourdon (148), H. Dubois
(343), P. Dubois (125), F. Desmet (1), A. Dubois (1), G. Bourdon (1), F. Deborgie (21), P.
Bronkhorst (20) en P. Criée (10)90. In augustus 1935 werd dit verlaagd tot 600.000 frank91.
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3.

1932

3.1. Etablissements King’s, H. Koninckx & J. Vandenabeele (1932-)

Deze société en nom collectif, gevestigd aan de Marché St.-Jacques 39 te Antwerpen,
werd gesticht in januari 1932.
Het maatschappelijk doel luidde: “l’exploitation d’un commerce T.S.F., ainsi que la
fabrication et la vente d’appareils électriques »92.

3.2. Pratic Radio (1932-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Brussel, werd gesticht in januari 1932.
Het maatschappelijk doel luidde: “l’exploitation d’une revue radiophonique dénommée
“Pratic-Radio” ; elle pourra exploiter tout ce qui rapporte à l’industrie et au commerce de
la télégraphie et de la téléphonie sans fil et de la musique en général ». Het kapitaal bedroeg 50.000 frank93.
3.3. The Rothermel Corporation (1932-)94

Deze naamloze vennootschap, gevestigd aan de Quai du
Commerce 27 en de Rue du Chantier 28 te Brussel werd
gesticht in januari 1932. Het maatschappelijk doel luidde:
“la fabrication, l’achat et la vente des appareils de
téléphonie sans fil, phonographes et tous modes de
reproduction et de transmission mécanique, électrique ou
autres du son ; le commerce et la fabrication d’accessoires
d’automobiles ». Het kapitaal bedroeg 100.000 frank95.
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3.4. Modern Equipment (1932-)96

Deze naamloze vennootschap,
gevestigd in de Rue du boissauvage 17 te Brussel, werd gesticht
maart 1932. Het maatschappelijk
doel luidde: “le commerce de tous
les

articles

et

accessoires

radiophoniques, d’appareils électroménagers, de motos, d’autos, ainsi que de leurs accessoires et pièces de rechange, de machines-outils ou de petit outillage »97.

3.5. Filmavox (1932-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Dupont 26 te Schaerbeek werd gesticht in maart 1932. Het maatschappelijk doel luidde: “l’industrie cinématographique à
la radiophonie, la transmission de l’image et du son ». Het kapitaal bedroeg 1.200.000
frank98.

3.6. A. Simal & P. Vanden Straeten (1932-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue des Fiennes te Anderlecht, werd gesticht in maart 1932. Het maatschappelijk doel luidde: “toutes opérations relatives à la
radiophonie, dépannage, construction et à tous appareillages électriques »99.

3.7. Wireless Aparatus Traders (1932-)

Deze société en commandité simple, gevestigd in Rue du Châtelin 80 te Brussel, werd
gesticht in maart 1932. Het maatschappelijk doel luidde : « les opérations de d’achat,

96
97

98

99

publiciteit: Majestic (La Radio-Industrie, 1934)
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, maart 1932, p. 307
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, maart 1932, p. 307
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, maart 1932, p. 307
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vente, de représentation, de commission de tous articles de radiophonie, télévision, cinématrographie, gramophone et tous articles connexes et accessoires »100.
3.8. Radio And Television Corporation (Radio Import, 1932-1933)101

Deze Naamloze Vennootschap, gevestigd in de
Rue de l’association 63 te Brussel, werd op 11
april 1932 opgericht voor notaris Emond Ectors te
Sinte-Agatha Berchem. Aanwezig waren handelaar
Rudi-Oscar Polak (Bondstraat 63, Brussel), de
ondernemers Nestor Michel (Borluutstraat 14,
Gent) en Leon De Vuyst (Gentschen Steenweg
189,

Sinte-Agatha-Berchem),

student

Charles

Lemmens (Berlare, Dendermonde), advokaat bij
het beroepshof te Brussel Eugene Lemmens (Hortensialaan 58, Schaerbeek), leraar Jacob
van Hoorn (Noordstraat 14, Brussel) en technicus Emmanuel Leger (Plantin Moretuslaan
126, Antwerpen). De maatschappelijke zetel was gesitueerd in de Bondstraat 63.
Het doel van de maatschappijluidde: […]“de groothandel in draadlooze telegraphie
apparaten, alle toebehoorten, handel in electrisch materiaal in den ruimschen zin van het
woord; de vennootschap mag eveneens nijverheids en handelszaken oprichten of in soortgelijke zaken belangen nemen, zich bezig houden met in en uitvoerhandel ’t zij rechtstreeks
in verband met haar hoofddoel, ’t zij onafhankelijk hiervan”[…]102.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgesteld op 650.000 frank, vertegenwoordigd door
1300 kapitaalsaandelen van elk 500 frank. Deze werden als volgt ingeschreven: RudiOscar Polak (20), Nestor Michel (20), Paul Michel (20), Léon De Vuyst (20), Charles
Lemmens (550), Eugène Lemmens (100), Jakob Van Hoorn (450), Emannuel Léger (120).
De Vuyst, P. Michel en Polak werden beheerders103.
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La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, maart 1932, p. 307
publiciteit : Radio-Import (La Radio-Industrie, 1932)
Annexes au Moniteur Belge de 1932, deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 6246, pp. 2273-74
Annexes au Moniteur Belge de 1932, deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 6246, p. 2275
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De firma fungeerde in 1932 als importeur van radiotoestellen van het Weense merk
Kapsch104.
Op 17 oktober 1933 werd echter op een buitengewone aandeelhoudersvergadering en
voor notaris Jules Maenhout besloten om de onderneming te ontbinden. Als reden voor de
ontbinding werd het volledig verlies van het maatschappelijk kapitaal naar voren geschoven105.

3.9. Isis Radio (1932-)

Deze société cooperatieve, gevestigd in de Rue du Palais 17 te Charleroi, werd gesticht
op 26 april 1932 voor notaris Maurice van Bastelaer te Charleroi. Betrokken bij de stichting waren: de S.A. franco-belge d’électicité (Rue de Montigny 14, Charleroi), ondernemer
Georges Guillaume (Place Gustave Falmagne 7, Namen), ondernemer en directeur-gérant
des Glaces du Midi de la Russie (Zabkowie, Polen), ondernemer Gaston Stienlet (Rue Edmond Picard 60, Ukkel), ingenieur Emile Cognieaux (Rue du calvaire 4, Franière), handelaar André Dupont (Avenue des Aubépines 39, Ukkel), ondernemer Louis Lambert (Rue
Prunieaux 13, Charleroi) en commercieel agent Franz Burghraeve (Avenue de la Porte de
Hal 1a, Brussel).
Het doel van de maatschappij luidde : « la fabrication, le montage, la réprésentation,
l’agence, ventes et achats de tous appareils et accessoires se rapportant à la radioélectricité et à toutes ses applications »[...]106.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op een minimum van 200.000 frank en
onderschreven door : S.A. franco-belge d’Electricité (500), G. Guillaume (250), E. Guillaume (250), G. Stienlet (100), E. Cogneaux (500), A. Dupont (100), L. Lambert (200) en
F. Burghraeve (100).
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La Radio-Industrie, revue professionelle de la T.S.F. et des industries connexes, Fitz-Patrick, Bruxelles,
septembre 1932, p. 610.
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 13508, p. 822
Annexes au Moniteur Belge de 1932, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 6877, p. 2702
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3.10. Radio Consortium belge (1932-)

Deze société en commandité simple, gevestigd te Brussel, werd gesticht op 28 juni
1932 door ondernemer Etienne Vergote (Boulevard Emile Bockstael 77) en ingenieur Robert Thomée (Rue des Trieux 24, Houdeng-Goegnies) met als doel de verkoop en de productie van toestellen voor draadloze telefonie. Ontbinding werd voorzien op 15 juli
1942107.

3.11. Société Belgo-Américaine (1932-)

Deze société coopérative, gevestigd in Brussel, werd gesticht in juli 1932 door beheerder van maatschappijen Adolphe van Steenwegen (Avenue de l’Hippodrome 1, Brussel),
directeur van maatschappijen en officieel agent van de Acent Reproducer Corporation Elie
Gélaki (Rue Saint-Lazaire 78, Brussel), ondernemer Jean Misotten (Rue du Broeck 13,
Anderlecht), commercieel directeur Octave Tecqmenne (Rue du Moulin 9, Termonde),
wisselagent Gaston Samain (Avenue d’Amérique 114, Antwerpen), beheerder van maatschappijen Maurice de Monceau (Avenue Ernest Cambier 111, Schaerbeek), beheerder van
maatschappijen Paul Veldekens (Avenue Michel-Ange 51, Brussel) en expert-boekhouder
Emmanuel Velghe (Rue Frédéric Lints 96, Leuven).
Het maatschappelijk doel luidde: “la construction, la fabrication, le commerce de tous
appareils de télégraphie sans fil et de tous articles généralement qui s’y rattachent, soit
directement soit indirectement. Le commerce avec ses membres et la vente à ses membres
de radio’s et accessoires. Elle pourra fabriquer, acheter, transformer, vendre, bref faire
toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant, tant à des appareils de
T.S.F. qu’a des articles d’électricité »108.
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Annexes au Moniteur Belge de 1932, Troisième trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10184, p. 147
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juli 1932, p. 490
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3.12. American Quality Products (B. De Laveleye & E. Orban de Xivry, 1932-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue de l’Aquaduc 24 te Brussel, werd
gesticht in juli 1932. Het maatschappelijk doel luidde: “le commerce d’appareils de T.S.F.,
phonos, de télévision et de pièces détachées, principalement importés des Etats Union
d’Amérique et ce tant à Belgique et dans ces colonies que dans la Grand-Duché de
Luxembourg. La société peut également s’occuper de la fabrication, du montage, de
l’assemblage, du placement d’appareils de T.S.F »109.

3.13. Electro-Sambre-et-Meuse (1932-)

Deze société coopérative, met zetel te Montigny-Le -Tilleuil, werd gesticht in juli
1932. Het maatschappelijk doel luidde: “exploiter le commerce et la fabrication de tout ce
qui, de près ou de loin, touche à l’électricité, à la T.S.F. et toutes branches accessoires »[...]110.
3.14. Radio West-Ondes (1932-1935)111

Deze Naamloze Vennootschap, achtereenvolgens
gevestigd in de Rue de Stassart 124/ Rue de Marchéaux-Porcs 15/ Rue de Namur 39, Bruxelles, werd
gesticht op 7 juli 1932.112. Men verdeelde ontvangers
van het merk Orion. De maatschappij werd op 27 juni
1935 ontbonden.

109

110

111
112

La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juli 1932, p. 490
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juli 1932, p. 490
publiciteit : Orion (La Radio-Industrie, 1935)
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 76, p. 46
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3.15.

Société Indépendante pour l’exportation d’Articles de Radio (S.I.E.R.A.)/ Société Indépendante pour l’exploitation d’Articles de Radio (S.I.E.R.A.),(1932-)

Deze naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel in de Rue des Augustines 5
te Brussel, werd gesticht op 15 juli 1932 voor notaris Vanisterbeek te Brussel. De inbreng
was Nederlands-Belgisch. Betrokken bij de oprichting waren de handelaars Elkan Broekman (Rue des Augustins 5, Brussel), M. Joseph-François-Henri Hubert Leygraaf (Hamburgersingel 1, Venlo), Jaques-Willem-Henri-Hubert Legraaf (parade 45, Venlo), Arthur
Stokvis (Rue Jacob-Jordaens 15, Brussel), Phillipe-Ferdinand Stokvis (Avenue de l’armée
67, Etterbeek-Brussel), Bernard-Franz Weisman (Eindhoven) en ingenieur Emeric Patai
(Margrit Korut 3, Boedapest).
Het doel van de onderneming bestond uit […] “l’achat,
la vente, importation, l’exportation et le commerce, en
géneral, de tous articles se rapportant à la télégraphie sans
fil, ainse que le commerced’articles électriques et
électrotechniques et de tous articles similaires, dans le sens
le plus étendu » [...]113.
Het kapitaal was vastgelegd op 200.000 Belgische frank
en vertegenwoordigd door 200 aandelen van 1.000 frank verdeeld over E. Broekman (50),
De Siera toestellen waren
uitgerust met radiolampen van
het Engelse merk Mullard (La
Radio-Industrie, 1934)

E. Patai (25), J-F-H-H. Leygraaf (25), J-W-H-H. Leygraaf
(25), A. Stokvis (25), P.-F. Stokvis (25) en B-F Weissmann
(25)114.

Op 30 september 1932 werd het kapitaal verhoogd met maar liefst 4.800.000 Belgische frank. Daarmee verkreeg men een kapitaal van 5.000.000 frank. Dit gebeurde in de
uitgifte van 4800 aandelen van 1.000 frank. In de kredietoperatie kwam de Société Banque
Suisse tussenbeide115. De kapitaalsverhoging bleek al snel te optimistisch. Ten gevolge van
de crisis werd op 5 februari 1934 besloten over gaan om het kapitaal te reduceren tot
2.500.000 frank vertegenwoordigd door 5000 aandelen van 500 frank. De beslissing werd
113
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Annexes au Moniteur Belge de 1932, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 11250, p. 973
Annexes au Moniteur Belge de 1932, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 11250, p. 973
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 355, p. 290
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genomen door aandeelhouders die meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigden
(2625): directeur van La Société de Banque Suisse (Zürich, 2500), afgevaardgd bestuurder
van de maatschappij Cornelis van Ravenswaay (Avenue des Glycines 3, Schaerbeek, 50),
A. Stokvis (Avenue de l’armée 67, Etterbeek, 25), J. Leygraaf (25) en ingenieur J.F. Van
Lonkhuizen ( Venlo)116.
De kapitaalsverhoging was het startsein om over te gaan tot de bouw van eigen ontvangers. Het bleek een succesvolle stap. Op 31 december 1933 toonde de balans een bruto
winst van 1.378.432.02 frank117. De eerste toestellen waren uitgerust met Mullard radiobuizen (Engeland). Later werden de radio’s technisch identiek aan die van het Nederlandse
merk Philips. S.I.E.R.A. dient naast Philips en S.B.R. gerekend te worden tot de belangrijkste Belgische producenten van omroempontvangers uit de jaren dertig118.

3.16. R.E.S.E.F. (Centrale de vente), (1932-)

Deze coöperatieve maatschappij, gevestigd in de Rue Joseph Stevens 17 te Brussel,
werd gesticht in 1932 door Buset Max (Chausée de Haecht 557, Schaerbeek), Devalte Joseph (Rue Victor Rauter 291, Anderlecht), Gérard Frénay (Place Jaurès 18, Herstal), Gaston Hoyaux (Rue Balasse 1, Jolimont-Haine-Saint-aul), Alphonse Martin (Rue Cathédrale
43, Luik), Montag Willy (Rue Thomaes 39, Jette), Frans Piérard (Rue Motte 357, Courcelles), Achille Poplimont (Chemin du Foubersart 17, Lessines), Alex Spreutel (Rue J. Wauters 20, Boussu), Gaston Thuns (Chaussée d’Alsemberg 324, Ukkel), Géo-Liboire Vanderheynde (Rue du Remorqueur 22, Brussel) en Wauters Arthur (Parvis Saint-Henri, Woluwe.
Het maatschappelijk doel luidde : [...] “toutes oprations commerciales ou industrielles
se rapportant directement ou indirectement à la radiophonie ou à la radiotélégraphie »119.
In de “centrale de vente” verkocht men o.m. goedkope radio’s onder het merk R.E.S.E.F.
3.17. Comptoir d’Achats Radio Belge (1932-1935)
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Annexes au Moniteur Belge de 1934, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 1723, pp. 1287-88
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9254 p. 3906
Vademecum van de vooroorlogse modellen op : www.radiocollection.be
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10579, p. 428
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Deze société coopérative, gevestigd in de Avenue de la Constitution 87 te Brussel
(Ganshoren), werd gesticht op 25 juli 1932. Bij de oprichting waren gevestigde waarden
uit de radio-elektrische nijverheid betrokken: de Soc. Coop. Radio-Synthese (Avenue de
la Constitution 87, Brussel), de S.A. Radio Broadcasting C° (Henisweg Tongeren), ondernemer De Frahan (Yvoir), S.A. R.R. Radio (Impasse de l’Hôpital 10, Brussel), ondernemer Clément Macq (Avenue de la Constitution 87, Brussel), ingenieur en voorzitter van
de L’Association Belge des Constructeur Belges de matériel radio-électrique Jean Clavie (Avenue Huart-Hamoir 37 Brussel) en vertegenwoordiger Raoul Verlinden (Rue Rasson 68, Brussel).
Het maatschappelijk doel luidde : [...] « l’achat et la vente de matière première ou produits usinés se rapportant à la construction radioélectriques » [...]120. Een aantal radioconstructeurs hadden de handen in elkaar geslagen om gezamenlijk grondstoffen te kunnen
aankopen. Vermoedelijk legde men speculatieve voorraden aan om fluctuaties van in het
prijsniveau te kunnen opvangen. De aankoopprijs van de grondstoffen (ijzer) was bepalend
voor de verkoopprijs van de ontvanger.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 10.000 frank, verdeeld in 100 aandelen
en onderscheven door Radio Synthèse (10), Radio Broadcasting C° (20), M. De Frahan
(15), R.R. Radio (20), C. Macq (10), J. Clavie (20) en R. Verlinden (5)121.
Op 6 augustus 1935 werd de liquidatieprocedure afgesloten122.

3.18. Soradel (1932-)

De société coopérative, gevestigd in de longue Rue des Images 39 te Antwerpen, werd
gesticht op 30 september 1932 voor notaris Emile Lemneur te Antwerpen. Betrokken bij
de oprichting waren: handelaar Julienne Graindorge (weduwe van Henri-Gustave Brant,
Rue des Récollets 5, Antwerpen), de Société en nom collectif Veuve Brant-Graindorge et
Cie (Rue des Récollets 5, Antwerpen), handelaar Fanny-Emma Brant (Rue des Récollets 5,
Antwerpen), handelaar Fernand-Louis Brant (Rue mevrouw Courtmans 39, Berchem),
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Annexes au Moniteur Belge de 1932, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte, 1115, p. 1114
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Marcel-René Brant (Grande Chaussée 469, Berchem), expert-boekhouder (Longue Rue des
Images 39, Antwerpen) en boekhouder Henri Smolders (Avenue Van Havre 25, Deurne).
Het maatschappelijk doel luidde: […] “le commerce de tout les articles, dans la large
expression du mot “commerce”, mais spécialement dans les articles électriques et radioélectriques, et également la fabrication de certains articles et appareils ».
Het kapitaal was vastgelegd op 150.000 frank123.
Op 7 juni 1935 fusioneerde men met La Société en nom Collecif Veuve François Brant
Graindorge & Cie (°1924)124.

3.19. United Airking Radio Corporation (L. Vanhulle & Co., 1932-)

Deze société en commandité simple, gevestigd in de Rue Fossé-Aux-Loups te Brussel
werd gesticht in 1932. Het maatschappelijk doel luidde : « le commerce de radios,
l’importation, la représentation, la vente et tout ce qui s’y rapporte, directement ou indirectement »125.

3.20. Modern Wireless (Lootens, Leyns, 1932-)

Deze maatschappij in gemeenschappelijke naam, gevestigd in de Magheleinstraat 14 te
Gent, werd gesticht in 1932. Het maatschappelijk doel luidde: [...] “den radiohandel,
alsook de algemeene toepassingen der elektriciteit”126.
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Annexes au Moniteur Belge de 1932, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 13207, p. 306
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3.21. Radio National/ Radio Nationaal (1932-1936)

Deze samenwerkende maatschappij, gevestigd in de Nationalestraat 63 te Antwerpen,
werd gesticht op 1 oktober 1932. Betrokken bij de oprichting waren de handelaars Frans
De Clercq (Van Duysstraat 46, Deurne-Noord) en Georges Smeyers (Van Lissumstraat 37,
Deurne-Zuid), de boekhouders Fernand Loret (Jozef Lonckenstraat, St.-Niklaas), en Charles Verheyen (Dambruggestraat 74, Antwerpen), Marie Wright (weduwe, Van Lissumstraat 37, Deurne-Zuid), werktuigkundige Jozef Marien (Emile de Hervenstraat 65, Hoboken) en Jozef Smeyers (Van Lissumstraat 37, Deurne-Zuid)
Het doel van de maatschappij luidde: […] “alle aankoop en verkoop van elektriekbenodigdheden en alle artikelen in verband met het vak”. […]127.
Het kapitaal was onbegrensd met een minimum van 200.000 frank, vertegenwoordigd
door aandelen van 500 frank en onderschreven door: F. De Clercq (150), G. Smeyers
(150), F. Loret (150), M. Wright (150), J. Marien (10), J. Smeyers (10) en C. Verheyen
(10)128.
Deze maatschappij werd op 5 september 1936 ontbonden129.

3.22. Sonolux (1932-)

Deze société cooprative met een kapitaal van 22.000 frank, gevestigd in de Chaussée
de Haacht 79 te Sint-Joost-Ten-Node, werd gesticht op 28 november 1932 door leerkracht
Brohée Abel (Rue de Tirlemont 108, Leuven), directeur Cartuyvels Jules (Rue J.-W.
Wilson, Brussel), ondernemer Romain Raymaekers (Rue d’Enhien 20, St.-JansMolenbeek), directeur van maatschappijen Paulus Joseph (Rue Dupont 26, Schaerbeek),
wisselagent Ardies Auguste (Avenue Eugène Demolder 28, Brussel), fondé de pouvoirs
Lafontaine Georges (Rue Américaine 181, Ixelles), Gorlé Joseph (Avenue de Tervueren
138, St.-Pieters-Woluwe), Bekaert Maurice (Avenue de Tervueren 199, St.-PietersWoluwe) en leerkracht Spapens Karel (Rue de Strop 125, Gent).
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Het maatschappelijk doel luidde : [...] “toutes opérations généralement quelconques
industrielles, commerciales ou financières, relatives à la production, la vente,
l’exploitation de tous appareils et de tout matériel, mobilier ou fournitures généralement
quelconques, concernant l’électricité, la photographie, la cinématogrpahie, la radiophonie,, l’électrophonie, les projections fixes ou animées muettes ou sonores et toutes branches connexes, ainsi que l’equipment de salles de spectacles et les fournitures accessoires ». (La Radio-Industrie, 1932).

3.23. Compagnie Commerciale Radio-Electrique (C.C.R.E.), (1932-)

Deze cooperatieve maatschappij met hoofdzetel in de Rue Plantin 34 te Brussel werd
opgericht in 1932. De maatschappij stelde zich “la fabrication, la construction d’appareils
radio-élctriques et de piéces détachées de radiophonie. La vente au comptant et à credit
d’appareils de T.S.F., l’exploitation d’une ou de plusiers station d’émissions radiophoniques, toute commerce de radio-éléctricité. Elle pourra, dans ces magasins et agences, vendre au comptant et à crédit, en dehors des appareils radio-électriques, tous articles qu’elle
jugera utiles à ses interêts. Elle construira, vendra, louera les amplificateurs pour cinémas, dancings, etc. En un mot, tout ce qui a rapport, directement ou indirectement, à
l’électricité[...]130 tot doel.
Het maatschappelijk kapitaal was onbegrensd met een minimum van 315.000 frank. De
kapitaalsaandelen werden onderschreven door: Molitor (Pace du Jazz 9, Aarlen, 10 aandelen), Damseaux (Rue Remouchamps 25, Luik, 10 aandelen), Dereine (Rue de Manège 48,
Charleroi, 10 aandelen), Croteux (Rue de Dison 107, Verviers, 10 aandelen), Chabottier
(Rue des Brasseurs 17, Namen, 10 aandelen), Jehin (Rue Antoine-Dansaert, Brussel, 4
aandelen), Latinis (Rue des Alliés, Vorst, 2 aandelen), Clémentine Defossez-Wion (Boulevard Emile-Bockstael 200, Brussel, 4 aandelen), Théophile Dubois (Avenue FrançoisMalerpe, Anderlecht, 100 aandelen) en Léon Wion (Rue Plantin, Brussel, 1100 aandelen131.
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Annexes au Moniteur Belge de 1932, premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
akte 886, p. 659
Annexes au Moniteur Belge de 1932, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 886, p. 661
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Deze onderneming probeerde aldus van meet af aan te differentiëren: productie en verkoop van radiotoestellen en toebehoren, exploitatie van zendstations en verhuur van versterkers voor o.m. bioskopen, dansgelegenheden en andere manifestaties. Opmerkelijk is
uitdrukkelijke vermelding: contante betaling of op krediet. Op deze manier kon men vermijden dat de vaak nog steeds hoge bedragen voor radio-elektrisch materieel ineens dienden te worden opgehoest.

3.24. Walther Frères et Co. (1932-)

Deze société en commandite simple, gevestigd in de Avenue Brialmont 47 te Antwerpen, werd gesticht in 1932. Het maatschappelijk doel luidde: “le commerce et l’industrie,
la fabrication, la vente et l’achat et la représentation, de tous objets industriels, de tous
appareils et accessoires nécessaires ou utils pour l’émission, la transmission et la réception radio-télégraphique ou radio-téléphonique de toutes ondes radio-électriques, sonores
ou autres »132.
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La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, octobre 1932, p. 32
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4.

1933

4.1. Dewever & Guisez (1933-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue des Chartreux te Brussel, werd gesticht in 1933. Het maatschappelijk doel luidde : « la vente du matériel électrique en provenance de la firme Prometheus, de Francfort, des amplificateurs et appareils de T.S.F. de
la firme Telefunken ou des appareils similaires et de toutes opérations tant civiles que
commerciales qui s’y rattachent »133.

4.2. Comptoir Electrique Commercial C. Coppens & A.E. Rudelsheim (1933-)

Deze maatschappij, gevestigd in de Chausée de Malines 136 te Antwerpen, werd gesticht in 1933. Het maatschappelijk doel luidde: “la vente au comptant ou à crédit,
l’installation ou la réparation de postes radiophoniques » [...]134 .

4.3. Société Anonyme Belge des Appareils Sonores Universel (1933-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue des Plantes 4bis te Sint-Joost-TenNoode, werd gesticht in 1933.
Het maatschappelijk doel luidde: “la fabrication et la vente pour la Belgique, la Hollande et le Grand-Duché de Luxembourg et les colonies belges, des machines pour cinéma,
cette expression comprise dans son sens le plus large, machines sonores, téléphonie sans
fil, films, disques, etc »135.
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La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, Janvier 1933, p. 178
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, février 1933, p. 230
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, février 1933, p. 230
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4.4. Société de constructions éléctriques et radioéléctriques (1933-)

Deze société coopérative, gevestigd in de Rue Navez 57 te Brussel, werd gesticht op 25
februari 1933.
Het doel was: […] “ la fabrication et le commerce de l’appareillage éléctrique et radioélectrique »[...].
Het maatschappelijk kapitaal was ongelimiteerd maar moest tenminste 200.000 frank
bedragen. Zeven aandeelhouders verdeelden 2000 aandelen van 1.000 frank: Augustin Torrekens (Avenue Albertyn 69, Brussel, 600 aandelen), Maurice Cronier Chaussée de Helmet
81, Brussel, 600), Georges De Vriendt (Rue de Lessines38, Brussel, 200), Valentine Géruzot (Boulevard Labermont 175, Brussel, 200), Gustave Lefebvre (Rue Henri Nojent, Brussel, 20) en Samuel Arnold (Avenue Sleeckx 22, Schaerbeek, 180)136.

4.5. Radio Imperial (1933-1933)

Deze société en nom collectif, gevestigd te Brussel, werd gesticht op 1 maart 1933
door Dimitri Dorochenko (Chaussée de Waterloo 400, Brussel) en Georges Schierlé (Rue
D’Irlande 68, Brussel) te Brussel137.
De onderneming ging echter al eind 1933 kopje onder.

4.6. Alexandre A. Guidalevitch & Co. (1933-)

Deze onderneming, gevestigd in de Rue du Curé 23 te Brussel, opgericht in 1933.
Het maatschappelijk doel luidde: “le commerce, la fabrication et la représentation de
toutes pièces mécaniques, objets métallliques façonnés, et en particulièrement des piéces
en entrant dans la fabrication des appareils de T.S.F., télévision et phonographes, ainsi
que le commerce, la fabrication et la représentation de ces appareils »138.
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Annexes au Moniteur Belge de 1933, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 1990, p. 14 86
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 6290 p. 1985
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juin 1933, p. 414
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4.7. Société industrielle du Son (Semda, 1933-1936)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue de l’Abbé de l’Eppé 7 te St.Lambrechts-Woluwe, werd gesticht op 1 april 1933 voor notaris Jules Maresceaux te Anderlecht. Op 28 mei 1936 werd de onderneming ontbonden139. Ze werd verder gezet onder
de naam S.A. Semda.

4.8. Melorad Belge (1933-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue du Stassart 32 te Ixelles, werd gesticht in 1933.
Het maatschappelijk doel luidde: “l’achat, la vente, la fabrication de tout matériel
électrique se rapportant ou non à la téléphonie sans fil, à l’enrégistrement de la parole du
son, à la télévision ou à tout ce qui s’y rattache, et nottament à l’exploitation des brevets
mélographe Metorad et de ses annexes »140.

4.9. Radio-City (1933-1935)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue de La Toison d’Or 17a te Ixelles, werd gesticht op 13 april 1933 voor notaris Paul Deneufbourg te Beaumont. Betrokken bij de stichting waren: de Société Coöperatieve Radio-Synthese (Brussel), opgericht
op 14 januari 1930 en vertegenwoordigd door ondernemer Clémént Macq (Avenue de la
Constitution 87, Ganshoren), ondernemer Robert Petit (Avenue Longchamp 170, Brussel),
handelaar Edgar Oeyen (Avenue de La Toison D’or 17a, Ixelles), rentenier Julien SnecautCrunelle (Bonsecours-Péruwelz), handelaar Jeanne Simonet (Rue de Noyer 296, Brussel),
slager André Macq (Rue Rogier, Chimay), ingenieur René Bruynseraede (Rue de l’abbaye
2, Brussel) en boekhouder Charles Boquestal (Rue de Fierlant 171, Vorst).
Het doel van de maatschappij was: […] “la fabrication et le commerce de tous appareils et accessoires éléctriques ou radio éléectriques ainsi que de toutes matières premiè-

139

140

Annexes au Moniteur Belge de 1936, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10060
La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, octobre 1933, p. 577
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res ou produits se rattachant à ces industries ou à ces commerces ou susceptibles d’en
faciliter ou améliorer la production ou la vente”[...]141.
Het kapitaal was vastgelegd op 500.000 frank vertegenwoordigd door 500 aandelen
van 1.000 frank. De co-eigenaars E. Oeyen en Clément Macq van de Société Coopérative
Radio Synthese brachten “un fonds de commerce” in, gesitueerd in de Avenue de La Toison d’or met o.m. « mobilier, appareils de radio, installations fixes, matériel et outillage
généraux, etc »142. De aandelenverdeling was tweeledig. 225 aandelen werden toegekend
aan M. Oeyen (130), C. Macq (35) en La Société Coöperative Radio-Synthese (55). Oeyen
verkreeg er nog eens 5 als eigenaar van de gedeponeerde merknaam Radio City. De overige 275 aandelen waren verdeeld over R. Petit (70), E. Oeyen (10), C. Macq (35), RadioSynthese (105), Senecaut-Crunelle (10), Simonet (10), A. Macq (10), M. Macq (10),
Bruynseraede (10) en C. Boquestal (5)143.
Op 7 mei 1934 werd evenwel al overgegaan tot een kapitaalsverlaging door de verlaging van de nominale waarde van ieder aandeel naar 600 frank. Het kapitaal bedroeg na
deze ingreep 300.000 frank. Op 11 juni 1935 werd besloten de onderneming te ontbinden144.

4.10. Radio Stever (1933-)

Deze société coopérative, gevestigd te Leuven, werd opgericht op 1 mei 1933. Betrokken bij de oprichting waren: elektricien François Steenwinkels (Rue de Tirlemont, Leuven), André Vereecke (Vieux-Hévérlé), eigenaars van een société en nom collectif “Fr.
Steenwinkel et Compagnie” die in mei 1933 in liquidatie ging), Augustine Smets (echtgenote van François Steenwinkels), Malvine Federickx (echtgenote van Vereecke), rentenier
Karl Hellemans (Rue de Stassart 1, Mechelen), wisselagent Edouard Resseler (Rue Frédéric de Mérode 26, Mechelen) en géomètre-juré Auguste Porton (Rue Vésale 54, Leuven).
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Annexes au Moniteur Belge de 1933, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 6290, p. 1985
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 6290, P. 1985
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, 6290, p. 1985
Annexes au Moniteur Belge de 1935, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10182, p. 449
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De maatschappij had als doel: […] “La fabrication, l’achat, la vente et l’installation de
postes de radiophonie, de télévision et autres appareils électriques tradio-électriques,
l’achat et la revente des pièces détachées, ainsi que tout commerce ou industrie se rattachant directement ou indirectement à un titre quelconque à l’object de la société »145.
Het kapitaal van de maatschappij was ongelimiteerd, maar het minimum was vastgelegd op 75.950 frank. Dit bedrag werd vertegenwoordigd door 1519 aandelen van 50 frank.
De heren Steenwinkels en Vereecke brachten voor 107.002.22 frank aan activa en 75.100
aan passiva bij Radio Stever in. Beiden namen elk 757 aandelen voor hun rekening. De
overige waren verdeeld over A. Smets (1), M. Frédérickx (1), Hellemans (1), Resseler (1),
Porton (1)146. Op 31 december 1933 tekende men 6.380.11 frank verlies op147.

4.11. Radio Amateur (Radam, 1933-1933)

Deze Société en nom collectif, gevestigd in de St. Pietersnieuwstraat 132 te Gent, werd
gesticht op 14 juni 1933 te Gent door handelaar M. Sabbe (Avenue de Afsné 24, Gent) en
Michel Jules (St.-Pieters-Nieuwstraat 118, Gent) met “le négoce d’appareils de T.S.F.,
d’articles d’électricité générale, d’appareils d’optique, etc.
Op 3 augustus 1933 werd de onderneming ontbonden. In mei 1934 was de liquidatie
afgerond148.
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Annexes au Moniteur Belge de 1933, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 7202, p. 2588
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 7202, p. 2588
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9974, 33
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8144, p. 3137
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4.12. Ermibé, Société Anonyme (1933-)149

Deze Naamloze Vennootschap, gevestigd in
de Rue Joseph II 152 te Brussel, werd gesticht op
11 augustus 1933 voor notaris Henri Jacobs te
Vorst.

Betrokken

bij

de

oprichting

waren:

beheerder van vennootschappen Rudi-Oscar Polak
(Rogierlaan 141, Schaerbeek), beheerder van
vennootschappen Günther Simon (Handelskaai 23, Brussel), handelaar Kurt Simon (Handelskaai 23, Brussel), handelsvertegenwoordiger Isaak Leger (Plantin-Moretuslei 139,
Antwerpen), kantoorbediende Elisabeth Léger (Plantin-Moretuslei 139, Antwerpen), handelaar Hans Kunneman (Emserstrasse 53, Koblenz) en technicus (Gitschotellei 160a, Antwerpen).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “het uitbaten van alle zaken betreffende electriciteit en in het bijzonder de draadloze telefonie”150.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 50.000 frank, verdeeld in 50 aandelen
van 1.000 frank en onderschreven door R.-O. Polak (1), G. Simon (44), K. Simon (1), I.
Leger (1), E. Leger (1), H. Kunneman (1) en E. Leger (1)151.
De maatschappij trad op als algemene importeur en verdeler van het Oostenrijkse merk
Minerva-Radio voor België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. De balans van 31 december 1934 gaf een zuivere winst van 23.477.14 frank aan152.
4.13. Sovox (1933-)

Deze Samenwerkende Vennootschap, gevestigd op de Kielsche Vest 48 te Antwerpen
in augustus 1933 met een kapitaal van 25.000 frank vertegenwoordigd in aandelen van
100 frank. De vennoten-stichters waren handelsreiziger Jozef Brauns (Kielsche Vest 48,
Antwerpen, 120 aandelen), technicus Jozef Geens (Kielsche Vest 48, Antwerpen, 120 aan149
150

151
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publiciteit : Ermibé (Radio Home, 1935)
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte, 11538, p. 1320
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte, 11538, p. 1331
Annexes au Moniteur Belge de 1932, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 12013, p. 1323
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delen), licentiaat in de handelswetenschappen Pierre Geens (Kielsche Vest 48, Antwerpen,
10 aandelen), boekhouder Frans Geens (Kielsche Vest 48, Antwerpen, 1 aandeel), bediende Albert van Kessel (Belegstraat 60, Antwerpen, 1 aandeel), werkuigkundige Armand
Janssens (Dixmuidelaan 219, Berchem, 1 aandeel) en bediende Charles Janssens (Dixmuidelaan 219, Berchem, 1 aandeel).
Het doel van de onderneming luidde: […]“het maken, herstellen, koopen, verkoopen of
verhuren van alle soorten van elektrische, radio-elektrische, en klankfilmapparaten aslook
hunne bijhoorigheden, alsmede het vertegenwoordigen van firma’s gelijkaardig maatschappelijk doel”153.

4.14. Radio-Unic (1933-1934)

Deze société en nom collectif, gevestigd te Antwerpen, werd gesticht op 23 augustus
1933 te Antwerpen door handelaar Armand van Strydonck (Chaussée de Turnhout 84,
Borgerhout, Antwerpen) en Frieda Kiewe (Vorbergstrasse 3, Schöneburg-Berlin).
Het doel van de onderneming was: […] “l’achat, la vente, et l’échange au comptant ou
à crédit d’appareils radiophonique, électriques et de télévision, ainsi que d’accessoires de
ces appareils »154.
Op 20 februari 1934 werd de onderneming ontbonden155.

4.15.

S.A. Société Anonyme Appareillage Radio-électrique (S.A.R. Radio), (19331935)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue Voltaire 115 te Schaerbeek,
werd gesticht op 15 september 1933 voor notaris Raymond Vander Burght te Vilvoorde.
Betrokken bij de oprichting waren: commercieel directeur Cléry Ameye (Avenue Voltaire
115, Schaerbeek), technicus Marius Cornu (Avenue Voltaire 115, Schaerbeek), handelsvertegenwoordiger Henri Hellemond (Parc Duché 97, Vilvoorde), boekhouder Camille
153
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Annexes au Moniteur Belge de 1933, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 11748, p. 4165
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 11817
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles , akte 2182, p. 1602
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Forthomme (Avenue de Prince-Héritier 126, Woluwe St.-Lambert), bediende Marcel Wattekamp (Rue de l’harmonie 29, Vilvoorde), handelaar Alfred Vander Stuyft (Chaussée de
Haecht 492, Schaerbeek) en bediende André Labis (Chaussée de Haacht 492, Schaerbeek).
Het doel van de maatschappij was: […] “Toutes opérations commerciales et industrielles relatives à l’appareillage ménager, plus particulièrement radio-éléctrique »156.
Het kapitaal was vastgelegd op 100.000 frank vertegenwoordigd door 100 aandelen
van 1.000 frank verdeeld over Ameye (45), Cornu (20), Hellemond (10), Forthomme(10),
Wattecamps (5), Vander Stuyft (5), Labis (5).
Op 17 februari 1935 werd de maatschappij ontbonden157.

4.16. La Radio Corporative (1933-1937)

Deze société corporative, gevestigd in de Rue de la Carpe 8 te Brussel, werd gesticht
op 30 september 1933 door Edmond Delrue (Rue de la Carpe 8,Molenbeek), LouisDeschepper (Rue Comte de Flandre 24, E./V.), Georges Hansé (Rue de Trône 198, Ixelles), Louis Maertens (Rue Sans-Souci 110, Ixelles), Pierre Hofmans (Rue Paul-Michiels
75, Jette), Jean Lenain (Rue Stanley 80, Ukkel), Lucien Lejeune (Rue de L’Autruche 43,
Bosvoorde), Hugo Kotsch (Chaussée d’Alsemberg 1051, Ukkel) en Henri Briclet, Place
Dumon à Stockel). Om geassocieerde te kunnen worden moest men gediplomeerd lid zijn
van de “Groupement corporatif des diplomés de l’école professionelle de radiotélégraphie et de radio-téléphonie”.
Het doel van de onderneming luidde : […] “l’organisation d’un magasin de vente de
tous appareils se rapportant à la radio-électricité »158.
La Radio Corporative werd ontbonden op 20 juni 1937 omwille van “manque
d’affaires”159.
4.17. E.R.E.A. (Cardon Frères, 1933-)160
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Annexes au Moniteur Belge de 1933, QuatrièmeTrimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, 12392, p. 36-37
Annexes au Moniteur Belge de 1935, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 13041, p. 510
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte
Annexes au Moniteur Belge de 1937, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 16367, p. 1941
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Deze société en nom collectif, gevestigd in de Turnhoutsesteenweg 271 te

Wijnegem,

werd gesticht op 21 september
1933 door de ondernemers Pierre Léon en Ludovic Cardon de
Lichtbuer (Wijnegem).
Het

doel

onderneming
161

“l’étude et constructions radio-électriques et applications »

van
luidde:

de
[…]

. Men bouwde onderdelen

(chassis en luidsprekers), maar ook volledige toestellen.
Anno 2006 bestaat E.R.E.A. nog steeds op hetzelfde adres. Men vervaardigt elektromagnetische en elektronische transformatoren, Led-configuraties en voedingen162.

4.18. Radio-Equipment (1933-1934)

Deze société en nom collectif, gevestigd te Brussel, werd gestich op 5 november 1933
door expert-boekhouder René Rondenne (Avenue Jean Dubrucq, Molenbeek) en ingenieur
Réné Letourneau (Rue de la Longue-Haie 30, Ixelles.) met als doel [...] “la vente,
l’installation, l’entretien et le dépannage de tout ce qui concerne la radiophonie, cinéma
parlant, télévision et derivés »163.
Op 12 april 1934 werd de maatschappij ontbonden164.
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publiciteit : E.R.E.A. (La Radio-Industrie, 1938)
Annexes au Moniteur Belge de 1932, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 12179, p. 1761
www.erea.be
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 13975, pp. 1115-16
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 11198, p. 836
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4.19. Clairfor (1933-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Rempart des Moines 77 Brussel,
werd gesticht in 1933. Het betrof de omvorming van de Ancien Société en nom collectif
“Clairfor” H. Wansart & G. De Plancq.
Het maatschappelijk doel luidde: “la fabrication et le commerce de tous articles intéressant à quelque titre que ce soit, l’industrie radio-électrique, éclairage électrique, la
radio technique » [...]165.

4.20. Radio Tax (1933-)

Deze société cooperatieve, gevestigd in de Rue De Madeleine 25 te Brussel, werd gesticht op 1 december 1933166. De betrokkenen waren: handelaar Robert Defossez en echtgenote Germaine Praga (bediende, Rue Duquesnoy 9, Brussel), handelaar Gaston-Edouard
Praga en echtgenote Marie-José Vliege (Rue aux Fleurs 274, Brussel), bediende AnneMarie Roekaerts (Rue de Jérusalem 22, Schaerbeek) en de expert-boekhouders Edmond
Charles (Avenue Aldophe Demeur 49, St.-Gillis) en Jean Fonteyn (Rue de Postillon 5,
Brussel).
Het doel van de onderneming luidde: […]“la fabrication et la vente en gros
d’appareils de radiophonie et de tous autres articles se rattachant à cet object »167.
Het kapitaal was ongelimiteerd, maar het minimumbedrag was vastgelegd op 7.000
frank. Het beginkapitaal was niet meer dan het basisbedrag vertegenwoordigd door zeven
aandelen van 1.000 frank. Elke persoon nam één aandeel op zich168.
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La Radio-Industrie. Revue professionnelle de la T.S.F. et les industries connexes., novembre 1933, p.
620
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 1561, pp. 2068-2070
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 15161, p. 2068
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 15161, p. 2069
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4.21.

Société

Coopérative

de

Constructions

Electriques

et

Radio-

Electriques/Elektrische en Radio-Elektrische Fabrikaten (RADIO-C.E.R.)
(1933-1938)/ C.E.R., Société Anonyme-Naamloze Venootschap (Constructions
éléctriques et radio-électriques), (Elektrische en Radio-Elektrische fabrikaten), (1938-)

Deze société coopérative, gevestigd in
de Rue Navez 57 te Brussel, werd gesticht
in 1933. De onderneming was volledig
Belgisch en richtte zich vrijwel uitsluitend
op de productie van omroepontvangers. Na
de ontbinding van S.I.C.E.R. in 1933 verdeelde Radio-Cer de modellen van de
Machelse firma van het jaar 1933-1934.
Ook de officiële onderhoudsdienst en de
garanties

werden

overgenomen.

Men

adverteerde in diverse bladen onder de
naam Radio-Cer et Sicer.
Het maatschappelijk doel luidde: “la
Na het faillissement van S.I.C.E.R. verkocht RadioC.E.R. de resterende stock van de Machelse
onderneming. De onderhoudsdienst en de garanties
werden eveneens overgenomen (La Radio-Industrie,
1933)

fabrication

et

le

l’appareilage

commerce

électrique

de
et

radioélectrique » [...].
Het personeel was samengesteld uit de

voornaamste medewerkers van S.I.C.E.R (Machelen)169. De aandeelhouders waren: Cronier Maurice, Teunkens Augustin, Mevr. Evrard-Géruzet, Gustave Lefebvre, Georges Devriendt, Jean Teunkens, Samuel Arnold.
Op 10 mei 1938170, werd de maatschappij echter ontbonden, hetgeen reeds voorzien
was op de algemene vergadering van 19 januari 1938. De oorzaak van de ontbinding was
te wijten aan “par suite d’insuffisance de capital pour faire face au crédit actuel exigé par
la clientèle et, d’autre part, par suite d’une perte partielle du capital due aux mauvaises
169
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La Radio-Industrie. Organe professionnelle de l’industrie de la T.S.F., Bruxelles, Sociétés nouvellement
constituées, juin 1933, p. 414
Annexes au Moniteur Belge de 1938, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9284, p. 3687
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créances ». Op 21 januari van datzelfde jaar werd in de Chaussée de Louvain 716 met een
aantal nieuwe vennoten een naamloze venootschap met dezelfde naam opgericht voor notaris Jacques Richier in de Boulevard de Waterloo 77. Betrokken bij de onderneming waren de ondernemers Alphonse Verstraete (Rue du Soleil 19, Gent), Edouard Louette (Boulevard Saint-Michel 177, Etterbeek), Maurice Cronier (Boulevard Lambermont 175, Schaerbeek), Augustin Teunkens (Rue Navez 57, Schaerbeek) en ondernemer Georges de
Vriendt (Rue de Lessines 38, Sint-Jans Molenbeek), Valentine Ceruzet (echtgenote van
Joseph Evrard, Boulevard Lambermont 175, Schaerbeek) en handelaar Samuel Arnold
(Avenue des Jacinthes 7, Schaerbeek)
Het doel van de onderneming was: […] “la fabrication de matériel et appareillage
électriques, radio-électriques et autres » [...]171.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 1 miljoen Belgische frank, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen van 1.000 frank en onderschreven door: A. Verstraete
(125), E. Louette (125), S. Arnold (250), M. Cronier (200), A. Teunkens (200), J. Evrard
(90) en G. De Vriendt (10). Vijfhonderd stichtersaandelen werden verdeeld onder Cronier,
Teunkes en Arnold op basis van bewezen diensten en inbreng172.
Radio-Cer hanteerde erg strikte productie-eisen. Een reporter van La RadioIndustrie wist de beheerder Maurice Cronier in 1938 te strikken voor een interview:
- Et RADIO CER déménage, paraît il?
- C ‘est à dire, plus exactement que la société coopérative de Constructions Electriques et Radio-Electriques, 57, Rue Navez, qui fabriquait, comme vous le savez,
les récepteurs Radio-Cer cesse son activité.
- Mais alors ?
- Tranquillisez-vous, il s’agit de « décès voluntaire » qui est suivit d’une « heureuse
naissance ».
- Je ne comprends pas du tout.
Et bien voici : vous avez certainment suivi le succès toujours grandissant de notre
matériel auprès des « vrais » revendeurs, ce qui nous a entraîné à devoir augmenter considérablement notre production, dans ce but nous avons crée une nouvelle
société qui sera désormais capable faire face aux demandes de notre clientèle.
171
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Annexes au Moniteur Belge de 1938, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 1156, p. 819
Annexes au Moniteur Belge de 1938, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 1156, p. 819
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- Bravo ! Mais comment prévoyez-vous cette organisation ?
Voici : la nouvelle société sera sise : 716, Chaussée de Louvain, en Bordure du
Tire National. Nous avons trouvé là un immeuble qui répond à nos besoins car
nous ne voulions pas aller trop loin dans le banlieu pour divers motifs.
- Mais CER reste toujours, il rattache à votre passé honorable ?
- Mes collaborateurs sortent comme moi-même de l’ancienne firme et nous avons
conservé les traditions. Nous avons le droit de dire que nous sommes au nombre
des plus anciennes firmes du pays.
- Quinze ans de pratique et d’expériences !
- Oui, d’expériences, car elles furent rudes. Nous avons dû gravir la côte.
- « Dans un chemin montant, sabloneux, malaisé », dit le fabuliste.
- Notre formation d’origine nous a sauvé et jamais nous n’avons transigné sur la
qualité de notre fabrication. Ce sont toujours les châssis impecables mécaniquement et électriquement et les meubles qu’on aime caresser. C’est du reste vous
qui avez trouvé cette formule.
- Il faudra que je fasse compte des droits d’auteur.
- Nous sommes restés fidèles à notre programme commercial. Notre production est
et sera toujours limitée quoi que nous fassions et elle doit nous permettre de vivre
honorablement. Il faut donc la vendre à sa valeur. L’usager aura un bon récepteur,
d’un prix en rapport avec ce qu’il réprésente, dès lors la question n’interesse plus
que les revendeurs et nous.
- Ce sont des principes que nous n’avons cessé de défendre.
- Nous avons fixé des prix de vente que nous imposons avec fermeté et sous peine
de sanctions à nos revendeurs.
- Nous leur accordons une remise convenable leur permettant d’assurer le service
de nos appareils. En échange, nous garantissons leur territoire et nous respectons
scupuleusement nos obligations.
- Très bien.
- Notre marque n’est vendue que par des radio-spécialistes ou des électriciens. Jamais vous trouverez des Radio-Cer annoncées en vente avec des rabais ou entre
des mains de bradeurs.
- Vous étiez de mauvais clients pour la commission de contrôle.
- De bons clients au contraire, puisque nous donnions le bon exemple et que jamais
nous n’avons eu à comparaître devant elle.
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- Vous connaissez le conseil d’un certain commerçant et son fils ? « Sois toujours
honnête en affaires, disait-il, j’ai tout essayé et c’est la seul manière qui ma réussi. »
- Nous n’avons pas eu à essayer les autres manières , la première nous à réussi et
nous continuons, tout simplement [...]173.

De gebouwen in de Chaussée de Louvain werden door de reporter omschreven als
« une vaste bâtiment moderne, dont le toit est une immense verrière » [...]. Une vaste hall –
à mi-hauteur, une large galerie – par terre, du granito ; des murs recouverts de céramique. Et de la lumière, de la lumiére ...Ce que j’envie les ouvriers de la C.E.R. »[...]. Ook
Auguste Teunkens, beheerder en technisch directeur van de CER, werd bereid gevonden
om toelichtingen te geven over het reilen en zeilen in de radio-industrie.

Auguste Teunkens: “On ne peut indéfinement comprimer un prix de revient. C’est
une erreur de croire, tout ou moins lorsqu’une marque tient à sa réputation, que
c’est l’achat des matières qu’il faut porter tout l’effort. Que de fois n’ais-je pas dû
freiner un service d’achat trop zélé qui m’annonçait triomphalement qu’on allait
pouvoir me procurer des potentiomètres x, qui coutaient 1 franc en moins, ou des
condensateurs qui reviendraient à 25 centimes en moins, et comme il y a autant par
châssis, cela fait autant d’économie ! D’autres essaient de réduire exagérément la
main-d’oeuvre, en utilisant du personnel de rencontre, et alors, gare au gâchis de
matériel, aux soudures mal fait, etc. Il est un facteur plus important que l’on oublie
trop souvent : la perte de temps. Ceci pour en arriver à vous dire que notre nouvelle
affaire est basée sur une organisation et une répartition aussi parfaites que possible
de travail. Nos locaux sont conçus pour que les pièces puissent se déplacer pour
ainsi dire de main à main jusqu’a l’achèvement du récepteur, sans nécessiter le déplacement d’un seul ouvrier. Voila ce qui nous permet un prix de revient intéressant
sans devoir diminuer la qualité du matériel qui a fait la réputation de notre marque ».
« Vous allez d’ailleurs vous en rendre compte. Ici, à gauche, est la réception des
fournitures par le magasinier-réceptionnaire. La fourniture étant conforme au bon

173

La Radio-Industrie. Revue Professionnelle Independante de la T.S.F., de la télévision et des industries
connexes, Fitz-Patrick, Bruxelles, Février 1938, p. 101
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de commande et aux spécifications, les produits vont dans leurs casiers respectifs,
pour n’en sortir que sur réquisation du service de fabrication.
- Et un inventaire permanent ?
- L’an dernier, dans notre ancienne firme, la récapitulation annuelle n’a pas révélé
d’écart dépassant un pour mille et encore et encore s’agissait-il petits accessoires
de faible valeur.
- Ce casier roulant ?
- Chaque jour on prépare le matériel pour la construction du jour suivant. Le matin
les cases des tables de câblage sont remplies avant la venue des ouvriers. Ici au
centre de hall, voila les tables de câblage avec les cornières formant chemin de
roulement les châssis.
- Des vérifications en cours de montage ?
- Non, au bout de la chaîne, on inspecte les soudures, le cablage , puis le châssis
monte la gallerie, au laboratoire de réglage. M. Cronier vous le disait récemment,
nous limitons volontairement notre production, et nos méthodes sont adaptées à
notre programme. Nous pouvons ainsi donner à nos appareils une attention individuelle certaine.
- Voici, l’atelier de mécanique.
- Eh, vous êtes bien montés?
- presses, cisailles, défonseuses, perceuse, tours, riveuses, etc. En fait, nous sommes
nos propres producteurs pour quantité de pièces nécessaires à notre construction.
Et maintenant, passons à la galerie.
- Le travail de mise en ligne se fait donc ici ; je vois vos oscillateurs , vos outputmeters, etc.
- nos câblages se font selon un dispositif bien précis, nos bobinages se font dans la
maison comme vous l’avez constaté et ils sont étalonnés et ajustés avant montage.
- Evidemment le réglage se réduit à peu de chose en réalité ?
- Je proteste toujours quand je vois les techniciens, les jeunes surtout, faire grand
état de cette mise en ligne qui semble leur donner de l’importance.
- Une mise au point est cependant nécessaire ?
- Elle l’est, mais le temps qu’on doit y consacrer est d’autant plus important que le
travail précédent à été mal fait.
- Vous faites vos propres ébénistres aussi ?
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- Non, mais nous les polissons nous-mêmes et retouchons celles qui nous reviennent pour pour une cause quelconque de chez nos vendeurs. Vous savez comme
nous tenons à leur aspect.
- Attention, des droits d’auteur courrent.
- J’oubliais, merci. J’ajoute que lorsque le récepteur sort du laboratoire et avant de
passer à l’inspection finale, nos ébénistres inspectent eux aussi une dernière fois.
- Et nous passons de l’autre côté de la gallerie.
- Ici, une dernière fois, l’appareil est vérifié avant de descendre au magasin. Suivons-le du regard ; on place le carton de fermeture, le scellé, la chemise de coton,
puis c’est le carton d’emballage » [...]174.

modellenaanbod van Radio-Cer 1937-1938: 8 radiotoestellen (tafelmodellen, een meubel en een radiophono combinatie aan 1490 frank, 1990 frank 2450 frank, 2850 frank, 2950 frank 3250 frank, 4250 frank
en 5950 frank. Radio-Cer was de voortzetting van het in 1933 ter ziele gegane S.I.C.E.R. (La RadioIndustrie, Bruxelles, 1937).

Uit bovenstaande - zeldzame - interviews met de beheerders van (Radio-) Cer bleek
dat men zich in de jaren dertig diende te onderscheiden van de concurrentie door het vervaardigen van betrouwbare, hoogkwalitatieve toestellen die verkocht werden aan correcte
prijzen. Het was zaak om zich niet te laten verleiden tot overproductie.
174

La Radio-Industrie. Revue Professionnelle Independante de la T.S.F., de la télévision et des industries
connexes, Fitz-Patrick, Bruxelles, Avril 1938, p. 148
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In de jaren dertig werden rationalisatie, standaardisatie, serieproductie, de kettingmethode, een zo groot mogelijk zelfstandigheid inzake noodzakelijke onderdelenproductie,
veelvuldige inspectie en bekwaam personeel essentiële elementen om producten aan concurrentiële prijzen te kunnen voortbrengen. Meubelen, behuizing en lampen werden
meestal aan een andere firma uitbesteed. In die jaren werd de markt immers overspoeld
met tal van toestellen van bedenkelijke kwaliteit. Onder de handelaars bevonden zich heel
wat sujetten die er bedenkelijke praktijken op nahielden. In crisisperiode probeerden veel
mensen een graantje mee te pikken van de radiohandel, een commerciële tak die nog min
of meer marcheerde. Logisch gevolg daarvan was de verhandeling van minderwaardige
toestellen, vaak gebouwd door personen met ontoereikende kennis van radio-elektriciteit,
aan opmerkelijk lagere prijzen dan de fabrieksmerken.
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5.

1934

5.1. Ateliers de Constructions Radio-Electriques (Soniclair, 1934-)

Deze onderneming, gevestigd
in de 37 rue Plantin, (Plantijnstraat)
te Anderlecht startte haar activiteiten in 1934 onder de benaming:
“Soniclair: Ateliers de constructions

Radio-Electriques”.

Vanaf

1934 tot 1936 was men gevestigd in
de Rue Darwin 16 te Brussel. In
1936 verhuisde men echter
Net als bij Barco werd Amerikaanse techniek aangewend in
een voor het overige volledig Belgische fabrikaat (La RadioIndustrie, 1934)

weer

naar het oude adres.
De voorzitter van Soniclair was

de broer van de leider van M.B.L.E. (Manufacture Belge de Lampes Electriques). De radiotoestellen waren uitgerust met Amerikaanse buizen (Manuel de la Radio, ed. G. VAN
CORTENBERGHE, Antwerpen, 1940).

5.2. Accessoires de Radio (A.R.S.A.), (1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue Brugmann 142 te Brussel, werd
gesticht op 14 maart 1934 voor notaris Léon Brasseur te Brussel. Betrokken bij de oprichting waren: Anne-Marie Coaharé, weduwe van Henri Dain (Vignes par Arzcaq, Basses
Pyrenées, Domaine de Larrouzée, Frankrijk), secretaris-boekhouder René Calès (Avenue
Eugène-Plasky 113, Schaerbeek), wisselagent Edmond Cassiers (Rue de Crayer 12, Brussel), barones Hedwige d’Hoop, echtgenote van Henri De Vinck de Winnezeele (Rue du
Geai 16, Watermaal-Bosvoorde), beheerder van maatschappijen Eugène van Meerbeke
(Rue Faider 3, St.-Gillis), ingenieur Graaf Joseph de Briey en Graaf Etienne de Robiano
(Rue de Toulouse 2, Brussel), handelaar Georges Hoyoux (Rue Victor-Lefèvre 44, Brussel), advocaat Joseph Coene (Rue Marché-aux-Grains 24, Ninove), handelaar Charles Dortant (Rue Longue de la Monnai 9, Brussel), advocaat Adiel Debeuckelaere (Rue Marché-
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aux-Grains 27, Ninove), doktor in de geneeskunde Fabien Achtergael (Rue Marché-auxGrains 17, Ninove), handelaar Gabrielle Dortante (Rue Marsché-aux-Grains 29, Ninove),
ondernemer Joseph Muylaert (Rue Lavendel Ninove), Prosper d’Hoir (Rue de la Liberté,
Aalst), ondernemer Gustave Arnould (Avenue de la Topaza 19, Schaerbeek), ondernemer
Henri Lagrande (Boulevard Hyppolite-Sintas, Chalet Jaques, Dax-Landes), Jeanne Peysan
(Boulevard de Strasbourg, Chalet Janette, Dax-Landes) en Maurice Bodson (Rue Fourmois
10, Ixelles).
Het doel van de maatschappij was: […] “ l’industrie et le commerce de tous appareils
ou accessoires de téléphonie sans fil et de télévision » [...]175.
Het kapitaal was vastgelegd op 150.000 frank vertegenwoordigd door 300 aandelen
van 500 frank en verdeeld over: A.M. Croharé (16),R. Calès (25), E. Cassiers (36), H.
d’Hoop (15), E. Van Meerbeke (2), G. De Mongé (2), J. De Briey (2), E. De Robiano (2),
G. Hoyoux (2), J. De Coene (17), C. Dortant (10), A. Debeuckelaere (18), F. Achtergael
(14), G. Dortant (9), J. Muyllaert (14), P. d’Hoir (4), G. Arnould (2), H. Lagrange (6), J.
Peysan (1) en M. Bodson (103)176.
De balans van 30 juni 1935 toonde een nettowinst 2.619.19 frank177. Op 20 augustus
werd de maatschappelijke zetel overgeheveld naar Boulevard du Midi 43 te Brussel178.

5.3. Radio-Cosmophone (Braun, 1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue des Chartreux 19 te Brussel, werd
gesticht op 16 maart 1934 voor notaris Paul Ectors te Brussel. Betrokken bij de oprichting
waren: ingenieur Johann Bakkenes en echtgenote Johanna Blauw (Avenue Lacomblé 23,
Etterbeek), Herman Broese van Groenow (de Sillestraat 162, Le Haye), fabrikant Max
Braun (Rue des Chartreux 19, Brussel), de handelaars Louis Weinberg (Avenue Gustave
Latinis 59, Schaerbeek), Charles Gallhorn (Rue de Argonne 16, Sint-Gillis), Michel
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Vanstaceghem (Rue de l’Ecuyer 63, Brussel) en Constant Coeseels (Rue St.-Quentin 31,
Brussel).
Het doel van de onderneming luidde: […] “le commerce de tous articles relatifs à la
Radiophonie (et en premier ordre ceux fabriqués par la firme Max Braun, de Bruxelles)
ainsi que la fabrication de ces articles »179. Men vertegenwoordigde dus hoofdzakelijk de
Duitse fabrikant van huishoudsapparatuur en radiotoestellen Braun die een vestiging in
Brussel had.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 250.000 frank vertegenwoordigd door
250 aandelen van 1.000 frank en verdeeld onder J. Bakkenes (35), J. Blaauw (35), H.
Broese van Groenow (24), M. Braun (85), L. Weinberg (65), C. Schallhorn (5), M.
Vanstaceghem (5) en C. Goeseels (1)180.

5.4. Aurièma Radio Corporation/ Alfa-Radio (1934-)

5.4.1. Aurièma Radio Corporation

Deze onderneming was in 1932 gevestigd aan de Avenue Louise 32a te Brussel en
stond bekend als één van de meest gereputeerde invoerders en verdelers van Amerikaanse
ontvangers en onderdelen181 van o.a. Brunswick, Howard en Utah. In de loop van de jaren dertig bracht men echter een eigen merk op de markt: Alfa-Radio (Brussel). De twee
firma’s bleven evenwel naast elkaar bestaan. De precieze stichtingsdatum is onbekend.
De drijvende kracht achter de onderneming was de Fransman Alexandre Auriéma, die
zich in de jaren dertig tot Belg liet naturaliseren.
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Annexes au Moniteur Belge de 1934, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 3013, pp. 2154-55
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 3013, pp. 2155
La Radio-Industrie, revue professionelle de la T.S.F. et des industries connexes, Fitz-Patrick, Bruxelles,
September 1932, p. 597.
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5.4.2. Alfa-Radio (1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd
in de Rue Crespel 45 te Ixelles en later in de
Chaussée de Waterloo, werd gesticht op 22
maart 1934 voor notaris Jules Maresceaux te
Anderlecht. Betrokken bij de oprichting
waren: ondernemer Etienne-Louis Cavals
(Avenue de Saturne 35, Ukkel), handelaar
Alexandre Aurièma (Avenue Louise 32a,
Ixelles), bediende Juliètte-Valère en weduwe
boven: in 1934 lanceerde de Auriéma Radio
Corporation een eigen merk: Alfa. Wegens het grote
succes en de uitbreiding van de activiteiten werden
in 1937 nieuwe fabrieksgebouwen betrokken in de
Chaussée de Waterloo
.(La Radio-Industrie, 1934)

van Eugène Buvat (Rue de l’abbaye 46,
Ixelles), boekhouder Paul-Emile Crombet
(Avenue Wielemans-Ceuppens 172, Vorst),
bediende Antoine Forani (Avenue Louise
32a,

Brussel),

handelsvertegenwoordiger

Jaques Pelgrims (Rue de Parme 69, St.Gillis) en fiscaal adviseur Jean Cougnon (Rue des
Cèdres 10, Watermaal-Bosvoorde).
Het doel van de onderneming luidde: […] “la fabrication, la réparation et le commerce de tous les appareils radio-éléctriques, éléctriques, mécaniques et scientifiques,
généralement quelconques, de leur pièces detachées et accessoires, ainsi que de tout articles s’y rapportant directement ou indirectement »182.
Het kapitaal was vastgelegd op 20.000 frank en vertegenwoordigd door 40 aandelen
van 500 frank. Alexandre Auriéma bracht voor 5.000 frank materiaal en uitrusting in
waar voor hem 10 aandelen werden toegekend. De overige 30 aandelen werden verdeeld
onder: E.L. Cazals (2), A. Aurièma (18), Buvat-Miroir (2), P.E. Crombet (2), A. Forani (2),
J. Pegrims (2) en J. Cougnon (2)183.
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Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 4566, p. 673
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 4566, p. 673
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Alfa Radio was een succesvol initiatief waarbij Auriéma import van Amerikaanse radiotoestellen combineerde met eigen productie. Op 30 april 1935 gaf de balans een nettowinst van 64.681.43 frank aan184. Het dienstjaar 1935-36
werd opnieuw afgesloten met positieve cijfers: een winst
van 34.593.57 frank. Alfa-Radio slaagde er ondanks de
economische achteruitgang tijdens de tweede helft van
1937 uit de rode cijfers te blijven. Op 30 april bedroeg het
winstsaldo reeds 20.917.40 frank185. In datzelfde jaar
werd de maatschappelijke zetel overgeheveld van de Rue
Crespel 45 naar naar La Chausée de Waterloo 496 te
Brussel waar nieuwe fabrieksgebouwen werden betrokken186.
De toestellen waren bij de tijd. Aan het eind van de
jaren dertig bracht Alfa-Radio, net als Philips en S.B.R., radio’s op de markt met druktoetsen en automatische preselecties (vanaf het modeljaar 1938-1939). Alfa bood tevens de
mogelijkheid om bestaande toestellen uit te rusten met automatic tuning. Daarnaast vervaardigde de firma tafelventilatoren van het merk Samson.

Boven: Publiciteit voor de deelname van Radio-Alfa aan het zevende Salon du T.S.F. te Brussel., (Radio-Home,
1935), Publiciteit voor radiotoestellen Alfa. (www.radiocollection .be) en publiciteit voor het Engelse merk
Brunswick verdeeld door de Auriéma Radio Corporation (La Radio-Industrie, 1932)
184

185

186

Annexes au Moniteur Belge de 1935, Quatrème Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 14849, p. 1160
Annexes au Moniteur Belge de 1937, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 16301, p. 1896
Annexes au Moniteur Belge de 1936, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 15872, p. 1576
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Publiciteit uit 1934 voor radiotoestellen uitgerust met een veiligheidssleutel (La Radio-Industrie, 1934)
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5.5. Etablissements Diana Radio (F. Carpent & R. Desgain, 1934-).
Deze association en nom collectif, gevestigd in de Rue du Manège 32 te Charleroi,
werd gesticht op 27 april 1934 door Fernand Carpent (Rue des Cheminots 13, Marcinelle)
en Roger Desgain (Rue Léon Bertus 20, Charleroi) met als doel « la construction et la
vente d’appareils de radiophonie et la vente des pièces detachées de ses appareils ».
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 25.000 frank187.

5.6. F.N.R. (Fabrique Nationale Radioélectrique), (1934-1939)/Société Belge de Distribution Radioéletriques (Sobeldisradio), (1939-)
Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue Louise 141 te Brussel, werd gesticht op 15 mei 1934 voor notaris Albert Daerden (Rue de la Regency, Brussel). Betrokken bij de oprichting waren de ondernemers Jean-Victor en Julie-Claire-Edille Troisier
(Avenue Louise 141, Brussel), Alfred-Ernest Decoux (Rue
de Bruxelles 32, Fosses) en Alexandre-Joseph-Louis Deloy
(Square Josephine Charlotte 13, St.-Lambrechts-Woluwe),
architect Eugène-Louis Pouleur (Rue de la Tombelle 44,
Châtelet), ingenieur Roger-Jules-Fernand Vintrin (Drève de
Wegelias 38, Watermaal-Bosvoorde) en advocaat RogerJoseph Pirson (Avenue de la Toison-d’or 125, Brussel).
Het doel van de onderneming was: […] “la fabrication et
le commerce, en Belgique, de tous appareils et accessoires
Nationaal fabrikant, maar tevens
algemeen agent voor België,
Luxemburg en Kongo van de
Duitse ontvangers Blaupunkt (La
Radio-Industrie, 1934)

de télégraphie sans fil »188.
Het kapitaal was vastgelegd op 1 miljoen Belgische
frank, vertegenwoordigd door 2.000 aandelen van 500 frank
en verdeeld onder: Troisier (300), Troisier (300), Decoux

(300), Deloye (300), Pouleur (300) Vintrin (200) en Pirson (200)189.
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Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 6637, p. 2040
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8384, p. 3297
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8384, p. 3297
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Men produceerde omroepontvangers in serie volgens de kettingmethode. F.N.R. was
een Belgische firma bij uitstek. Daarnaast was men ook verdeler van het Duitse merk
Blaupunkt, dat in België en Frankrijk onder de naam Point Bleu werd verkocht. Naar
anologie met de S.B.R. was kapitaal, materiaal en personeel volledig Belgisch. In volle
crisistijd probeerde deze radioproducent dan ook in te spelen op de nationalistische gevoelens en spoorde ze door middel van diverse reclamepagnes en slogans de consument aan
om “Belgisch” te kopen en zo bij te dragen tot de bestrijding van de massale werkloosheid.
De publiciteit die de F.N.R. voerde illustreert dat het medium radio in de jaren dertig onmiskenbaar een massaproduct was geworden (“pour “tous” puissent écouter la radio”).
De afdeling publiciteit maakte vaak gebruik van geïdealisserde beeldtenissen van landbouwers, vissers, mijnwerkers en metaalarbeiders.
De eerste modellen (1934-1935) werden tegen concurrentiële prijzen op de markt gebracht: Super F.N.R. 5 (1.150 frank), Super F.N.R. 6 (1.850 frank) en de Super F.N.R. 7
(2.350 frank). Daarnaast werd ook de mogelijkheid geboden tot betaling in termijnen.
De maatschappij was succesvol en liet op 30 april 1935 een nettowinst van 85.067.78
frank optekenen190. In diezelfde maand dreigde een brand echter het optimisme teniet te
doen. Al bij al viel de schade nog mee. De F.N.R. schreef: “le violent incendie qui a ravagé une de nos installations, a détruit les magasins de pièces de rechange et les stocks de
accessoires. Un certain nombre de châssis se trouvant dans les locaux plus éloignés, furent
épargnés et pourront être livrés sans grand délai. F.N.R. a pris les dispositions nécessaires
pour que des divers services puissent fonctionner normalement »191.
De firma deed het lange tijd goed dankzij een aanbod van kwaliteitsvolle ontvangers aan aanvaardbare prijzen. Na 1938 ging het echter steil bergaf met de radioelektrische nijverheid. Op 15 april 1939 werd de naam van de maatschappij veranderd in
Société Belge de Distribution Radioélectriques (Sobeldisradio). De productie van radiotoestellen werd gestaakt en de maatschappij ging zich toeleggen op radiodistributie192.
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Annexes au Moniteur Belge de 1935, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 11979, p. 1302
La Radio-Industrie, Revue Professionnelle Independante de la T.S.F., la Television et des Industries
connexes, Fitz-Patrick, Bruxelles, avri 1935
Annexes au Moniteur Belge de 1939, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 6293, p. 1588
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Van Links naar rechts: het productieproces van omroepontvangers bij F.N.R.: la conception, vers la réalisation, pliage du châssis, châssis (La Radio-Industrie, Bruxelles, 1934).

van links naar rechts: perçage du châssis, emboutissage par une presse de 100 tonnes, découpage (La
Radio-Industrie, Bruxelles, 1934).

van links naar rechts: tours de décolletage automatiques, achèvement des bobinages (La Radio-Industrie,
Bruxelles, 1934)

van links naar rechts: etalonnages des bobinages sur hétéodyne, percage et rectification des supports de
bobinage, bobineuse électrique, câblage à la chaine equipment des chassis (La Radio-Industrie, Bruxelles,
1934).
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van links naar rechts : montage des electro-dynamiques, laboratoire de côntrole, réalisation (La RadioIndustrie, Bruxelles, 1934).

Links: het afgewerkte product (La Radio-Industrie, Bruxelles,
1934)

De F.N.R. wilde zich profileren
als een echte Belgische fabriek,
met Belgische producten,
Belgisch kapitaal en Belgische
arbeiders
(La Radio-Industrie, 1934)
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5.7. Radio Industrie Nationale (R.I.N., 1934-1938)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue de Poinçon 35 te Brussel, werd gesticht op 29 mei 1934 voor notaris Charles-Robert Delporte te Brussel. Betrokken bij de
oprichting waren: Théodore Cantillon (Avenue Orban 214, Stockel), beheerder van maatschappijen Jules Cantillon (Avenue des Sept-Bonniers 306, Vorst), beheerder van maatschappijen Charles Verstraete (Rue de Colonel Chaltin 1, Ukkel), bediende Louis Verstraete (Rue de la Fauvette 77, Ukkel), ingenieur Willy Tobler (Villa Sans-Gêne, Waterloo),
rentenier Jules van Wayenberghe (Avenue des Renardeaux 76, Gent) en handelsvertegenwoordiger Didier en Wayenberghe (Chaussée de Courtrai 31).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la fabrication ou la transformation, l’achat, la vente,
l’importation, et l’exportation de tous appareils, accesoires et articles se rapportant à
l’industrie radio-éléctriques et éléectrique ainsi qu’a la télévision ou s’y rattachant »193.
Het kapitaal was vastgelegd op 25.000 frank en vertegenwoordigd door 500 aandelen
van 50 frank verdeeld over T. Cantillon (10), J.Cantillon (335), C. Verstraete (55), L. Verstraete (35), W. Tobler (33) J. Van Wayenberghe (18) en D. Van Wayenberghe (14). Daarnaast werden nog 300 stichtingsaandelen zonder waardebepaling uitgegeven194.
Op 6 september 1938 werd de maatschappij overgenomen door La Radiophonie Belge en ontbonden195.

5.8. Constructions Radio-éléctriques « Sphinx » (1934-1934)

Deze Socciété en nom collectif, gevestigd in de Chemin de Rongy 17 te Doornik, werd
gesticht op 3 juni 1934 door handelaar in apparatuur voor draadloze telegrafie PaulMaurice Lescal (Rue Cresel 23, Doornik) en technicus Marcel-Leopold-Ghislain Grosse,
eigenaar en fabrikant van het merk Sphinx (Rue Pierre 31, Kain).
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Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9304, p. 3946-3947
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9304, p. 3946-3947
Annexes au Moniteur Belge de 1938, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 12945, p. 1387
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Het doel van de maatschappij was: […] “ la fabrication et la vente de appareils radioéléctriques, et specialement de récepteurs de téléphonie sans fil »196.
Op 3 november 1934 werd de maatschappij echter ontbonden197.

5.9. Société de Constructions radio-éléctriques (Socora, 1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue de Selliers-de-Moranville 66 te
St.-Agatha-Berchem, werd gesticht op 7 juni 1934 voor notaris Louis Duwelz te St. Gillis.
Betrokken bij de oprichting waren: Mathilde-Jeannette Pans, weduwe van Joseph-Isodore
Strickaert, handelaar Joseph Strickaert (Avenue de Selliers-de-Moranville 64, St.-AgathaBerchem), handelaar Isidore Strickaert (Rue de la Fourche 6, Brussel), fonctionnaire de
banque (Avenue de Selliers-de-Moranville 62, St.-Agatha-Berchem), handelaar Louis Van
Hauteghem (Rue de Flandre 25, Brussel), Léopold Bouvy (Chaussée de Louvain 689,
Brussel) en commercieel bediende Henri Strickaert (Rue Antoine Dansart 155, Brussel).
Het doel van de onderneming luidde: […] “la construction et la vente de récepteurs
radiophoniques, ainsi que tout ce qui rapport à cette industrie et le commerce y relatif »198.
Socora spitste zich dus toe op omroepontvangers en toebehoren.
Het kapitaal was vastgelegd op 50.000 frank vertegenwoordigd door 100 aandelen van
500 frank en verdeeld over weduwe Strickaert (10), J. Strickaert (40), I. Strickaert (40), C.
Claes (5 aandelen), L. Van Hauteghem (3), L. Bovy (1) en H. Strickaert (1)199.
Voor het dienstjaar 1935 bedroeg de “perte de l’exercice” 1.945.70 frank200.
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Annexes au Moniteur Belge de 1933, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10862, p. 625
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 15203, p. 1883
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9390, pp. 4009-4010.
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9390, p. 4010.
Annexes au Moniteur Belge de 1936, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 2809, p. 2053
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5.10. Prior Automatic Radio (1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Chausée de Termonde 7 te Gent, werd
gesticht op 11 juli 1934 voornotaris Maurice van Severen te Wakken. Betrokken bij de
oprichting waren: Else Vuylsteke (Avenue des Arts 47, Gent), de ingenieurs Hubert Vuylsteke (Rue du Strop 19, Gent) en Maurice Férez (Rue des Bernardins 27, Parijs), beheerder
van maatschappijen Joseph-Julien Maere (Rue Joseph II 136, Brussel), de ondernemers
Jean Maere (Rue Longues des Pierres 27, Gent) en Louis Van Cleemput (Avenue des Arts
39, Gent) en handelsvertegenwoordiger Henri Perrot (Boulevard Albert 104, Gent).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “la fabrication, l’achat et la vente de tous
appareils de radio, ainsi que d’autres appareils scientifiques, appareils de télévision, pièces detachées et tous objets se rapportant directement ou indirectement à son objet social » [...]201.
Het kapitaal was vastgelegd op 10.000 frank vertegenwoordigd door 100 aandelen van
100 frank en verdeeld onder E. Vuylsteke (10), H. Vuylsteke (10), J.-J.Maere (25), J. Maere (10), L. Van Cleemput (25), M. Férez (10) en H. Perrot (10)202.

5.11. Radio, Electricité, Mécanique (R.E.M.), (1934-1936)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Avenue de Gaesbeek te St.-PietersLeeuw, werd gesticht op 14 juli 1934 door elektricien Charles De Cuyper (Avenue de
Gaesbeek, St.-Pieters-Leeuw) en radiotechnicus Jean Massart (Chausée de Bruxelles 37,
St.-Pieters-Leeuw).
Het doel was : [...] « la construction et la réparation des appareils de radiophonie,
ainsi que tout l’appareillage se rapportant à la électricité »203.
Op 9 mei 1936 werd de maatschappij ontbonden204.
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Annexes au Moniteur Belge de 1934, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 11029, p. 737
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 11029, p. 737
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
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proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 8484, p. 3152
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5.12. American Electrical Conforts (Amelco), (1934-1936)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue Huart-Hamoir 12 te Schaerbeek,
werd gesticht op 3 augustus 1934 voor notaris George Albert de Ro te Sint-Joost-TenNode. Betrokken bij de oprichting waren: handelaar Albert Dallemagne (Avenue HuartHamoir 12, Schaerbeek), beheerder van maatschappijen Adolphe Rutten (Rue des Champs
Elysées 75, Ixelles),ondernemer Edgard Durant (Ninove), ingenieur Lucien Van Bogaert
(Mont-du-Cinquantenaire 3, Etterbeek), de boekhouders Casimir Taverne (Ninove) en Joseph Brège (Rue Scailquin 54, Sint-Joost-Ten-Node) en bediende Freddy Vercammen
(Rue Edouard de Grimberghe, St.-Jans-Molenbeek.).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “la constuction, la vente, la représentation
et le négoce, sous toutes ses formes, de tous appareils mécaniques et plus spécialement des
appareils se rapportant directement ou indirectement à l’électricité, la radio, la cinématographie et la photographie »205.
Het kapitaal was vastgelegd op 300.000 frank vertegenwoordigd door 300 aandelen
van 1.000 frank. Ook deze onderneming werd gesticht op de fundamenten van een andere
firma. Albert Dallemagne baatte een handelszaak uit in de Rue d’Ecosse te Sint-Gillis en
hevelde voor 200.000 frank aan goederen naar de nieuwe firma over. De inventaris vermeldt: “une partie de châssis, meubles, postes divers, appareils, lampes et emballages »
[...] « un matériel consistant notamment en un installation complète d’atelier radio avec
outillag pour la fabrication de chassis et capots de selfs, une partie d’instruments de mesure, des lampes, des bobineuses, une garantie de loyer, des versements acompte sur des
commandes de marchandises, avances sur loyer et un solde en caisse »206. Dallemagne
beschikte aldus over een bescheiden productie-eenheid. Met de oprichting van Amelco lag
een uitbreiding van de werkzaamheden in het verschiet. Vanwege zijn inbreng werden 150
aandelen aan Dallemagne toegekend. Het overige kapitaal, zijnde 150.000 frank, werd onderschreven door: A. Dallemagne (144), Rutten (1), Durant (1), Van Bogaert (1), Taverne
(1), Brège (1) en Vercammen (1)207.
205

206

207

Annexes au Moniteur Belge de 1934, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
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Annexes au Moniteur Belge de 1934, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
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Het dienstjaar 1935 werd echter afgesloten met een verlies van 243.071.17 frank208. Op
2 maart 1936 werd de maatschappelijke zetel overgeheveld naar Rue de la Station 35 te
Ninove209. Het betekende tevens de ontbinding van de maatschappij.

5.13. Premier Radio automatique belge Electromat (Prabe), (1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Brussel, werd gesticht op 9 augustus 1934
voor notaris George-Albert de Ro te Sint-Joost-Ten-Node. Betrokken bij de oprichting
waren: de ingenieurs André-Louis Bocquet (Rue de Châtelain 46, Ixelles), Hermann Fuchs
(Rue Bosquet 67, Sint-Gillis), Jean Vander Elst (Rue du Magistrat (Ixelles), handelaar Jan
Haeutler (Seegasse 34, Most, Tsechoslowakije), doctor in de chemie Ernest Oestreicher
(Rue Général-Conrad 39, Strasbourg), gedelegeerd bestuurder van de maatschappij Klein
und Brande Oscar Fuchs (Grosse Stadtgutgasse 36, II, Wenen) en technicus in draadloze
telefonie Jean Bocquet (Rue de Châtelin 46, Ixelles).
Het doel van de maatschappij was: […] “l’importation et l’exploitation, la fabrication,
l’achat et la vente, la location, la réparation, soit directement pour son compte, soit
comme agent ou de toute autre manière, de tous appareils et accessoires de radio, cette
appellation prise dans son sens le plus étendu, de manière à comprendre toute activité
relative même à des branches connexes, telles la cinématographie, l’électricité, l’aviation,
l’autolocomotion »210.
Het kapitaal was vastgelegd op 100.000 frank vertegenwoordigd door 200 aandelen
van 500 frank en verdeeld onder A.-L. Bocquet (45), J. Vander Elst (45), H. Fuchs (25), J.
Haeutler (45), E. Oestreicher (5), O. Fuchs (25) en J. Bocquet (10)211.
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5.14. Radio-Coopérative belge (Radiocobel), (1934-)

Deze coöperatieve maatschappij, gevestigd in de Rue Royale 166 te Brussel, werd gesticht op 16 augustus 1934. Betrokken bij de oprichting waren: handelaar Marcel Ocreman
(Avenue de Mai 273, St.-Lambrechts-Woluwe), handelaar Ferdinand Auguste Eydens en
echtgenote Olpha Noquet (Avenue des Cérisiers 75, Schaerbeek), rentenier Victor Noquet
(Avenue de Juin 27, St.-Lambrechts-Woluwe), Margueritte Philipron, weduwe van Arthur
Bruynaert (Avenue Albertyn, St.-Lambrechts-Woluwe), Albert Noquet (Rue St.-Jaques 24,
Namen), Maria Vanderveken (weduwe van Lucien Ocreman, Rue du Réservoir 1, Antwerpen) en radiotechnicus John André (Avenue Albert 44, Vorst).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “le commerce d’appareils de radiophonie et
toutes les opérations commerciales se rapportant commerciales se rattachant directement
ou indirectement à cet objet »212.
Het maatschappelijk kapitaal was ongelimiteerd met een minimum van 30.000 frank
vertegenwoordigd door 300 aandelen van 100 frank. Marcel Ocreman bracht kantooruitrusting in ter waarde van 5.000 frank waarvoor hem 50 maatschappelijke aandelen werden
toegekend. De overige 250 werden onderschreven door: M. Ocreman (98), O. Nocquet
(90), V. Nocquet (20), F.A. Eydens (38), M. Philippron (1), A.Nocquet (1), M. Ocreman
(1) en A. John213.

212

213

Annexes au Moniteur Belge de 1934, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, 11909, pp. 1291-93
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Troisième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, 11909, pp. 1294

410

5.15. Comptoir radio-électrique (1934-)

Deze société coopérative, gevestigd in de Rue Portaels 14 te Brussel, werd gesticht op
31 augustus 1934. Betrokken bij de oprichting waren: commercieel secretaris Georges
Pirson (Rue Portaels 14, Schaerbeek), ondernemer Achille Vagenhende (Rue d’argent 36,
Brussel), koopman-kleermaker, Guillaume Jansen (Rue des Cloutiers 5, Luik), Jean-Pierre
Wilmots (Rue Henri De Résimont 67, Herstal), Hunold Leontine (echtgenote van Wilmots)
Elvire Coudron (Rue Lefranq 66, Schaerbeek) en Georges Barbanson (Rue des pâqueteries
28, Schaerbeek).
Het doel van de onderneming luidde: […] “la vente et l’achat d’appareils et
d’accessoires de T.S.F., ustensiles ménagers électriques »214.
Het maatschappelijk kapitaal was ongelimiteerd, maar vastgelegd op een minumum
van 10.000 frank en vertegenwoordigd door aandelen van 100 frank. Ze werden onderschreven door: G. Pirson (78), A. Vagenhende (5), G. Jansen (5), J.-P. Wilmots (5), L. Hunold (5), E. Coudron (1) en G. Barbanson (1)215.

5.16. Radio Handel Verhaegen-Geudens (1934-1935)

Deze maatschappij in gemeenschappelijke naam, gevestigd in de Lange Beeldekesstraat 152 te Antwerpen, werd gesticht op 11 september 1934 door John Verhaegen (Kistemaekerstraat 49, Borgerhout) en Charles Geudens (Langstraat 134, Borgerhout) met als
doel “de verkoop van radiotoestellen”. Opvallend is dat de duur van de onderneming bepaald was op slechts 5 jaar (in tegenstelling tot de toen gebruikelijke dertig jaar), alsof men
het nakende onheil voorvoelde216.
In januari 1935 werd de maatschappij - vroegtijdig - ontbonden217.
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5.17. British Radio Agencies (1934-1938)

Deze société coopérative, gevestigd in de Rue Wiertz 27 te Ixelles, werd gesticht op 17
september 1934. Betrokken bij de oprichting waren: beheerder van maatschappijen Jaques
Abbema (Avenue Charbo 77, Schaerbeek), boekhouder Jean Debois (Avenue des Nerviers
97, Etterbeek), expert-boekhouder Joseph Debois (Rue Posschier 6, Etterbeek), ingenieur
Marcel Denis (Rue Wiertz 27, Ixelles), expert-chemicus Marcel Lavoye (Chaussée
d’Alsemberg 41, Linkebeek), wisselagent Pierre Lechein (Avenue Jules de Trooz 35, St.Pieters-Woluwe) en handelaar Charles Mignon (Place Joseph Wauters 3, Bosvoorde).
Het doel van de onderneming luidde: […] “la construction, le montage et le négoce de
tout ce qui concerne l’industrie radio-électrique, dans toutes ses applications »218.
Het kapitaal was ongelimiteerd met een minimum van 25.000 frank, vertegenwoordigd
door aandelen van 250 frank en onderschreven door: J. Abbema (30), J. Debois (15), Jos.
Debois (30), M. Denis (4), M. Lavoye (10), P. Lechein (2) en C. Mignon (9)219.
Op 14 april 1938 werd de maatschappelijke zetel overgeheveld naar de Rue Van Den
Brouck 59 te Ixelles en ontbonden220.

5.18. Radio Paleis (1934-1936)

Deze société coopérative, gevestigd te Antwerpen, werd gesticht op 15 november
1934 door de société en nom collectif Comptoir électrique commercial C.Coppens, A.E., et Rudelsheim (Albert-Edourd Rudelsheim, Chaussee de Malines 106, Antwerpen), de
naamloze vennootschappen General Radio (Kipdorp 14, Antwerpen), de Etablissements
belges Campbell & Isherwood (Rue de Gênes 11, Antwerpen) en Ecko Radio (Avenue
de la France 127, Antwerpen) en de handelaars Nicolas Judin (Rue Dambrugge 31, Antwerpen), Paul Anthonis (Chaussée de Malines 19-21, Antwerpen) en Gustave Christiansen
(Rue des Tanneurs 12, Antwerpen).
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Het kapitaal was vastgelegd op een minimum van 42.000 frank vertegenwoordigd door
aandelen van 6000 frank.
Het doel van de maatschappij bestond in: […] “l’industrie et le commerce de tous les
appareils, pièces ou objets quelconques ayant trait à la radiotélégraphie, la radiotéléphonie, la télévision, sous toutes leurs formes, ainsi qu’a l’electricité dans toutes ses
applications »221.
Op 25 februari 1936 werd de maatschappij ontbonden222.

5.19. Erres Radio N.V. (1934-; Nederland)

Deze Nederlands radiofabrikant stichtte op 8 december
1934 voor notaris Paul Ectors een vestiging in de
Barthelemylaan 32 te Brussel. Betrokken bij de oprichting waren: de N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau, V/H. Van
der Heem en Bloemsma (Stortenbekerstraat 177, Den Haag),
maatschappijbestuurders Leonardus Wilhelmus en Jan Van der
Heem (Laan van Nieuw Oost-Indië 15, Den Haag), koopman
Gerrit

Langelaar

(Schravendijkwal

69,

Rotterdam),

rekenplichtige Gerrit van Vliet (Oostzeedijk 155b, Rotterdam),
expert-rekenplichtige Bartholomeus Cornelis Van Randwyk
(Barthelemylaan 32, Brussel), doctor in de rechten en ere viceNa Philips begaf ook het
Nederlandse Erres zich op de
Belgische markt (Nederlandse
publiciteit, eigen collectie)

gouverneur

van

Belgisch

Congo

Alfred

Moeller

(La

Framboisière, Ukkel), ingenieur Albert Lakaie (Vander
Borghtstraat

51,

St.-Pieters-Jette)

en

beheerder

van

maatschappijen Augustin Braun (Wetstraat 104-106, Brussel).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “de voortbrenging, den verkoop en aankoop,
de verwisseling, het verhuren, en alle andere algemeene verhandeling van alle elektrische
apparaten van gelijk welke natuurn alsook de uitbating onder alle vormen van de toepas-
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singen der elektriciteit, zooals T.S.F., X stralen, apparaten voor nijverheid en laboratoriums, lichtgevende uitgangborden,en zoo voorts”223.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 500.000 frank, vertegenwoordigd door
500 kapitaalsaandelen van 1.000 frank ingeschreven door: N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau V/H Van Der Heem en Bloemsma (375), L.W. Van Der Heem (35), J. Van
Der Heem (16), G. Langelaar (35), G. Van Vliet (1), B.C. Van Randwyk (35), A. Moeller
(1), A. Lakaie (1) en A. Braun (1)224.
Op 30 april 1936 had men een “bénéfic brut” van 686.637.70 frank geboekt. De “solde
debiteur”, zijnde openstaande klantvorderingen, bedroegen nog ruim 110.127.36 frank225.

5.20. Société Anonyme Belge d’Electricité et Radioélectricité (S.A.B.E.R.), (1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue de Moscou 11 te Sint-Gillis, werd
gesticht op 15 december 1934 voor notaris Emile Marchante te Ukkel. Betrokken bij de
oprichting waren: eigenaar Christian de Goussencourt en ondernemer Algan-Stanislas de
Goussencourt (Le Château Le Petit Manoir, Ways-Genappe), handelaar Albert Clavareau
(Rue de l’abbaye 79, Ixelles), ondernemer Léon Taquin (Place de la Station 4, Génappe),
ondernemer Francis Blake (Rue Gatti de Gammond 71, Ukkel), boekhouder Adolphe Mentior (Rue Jospeh Claes 67, Sint-Gillis), en ingenieur Ennio-Werner Tonolio (Rue de Moscau 11, Sint-Gillis).
Het doel van de maatschappij was: […] “la fabrication et la vente de tous articles électriques, radioélectriques ou autres ».
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 50.000 frank, vertegenwoordigd door 50 aandelen van 1.000 frank. Werner Tonolo bracht een goederenstock, materiaal, uitrusting en de
uitbating van een ontvangpost (Werner Super 6) in. Hiervoor werd hem 15 aandelen toe-
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gekend. De overige 35 werden onderschreven door: C. de Goussencourt (2), A.-S. de
Goussencourt (4),A. Clavareau (12), L. Taquin (13), F. Blake (2) en A. Mentior (2)226.
Op het einde van het dienstjaar 1935 boekte men een bruto-winst van 49.912.45227.

5.21. Crédit Radio-éléctrique de Belgique (1934-1936)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue des Goujons 44-46, werd gesticht
op 29 december 1934. voor notaris René Van Beneden te Schaerbeek. Bij de oprichting
waren betrokken: Mathilde Crabbe (Avenue Georges Henri 437, St.-Lambrechts-Woluwe),
Eléonore Uytterhoeven (Avenue Georges Henri 437, St.-Lambrechts-Woluwe), student in
de medicijnen Roger Uytterhoeven (Avenue Georges Henrin 437, St.-LambrechtsWoluwe), bediende André Closset (Avenue de la Porte-de-Hal 4, St.-Gillis), ingenieur
Marc Revol (Place Jean van Elst, Ukkel), ingenieur Albert Van Hecke (Rue van Droogenbroek 8, Schaerbeek) en bediende José-Pierre Closet (Rue de la Patrie 22, Gent).
Het maatschappelij doel luidde: [...] “toutes opérations de crédit se rapportant principalement à l’industrie et au commerce de la téléphonie” [...]. Het maatschappelijk kapitaal
was vastgelegd op 100.000 frank228.
Op 22 juli 1936 werd de onderneming ontbonden229.

5.22. Comptoir Radiophonique Belge (Carabel), (1934-)

Deze société coopérative, gevestigd in de Rue Antoine Dansart te Brussel, werd gesticht in december 1934.Het maatschappelijk doel luidde: [...] “le commerce d’appareils
de radiohonie” [...]230..
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5.23. Palais de la Science, cité de la radio et de cinema (1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Thérésienne 16 te Brussel, werd gesticht op 3 december 1934 met een kapitaal van 250.000 frank door Radio-Belgique
(Brussel), de S.B.R. (Ukkel), S.A.I.T. (Brussel), International Marine Sounding Device
(Brussel), Adrien Blomme (Brussel) en Guilaume Antony Neuckens (Vorst) met het oog
op de wereldtentoonstelling van 1935.
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “l’établissement et l’exploitation commerciale,
dans l’enceinte e l’Exposition International de Bruxelles de 1935, d’un ensemble de bâtiments pouvant être utilisé nottament pour des expositions d’objets et de produits, des radiodiffusions, des scéances de cinéma, des projections de films scientifiques et autres »
[...]231.
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6.

1935

6.1. Auto-Radio-Société (A.-R.-S.), (1935-1937)

Deze naamloze vennootschap was in 1935 de eerste nationale firma die er zich op toelegde. De Auto-Radio-Société, gevestigd in de Rue de Zénobe Gramme 43 te Charleroi,
werd gesticht op 9 januari 1935 voor notaris Georges Michaux te Montigny-le-Tilleul.
Betrokken bij de oprichting waren: bankier Sylvère Genard ( Rue de la Place 14, Montigny-le-Tilleul), advocaat René Bidoud (Avenue Jules Madon 35, Brussel), handelaar Arille
Hans (Rue du Fort 4, Charleroi), uitvoerder Gaston Deplancq (Rue Leopold de Wael 14,
Antwerpen), commercieel directeur Olivier Noyer (Rue Camille Desy 20, Mont-SurMarchienne), ondernemer Arthur Masquelier (Boulevard Jaques Bertrand 134, Charleroi),
fondé de pouvoirs de banque Edmond Falize (Rue de Marchienne 125, Montigny-leTilleuil) en expert-boekhouder Emile Dupanloup (Rue d’Acoz 21, Bouffioulx).
Het doel was : [...] « la fabrication, le commerce, la location, le financement de tous
appareils mécaniques-éléctriques, radioéléctriques ou similaires, soit directement, soit à
l’intervention de tous gérants, sociétés ou particuliers »232.
Het kapitaal was vastelegd op 20.000 frank, vertegenwoordigd door 40 aandelen van
500 frank onderschreven door: S. Genard (11), R. Bidoul (11), 1. Hans (5), G. Deplancq,
O. Noyer (5), A. Masquelier (1), E. Falize (1) en E. Dupanloup (1)233.
Op 10 mei 1937 werd besloten om de maatschappij te ontbinden234.
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6.2. Ergon (1935-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Hocheporte 105 te Luik, werd gesticht op 26 februari 1935 met een kapitaal van 50.000 frank.
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “la fabriation, la réparation et le commerce de
tous appareils radio-électriques, électriques, mécaniques et scientifiques » [...].
De beheerders waren Alexandre Auriéma (Alfa-Radio), Herman Bonnivert (Rue des
Clarisses 24, Luik), Antoine Forani (Avenue Louise 32A) en René Bonnivert (Rue Hocheporte, Luik)235.

6.3. Radio-Kliniek, Peeters-Wilson (1935-1938)

Deze maatschappij in gezamelijke naam, gevestigd in de Pyckestraat 28 te Antwerpen,
werd gesticht op 28 februari 1935 door de Belg Armand Peeters (Geraniumstraat 22,
Antwerpen) en de Brit Walter George Wilson (Olympiadelaan 123, Antwerpen). Het doel
was de reparatie van radio’s, onderdelen en accessoires236.
Op 15 januari 1938 werd de maatschappij ontbonden237.

6.4. Algemeene Radio- en Elektriciteitsonderneming (A.R.E.O.), (1935-1936)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Geeraardbergschestraat 31 te Aalst,
werd gesticht op 3 april 1935 met als doel “alle aankoop en verkoop van radio- en electriciteitsbenodigdheden en alle artikelen in verband met het vak”238.
Het kapitaal was vastgelegd op een minimum van 25.000 frank. Het werd ingeschreven
door: winkelier Hendrik de Vylder (Werf 1, Aalst, 12.000 frank), bediende Edmond
Nieuwlandt (Verwerijstraat 29, Aalst, 2000 frank), elektricien Ceciliean de Vylder (Geraardsbergstraat, Aalst, 2000 frank), electrisch werktuigkundige Petrus Vertongen (Moor235
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selbaan 97, Aalst, 2000 frank), bediende Gustaaf Verhegge (Onze-Lieve-Vrouwplein 9,
Aalst, 500 frank), Jozef Vanderbiest (Langestraat 35, Aalst, 1.000 frank), kunstsmid Kamiel De Vylder (Hovenierstraat 19, Aalst, 2000 frank), autobegeleider August Vandenbroecke (Breedestraat 7, Aalst, 1.000 frank), bediende Marinus-Robert De Pryck (Scherreveldstraat 39, Aalst, 1.000 frank), bediende Omer François (Nieuwbeekstraat 18, Aalst,
1.000 frank), radioverdeler Albert Bailly (Statiestraat Haaltert, 500 frank), electricien De
Wolf Philemon (Dorp 15, Moorsel, 500 frank) en radioverdeler José De Witte (Brusselsesteenweg, Hekelgem, 500 frank)239.
Op 6 februari 1936 werd de maatschappij ontbonden240.

6.5. Laboratoire radio-électro-Mécanique (Laborem), (1935-)

Deze Naamloze Vennootschap, gevestig in de Rue ten Bosch 94 te Ixelles, werd gesticht op 9 april 1935 voor notaris Hubert Scheyven te Brussel. Betrokken bij de orpichting waren: commercieel directeur Charles Juchault des Jamonières (Rue Ten-Bosch 94,
Ixelles), secretaris Louis de Block (Avenue Georges Henri 260, St.-Lambrechts-Woluwe),
eigenaar Renée Malpert du Peux (echtgenote van Joseph De Craecker, Rue Ten-Bosch 94,
Ixelles), ingenieur-polytechnicus André Monestier (Longuet-Long, Somme, Frankrijk),
boekhouder Auguste Dueyk (Rue Alphonse Renard 15, Ixelles), Antonia Blouin (Rue de la
Madeleine 35, Maine-et-Loire, Frankrijk) en wisselagent Paul Cordemans (Avenue Henri
Brouckère 48, Auderghem).
Het doel van de onderneming luidde: “l’achat, la fabrication, la location,
l’importation, la vente, l’exploitation, la réprésentation et, en général, tout commerce ou
industrie d’appareillage electrique ou mécanique »241.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 30.000 frank, vertegenwoordigd door
60 aandelen van 500 frank en onderschreven door: C.J. des Jamonières (31), L. De Block
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(19), R. Malapert (2), A. Monestier (2), A.Dueyck (2), A. Blouin (2), P. Cordemans (2)242.
Aan het eind van het dienstjaar verwezenlijkte men een “bénéfice sur ventes” van
27.695.73 frank. De “perte de l’exercice” bedroeg evenwel 2.258.72 frank243.
6.6. Ultra Electric Belge (1935-; Groot-Brittannië)244

Deze naamloze vennootschap, met vestiging in de Rue van Artevelde 35 te Brussel,
werd gesticht op 27 mei 1935 voor notaris Pierre-Léon-Octave De Doncker te Brussel.
Betrokken bij de oprichting waren: ondernemer Edmond Verhulpen245 (à la fois seul fondateur de la société et seul apporteur, Rue Van Artevelde 35, Brussel), de Engelse maatschappij « à responsabilité limitée » Ultra Electric Ltd. London (Chalk Farm, Eskine
Road, graafschap Londen), beheerder van maatschappijen Alan Walter Farrer (Craignish
Avenue 1, Norbury, Londen), beheerder van maatschappijen Edward Erza Rosen (Mill
Hill, Uphill Road 52, graafschap Londen), commercieel directeur George Oswald King
(Purley, Burry Close 6, graafschap Surrey), ondernemer directeur Henry Haresyne Cowley
(Gliddon Road 9, London West 14), advocaat aan het hof van beroep te Brussel Honoré
Boll en echtgenote Marika Liloff (Rue de Florence 32, Ixelles) en Jordanika Maltcheff
(weduwe Liloff, Rue Tzar Chichman 5, Sofia, Bulgarije).
Het doel van de maatschappij luidde:
[…] “principalement dans les pays de
l’union douanière belgo-Luxebourgeoise
et au Congo, l’industrie et le commerce
de tous instruments et appareils de télégraphie ou de téléphonie sans fil, machines parlantes, gramophones, disques et
accessoires; toutes agences, nottament
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comme réprésentants de la « Ultra Electric Limited » »246. Ultra beperkte zich tot de verkoop radiotoestellen, grammofoons, apparaten, platen en accessoires voor draadloze telefonie binnen de Belgisch-Luxemburgse unie en eventueel Congo.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 900.000 frank, vertegenwoordigd door
900 aandelen van 1.000 frank. 480 werden in specieën onderschreven door: Ultra Electric
Limited (180), E.E. Rosen (91), H. H. Cowley (45), G.O. King (45), A.W. Farrer (90), H.
Bollé (9) en Jordanika Maltcheff (20). Edmond Verhulpen was de sleutelfiguur en bracht
activa en passiva in de dochteronderneming Ultra Electric Belge in. Deze bestond o.m. uit:
[...] “son fonds de commerce, y compris sa clientèle, le droit l’occupation des immeubles
commerciaux occupés par lui à Bruxelles, la firme, son organisation , ses réprésentations
ou agences, nottament ses rélations avec le firme Polydor, l’agencement des locaux
(monte-charges, installation d’électricité, auditorium), le mobilier avec classeurs, registres
et imprimés spéciaux, machines à écrire et calculer, le matériel d’atelier et outillage, y
compris un tour, des établis, des outils et ustensiles de précision, le matériel de transport
(camion-auto Ford mil neuf cent trente-trois de seize chevaux-vapeur, charette à bras,
engins de transport et de manutention), les marchandises en magasin, etc. » [...]247.
Verhulpen werd met 420 toegekende aandelen de
grootste aandeelhouder en gedelegeerd bestuurder.
Voorheen baatte deze ondernemer een radiozaak uit.
De inventaris geeft een goed beeld m.b.t. de goederen
die geassembleerd of verhandeld werden. Het hoeft niet
te verwonderen dat het meeste materiaal afkomstig was
van Ultra: “Récepteurs “Ultra”. Modèle 25 de table:
24 appareils montés, 1 châssis avec transfo, 66 châssis
sans transfo. Modèle 25 console : 14 appareils monté :
14 appareils montés ; 5 châssis avec transfo; 9 chassis
sans transfo. Modèle 25 Radiogram : 5 châssis avec
transfo AC, 14 bloc AC, sans transfo, 6 châssis DC +
bloc DC, sans transfo. Modèle 44 :18 appareils montés ; 5 châssis avec transfo. Modèle
22 : 19 appareils montés. Modèle Nerva Néon : 8 appareils AC montés; 2 châssis AC ; 5
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châssis DC. Modèle Nerva D.V.: 5 appareils 5 lampes; 6 appareils 6 lampes. Modèle Lucille : 8 appareils 2 et 3 boutons ; 7 appareils 6 lampes; 1 appareil 6 lampes combinés; 1
apareil 5 lampes pour auto. Modèles divers: 1 appareil pour auto Arwin 5 lampes ; 1 appareil Zetavox ; 1 appareil S.B.R.; 1 appareil Philips; 1 appareil Schaub en meuble; 1
appareil Eswe combiné monté. Accessoires pour T.S.F.: 42 haut-parleurs Sonochord; 12
transfos pour châssis 44; 3 appareils complets Ulnivolt; 2 blocs moteurs Garrard D.C.; 1
moteur Garrard A.C.; 2 pick-up Garrard; 8 ébinistres pour « Ultra » 25 table; 3 ébénistres pour Ultra Nerva Neon. Disques Polydor et Brunswick” […]248.
Het filiaal bleek van meet af aan succesvol. In 1935 boekte men een winst van
33.319.33. Het jaar 1936 werd afgesloten met een winst van 64.003.39 frank249.

6.7. Capital Electric Radio (1935-1938)

Deze société coopérative met een kapitaal van 25.000 frank, gevestigd in de Rue Royale 242, werd gesticht op 29 mei 1935 door Elise Mc. Hugh-Massun (Rue Royale 242, SintJoost-Ten-Node, 13.000 frank), Jean Massun (Rue Vanderlinden 21, Schaerbeek, 4000
frank), Christine Massun (Rue Vanderlinden 21, Schaerbeek, 4000 frank), Jack O. Wionsowski (Rue de Fossé-aux-Loups 21, Brussel, 1.000 frank), Robert Bogenberger (Rue
Marcq 18, Brussel, 1.000 frank) en de bedienden Louis Windal (Rue Enger 71, Erps, 1.000
frank) en Yvonne Hartog (Rue Enger 71, Erps).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “toutes agences ou reprsentations et toutes
opérations industrielles et commerciales en ustensiles et articles de ménage, de préférence
électrique, tels que : machines parlantes, refrigérateurs, machines à laver, grilles, etc.
Cette énumération n’est pas limitative »250.
Op 15 april 1938 werd de ondernemingontbonden251.
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6.8. Etablissements Sylvain Ginsbury (1935-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue du Pélican 86 te Antwerpen, werd
gesticht op 13 juni 1935 met een kapitaal van 20.000 frank.
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “toutes affaires commerciales ou industrielles,
toutes opérations de courtage ;

commission et d’agences, ainsi que l’importation et

l’exportation de tous produits, spécialement, de ceux qui se rapportent au commerce et à
l’industrie de la radio, de la télévision, du gramophone ou se rattachant aux matières de
l’électricité, du son ou de la vision »252.
De beheerders waren directeur Sylvain Ginsbury (Picadilly Hotel, Londen), advocaat
Ernest Zeffertt (Coleman Street 17, Londen) en secretaris Alexander Wilson (Coleman
Street 17, Londen)253.

6.9. Fabrique de Radiophonie et de Télévision (1935-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Avenue Georges Henri 489 te Brussel,
werd gesticht op 1 juli 1935 door Bernard De Keyser (Auderghem) en Frédéric Fokschaner voor de duur van 10 jaar.
Het doel van de maatschapij was “le commerce et la fabrication d’appareils radiophoniques et de télévision »254.

6.10. Société de Recherches scientifiques, Electricité, T.S.F., etc. (1935-1936)

Deze société coopérative, gevestigd in de Rue de l’Etuve te Luik, werd gesticht op 25
juli 1935 door de technicus Joseph Hone (Impasse Hardy 7, Luik), commercieel agent Jean
Watrin (Rue St.-Léonard 209a, Luik), technicus Louis Duisberg (Rue Thonard Grisard 41,
Alleur), bankbediende Alfred Marcelisse (Rue Vinave d’Ile 13, Luik), elektricien Henri
Laixheau (Rue du Tir 2, Luik), ingenieur Walthère Hannay (Avenue des Platanes 19,
Cointe), bankbediende Jean Hone (Rue Jonfosse 21, Luik), bediende au Nord-Belge (Cité
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du Nor 6, Kinkempois-Angleur), mecanicien Marcel Clusters (Rue Jean Riga 2, Luik),
outilleur Laurent Thomas (Rue de Tilleur 190, Sint-Niklaas) en restaurantbediende Achille
Roosen (Rue Fond-Pirette 125, Luik).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “l’exploitation du domaine de l’électricité,
de la T.S.F., de la télévision et de tout se qui rapporte »255.
De maatschappij werd reeds ontbonden op 16 februari 1936256.
6.11. Reynephone Radio (1935-)257

Deze naamloze vennootschap,
gevestigd in de Rue Léon Lepage 15 te
Brussel, werd gesticht op 6 augustus
1935 met een kapitaal van 50.000
frank. De oprichters waren Lucie Barbe
(Rue Léon Lepage 15, Brussel), ondernemer Georges René (Rue Beaurepaire 20, Parijs), ondernemer Charles
René (Avenue Broustin 73, Ganshoren), handelaar Gustave Millet (Boulevard Daumesnil
11, Parijs), Léon Lambert (Rue de Marseille 15, Parijs), Madeleine Renouard (Vallées Rue
des Peupliers 33, Bois-Colombes) en Marcel Rabache (Rue Sadi Carnot 18, Vanves .
Het maatschappelijk doel luidde : [...] “l’industrie et le commerce de tous appareils ou
accessoires de télégraphie sans fil et de télévision »258.
Het kapitaal was vertegenwoordigd door 100 aandelen van 500 frank en onderschreven
door : L. Barbe (76), G. René (1), C. René (1), . Millet (5), M. Renouard (12), M. Rabache
(2), L. Lambert (2) en A. Vande Casteele (1)259.
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6.12. E. Desmet & E. Coppe (1935-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue des commerçants 42 te Brussel,
werd gesticht op 9 augustus 1935 door technicus Edgard Desmet (Rue des commerçants
42, Brussel) en werknemer Emile Coppé (Rue Dries 136, St.-Lambrechts-Woluwe). Het
maatschappelijk doel luidde : [...] “l’exploitation d’un commerce, et la fabrication et la
réparation d’appareils radio-électriques » [...]260.

6.13. Société Anonyme de Distribution d’appareils radioéléctriques (S.A.D.A.R.),
(1935-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Anderlecht in de Rue des Goujons 44, werd
gesticht op 29 augustus 1935 voor notaris René Van Beneden te Schaerbeek. Betrokken
bij de oprichting waren: Betsy Closet (weduwe van Pierre-Lucien Malpertuis, Avenue
Loyd George 14, Brussel), Max Vereecken (Avenue Defré 7, Ukkel), functionaris Antoine
Duson (Rue des Atrébats 133, Etterbeek), ingenieur Marc Revol (Place Jean Van der Elst
15, Ukkel), de Société Anonyme R.R. Radio (Rue des Goujons 44, Anderlecht), eigenares
Alice Bergman en Alice Mors (weduwe van Lous Mors, Rebenacq, Basses-Pyrénées).
Deze maatschappij was een dochteronderneming van de radiofabrikant R.R. Radio en
deelde hetzelfde adres. Het doel luidde: […] “la vente, la location et la répésentation de
tous matériels et accessoires électriques et radioélectriques , de tous appareils et accessoires ménagers »261.
Het kapitaal was vastgelegd op 50.000 frank vertegenwoordigd door 500 aandelen van
500 frank. Ze waren onderschreven door: Malpertuis (1), Vereecken (1), Duson (1), Revol
(1), La Société Anonyme R.R. Radio (94), Mors (1) en Dufau (1)262.
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6.14. Sovox Radio Corporation (1935-)

Deze société coopérative met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te AntwerpenMortsel, werd gesticht op 10 september 1935 met een kapitaal van 20.000 frank. Het
maatschappelijk doel luidde: [...] “la fabrication, l’achat, la vente et la location de toutes
espèces d’appareils radio-électriques et de leurs accessoires » [...]263.

6.15. Société Anonyme Art et Radio (S.A.R., 1935-1938)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Abbé de L’Eppé 9/Avenue d’aôut
23 te St.-Lambrechts-Woluwe, werd gesticht op 23 september 1935 voor René Van Beneden te Schaerbeek. Betrokken bij de oprichting waren: commercieel directeur Clery Ameye
(Avenue d’Août 23, St.-Lambrechts-Woluwe), bediende Adrienne Wattecamps (Rue Général Gratry 51, Schaerbeek), handelsvertegenwoordiger Henri Hellemand (Parc Maurice
Duché 97, Vilvoorde), bediende Michel Degens (Rue de la Gare 6, Houdeng-Gougnies),
bediende Georges Drugmand (Rue Savotte 20, Houdeng-Almeries), expert-boekhouder
Marcel van Buylaere (Avenue de Juillet 38, St.-Lambrechts-Woluwe) en technicus Henri
Gilson (Rue de Haerne 167, Etterbeek).
Het doel van de maatschappij was: […] “toutes opérations commerciales et industrielles relatives à l’appareillage radio-éléctrique »264.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 20.000 frank, vertegenwoordigd door
80 aandelen van 150 frank en onderschreven door: C. Ameye (42), A.Wattecamps (5), H.
Hellemand (5), M. Degens (1), G. Drugmand (1), M. Van Buylaere (25) en H. Gilson
(1)265.
Het dienstjaar 1935-1936 werd afgesloten met een verlies van 5.649.19 frank266. Op 22
oktober 1937 werd de maatschappelijke zetel overgeheveld naar de Rue de Fori 35 te SintGillis267.
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Op 22 maart 1938 werd de maatschappij ontbonden268.

6.16. Radio-Meubles Vander Weyden gebroeders (1935-)

Omdat niet alle radioproducenten, en vooral de kleinschalige ondernemingen, zelf
meubels vervaardigden om hun chassis in te huisvesten bood dit voor meubelfabrikanten
commerciële perspectieven. Sommige radiofabrikanten of invoerders sloten dan ook een
contract af met een meubelbedrijf. Ook particulieren deden vaak beroep op een meubelmaker om hun zelfbouwradio of bouwpakket te laten omkasten.
De gebroeders Joseph-Basile, César-Romain (Onze-Lieve-Vrouw Thielt en J.-Clovis
Vander Weyden (Bergstraat 27, Brussel) maakten dankbaar gebruik van de groeiende
vraag en stichtten op 1 oktober 1935 in de Bergstraat 27 te Brussel de vennootschap in
gezamelijke naam “Radio-Meubles” voor de duur van 10 jaar. De keuze voor Brussel lag
voor de hand omdat daar het gros van de radio-electrische nijverheid geconcentreerd was.
Naast Vanderweyden specialiseerden nog tal van ander firma’s zich in de bouw van radiomeubelen.
De maatschappij stelde zich “de fabrikatie, de koop en de verkoop van alle meubels
voor “Radio” en al de bewerkingen welke rechtstreeks en onrechtstreeks dit artikel betreffen”. Het dagelijks bestuur werd toevertrouwd aan J.-Clovis Vander Weyden269

6.17. Etablissements G.L. Carpentier (1935-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Cuerne bij Kortrijk, werd gesticht op 29 oktober 1935 voor notaris Anatole Bohyn te Zulte door de ondernemers Gabriel Carpentier
(°23.05.1900, Rue de Harelbeke 58, Cuerne), René Carpentier (Rue de Harelbeke 60, Cuerne), Gustave Seynave (Poeselhoek 50, Gullegem), Emilie Allegaert (weduwe van Badilon-Théodule Carpentier, Rue de Harelbeke 56b, Cuerne), advocaat Auguste Tant (Avenue
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des Alliés 50, Leuven), handelsvertegenwoordiger Raoul Verlinden (Avenue Vergote 216,
Sint-Lambrechts-Woluwe) en Albert Ryckeman (Rue des Lauriers 22, Brugge).
Het doel van de onderneming luidde : [...] “la fabrication et le commerce de tous appareils pour la mécanique, l’életricité et specialement pour la radioélectricité, ainsi que tou
articles métalliques »270.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 2 miljoen Belgische frank, vertegenwoordigd door 2.000 aandelen van 1.000 frank. Gabriel Carpentier bracht de fabrieksgebouwen, terreinen, rollend materieel en uitrusting in ter waarde van 1.279.940.36 frank.
Gabriel Carpentier bracht daarnaast nog eens 718.000 frank in. Het overige kapitaal werd
geleverd door: R. Carpentier (2000 frank), Emilie Allegaert (2000 frank), G. Seynave
(2000 frank), A. Tant (2000 frank), R. Verlinden (2000 frank) en A. Ryckeman (2000
frank)271.
Radiotoestellen, transformatoren en ander elektrisch materiaal werden verkocht onder
de merknaam Carad.

6.18. Kineson (1935-)

Deze maatschappij met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in de Avenue Miltaire 66
te Gent, werd gesticht op 5 november 1935 met een kapitaal van 50.000 frank.
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales ou financières relative à la production, la vente l’exploitation
de tous appareils et de tout matériel, tout mobilier et toutes fournitures concernant
l’électricité, la photographie, la cinématographie, la radiophonie, l’électrophonie, les projections fixes ou animées, muettes ou sonores, et tout branches connexes, ainsi que
l’équipement de salles de spectacles et les fournitures accessoires » [...].
De geassocieerden waren ondernemer René Cauwe (Rue du Pief 2, Roeselare) en burgerlijk ingenieur (Avenue militaire 66, Gent)272.
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6.19. Radio-Electricite V. et F. Liénard (1935-)

Deze sociéte en nom cooperatif, gevestigd in de Cité Oscar Doublet 18 te Quaregnon,
werd gesticht op 14 november 1935 door de handelaars Virgile Liénard (Cité Oscar Doublet 18, Quaregnon) en Félicien Liénard (Rue Nouvelle-Cosette 50, Quaregnon). Elk
brachten ze 10.000 frank aan kapitaal in.
Het doel van de maatschappij was de «commerce de tous appareils fonctionnant à
l’electricité »273. Naast radiotoestellen verkocht men ook elektrische huishoudelijke apparaten.

6.20. Transforma (1935-)

Deze société coopérative, gevestigd in de Rue des Ailes 80 te Schaerbeek, werd gesticht op 15 november 1935 met een kapitaal van 20.000 frank.
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “l’achat en commun, la vente, la représentation
et la fabrication de tout matériel életrique et mécanique ».
De beheerders waren ondernemer Pierre Vandermies (Rue des Ailes 80, Schaerbeek),
atelierchef Maurice Ballieux (Avenue des Aubépines 60, Ukkel) en ingenieur-technicus
Lucien Porget (Avenue des Sept-Honneurs 49, Ukkel)274.

6.21. Firme Henri Brant (1935-)

Deze société de personnes à responsabilité limitée, gevestigd in de Lange Koepoortstraat 24 te Antwerpen, werd gesticht op 2 december 1935 voor notaris Ferdinand Van de
Velden te Antwerpen. Betrokken bij de oprichting waren: Cathérine-Julienne Faasen (weduwe van Henri-Marcel Brant, + 10 juli 1934, Avenue des Ormes 3, Wilrijk), JosephCharles-Richard Gion (Avenue des Ormes 3, Wilrijk), de boekhouders Jospeph-Jaques
Claes (Achterbosch 138, Mol), boekhouder Joseph-Albert de Cnodder (Avenue Jos Van
der Steen 12 Deurne-Noord) en rijkswachter Dujardin (St.Pieters-Jette).
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Het doel van de onderneming luidde: […] “la vente et l’achat en gros et en détail, la
réparation, l’entrétien et la construction de radios et tous appareils et accessoires
connexes à la radio et l’électricité et son application, rien excepté. Elle pourra étendre son
activité à d’autres articles »275.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 750.000 frank, vertegenwoordigd door
750 aandelen van 1.000 frank. Catherine-Julienne Faasen bracht de goederen, het magazijn, le mobilier, de productimiddelen etc. van de “Firma Veuve Henri Brant”. JosephCharles-Gion droeg kennissen en zakenrelaties aan. Beide vennoten schreven voor respectievelijk 640 en 10 aandelen in. De overige werden verdeeld over: Faasen (50), Gion (20),
Claes (10), De Cnodder (10), Dujardin (10)276.

6.22. Atelier Radio-Technique Belge (1935-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue des Pierres 35 te Brussel, werd gesticht op 23 december 1935 met een kapitaal van 50.000 frank door de ondernemer Max
Tircher (Rue Amélie Gomand, Jette St.-Pierre) en de handelaars Florent Schellekens (Edegem) en René Penez (Rue de la loi 197, Brussel).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “toutes opérations se rattachant à l’industrie et
au commerce de la radiophonie » [...]277.

6.23. « Palco-Radio », Ed. Palmans & Co. (1935-)

Deze société en commandité simple, gevestigd in de Boulevard Lambermont 157 te
Schaerbeek, werd gesticht op 23 december 1935 door Edourd Palmans met een kapitaal
van 500.000 frank.
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “la fabrication, la réparation et le commerce de
tous appareils radiophoniques, électriques, mécaniques et scientifiques » [...]278.
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7.

1936

7.1. Société Fermière Radio Semda (S.F.R.S.), (1936-)

Deze société coopérative, gevestigd in de
Rue du Pont-levis (magazijnen en kantoren)
te St.-Lambrechts-Woluwe en de Rue Abbé
de l’Epée (fabriek) te Brussel, werd gesticht
in februari 1936. Betrokken bij de oprichting
waren: de ondernemer Emile Sempos (Rue
François Gay 307, S.-Pieters-Woluwe) en
ondernemer Maurice Keyaerts (Rue Bara
108, Brussel) maatschappijbeheerders Leon
(Rue de la Cuve 20, Ixelles) en Arthur
Guyaux

(Soisy-Sur-Seine,

Seine-et-Oise,

Frankrijk), handelaars François Guyaux (Rue
Juliette Wytsman 70, Ixelles) en Henri Maes
(Rue Pierre-Hap Lemaitre 31, Etterbeek), M.
Roques (Avenue Niel 73, Parijs) en bediende
Met Semda ontstond een nieuwe, Belgische
radio-elektrische firma met naam.
(La Radio-Industrie, 1936)

Octave Leroy (Rue Félix Wittouck 3, Zuen).
Het doel van de maatschappij luidde: […]
“la recherche, la fabrication, le montage, la

réprésentation, et le commerce de tous appareils quelconques intéressant à l’industrie de
son, ainsi que tous ce qui s’y rattache directement ou indirectement, et tous appareils électriques rapportant à la production ou l’utilisation de lelectricité, ainsi que l’achat,
l’exploitation, la revente, et, en général, toutes apérations quelconques tous brevets belges
ou étrangers » [...]279.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op een minimum van 50.000 frank, vertegenwoordigd door aandelen van 500 frank en onderschreven door: E. Sempos (3), A. Guy-
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aux (15), F. Guyaux (15), M. Keyaerts (10), L. Guyaux (25), M. Roques (25), H. Mees (5)
en O. Leroy (2)280.

7.2. Raymond Baiwir, Photo et Radio (1938-)

Deze onderneming met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in de Avenue de Tervueren 90 te Etterbeek, werd gesticht op 15 februari 1938 door handelaar Raymond Baiwir281.

7.3. Radiotelco (1936-)

Deze naamloze vennootschap,
met maatschappelijke zetel in het
Shell Building in de Rue Ravenstein
60 te Brussel, werd gesticht in februari 1936 voor notaris Herman
Van Halteren. Op

16 december

werd besloten om de maatschappelijke zetel over te hevelen naar de
Rue du Commerce 118 te BrusRadiotelco, gevestigd in de Shell Building te Brussel leverde
onderdelen (weerstanden), radiolampen (Sylavania) en
koelelementen.(La Radio-Industrie, 1938)

sel282.
Betrokken bij de oprichting waren: beheerder van maatschappijen

Max Vereecken (Avenue Defré 7, Ukkel), beheerder van maatschappijen André Closset
(Avenue de Porte d’Hal 4, St.-Gillis), Betsy Closet (weduwe van Lucien Malperthuis,
Avenue Lloyd George 14, Brussel), ondernemer Roger Van Den Doncker (Avenue Charles
Woeste 219, St.-Pieters-Jette), Jenny Bouhon (weduwe van Joseph Closet, Avenue de Porte d’Hal 4, St.-Gillis), Antoine Duson (Rue des Attrébates 133, Etterbeek), bediende Albert
Firquet (Rue Clautriau 11, Marchienne-au-pont) en superintendant de la Compagnie Maritime Belge du Congo Henri Ghijs (Rue Anvers 54, Berchem-Antwerpen).
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Het doel van de onderneming was: […] “toutes applications et réprésentations industrielles et commerciales et notamment le commerce de tous articles relatifs à l’application
de l’éléctricité et de la radioéléctricité, à l’industrie de son et à l’industrie du froid »283.
Men hield zich niet alleen bezig met radiotoestellen. Alle mogelijk electrische apparaten die in de jaren dertig hun intrede deden in de huisgezinnen zoals pick-ups, telefoon,
geluidsapparatuur en ijskasten werden door Radiotelco verhandeld.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 1 miljoen frank, vertegenwoordigd
door 600 “actions priviligées” en 400 “actions ordinaires”. André Closet bracht daarbij
diverse vertegenwoordigingen van diverse radioartikelen aan, goed voor 400 gewone aandelen. De 600 “actions priviligées” werden onderschreven door: M. Vereecken (491),
Malperthuis-Closset (5), A. Closset (91), Jenny Bouhon (2), A. Dusson (2), A. Firquet (2),
H. Ghijs (2), R. Van Den Doncker (2)284.
Op 31 december 1937 toonde de balans een nettowinst van 35.491.85 frank285.

7.4. Universal Radio (1936-)

Deze maatschappij met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in de Boulevard de la
Sauvenière 110 te Luik, werd gesticht op 3 maart 1936 door beheerder Félix Ledent (Rue
Hullos 20, Luik) Alice Ledent (Rue Hullos 20, Luik) en commercieel agent Adelin Rosoux (Boulevard de la Sauvenière 110, Luik). Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd
op 200.000 frank.
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “la fabrication, la représentation, la vente, la location d’appareils de T.S.F. ou de télévision » [...]286.
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7.5. Nationale Sonore Radio (N.S.R., 1936-1936)

Deze société en Nnom Collectif, gevestigd in de Rue des Veterinaires 36 te Anderlecht,
werd gesticht op 12 maart 1936 door François Carette (Rue des Veterinaires 36, Anderlecht) en Georges Lobbé (Avenue Paul Janson 89, Anderlecht)287.
Reeds op 10 juli 1936 werd de onderneming ontbonden288.

7.6. Noël et Boulle, Laboratoire Radioéléctrique de Liège (1936-)

Deze société en nom Collectif, gevestigd in de Rue Saint-Léonard 60 te Luik, werd
gesticht op 1 april 1936 door Alphonse Boulle (Grand’Route, Wonck) en Hubert Noël
(Rue Saint-Léonard 60, Luik) met als doel “le commerce et la fabrication de tous appareils et accessoires se rapportant à la radio »289.

7.7. Radio-Crédit (1936-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in Chaussée de Waterloo 496 te Ixelles, werd
gesticht op 23 april 1936 voor notaris Jean Dewael te Anderlecht. Betrokken bij de oprichting waren ondernemer Etienne Cazals (Avenue de Saturne 35, Ukkel), ondernemer
Alexandre Auriéma (Avenue Louise 32a), chef-boekhouder Alfred Claudot (Avenue
Evrard 63, Vorst), bediende André Noël (Rue des Paquerettes 116, Schaerbeek), technisch
directeur René-Adolphe-Victor Destrée (Rue de Rivieren 168, Ganshoren), boekhouder
Paul Crombet (Avenue Wielemans Ceuppens 172, Vorst), financieel raadgever Jean Cougnon (Rue des Cèdres 10, Watermael-Bosvoorde) en directeur van de maatschappij Antoine
Forani (Avenue Louise 32a).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “toutes opérations financières et commerciales se rapportant à l’achat et à la vente à credit de toutes marchandises et plus spécialement de tout ce qui concerne l’électricité, la radiophonie, la télévision, la mécanique
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etcetera »290. In de jaren dertig werden elektrische huishoudstoestellen consumptiegoederen. Toch bleven ze relatief duur. Om meer mensen in staat te stellen dergelijk producten
in huis te halen of handelaars en fabrikanten te helpen starten werd gespreide betaling en
kopen op krediet aangeboden. Radio-Crédit - zoals de naam doet vermoeden - was er in
gespecialiseerd.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 50.000 frank, vertegenwoordigd door
50 aandelen van 1.000 frank. Aurièma en Cazals waren de spilfiguren door hun ervaringen
met de firma “Auriéma-Finance”. Zij brachten aan: […] “des relations commerciales et
de l‘organisation de l’affaire qu’ils exploitent sous la firme « Auriéma-Finance », ainsi
que du bénéfice de l’activité et des opérations traitées sous cette firme depuis le premier
1935 »291. In ruil voor de geleverde inspanningen werden beiden elk 15 aandelen toegekend. De overige twintig werden onderschreven door: Cazal (4), Auriéma (4), Claudot (2),
Noël (2), Destrée (2), Crombet (2), Cougnon (2) en Forani (2)292.

7.8. Impex/ Radio-Mail (1936-)

Deze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in de Rue du Marais te
Brussel, werd opgericht op 28 april 1936 voor notaris Frédéric Deckers. Betrokken bij de
oprichting waren koopman Theodorus Johan Born (Stationsweg 48b, Rotterdam), en
koopman Karel Matthys de Lange de Langhe (Adrien Milderstraat 9b, Rotterdam).
Het doel van de maatschappij luidde:[...] “den handel in technische artikelen, in den
breedsten zin die bewoordingen, onder andere al hetgeen betreft de radiotoestellen en
hunne onderdelen”293.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 60.000 frank, vertegenwoordigd door
60 aandelen van 1.000 frank. Mathys de Lange bracht handelsbetrekkingen, kennissen,
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ervaring, cliënteel en organisatie aan waarvoor hem 40 aandelen werden toegekend. De
overige twintig werden verdeeld onder de vennoten.
Op 30 juni 1936 werd de maatschappijnaam veranderd in Radio-Mail294.

7.9. Electro-Radio (Coopelectra), (1936-)

Deze société coopérative, gevestigd te Charleroi, werd gesticht in juli 1936. Het maatschappelijk kapitaal was ongelimiteerd en bestond uit aandelen van 100 frank. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 25.000 frank. De aandeelhouders tekenden in waren: een
commercieel directeur (Rue de la Paix, 148, Montigny-Sur-Sambre, 40 aandelen), boekhouder Louis Rigaux (Rue des Hauchies 22, Couillet, 35 aandelen), bediende Léonie Calomme (Rue de Gilly 185, Châtelineau, 35 aandelen), expert boekhouder Arthur Demerbe
(Rue Ernest Charles 30, Marcinelle, 35 aandelen), de handelaars Jules Geairain (Boulevard
Jaques Bertrand 15, Charleroi, 35 aandelen) en Ernest Geairain (Boulevard Jaques Bertrand 15, Charleroi, 35 aandelen) en ondernemer Marc Demerbe (Rue de Marcinelle
61,Couillet)295.

7.10. Cebe Radio belge (1936-)

Deze maatschappij met beperkte aansprakelijkeid, gevestigd in de Rue de la Princesse
7 te Sint-Jans-Molenbeek, werd gesticht op 3 september 1936 voor notaris Paul Ectors te
Brussel. Betrokken bij de oprichting waren handelsvertegenwoordiger Buekenhorst Albert
(Rue des Vignes 28, Brussel) en handelaar Henri Ceuppens (Rue de la Princesse 7, St.Jans-Molenbeek).
Het doel van de maatschappij was: […] “la fabrication et le commerce de tout matériel
électrique et principalement des récepteurs radioélectriques »296.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 50.000 frank, vertegenwoordigd door
50 aandelen van 1.000 frank en evenredig verdeeld onder beide stichters.
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7.11. Idéal Radio (1936-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue de Flandre 67-69 te Brussel, werd
gesticht op 30 oktober 1936 voor notaris Jean Dewael te Anderlecht. Betrokken bij de
oprichting waren: handelaar Adolphe van Ceulen (Rue de la confiance 39, Etterbeek), ondernemer Firmin Favier (Rue de Chateau 30, Virton), handelaar Paul Delfosse (Chausée de
Tirlemont 85, Kessel-Loo), diensthoofd Georges Bruyninckx (Boulevard Lambermont 30,
Schaerbeek), technicus Joseph De Ryck (Rue Langeveld 18, Ukkel), ondernemer Florimond Geers (Rue Langeveld 181, Ukkel) en wissselagent Réne Rinchard (Rue des Métaux
31, Etterbeek).
Het doel van de onderneming was: […] “la réprésentation, le commerce, la production
et l’exploitation, sous tout les formes, de tous appareils ou articles quelconques se rapportant, directement ou indirectement , à l’industrie de son, à la photographie ainsi qu’a
l’application ou l’utilisation de l’éléctricité ou de la radio-éléctricité dans tous les domaines et plus spécialement dans ceux de la radiophonie, de l’industrie du froid, des appareils
ménagers, du chauffage et de l’éclairage »297.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 250.000 frank, vertegenwoordigd door
1.000 aandelen. Idéal Radio groeide uit het bedrijf van De Ryck en Geers in de Rue de
Flandre 133. Zij brachten een “ fonds de commerce d’articles radio, de phonographie,
d’éléctricité et de photographie » in298. Geers en De Ryck werden 220 aandelen toegekend.
Laatstgenoemde verkreeg daarbovenop nog eens 120 in ruil voor de ingebrachte knowhow, relaties, documentatie, etc. De overige 660 aandelen werden onderschreven door: J.
De Ryck (190), G. Bruyninckx (25), P. Delfosse (100), F. Favier (220), R. Rinchard (100)
en A. Van Ceulen (25)299.
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7.12. “L’appareillage Radiophonique et Electrique Industriel”, Guilbert, Lupant &
Co. (1936-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue du Japon 32 te Ukkel, werd gesticht
op 16 november 1936 door licentiaat in de handelswetenschappen Pierre-Joseph Lupant
(Rue du Japon 32, Ukkel) en technicus Franz Guilbert (Rue Edith Cavell 73, Ukkel).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “fabrication et réparation des appareils de radiophonie et de télégraphie, la vente des appareils électriques de tous espèce, ainsi que
leurs accessoires quels qu’ils soient »300.

7.13. Société Anonyme Compagnie (Française) du Gramophone (1936-)

Deze

naamloze

vennootschap,

gevestigd in de Boulevard Maurice
Lemonnier 171 te Brussel werd gesticht
op 23 november 1936 voor notaris Paul
Verté te Brussel. Betrokken bij de
oprichting waren: La société anonyme
française “Compagnie Générale des Machines Parlantes Pathé Frères (Boulevard
des Italiens 30, Parijs), algemeen directeur-beheerder

Maurice

Heurteaux

(Boulevard Victor Hugo 78, Neuilly-surSeine), de Engelse maatschappij The
Gramophone Company Limited (Hayes,
Middlesex)

vertegenwoordigd

door

beheerder Alphonse Staelens (Avenue
Publiciteit voor La Voix de Son Maître, radiotoestellen,
gramofoons en dicteerapparaten.
(Radio Home, 1936)

Hyppolite Limbourg 54, Anderlecht),
beheerder van maatschappijen FrancisBrand

Duncas

(Hayes,

Middlesex),

directeur van maatschappijen John-William Horton (Rue des Eaux 3, Parijs), commercieel
directeur Georges Vernaeve (Rue des Alliés 252, Vorst) en ondernemer Alphonse300
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Valentin-Gustave Vanden Bussche (Rue de la Procession 37, Anderlecht).
Het doel van de onderneming was: […] “l’industrie ou le négoce de tous appareils mécaniques, électriques, ou autres et de tous produits ou articles se rapportant directement
ou indirectement à la réproduction, ou à la transmission des sons et de la lumière, tels que,
notamment, les phonographes, les appareils de téléphonie sans fil, de télévision, ainsi que
leur accessoires, la construction et le négoce de tous appareils ménagers, appareils de
sport et d’agrémént »301.
Het kapitaal was vastgelegd op 4 miljoen frank, vertegenwoordigd door 4.000 aandelen
van 1.000 frank. Pathé-Frères bracht 659.423.57 frank in bestaande o.m. een gebouw met
kantoren en magazijnen, 2 vrachtwagens, persen, draaibanken, wikkelmachines, diverse
gramofoon- en phongraafplaten, apparaten voor draadloze telefonie, huishoudelijke apparatuur zoals ijskasten en verwarmingstoestellen, onderdelen, merknamen en brevetten, activa, etc. De commerciële infrastructuur werd geschat op een waarde van 6.370.000 frank.
De Compagnie Française du Gramophone was de continentale (Franse) afdeling van de
Engelse producent van gramofoons en radiotoestellen His Master’s Voice. Kenmerkend
was het logo waar een hondje met de snoet in een hoornluidspreker stond afgebeeld. Het
Belgische kantoor bevond zich in de Boulevard Maurice Lemonnier te Brussel.

7.14. Electra Radio (1936-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Dampremy, werd gesticht op 22 december
1936 voor notaris Henri Bruyère te Mont-sur-Marchienne. Bij de oprichting waren betrokken: rentenier Arthur Michotte (Rue Joseph Wauters 318, Dampremy), groothandelaar
François Otté (Rue de l’Eglise 62, Sint-Agatha-Berchem), technicus François Floru (Avenue Josse Goffin 38, St.-Agatha-Berchem), handelaar Hans Arille Rue du Fort 4, Charleroi), regent aan de middenschool Léopold Dorlet (Chaussée de Gilly 184, Jumet), handelsvertegenwoordiger Edmond Scoupermant (Rue de la Paix 109, Montigny-sur-Sambre) en
ingenieur Walter Faust (Rue de Joseph Wauters 318, Dampremy).
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Het doel van de maatschappij was: […] “la construction ou la vente d’appareils éléctriques, radio-éléctriques ou similaires »302.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 10.000 frank, vertegenwoordigd door
200 aandelen van 50 frank en onderschreven door: A. Michelotte (15), F. Otté (10), F.
Floru (10), M. Hans (5), L. Dorlet (5), E. Scoupermant (4) en W. Faust (1)303.

7.15. Ateliers Radio-Technique belge (1935-1939/ Radio National (1939-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue des Pierres 35 te Brussel, werd gesticht op 23 december 1935 voor notaris Albert Daerden te Brussel. Betrokken bij de oprichting waren: ondernemer Max Tircher en echtgenote Yvonne Misson (Rue Amélie
Gomand 24, St.-Pieters-Jette), de handelaars Florent Schellekes (Chaussée de Malines 80,
Edeghem), René Claessens (Rue Neuve 50, Brussel) en René Penez (Rue de la Loi 97,
Brussel), bankier Frans De Coster (Avenue Van Goidtshoven 23, Ukkel), handelaar en
Jeanne Nyssens (Rue Ducale 47, Brussel).
Het doel van maatschappij luidde: […] “toutes opérations se rattachant à l’industrie et
au commerce de radiophonie, y compris tous travaux et entreprises qui seraient utiles au
dévoloppement de l’object social »304.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 50.000 frank, vertegenwoordigd door
100 aandelen van 500 frank en onderschreven door: M. Tircher (82), F. Schellekens (5), R.
Penez (5), F. De Coster (1), R. Claessens (5), J. Nyssens (1), Tircher-Missons (1)305. Op 19
november 1936 werd de maatschappelijke zetel overgeplaatst naar de Rue des Croissades
35 te Sint-Joost-ten Node306.

302

303

304

305

306

Annexes au Moniteur Belge de 1937, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 245, p. 206
Annexes au Moniteur Belge de 1937, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 245, p. 206
Annexes au Moniteur Belge de 1936, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 461, p. 377
Annexes au Moniteur Belge de 1936, Premier Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 461, p. 377
Annexes au Moniteur Belge de 1936, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 16524, p. 2072

440

Op 31 januari 1939 werd overgegaan tot een kapitaalsverhoging en een naamsverandering. De benaming Ateliers radio-techniques belge verdween ten voordele van Radio
National. Het kapitaal werd opgetrokken tot 600.000 frank307.

7.16. Radio-Comptoir Hembise et Grosjean (1936-)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue de Flandres 118 te Brussel, werd
gesticht op 4 december 1936 voor notaris Jaques Richier te Brussel door handelsvertegenwoordiger Michel Grosjean (Rue du Bailli 93, Ixelles) en Roger Hembise (Avenue
Speeckaert 129, St.-Lambrechts-Woluwe) met “la fabrication, la représentation, la vente,
l’achat et la réparation de tous articles relatifs à l’électricité et à la radio-électricité »308.
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8.

1937

8.1. Comptoir du T.S.F. (C.D.T.), (1937-)

Deze samenwerkende vennootschap, gevestigd in de Jan Van Lierstraat 5 te Antwerpen, werd gesticht in februari 1937 door makelaar Bernard Klagsbrunn (Lange Leemstraat
259, Antwerpen), de handelaars Salomon Klagsbrunn (Plantijn Moretuslei 124, Antwerpen), David Klagsbrunn (Plantijn Moretuslei 124, Antwerpen), Léopold Schnitzer (Otto
Veniusstraat 1, Antwerpen), Salomon Rauch (Lamorinièrestraat 204, Antwerpen), werkman Salomon Rabinowitz (Kroonstraat 179, Borgerhout) en aannemer Jozef Rabinowitz
(Kroonstraat 179, Borgerhout). De onderneming was een exclusief Joodse aangelegenheid.
De maatschappij had tot doel: […] “de aankoop en verkoop in ’t groot van elektrische
en radiobenoodigdheden en alle artikelen in verband met deze”[…]309.
Het maatschappelijk kapitaal was onbepaald, maar bij de stichting vastgelegd op
100.000 frank, vertegenwoordigd door 100 aandelen van 1.000 frank en onderschreven
door: B. Klagsbrunn (10), S. Klagsbrun (70), David Klagsbrunn (8), L. Schnitzer (4), S.
Rauch (1), S. Rabinowitz (5) en J. Rabinowitz (2). S. Klagsbrunn leverde met zijn handelszaak in de Jan Van Lier 5 de basis voor de Comptoir du T.S.F.310

8.2. Van den Broeck et Cie (1937-)

Deze maatschappij met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Bredalaan 532 te
Merksem, werd gesticht op 27 februari 1937 door Aimé Vanden Broeck met een kapitaal
van 50.000 frank.
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “le commerce des articles pour l’électricité et la
radio » [...]311.
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8.3. Manudax (1937-)312

Deze

maatschappij

met

beperkte

aansprakelijkheid,

gevestigd in de Rue Père Eudore Devroy 74-76 te St.-Pieters
Woluwe, werd gesticht op 9 maart 1937 met een kapitaal van
100.000 frank.
Het doel van de maatschappij luidde: [...] “toutes opérations
industrielles et commerciales, et spécialement la fabrication, la
manufacture et le commerce de tous appareils et accessoires
d’appareils de téléfonie sans fil (T.S.F.) »313.

8.4. Radio-Manufacture Excelsior (1936-1937)

Deze société coopérative, gevestigd in Brussel, werd gesticht op 17 maart 1937 door
maatschapijbeheerder Sadi Jaquet, (Avenue Deleur 43, Bosvoorde), ingenieur Raymond
Temmerman (Rue de la Paille 26, Brussel), Sadi G.-M. Jaquet (Avenue Delleur 43, Bosvoorde), ondernemer Léon Bayart (Rue du Prince Royal 64, Ixelles), Louis Temmerman
(Boulevard du Midi 124, Brussel), inspecteur van maatschappijen Robert Fauconier (Chausée de Boitsfort 108, Bosvoorde) en apotheker Paul le Marinel (Avenue Orban 4 (Stockel).
Het kapitaal was vastgelegd op minimaal 10.000 frank314.
Op 28 december 1937 werd de maatschappij ontbonden315.

8.5. Vox-Radio (1937-)

Deze société coopérative, gevestigd in de Boulevard de Midi 5a te Brussel, werd gesticht op 10 mei 1937 met een kapitaal van 5000 frank. De oprichters waren boekhouder
Debouille Lambert (Boulevard Léopold II 8, Brussel, 2 aandelen), fondeur Robert Catrin
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(Bousval, 2 aandelen), Eva Catrin (Bouwval, 1 aandeel), Raymond Dilly (Rue Indépendance 22, Brussel, 1 aandeel), Pierre Steeman (Rue des Quatre-Vents 44, Brussel, 1 aandeel), Pierre Jadoul (Rue de Mérode 51, Brussel, 1 aandeel) en Marcel Lacroix (Boulevard
Fleur de Lys, Nijvel, 2 aandelen).
Het doel van de maatschappij was: […] “la vente et toute la activité concernant électicité et radio et établissements de succurcales avec clients coopérateurs »316.

8.6. Société Anonyme de Radio, Electricité et Crédit (S.A.R.E.C.), (1937-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Brederodestraat 178 te Antwerpen, werd
gesticht op 20 mei 1937 voor notaris Arthur van de Velden te Antwerpen. Betrokken bij de
oprichting waren advocaat Edourd van Lil (Prinsstraat 7, Antwerpen), bankbestuurder
Frans Termonia (Turnhoutsche baan 277, Antwerpen), houtimporteerder Henrt de Groot
(Harmoniestraat 12 Antwerpen), meester-metselaar en aannemer Frans Vissers (Van Den
Haute’s Lei 23, Deurne), rentenier Louis Teblick (Leon Dumotierlaan 88, Hove), bediende
Edourd van Hove (Cogelsplein 31, Antwerpen) en radiohandelaar Constant de Wulf (Brederodestraat 178, Antwerpen).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “het koopen en verkoopen van radio’s en alle andere goederen zonder de minste uitzondering, daartoe betrekkende hebbende; het
verhandelen van alle goederen welke in verband staan met elektriciteit”317.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 100.000 frank, vertegenwoordigd door
200 aandelen van 500 frank en 500 stichtersaandelen. De Tweehonderd aandelen werden
onderschreven door: Van Lil (50), Termonia (50), De Groot (50), Vissers (10), Teblick
(10), Van Hove (10) en De Wulf (20). De sticthersaandelen werden naar gewoonte verdeeld op basis van inbreng (kennis, geleverde prestaties, relaties, etc.)318.
Op 31 december 1937 tekende men een verlies van 16.466.41 frank op319.
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8.7. Office national de Radio-Revision (O.N.R.), (1937-1939)

Deze société coopérative werd gesticht op 31 mei 1937 voor een periode van slechts
drie jaar.
Het doel van de onderneming was: […] “faire de la publicité collective pour le dépannage et la révision des postes de T.S.F. et des installations par les sociétaires » [...] « se
tenir au courant des derniers perfectionnements en matière radio et assembler la plus
grande documentation possible au toutes les membres » [...] « Défense des intérets des
sociétaires en général »320. Deze onderneming was een studiedienst of verzamelpunt van
informatie en documentatie. De leden dienden een onberispelijke commerciële reputatie te
hebben en op de hoogte te zijn van de radiotechniek. Men richtte zich dus op radiohandelaars, ingenieurs, elektriciens en technici. Men beschikte eveneens over een insigne: […]
“l’assocation a comme insigne un écusson aux couleurs national, portant les signes réprésentant les ondes, une self, une capacité et une résistance. Sa devise est : « L’union fait la
force ».
De stichtende leden waren: afgevaardigd beheerder L. Geirnaert (Rue St.-Armand 139,
Strombeek-Bever), raadgevend ingenieur (Nahim Gruman, Rue de Bourgogne 18, Vorst),
Constant Lombaers (Avenue van Volxem 8, Vorst), Raymond Baiwir (Avenue de Tervueren 90, Tervueren), E. Hanselman (Chausse de Mons 60, Anderlecht), Louis de Pues
(Chaussée de Waterloo 597, Ixelles) en Jean Baptiste Van Hamme (Avenue du Pont-deLuttre 117, Vorst).
Op 25 mei 1939 werd de onderneming ontbonden321.

8.8. Etablissements Radio-Transactions (Royal Record, 1937-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd aan de Square François Riga 48 te Brussel,
werd gesticht op 31 mei 1937. Betrokken bij de oprichting waren: de handelaars Maurice
Beaupain (Rue Jean-Baptiste Colyns 108, Ixelles), Jules Baudout (Rue de Veeweyde 47,
Anderlecht), Gaston Harckmans (Avenue Huart-Hamoir 21, Schaerbeek) en Joseph Goffin
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(Square du Castel-Fleuri 19, Bosvoorde), de ondernemers Eugène Vanderstraeten (Boulevard Lambremont 163, Schaerbeek) en Jules Vanderstraeten (Avenue Eugène Demolder
55, Schaerbeek) en expert-boekhouder Gaston Jadoul (Squaire François Riga 48, Schaerbeek).
Het doel van de maatschappij luidde: [...] “l’exploitation industrielle, commerciale et
financière d’affaires et d’entreprises se rapportant d’une manière générale à l’électricité,
la radiophonie, sous tous ses aspects, la télévision” [...]322.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 60.000 frank, vertegenwoordigd door
120 aandelen van 500 frank. Beaupain en Goffin brachten o.m. het merk Royal Record in
waarvoor hen 20 aandelen werden toegekend. De overige werden onderschreven door: E.
Vanderstraeten (24), J. Vanderstraeten (24), Harckmans (2), Jadoul (30) en Baudout
(20)323.

8.9. M.L. Moreau & Company, “Agence Manufacturers Importers Radio-Electrical
Accessoiries (M.I.R.E.A.), (1937-)

Deze société en commandite simple, gevestigd in de Rue Rogier te Schaerbeek, werd
gesticht op 1 september 1937 door M.L. Moreau.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 10.000 frank324.

8.10. Union des Radio-Fabricants (U.R.F., 1937-1939)

Deze maatschappij met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in de Rue du Point Neuf
16 te Brussel, werd gesticht op 10 september 1937 voor notaris Paul Debue te Schaerbeek
door de ondernemers Marcel Van Aevermate (Rue Egide Walschaert 23, St.-Gillis) en Jules Vandervelde (Rue des Pâqueteries 70, Schaerbeek) en bediende Octave Daegeleer (Rue
de la Senne 59, Brussel).
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Het doel luidde : [...] « la fabrication, l’achat, la vente d’appareils de télégraphie sans
fil (T.S.F.), ainsi que les spécialités électriques » [...]325. Het kapitaal was vastgelegd op
70.000 frank.
Op 17 maart 1939 werd de onderneming ontbonden326.
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9.

1938

9.1. Selectro (1938-)

Deze samenwerkende maatschappij, gevestigd in de Lange Kievitstraat 8 te Antwerpen, werd gesticht in mei 1938. Bij de oprichting waren hoofdzakelijk Joden betrokken:
handelaar Vulihman Haim, Revecka Vulihman (Lange Kievitstraat 8, Antwerpen), ingenieur Galperin Lazar (Lange Leemstraat 2143, Antwerpen), handelaar Elias Vurgaft (Van
Leriusstraat 7, Antwerpen), elektricien Max Lehrer (Brialmontlei 1, Antwerpen), handelaar
Abraham Weinstein (Van Leriusstraat 7, Antwerpen) en elektricien Bernard Kolinsky (Van
Den Nestlei 19, Antwerpen).
Het doel van de maatschappij was: […] “alle aankoop en verkoop van in ’t groot van
electrische- en radiobenoodigdheden en alle artikelen in verband met deze” […]327. Het
kapitaal was ongelimiteerd, maar bij de stichting werd het vastegelegd op 50.000 frank,
vertegenwoordigd door 1.000 aandelen van 50 frank onderschreven door: H Vulihman
(490), R. Vulihman-Moschkovitch (489), L. Galperin (5), E. Vurgraft (10), M. Lehrer (2),
Weinstein A. (2) en Kolinsky (2).

9.2. Radio-Créations (1938-)

Deze samenwerkende maatschappij, gevestigd in de Rue du Midi 148 te Brussel, werd
gesticht op 29 juni 1938 voor notaris Joseph Possoz. Betrokken waren: de radio-technici
Emile Douxchamps (Rue Dieudonné-Lefèvre 107, Brussel), Louis Douxchamps (Avenue
Firmin Lecharlier 10, St.-Pieters-Jette), Henri Van Laenen (Chaussée de Breda 115, Merksem), handelaar Auguste Lambot (Boulevard Paul Janson 21, Charleroi) en bediende Maurice Demeyer (Rue Zénobe Gramme 96, Schaerbeek).
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Het doel van de maatschappij luidde: […] “l’achat, la vente, l’étude, la réprésentation,
la construction d’appareils et de matériel de radio et d’électricité et d’accessoires »
[...]328.
Het kapitaal was vastgelegd op 200.000 frank, vertegenwoordigd door 200 aandelen
van 1.000 frank. Emile Douxchamps bracht goederen, technisch materiaal, een auto, “son
crédit commercial”, kantoorbenodigdheden en kennis in. Louis Douxchamps droeg goederen en het agentschap van een winkel over aan Radio-Créations. Hiervoor werd hen respectievelijk 115 en 40 aandelen toegekend. De overige aandelen werden onderschreven door:
E. Douxchamps (20), H. Van Laenen (20), A. Lambot (4) en M. Demeyer (1)329.

9.3. Radio-Elektriek-Maatschappij Antwerpen (R.E.M.A.), (1938-)

Deze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in de Turnhoutse baan
117 te Borgerhout, werd gesticht in 1938 door technisch tekenaar Charles Vandepoel
(Planckenbergstraat 118, Deurne) en bureelbediende Raymond de Heel.
Het doel van de onderneming luidde: […] “den handel in elektrische toestellen, motors
en radios inbegrepen, toebehoorten en aanverwante artikelen van allen aard” […].
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 125.000 frank, vertegenwoordigd door
125 aandelen van 1.000 frank. De Heel bracht voor 15.000 frank goederen in (o.a. radioapparaten, stofzuigers, ultra-violet-apparaten), waarvoor hem 15 aandelen werden toegekend330.

9.4. Reyniers & Warin (1938-)

Deze maatschappij en commandité simple, gevestigd in de Rue de l’Ermitage 82 te
Ixelles, werd gesticht op 1 september 1938 door ingenieur Octave Reyniers (Rue de
l’Ermitage 82, Ixelles) en ondernemer Emile Warin (Rue Henri Maréchal 1, Brussel).
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Het maatschappelijk doel luidde: [...] “la fabrication et le commerce de métal de coupe
en carbure de tungstène pour utils, filières, coutonnes de soudage, fil de tunstène et molybdène pour lampes électriques, lampes de radio, lampes et tubes au néon » [...]331.

9.5. Pro Radio (1938-1939)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Frère-Orban 5 te Brussel, werd gesticht op 15 september 1938 voor notaris Fernand De Turck te St.-Jans-Molenbeek door de
maatschappijbeheerders Leopold Forrest (Rue de l’association 53, Brussel) en C. Mangin
(Grande Rue au Bois 118, Schaerbeek), bediende Emile-François Vossen (Rue de Bruxelles 68, Lombeek-Notre-Dame), publicist Aerts (Rue Frère-Orban 5, Brussel), homme de
lettres, doctor in de rechten René Charles Oppitz (Sentier Thircar 1, De Panne), ingenieur
Jean-Paul Belvaux (Avenu de l’université 102, Ixelles) en privé-secretaris Charles Mangin
(Rue de Lausanne, Antwerpen).
Het maatschappelijk doel luidde: […] “la publicité sous toutes ses formes, la création
de tous moyens de publicité, la vente et la négociation de toutes publicités ainsi que toutes
qui ont un rapport direct ou indirect avec cet object social ».
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 50.000 frank, vertegenwoordigd door
100 aandelen van 500 frank. Joseph Aerts bracht het materiaal, de uitrusting en de firmanaam Pro Radio in. Hiervoor werden hem 70 kapitaals. De overige kapitaalsaandelen werden onderschreven door: R.-C. Oppitz (10), C. Mangin (5), L. Forrest (5), J.-P. Belvaux
(5), E.-F. Vossen (3) en E. Allard (2)332.
Op 28 april 1939 werd de maatschappij ontbonden333.
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9.6. Radio Informations (1938-)

Deze société de personnes à responsabilité limitée, gevestigd in de Boulevard Adolphe
Max 30 te Brussel, werd gesticht op 16 september 1938 voor notaris Pierre Vygen te
Schaerbeek door Albert Kierzkowski (Avenue de Tervuren 89, Etterbeek), beheerder van
maatschappijen Jaques-Jules Dusch (Boulevard de Reuilly 57, Parijs) met “la recherche,
l’étude, l’organisation, l’exploitation des moyens les plus aptes à assurer des services de
publicité et de informations rapides, sous toutes les formes, et notammant par voie de radiophonie. La répartition de cette publicité et de toutes autres informations dans les différents postes émetteurs de radiophonie » als doel.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 500.000 frank, vertegenwoordigd door
500 aandelen van 1.000 frank en evenredigd verdeeld onder de stichters334.

9.7. Maison J. Verdin Radio (1938-)

Deze maatschappij met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in de Rue des Prémontrés 10 te Luik, werd gesticht op 21 oktober 1938 door de ondernemer Joseph Verdin (Rue
du Vertbois 1, Luik) met een kapitaal van 70.000 frank. Het maatschappelijk doel luidde:
[...] “la représentation, la location et le commerce, sous toutes les formes, de tous appareils, pièces détachées et articles quelconques se rapportant directement ou indirectement
à la radiophonie ou à l’industrie de son ainsi que qu’a l’application ou l’utilisation de l’
électricité et de la radio-électricité dans toutes les domaines, nottament dans ceux de
l’éclairage, de la télévision, du chauffage et des appareils ménagers. 2. toutes entreprises
d’installations électriques et radio-électriques »335.

9.8. Lafayette Radio Charleroi (1938-)

Deze maatschappij met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in de Boulevard Paul
Janson 21 te Charleroi, werd gesticht op 29 december 1938 door Auguste Lambot (Boulevard Paul Janson 21, Charleroi met een kapitaal van 100.000 frank.
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Het maatschapplijk doel luidde: [...] « l’achat, la vente, l’étude, la représentation, la
construction d’appareils et de matériel de radio et d’électricité et d’accessoires » [...]336.
Anno 2006 bestaat Lafayette Radio nog steeds op hetzelfde adres. Men verkoopt elektrische componenten en materialen337.
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1939
10.1. Radio Suédois Stern & Stern (1939-)338

Deze
beperkte

maatschappij

met

aansprakelijkheid,

gevestigd in de Rue van Orley
14 te Brussel, werd gesticht op
31 januari 1939 voor notaris
René Van Beneden te Schaerbeek. Betrokken bij de oprichting waren: handelaar Hardy Reisfeld (Rue van Orley 14,
Brussel), handelsvertegenwoordiger Isodore Reisfeld (Lindel Boulevard 3733, Saint-Louis,
Verenigde Staten) en Gaston Wauthier (Avenue Léopold II 2, Namen).
Het doel van de onderneming luidde: […] “la fabrication et le négoce sous toutes ses
formes ainsi que la réprésentation de tous appareils ou accessoires rélatifs à la télégraphie sans fils, à la télévision ou à tous autres procédés similaires ou analogues »339.
Het kapitaal was vastgelegd op 250.000 frank, vertegenwoordigd door 250 aandelen
van 1.000 frank. Harry Reisfeld was de eigenlijke oprichter van het Belgische filiaal van
Stern & Stern. De basis hiervoor was een radio-onderneming in het Brusselse die beschikte
over o.m. elektrische meetapparatuur, toestellen en radioherstellingsmateriaal, een Chevrolet modeljaar 1930 (16 pk), een kantoorgebouw met uitrusting, een stock hoofdzakelijk
bestaande uit radiotoestellen, etc. Dit alles ter waarde van 238.000 frank en omgezet in 238
aandelen van 1.000 frank. De overige aandelen werden onderschreven door Isodore Reisfeld (8) en Hardy Reisfeld (4)340.
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10.2. Productions Radiophoniques (1939-)

Deze société coopérative, gevestigd in de Rue Capronnier 16 te Schaerbeek, werd gesticht op 10 februari 1939 door de componisten Ludovic en Louis Langlois (Avenue du
Roi 80, Brussel), musicus René Kips (Rue d’Irlande 37, Brussel), doctor in de medicijnen
Fernand Dulieu (Grand-Rue 32, Hornu), Arsène Blondiau (Avenue du Roi 63, Brussel),
handelaar Julien Wisimus Junior (Avenue du Parc 24, Brussel), Friedelin Faar (Chaussée
de Gand 1, Brussel).
Het doel van de maatschappij luidde: [...] “la réalisation de toutes productions, enregistrements visuel ou sonores, radiophoniques, par films ou par tous procédés quelconques, l’achat, la vente, la location de productions de ce genre »[...]341.
De opkomst van de klankfilm had veel muzikanten werkloos gemaakt. Een alternatief
was stukken leveren aan omroepstations.

10.3. Instelling Jules Stefens/ Etablissements Jules Stefens (1939-)

Deze maatschappij met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in de Bresstraat 20 te
Antwerpen werd gesticht op 13 mei 1939 door handelaar Jules Stefens met een kapitaal
van 100.000 frank.
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “toutes installations électriques et toutes réparations y relatives ainsi que toutes exploitations de stations de T.S.F »342.

10.4. Elra (Elektriciteit & Radio, 1939-)

Deze personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Westmeersterbeeck, werd gesticht op 24 juni 1939 voor notaris Leo Lambreghts te Broechem door
technicus Philibert Coremans en echtgenote Anna van Loock en elektricien Cyrille van
Hulsel (Westmeerbeeck) met de “handel van alle elektrische apparaten en alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks het maatschappelijk doel kunnen bevorderen”.
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Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 50.000 frank, vertegenwoordigd door 50 aandelen van 1.000 frank en onderschreven door M. Coremans (20), A Van Loock (10) en Van
Hulsel (20). Daarnaast brachten de vennoten een handel in elektriciteitsbenodigdheden,
materiaal, een “autocamionette Ford”, activa en passiva en een “motocyclette” in343.

10.5. West Vlaamsche Radio Corporatie (1939-)

Deze personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in de SintJacobsstraat 60 te Brugge, werd gesticht op 29 juni 1939 voor notaris Antoine van Hoestenberghe te Jabbeke. Betrokken bij de oprichting waren: bediende Julius Van Schuylenbergh (Timmermanstraat 12, Brugge), technicus Carlos De Cock (Lippenslaan 223, Knokke) en bediende Leopold Tanghe (Maalsche Steenweg 31, Sinte-Kruis).
Het doel van de maatschappij luidde: [...] “het uitbaten van eener radiozaak, het voortbrengen, herstellenvan en handeldrijven in radiotoestellen, wisselstukken voor radio’s, het
voortbrengen, herstellen van en handeldrijven in alle aan radio verwante toestellen van
eenigerlei aard, zooals elektrische toestellen, geneeskundige en hygiënische apparaten,
enz”.
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 75.000 frank344.

10.6. M. Sambre & Cie (1939-)

Deze maatschappij en commandité simple, gevestigd in de Rue de la Régence 4 te
Charleroi werd gesticht op 23 juli 1939 door Aimé Rivière (Rue du Tailleny 42, Ransart),
Charles Saladé (Route de Charleroi 36, Fontaine-L’Evêque), Marguerite Sambre en Eudore
Brasseur (Rue de la Régence 4, Charleroi). 345
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Het maatschappelijk doel luidde : [...] « la vente et la fabrication eventuelle de
d’objects de ménagers se rapportant directement ou indirectement à l’industrie de électrique et radio-électrique346.

10.7.

Coöperatief van Aankoop voor Radiohandelaars, technicuss en elektriekers
(C.A.T.E., 1939-). Radiomerk: Suprema

Deze samenwerkende vennootschap, gevestigd op de Paardenmarkt 91 te Brussel, werd
gesticht in augustus 1939 door de handelaars Oscar en René Katté, Honoré Bellekens
(Paardenmarkt 91, Antwerpen), Alfons Rellik (Vleminckxstraat 5, Antwerpen), Jozef Simons (Lange Zavelstraat 178, Antwerpen), de elektriciens Jozef Geldof (Vekestraat 2,
Antwerpen), Simon Geens (Hovestraat 14, Edegem) en Laurent Van Roy (Smedenstraat
131, Wilrijk).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “alle aankoop en verkoop van radios en al wat
hierop betrekking heeft, almede alle aankoop en verkoop van elektriciteitsbenodigdheden
en alle andere artikelen welke hiermede in verband staan, niets uitgesloten”.[...].
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op een minimum van 200.000 frank, vertegenwoordigd door 2.000 aandelen van 1.000 frank en onderschreven door: O. Katté
(985), R. Katté (5), H. Bellekens (5), A. Relik (1), J. Geldof (1), J. Simons (1), S. Geens
(1) en L. Van Roy (1). Oskar Katté bracht zijn radiomerk Suprema, goed voor 1.000 aandelen347.

10.8. Laboratoire de constructions Radio-électriques (Lacora, 1939-)

Deze société coopérative, gevestigd in de Avenue Daily 70 te Schaerbeek, werd gesticht op 12 november 1939 door handelsvertegenwoordiger Beernaerts Edmond (Avenue
Jeanne 26, Ixelles), ingenieur-chemicus Botson René (Boulevard des Invalides 267, Audergem), commercieel ingenieur aan de U.L.B. (Université Libre de Bruxelles) Albert
Bouton (Avenue Georges-Henri 42, St.Lambrechts-Woluwe), technisch raadgever Cruyt
Lucien (Rue Veydt 29, Ixelles), technicus Léon Dumolin (Rue de l’usine 97, St.-Jans Mo346
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lenbeek), beheerder van de maatschappij Léon Preud’homme (Barvaux sur Ourthe), ingenieur civil de trauvaux publics Armand van Raemdonck (Avenue de la Topaze 25, Schaerbeek), directeur van de maatschappij (Boulevard de Jacqmain 80, Brussel) en leraar op rust
Pierre-Joseph Wagemans (Boulevard de Diest 2, Leuven).
Het doel van de maatschappij luidde : « la création, la fabrication, l’achat et la vente
de tous appareils de radiophonie et de photographie » [...]348.

11. Andere firma’s349
Bovenstaand overzicht geeft slechts een impressie van de ontwikkeling van de radioelektrische nijverheid. Van veel bedrijfjes en ondernemingen rest slechts publicitair materiaal. De jaren dertig werd gekenmerkt door een waren wildgroei op het vlak van de radioelektriciteit. In de eerste helft van het decennium waren de Amerikaanse, Duitse, Oostenrijkse, Nederlandse, Franse en Britse producenten sterk vertegenwoordigd op de Belgische
markt. Te vermelden zijn: R.E.I.C.O Radio (Dui., verdeeld door C.I.A.C., Rue de la Fontaine 18, Brussel), Fada Radio (V.S.A.) , Mende (Dui., verdeeld door Etablissements Errera-Radio, Rue d’Assaut 20-24), Columbia (V.S.A., Rue du Midi, Brussel), Lafayette
Radio (V.S.A., verdeeld door Gesco-Belge, Rue Philippe-de-Champagne, Brussel/Radio
Star, Rempart St.-Cathérine, Antwerpen/ Lafayette Radio, Rue du Midi 65, Brussel/Boulevard Paul Janson 21, Charleroi/E. Douxchamps, Rue des Commerçants, Brussel),
Ideal Point-Bleu (Dui., verdeeld door F.N.R.), Lumophone (Fra., Etablissements Lumophone, Rue des Fiennes 85 Brussel), Telefunken (verdeeld door Electro-Confort, Boulevard
de Waterloo 67; Rue Soevereine 40 Brussel), Schaub (Oos., verdeeld door La Générale
Belge de Radiophonie, Avenue de la Reine 321, Brussel), Howard, Brunswick en Utah
(V.S.A., Auriéma Radio Corporation, Avenue Louise), Zenith en Kolster Brandes
(V.S.A., La Radiophonie belge), Radio Philco (V.S.A., Avenue de La Toison d’or
120/Radio-Seca), Majestic (V.S.A., M. De Breyne, Rue du Bois Sauvage 17, Brussel/Modern Equipment, Rue du Bois Sauvage 17, Brussel), Saba (Dui., verdeeld door Ritzen en Penners, Avenue Rogier 154-156, Brussel), Sachsenwerk (Dui., Esvé-Radio, Rue
des Palais 16, Brussel; Fontaine Frères, Montagne 55, Charleroi), Hornyphone Radio
348

349

Annexes au Moniteur Belge de 1939, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des aktes, extraits d’aktes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 15216, p. 1310
Op basis van publicitair materiaal in La Radio-Industrie (1930-1939), Radio-Home (1930-1939), La
Radiophonie Pour Tous (1930-1939).

457

(Oost., Rue du Poinçon, Brussel), Rocke International Limited (Rue des Comédiens 22,
Brussel), Pilot Radio (V.S.A., Rue François Bossaerts 59, Brussel), Crown Eumig Radio
(Oost., Rue de la Luzerne 26-28, Brussel)/Arnold Stern, Rue Delocht 64, Brussel), Bosch
(Allumage-Lumière, Rue Lambert Crickx 23-25, Brussel), Seibt-Rela (Rue Jacques Raye
18-20, Schaerbeek), Atwater Kent ( V.S.A., verdeeld door de American Sales Corporation, Rue du Fossé aux Loups, Brussel), Radione (Oos., Rue Lebeau 14, Brussel), Crosley
(V.S.A., Rue Royale 130-132), Ingelen Radio (Oos., C.I.A.C., Rue de la Fontaine 18,
Brussel), etc., Nora (Dui., A. & J. Draguet), Lucille (V.S.A., Etablissements Ed. Verhulpen, Rue Van Artevelde 35, Brussel), Radio Stellaton/ Radio Stassfurt (Dui., A. Stern,
Rue de Locht 64, Brussel), Gecophone ( G.B., Et. Belges Campbell & Isherwood, Chausée
de Malines 30, Antwerpen), Stewart-Warner (V.S.A., La Radiophonie Universelle, Em.
Van Cutsem, Avenue Maréchal Foch 96, Schaerbeek ; Daniel Doyen, Boulevard du Midi
31-33, Brussel), Silver-Marshall (V.S.A.,Agence Silver Marshall, Rue Charles Quint 52,
Gent), Weser Radio (Dui., Edgar van Heghe, Rue des Eteules 87-89, Enghien), Körting
Radio (Dui., Léon Thielemans Rue des Palais 339, Brussel), Max Braun (Dui., Rue des
Chartreux 19, Brussel), Ingelen (Oos.,H. Bleichner, Rue des Chartreux 19, Brussel), Sara
Radio (V.S.A., Jean Cammaerts, Avenue Voltaire 115, Brussel), Simplex (V.S.A., American Radio House, Rue Royale, Brussel), etc.
Opmerkelijke Belgische bedrijfjes, waar helaas vrijwel niets over geweten is, hielden
zich bezig met de productie van volledige toestellen, accessoires, onderdelen en meetapparatuur, al dan niet in combinatie met een agentschapscontract met een buitenlandse firma:
Ateliers de Construction Radio-électrique Hermoso (Avenue des Gloires Nationales 45,
Ganshoren), Radio-Populaire (Rue de Madeleine 16, Brussel), Orphée Radio (J. Deckers, Rue Lairesse 66, Luik), Ateliers de Construction de Petit Matériel Electrique et
Radio-Electrique (Alfred Hougardy, Flémalle Haute), Orpheus-Radio (Rue Vandencorput 47, Brussel), S.I.B.R.A. (Société Industrielle Belge des Radio-Accessoires, Roi du
Curé 23, Vorst), Neo Technic Radio (Brussel), Olympic-Radio (Avenue Louise 14, Brussel), Home Radio (Antwerpen), Adrien De Backer (Brussel), Emir Radio (Etablissements Modernes d’Industrie Radiophoniques, Quai des Péniches, Brussel), Günther Radio (Rue Thérésienne 6/Rue d’Arenberg 14, Brussel); Etblissements Baudet (Manufacture d’Accessoires Métalliques Pour la Radio (Brusssel), Brugsche Radio-onderneming
(Rue des Armuriers 7, Brugge), Les Constructions Radioélectriques Tuner (ingenieur R.
Vintrin, Rue Augustin Delporte 90, Brussel), Etablissements Elgémé (Avenue Jean Van
Linden 22, Brussel), André P. Closset (Sylvania, Quai des Péniches 1, Brussel), Comp458

toir Technique et Radio-Electrique (Rue de la Réforme 49; Brussel), Cimex Radio
(Rue du Viaduc 18, Brussel), Neo Technic Radio (Rue Lambert Crickx 9, Brussel), Technova Radio (Allée des Colzas 14, Brussel), Radio-Constructions Van Achter (Chaussée
d’Alsemberg 400, Ukkel, radiotoestellen Erce), Etablissements Blomhof (Brussel), L.
Moyersoen (Brussel), D. Delgay (Brussel), Etablissements W. Leeuwin (Brussel), Laboratoires Vandamme (Antwerpen), Ars Nova (Ebinisterie, Rue Sergeant de Bruyne 49,
Brussel), M.I.R.E.A. (Avenue Rogier 215, Brussel), Etablissements J. De Vos & Cie.
(S.P.R.L., Deco-Radio, Rue Vivegnis 213/Place Vivegnis), C.I.M.E. (Constructions Industrielles Mecano-Electriques, Paris, Boulevard Guillaume van Haelen, Brussel).

12. Kleine Belgische constructeurs
Naast de hoofdrolspelers Philips en S.B.R. waren in de jaren dertig nog tal van Belgische constructeurs werkzaam die op bescheiden schaal radiotoestellen vervaardigden. Veel
sporen zijn van deze bedrijfjes niet terug te vinden. In veel gevallen vervaardigde men een
chassis en werden de kasten elders aangekocht.

Het Doornikse was het
werkterrein van constructeur A. Baudet, die praktische ontvangers onder de
merknaam Mascotte vervaardigde.
(La Radio-Industrie, 1936

Orpheus-Radio, een vrijwel
onbekende Belgische Constructeur. (La RadioIndustrie, 1936)
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Technova Radio. De goedkoopste Belgische constructeur. (La RadioIndustrie, 1938)

Neo Technic Radio (Brussel) vertoonde qua vormgeving gelijkenissen met de
S.B.R. (La Radio-Industrie,
1936)

Deco- Radio, een productie
van de Eblissements De
Vos uit Luik (La RadioIndustrie, 1936)

Hermoso uit Brussel
(La Radio-Industrie
(1936),. (La RadioIndustrie, 1936)
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Güther-Radio was een
afdeling van de S.A. Mnufacture de Pianos J.
Günther (La RadioIndustrie, 1932)

Prorado, het merk van de constructeur
Daniel Doyen gevestigd te Brussel (La
Radio-Industrie, 1934)

Olympic-Radio Brussel,.
(La Radio-Industrie, 1936)

Radio-Construction Van
Achter Ukkel (La RadioIndustrie, 1938)
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Hoofdstuk 7:
Radiodistributie (“net tot distributie aan huis van radio-omroep”,
distributie van radio-omroep”.) en chronologisch overzicht van de
voornaamste radiodistributiebedrijven
1. Definitie en wettelijke bepalingen
Omdat radiobezitters op eenvoudige wijze aan radiodistributie konden doen door bijvoorbeeld een luidspreker te installeren bij buren diende dit gereglementeerd te worden.
Het eigen toestel fungeerde op deze manier als “centrale ontvangstpost” waarmee radiouitzendingen werden “doorgegeven”. Radiodistributie bood mogelijkheden om het medium
radio in de huiskamers te brengen van degenen die zich (nog) geen omroepontvanger konden permitteren of bood uitkomst in streken waar de ontvangst slecht was. Anderzijds plaveide ze de weg voor toepassingen zoals televisiedistributie. Het principe had zowel voorals nadelen (zie infra).
Het Koninklijk Besluit van 25 oktober 1930 stipuleerde dat voor de inrichting van een
net toestemming verleend diende te worden door de minister van Telegrafen en Telefonen.
De voorwaarden werden door hem bepaald (art.1)1. Daarnaast werd machtiging enkel verleend aan personen of groepen met de Belgische nationaliteit. Daarbij dienden zij, net als
het N.I.R. het algemeen nut of belang te dienen (art. 3, paragraaf 1). Private radioelektrische mededelingen dienden geheim te worden gehouden. Enkel gesproken en muzikale uitzendingen en tijdseinen van het N.I.R. mochten worden doorgegeven (art 3., paragraaf 3.)
Een machtiging beperkte zich tot een gemeente, een deel ervan of een groep naburige
gemeenten. Dit impliceerde echter geen “carte blanche” tot monopolievorming (art.3, paragraaf 4). Wijzigingen aan de inrichting (verhoging van het vermogen van de versterker,
totstandbrenging van nieuwe distributiewegen, etc.) waren verboden zonder een nieuwe
machtiging van de bevoegde minister (art. 3, paragraaf 5). De duur was vastgelegd op drie

1

Le Moniteur Belge, 9 november 1930, Ministerie van Posterijen, Telegrafen en Telefonen, Distributie aan
huis van radio-omroep, p. 5981
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jaar, maar kon verlengd worden (art. 4). De staat bleef echter voorzichtig en eigende zich
het recht toe om een inrichting deels of in haar geheel af te kopen (art. 5)2.
Indien het technisch mogelijk was diende de abonnee de keuze te hebben om gelijktijdig naar een Frans- of een Nederlandstalig programma, uitgezonden door het N.I.R., te
kunnen luisteren. In de volksmond werd dit Brussel Frans of Brussel Vlaams genoemd. In
het Duits landsgedeelte gold hetzelfde principe. Men diende de uitzendingen die door het
N.I.R. in het Duits verzorgd werden te ontvangen. Voor de tweede post werd vastgelegd
dat de abonnee de keuze moest hebben tussen Franstalige en Nederlandstalige uitzendingen (art 6)3.
Het contract met de abonnee mocht slecht 1 jaar bedragen en kon niet verlengd worden
door stilzwijgende toestemming. Men mocht zich wel gelijktijdig aansluiten op een ander
net of een omroepontvanger aanschaffen (art.14)4. Op die manier werd de radio-elektrische
nijverheid enigszins gespaard van een grote daling in de vraag naar toestellen. Het spreekt
voor zich dat zowel de abonnees als de doorgevers onderworpen waren aan de radiotaks
ingevoerd met de wet van 20 juni 1930. Iedere woning verbonden met een distributienet
diende 60 frank te betalen. In hotels, kosthuizen en dergelijke was elke kamer of appartement met radiodistributie verbonden onderworpen aan een taks van 30 frank (art.25)5.
Met de Koninklijke besluiten van 7 mei 1932, 30 juni 1934 en 12 november 1934 werden wijzigingen aangebracht. Vanaf 1934 was het verplicht om alle programma’s van het
N.I.R. door te geven. De doorgever was wel gemachtigd het programma (deels) aan te vullen met uitzendingen van buitenlandse zenders. In dat geval waren enkel muzikale, sportieve en artistieke uitzendingen toegestaan. Daarenboven mochten ze niet in strijd zijn met
de wetten, de openbare orde, de goede zeden of kwetsend voor andermans overtuiging of
beledigend voor een vreemde staat (art 3). Indien dit het geval was kon de bevoegde minister uitzendingen of gedeelten ervan verbieden6.

2

3

4

5

6

Le Moniteur Belge, 9 november 1930, Ministerie van Posterijen, Telegrafen en Telefonen, Distributie aan
huis van radio-omroep, p. 5982
Le Moniteur Belge, 9 november 1930, Ministerie van Posterijen, Telegrafen en Telefonen, Distributie aan
huis van radio-omroep, p. 5983
Le Moniteur Belge, 9 november 1930, Ministerie van Posterijen, Telegrafen en Telefonen, Distributie aan
huis van radio-omroep, p. 5983
Le Moniteur Belge, 29 maart 1931, Ministerie van Posterijen, Telegrafen en Telefonen, Distributie aan
huis van radio-omroep, p. 1719
Le Moniteur Belge, 12 december 1934, Koninklijk Besluit. Distributie aan huis van Radio-omroep., pp.
6557-6566

463

2. Radiodistributie en popularisering
Het medium radio was in de jaren dertig reeds wijdverspreid, maar ondanks de doorbraak van het medium naar een massapubliek konden veel gezinnen zich nog geen radiotoestel veroorloven. Meestal ging men luisteren bij kennissen of op café. Om de mindere
gegoeden ook te laten genieten van een kwaliteitsvol geluid bedacht men de radiodistributie, een systeem waarbij een centrale in verbinding stond met luidsprekers of een koptelefoon in de huiskamers.
Indien men over een krachtig toestel beschikte en daar meerdere luidsprekers op aansloot, in huis of bij de buren, dan deed men aan radiodistributie. Vroege experimenten in
België waren de toepassingen van luidsprekers aangesloten op radio of grammofoon in de
ziekenzalen van het Borgerhoutse Gasthuis in de provincie Antwerpen met de bedoeling de
patiënten te verstrooien.
De oorsprong van de commerciële radiodistributie is te zoeken in Nederland. In 1924,
te Koog aan de Zaan, kwam een zekere Banking op het idee om dit principe toe te passen
bij zijn buren. Een aansluiting kostte Fl. 27,5 en het maandabonnement slechts FL. 1,50.
Bankings kreeg al snel navolging en er ontstond een uitgebreid netwerk dat uitgebaat werd
door diverse maatschappijen.
Ondanks de stipulatie in de wet van 1930 op de radiodistributie dat de eigenaars de
Belgische nationaliteit dienden te bezitten werden veel bedrijven opgericht met Nederlands
kapitaal. Bij de Belgische radiofabrikanten stuitte dit op veel verzet.

3. Distributie-systemen
Bij de hoogfrequente distributie bereikten gewone radiogolven de luisteraar langs de
bestaande (vb. het lichtnet) of nieuw aangelegde draadverbindingen. Dit systeem werd
hoofdzakelijk in de Verenigde Staten toegepast waar de telefoon- en netstroomleidingen
hoofdzakelijk bovengronds met palen werden getrokken. De laagfrequente distributie
maakte gebruik van een centrale ontvanger die de opgevangen golven detecteerde en vervolgens laagfrequent naar de luidsprekers van de abonnees doorstuurde.
Laagfrequente distributie via de netstroom gaf problemen omdat de frequentie van 50
perioden van de netwisselstroom in de luidspreker hoorbaar was. Bovendien diende men
een apparaat bestaande uit detector en laagfrequente versterking aanwenden. Een manier
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van de laagfrequente toepassing was distributie via het telefoonnet omdat telefoonlijnen
een groot gedeelte van de dag niet in gebruik waren. Toepassingen hiervan vond men in
o.m. in Den Haag en Rotterdam. In laatstgenoemde Nederlandse stad maakte men echter
gebruik van de reservetelefoonkabels. Ook andere bestaande kabels zoals die voor brandmelding en metingen konden in gebruik genomen. Indien ze aangewend werden als hoofdkabel kon men via bovengrondse verbindingen andere gedeeltes van de stad en naburige
gemeenten bedienen. Om de distributie tot luidsprekersterkte op te voeren was echter de
installatie van een kleine versterker in de huiskamer nodig. Particuliere ondernemingen
konden echter niet van de bestaande bekabeling gebruik maken. Men ontwikkelde een geaard loden kabelnet dat langs de huizen werd gespannen. Het was ingedeeld in secties die
elk in verbinding stonden met een centrale. De stam- en hoofdkabels bestonden meestal uit
drie of vier dubbeldraden die de ontvangst van 4 verschillende programma’s toeliet. Deze
kabels werden dan verbonden met de huizen van de abonnees. Investeringen waren duur en
overstegen in de meeste gevallen de startkapitalen van radio-elektrische ondernemingen.
Waar de radiodistributiemaatschappijen geen officieel karakter vertoonden konden particulieren die dit hinderlijk vonden protest aantekenen tegen deze bekabeling. In Lier waren bijvoorbeeld gevallen bekend waar kabels doorgesneden of in kortsluiting werden gebracht. Iedere abonnee werd in de woning een programmakiezer ter beschikking gesteld,
vaak een in bakeliet uitgevoerde aansluitdoos met drie of vier luidsprekercontacten en potentiemeter voor de geluidssterkteregeling. De luidspreker diende door de distributiemaatschappij te worden goedgekeurd, maar men kon de abonnees niet verplichten er één bij hen
aan te kopen7.

7

VAN DYCK, “Hoe radiodistributie verwezenlijkt wordt”, Radioboek 1934, p. 383- 386
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4. Radiodistributie in het buitenland
De radiodistributiecentrales kenden het meeste succes bij onze noorderburen en kende
rond 1926-1927 grote uitbreiding, een periode waarin radiotoestellen nog duur en gecompliceerd waren. Begin 1934 telde Nederland reeds meer radiodistributieabonnementen dan
radiobezitters Het verschil bedroeg circa 100.000.8.
In Duitsland was “drahtfunk” vóór 1933 reeds in verschillende streken doorgedrongen.
Vanaf 1933 maakte het nazi-régime werk van de fabricatie van goedkope radio’s, de zogenaamde “Volksempfängers”, die de stem van het Derde Rijk zouden gaan vormen. Voor
sommige lagere bevolkingsklassen lag dit toestel evenwel nog steeds buiten het bereik. Dr.
Ing. Paul Klein schreef eind 1933: “heden wordt algemeen getracht , in huizen-blokken,
bijzonder in die streken, waar onze armste volksgenooten wonen, radio-centralen in te
richten. Zóó zullen er nog velen voor wie de goedkoope “volksontvangers”, nog te duur is,
omroepluisteraar worden9.” In het Derde Rijk werd het telefoonnet aangewend. Eind 1933
zorgde een schakeling ervoor dat de luidspreker niet meer diende uitgeschakeld te worden
tijdens telefoongesprekken. De belangrijkste sanatoria en ziekenhuizen werden eveneens
uitgerust met een distributienet en een sterke centrale ontvanger10.
In Engeland werden rond 1927-1928 de eerste radiocentrales opgericht. Eind september naderde men de kaap van dertig. Het waren hoofdzakelijk private ondernemingen die
door de plaatselijke overheden meestal een vergunning en monopolie toegestaan werd11.
In Zwitserland en de U.S.S.R (in enkele grote steden zoals Moskou en Leningrad)
werd de radiodistributie door de staat ingericht en uitgebaat12.

8
9
10
11
12

Op. Cit. VAN DYCK, “Radiodistributie in andere landen”, Radioboek 1934, p. 386
VAN DYCK, (Red.), “De radiodistributie in andere landen”, Radioboek 1934, p. 386
VAN DYCK (Red.), “De radiodistributie in andere landen”, Radioboek 1934, p. 387
VAN DYCK (Red.), “De radiodistributie in andere landen”, Radioboek 1934, p. 387
VAN DYCK (Red.), “De radiodistributie in andere landen”, Radioboek 1934, p. 387
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5. De Belgische commerciële radiodistributie

5.1. Late doorbraak
De Radiodistributie vond in België pas laat ingang. Pas rond 1933, drie jaar na het Koninklijk Besluit op de distributie van radio-omroep, kwam het tot een doorbraak: “sindsdien hebben wij de oprichting der distributiemaatschappijen, in de kolommen van het
Staatsblad, letterlijk als paddestoelen uit den grond zien verschijnen” […]13. Desondanks
was de doorbraak niet spectaculair te noemen14. In 1933 telde men amper 1.859 distributieabonnementen15. Zij betaalden net als radiobezitters radiotaks16. Het eerste radiodistributienet werd aangelegd in Sint-Niklaas-Waas. Ook in de Gentse agglomeratie, Kortrijk,
Roeselaere, Antwerpen en randgemeenten, Hasselt, St.-Truiden, Diest en Leuven werden
kabelnetten gelegd17. Met het Koninklijk besluit van 12 november 1934 werden de radiodistributiebedrijven ingeschakeld bij de inning van de taksen: “la redevance est à charge
de l’bonné: elle est payable entre les mains du distributeur par anticipation et par
mois... »(art.16)18. Deze regeling bleef tot na de Tweede Wereldoorlog van kracht.
Omstreeks 1935-1937 bleek de stroom van nieuwe maatschappijen reeds te zijn opgedroogd, hetgeen duidelijk af te leiden valt uit de publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Tussen 1935 en 1939 waren er 31 netten met een vergunning, maar ze werden niet allemaal
uitgebaat. Vermoedelijk had dit te maken met de nationaliteitenkwestie. In 1938 bereikte
men met 30.251 abonnees een hoogtepunt. Het jaar nadien zakte het aantal terug tot
26.312.

13
14

15
16
17
18

VAN DYCK (Red.), “Wat is radiodistributie”, radioboek 1934, p. 382
SCHROEVEN C (vert. A. Bancroft)., Consumer expenditure in interwar Belgium: the reconstruction of
a database, Brussel, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Comité Eonomische Geschiedenis, 1994, pp. 211-212
Jaarverslagen van de Regie voor Telegrafen en Telefonen, Brussel, 1933-1939
VAN DYCK (Red.), “Radiodistributie in andere landen”, p. 386
Radio- en televisiedistributie: 1993, Op. Cit. p. 8
Op.Cit. www.mers.be (Het geld van de Omroep: 1930-1939
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Tabel 1: vergunde radiodistributienetten en abonnees
Jaar

aantal vergunde netten

Aantal netten in dienst

Aantal abonnees19

1933

-

-

1.859

1934

-

-

7.771

1935

31

21

13.153

1936

31

25

20.396

1937

31

27

26.751

1938

31

27

30.251

1939

31

27

26.312

5.2. Geen onverdeeld succes
Radiodistributie werd echter minder interessant toen de prijzen van radiotoestellen en
betalingsvoorwaarden gunstiger werden. Een degelijk radiotoestel, zoals het “sigarenkistjes”, was rond 1934 verkrijgbaar voor de prijs van 1.000 Belgische frank. Betalingen konden bovendien gespreid worden in maandelijkse schijven (12-15-18 en zelfs 24 maanden!).
Een aansluiting op de radiodistributie kostte minimaal 150 frank en het abonnement 1
frank per dag (365 frank per jaar). Voor een luidspreker van een gemiddelde kwaliteit
diende men begin jaren dertig minstens 250 à 300 frank neer te tellen. De initiële kosten
bedroegen minstens 400 frank, de jaarlijkse kosten, inclusief luistertaks (60 frank), ongeveer 445 frank. De programmakeuze was echter beperkt en de ontvangstkwaliteit bleef
ruim onder die van een omroepontvanger.20 Rond ’34 waren er aldus nog niet veel gemeentes die bediend werden door radiodistributie. Bij een eventuele verhuizing was er dus
veel kans dat de liefhebber zich dan toch genoodzaakt zag een toestel aan te schaffen.
De radiodistributie kende niet overal even fervente aanhangers. In sommige gemeenten
werden draden doorgesneden of in kortsluiting gebracht. Tegenstanders vonden dat de draden gevel, tuin of straat ontsierden. Bovendien stoorden de kabels van de radiodistributie
de ontvangst van een omroepontvanger en fungeerden ze als geleider van industriële storingen, vooral wanneer ze zich in de nabijheid van de antenne bevonden. Het ministerieel
besluit van 24 augustus 1932 schreef voor dat alles voorzien moest worden om de “stoornissen welke de exploitatie van de radiodistributie aan het elektrisch of radio-elektrisch

19
20

Jaarverslagen van de Regie voor Telegrafen en Telefonen, Brussel, 1933-1939
VAN DYCK (Red.), “ Voor en tegen”, Radioboek 1934, p. 388
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verkeer van de Staat en van de Regie kan veroorzaken te vermijden21.” Ook het Koninklijk
besluit van 5 november schoot tekort. Er werden geen nijverheidsstoringen opgewekt, maar
voortgeplant22. Het aanbrengen van smoorspoelen in de distributiedraden, het aarden van
de elektrische middenaftakking van deze spoelen en de mantel van verbinden onder lood
leggen kon evenwel uitkomst bieden.
De Sociéte Belge Radioelectrique en andere radioproducenten zagen in de radiodistributie dan weer een bedreiging voor de verkoop van radiotoestellen en de werkgelegenheid.
Men benadrukte met klem de belangrijkheid van de radionijverheid in ’s lands welvaart:
“daarentegen bevindt zich de Belgische radionijverheid, die ten koste der allergrootste
moeite er in gelukt is den vreemden uit te schakelen: deze vertegenwoordigt inderdaad nog
slechts 5% van het nationaal verbruik. Het zakencijfer der radionijverheid bedraagt zowat
500 miljoen per jaar”23. De radionijverheid stelde te Brussel volgens SBR (on) rechtstreeks circa meer dan 12.000 gespecialiseerde arbeiders te werk. Ook in de handel en
dienstverlening verdienden veel mensen hun dagelijks brood: groothandelaars, radiowinkels, handelsreizigers, reparateurs, meubelmakers en dergelijke. Voorts was de radio voor
de drukkers en lithografen een belangrijke bron van inkomsten door het drukwerk van programma’s en aankondigingen in kranten en weekbladen. Volgens de grootse radioproducent van het land zou de radiodistributie in een periode van crisis en werkloosheid enkel
banen doen sneuvelen. De S.B.R. beweerde dat de distributie met drie of vier man zonder
moeite tienduizenden klanten kon bedienen. Ook de elektriciteitsmaatschappijen waren op
hun hoede. De radio deed het stroomverbruik toenemen, maar dat was ook toe te schrijven
aan de late verlichting van de huiskamers.
Er ontstond een hevige polemiek naar aanleiding van de plannen van het Brusselse gemeentebestuur voor de uitbouw van een intercommunale voor radiodistributie in de Brusselse agglomeratie. Eind december 1936 had de Brusselse gemeenteraad een ontwerp voor
radiodistributie met een krappe meerderheid goedgekeurd (36 tegenover 30 stemmen). In
de overige gemeenten was de kwestie in 1937 aan de orde. Sommige hadden reeds negatief
gestemd. De Société Belge Radio-électrique legde de verantwoordelijkheid bij de overheid: “de werkduur op 40 uren brengen om iedereen aan den kost te verzekeren, en terzelfdertijd werkloosheid verwekken is heelemaal onlogisch. Terzelfdertijd schade berokke-

21
22
23

VAN DYCK (Red.), “Voor en tegen”, Radioboek 1934, p. 389
VAN DYCK (Red.), « Voor en tegen », Radioboek 1934, p. 389
SBR-RADIO, “De radiodistributie”, februari 1937, p. 1
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nen aan een nieuwe nijverheid, onontbeerlijk tot ’s lands verdediging is nog minder verdedigbaar”!24.
De Société Belge Radio-électrique probeerde de radiodistributie te boycotten door
goedkopere radiotoestellen aan te bieden en termijnbetaling te promoten. Er werd de radiohandel kosteloos affiches verstrekt die opgesteld waren in beide landstalen. De S.B.R.
schreef in haar tijdschrift: “3 suggestieve aanplakbrieven die u zullen toelaten de Radiodistributie daadwerkelijk te bestrijden. Behoudt hen de beste plaats voor in uw winkelraam, uw verkoop zal er bij winnen. Maakt ruimschoots gebruik van onze financeeringsdienst die U de grootste voordeelen aanbiedt zonder eenig risico van uwentwege”25.

Links: SBR haalde de crisis als
argument aan om de mensen aan
te zetten een radiotoestel te kopen
en daarmee ook de radiodistributie te bestrijden. “om onze arbeiders werk te geven en de crisis te
bestrijden”. Het Jubileummodel
“centenaire”, gemodelleerd naar
het eeuwfeestpaleis op de Heizel
te Brussel, werd in 1935 aangeboden voor 1950 frank of 75 frank
per maand. Het model was op
toepasselijk wijze gemodelleerd
naar het “eeuwfeestpaleis op de
Heizel te Brussel, de site van de
wereldtentoonstelling.
(SBR-RADIO, augustus 1935)

Er werd bovendien geklaagd dat de radiodistributiecentrales de spelregels niet naleefden. Naast privé-personen werkten ook de gemeentebesturen rechtstreeks of onrechtstreeks
mee aan intercommunale radiodistributienetwerken. La Radio-Industrie schreef: “ces initiatives viennent boulverser complètement les notions qu’ont les citoyens du rôle des administrations communales dans la gestion du bien commun de la collectivité. Assurer la
bonne marche des services publics dont usent les citoyens et leur faire payer le coût par
des taxes et des contributions, c’est dans l’ordre. Créer des intercommunales pour assurer
mieux, en commun et à moindre prix d’autres services, sont encore des initiatives qu’il faut

24
25

SBR-RADIO, “De radiodistibutie, februari 1937, p. 2
SBR-RADIO, publiciteit, augustus 1935 (nummer 1)
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approuver »26. De gemeentebesturen gingen het privé-initiatief beconcurreren. Het gevaar
bestond er echter in dat beide initiatieven leidden tot regionale monopolievorming, waarbij
1 bedrijf verschillende gemeenten bediende.
Er verschenen echter geen bevestigingen van het plan voor de Brusselse intercommunale voor radiodistributie in de Moniteur Belge-Belgisch Staatsblad. Men kan dan ook stellen dat het plan dode letter bleef. Het initiatief stootte op teveel verzet van de Brussel middenstand en de radionijverheid. Immers, veel constructeurs van radio-élektrisch materiaal,
agenten en buitenlandse firma’s waren gevestigd in de hoofdstad. In Charleroi slaagde men
er echter in om begin 1936 een gelijkaardig plan tot uitvoering te Brengen
De meeste radiofabrikanten waagden zich vanzelfsprekend ook niet aan een dergelijke
onderneming. Uitzonderingen waren R.B.C. (Tongeren), Philips Radio Belge en de Bell
Telephone (Antwerpen). Voor laatstgenoemde onderneming was de productie van radiotoestellen immers niet de enige activiteit.

6. Televisiedistributie en andere vooruitstrevende ideeën ?
Eind ’33 begin ’34 gingen reeds stemmen op om via de radiodistributie televisieuitzendingen in de huiskamers te brengen! In die tijd had men trouwens voor het tegelijkertijd ontvangen van klank en beeld over twee ontvangtoestellen, wat perspectieven bood
voor de nijverheid. De radiodistributie kon evenwel aangewend worden voor uitzenden van
televisieprogramma’s, terwijl een radiotoestel de klank kon opvangen. Nog vooruitstrevender was de idee van het doorsturen van films vanuit een centrale met behulp van distributie. In Rusland was daar toen al succesvol met geëxperimenteerd. 27. Op televisie zouden
de Belgen echter tot 1953 moeten wachten. Kabeltelevisie zou er pas in 1973 komen.

26

27

La Radio-Industrie., Revue professionnelle Independante de la T.S.F., de la télévision et des industries
connexes., La Radio-distribution et les communes, janvier 1937
VAN DYCK., “Radiodistributie en televisie”Radio jaarboek, 1934, p. 389
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7.

Chronologisch

overzicht

van

de

voornaamste

Radio-

distributiebedrijven
Na de oprichting van het N.I.R. in 1930 schoten de radiodistributiebedrijven niet onmiddellijk als paddestoelen in diverse steden en gemeenten uit de grond. Het begin was
aarzelend geweest. Pas eind ’32 valt er een opgang waar te nemen. Ze impliceerden immers een ernstige bedreiging voor de radiofabrikanten en werden dubbelzinnig benaderd.
Eén centrale kon honderden gezinnen bedienen.
Toelating tot oprichting van een maatschappij, hetzij een naamloze vennootschap, coöperatieve of intercommunale maatschappij, geschiedde na een Ministerieel Besluit (P.T.T.)
en werd bekrachtigd door publicatie in het Belgisch Staatsblad-Moniteur Belge. Opvallend
is dat naast nieuwe maatschappijen ook elektriciteitsmaatschappijen hun graantje probeerden mee te pikken van de opgang van de radio. Dit was trouwens het geval in vrijwel de
volledige elektrische en telefonische sector. Veelal waren het private ondernemingen, maar
soms nam de gemeente in de vorm van een intercommunale het initiatief tot de oprichting
van een radiodistributienetwerk.
De radiodistributiebedrijven worden chronologisch behandeld met vermelding van de
steden of gemeenten die - indien bekend - werden opgenomen in het netwerk. Hun ontstaan, groei en evolutie kon gereconstrueerd worden aan de hand van de publicaties in de
Moniteur Belge-Belgisch Staatsblad (machtigingen) en de bijlages m.b.t. tot de handelsvennootschappen.

472

8.

1930

8.1. Radio-Distributie/ Radio-Distribution (1930-1931)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Auderghemschelaan 61-63 te Etterbeek
bij Brussel, werd gesticht op 1 februari 1930 voor notaris Edmond Ingeveld te Elsene. Het
was een maatschappij met een sterk Nederlandse inslag. De oprichters waren de ondernemers Jacobus van Gerve en Jan Bol (Amsterdam), Bernardus-Johannes Veldhuis (Etterbeek), commercieel ingenieur Louis Wolter (Schaerbeek), boekhouder Hubert-CornelisJoannes van Genhoven (Amsterdam), boekhouder Gustve-Jean Rooms (Etterbeek) en
werktuigkundige Jean-François Stauttener (Tervurenschelaan te Sint-Pieters-Woluwe).
Het doel was: […] “het verkrijgen van vergunningen voor de oprichting van radiodistributiecentralesexploitatie daarvan, ’t zij direkt of door derde, de vervaardiging of de
aankoop van de daarvoor in aanmerking komende toestellen en onderdeelen en den handel
daarin, genomen in den ruimsten zin”[…]28 .
Het kapitaal was vastgelegd op 100.000 frank, verdeeld in 100 aandelen van 1.000
frank. Daarnaast werden nog 10 oprichtersaandelen uitgegeven zonder waardebepaling en
toegekend aan B.-J. Veldhuis, J. Bol, J. Van Gerve en L. Wolter als beloning voor initiatief
en compensatie van gemaakte onkosten. Van Gerve nam 24 aandelen voor zijn rekening,
gevolgd door Bol (23), Veldhuis (24), Wolter (24) Van Genhoven (3), Rooms (1) en Stautener (1)29.
De maatschappij verkreeg geen toelating en werd op 27 november 1931 werd ontbon30

den .

28

29

30

Annexes au Moniteur Belge de 1930, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 1836, pp. 1542-1543
Annexes au Moniteur Belge de 1930, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 1836, p. 1543
Annexes au Moniteur Belge de 1931, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, acte 15964, p. 1980
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8.2. Algemeene Radio-Exploitatie/ Entreprises Générales de la Radio (1930-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Cederlaan 14 te Wilrijk werd gesticht op
22 november 1930 voor notaris Xavier Gheysens te Antwerpen. Betrokken bij de oprichting waren: de handelaars Hendrik Stenger (Nieuwe Weg 22, Amsterdam) en Gysbert van
Harten (Stationstraat 53, Amersfoort), ingenieur Willem Meyer (Cederlaan 14, Antwerpen)
dienstoverste Benoit Spanjaard (Berckenlaan 57, Wilrijk), ingenieur Frits De Vries (Cederlaan 11, Wilrijk), ingenieur Lucien Renonckel (Cederlaan 11, Wilrijk) en bediende Gaston
Artus (Keyserstraat 52, Antwerpen).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “den aankoop, verkoop, verhuring, constructie,
reparatie, enz. en alle verdere commerciaale en/of technieke verhandelingen van radio
apparaten en hunne onderdeelen, van radioposten voor het opnemen en het doorzenden
van woord, muziek, klank, beeld, enz. en hunne onderdelen, plaatsing van zend- en ontvangsttoestellen voor radioverbindingen, inrichting en uitbating van radiodistributie over
heel België, in een woord de handel en industrie van al wat kan betrek hebben met de radiotelegraphie, radiotelefonie en andere radioverbindingen” [...]31.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 100.000 frank, vertegenwoordigd door
100 aandelen van 1000 frank en onderschreven door H. Stenger (47), G. van Harten (47),
W. Meyer (2), B. Spanjaard (1), F. De Vries (1), L. Renonckel (1) en G. Artus (1)32.
In 1931 en 1932 leed men 7.259.50 frank verlies33.

31

32

33

Annexes au Moniteur Belge de 1930, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 1626, p. 1909
Annexes au Moniteur Belge de 1930, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 1626, p. 1910
Annexes au Moniteur Belge de 1935, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 7735, p. 2732
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9.

1931

9.1. Société anonyme de Distribution à Domicile de la Radiodiffusion (Radiomicile),
(1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Groote Steenweg 75 te BerchemAntwerpen, werd gesticht op 4 februari 1931 voor notaris Victor Deckers34.
Het kapitaal bedroeg 100.000 frank, vertegenwoordigd door 100 aandelen van 1.000
frank. De aandeelhouders waren majoor op rust Charles. Cosyn (Grande Chaussée 75, Berchem, 50 aandelen), afgevaardigd bestuurder van de Etablissements Lamm Bros Maurice
Lamm (Haringrode 68, Antwerpen, 10 aandelen), fondé de pouvoirs Phillip Lamm (Rue de
Haringrode 68, 10 aandelen), Henri-Guilaume Trousselot (Tweede Jan van Der Heydenstraat, Amsterdam, 10 aandelen), directeur van de maatschappij Henri Trousselot (Rue des
Cinq-Coins 7, Berchem, 10 aandelen) en handelaar en licentiaat in de handelswetenschappen Victor Lebrun (Rue Gramme 25, Antwerpen, 10 aandelen).
Deze N.V. verkreeg na een Ministerieel Besluit van 24 oktober 1932 toelating tot de
inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie35.
Op 24 april 1933 werd het kapitaal opgetrokken tot 1 miljoen. 900.000 frank werd vertegenwoordigd door 900 aandelen van 1000 frank die afkomstig van La Banque Union
financière de Anvers (400), C. Cosyn (180), H.-G. Trousselot (90), H. Trousselot (110) en
H. Gerth (Appololaan 3, Amsterdam, 120)36.

34

35
36

Annexes au Moniteur Belge de 1932, premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
p. 1592, acte 2176
Le Moniteur Belge, 19 november 1932, Ministerie van P.T.T., p. 6244
Annexes au Moniteur Belge de 1933, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 6641, p. 2207
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9.2. Sobera-Sobedis (Société Belge de Radiodiffusion et de Radiodistribution - Belgische Maatschappij voor Radio-omroep en Radio-distributie) (1931-).

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Verdussenstraat 28 te Antwerpen, werd
gesticht op 1 april 1931 voor notaris en doctor in de rechten Arthur-Jules-Jean Theunen te
Antwerpen. Bij de oprichting waren betrokken: ingenieur en bestuurder van de maatschappij Charles Contamine (Verdussenstraat 28, Antwerpen), koopman en bestuurder Dirk Van
der Lingen (Wijtenbachstraat 59-61, Amsterdam), de fabrikanten Auguste Contamine
(Verdussenstraat 35) en Georges Contamine (Solvijnstraat 15, Antwerpen), handelaar
Louis taëls (Nationalestraat 59, Antwerpen), maatschappijbestuurder Louis Vermiert
(Haantjeslei 26, Antwerpen) en Gustave Dujardin (Boudewijnstraat 14, Antwerpen).
De vennootschap had tot doel om […] “alle ondernemingen en uitbatingen die in verband staan met radio-omroep, radio-distributie, televisie, en alle nijverheids-, financieeleof handelsverrichtingen die, rechtstreeks of onrechtsreeks, daarmee in betrekking staan”37.
Het maatschappelijk kapitaal was bepaald op 500.000 frank opgesplitst in 500 aandelen
van 1000 frank en verdeeld over C. Contamine (239), M. Van Der Lingen (239), A. Contamine (6), G. Contamine (5), Taëls (5), Vermiert (5) en Dujardin (1)38.
Op 15 maart 1932 werd Sobera, de oorspronkelijke firmanaam, gewijzigd in Sobedis
om verwarring met andere firma’s te vermijden39.
Na een Ministerieel Besluit van 20 oktober 1932 verkreeg de firma toelating tot de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie40. Het bedrijf draaide voortreffelijk.
Terwijl men in 1932 nog 2.924.47 frank verlies had gemaakt, boekte men op 31 december 1933 6.871 frank netto winst. De abonnementen brachten 64.181 frank op, de
winst op luidsprekers bedroeg 35.440 frank en de opbrengst van de aansluitingen bracht
79.380.15 in het laatje41.

37

38
39

40
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Annexes au Moniteur Belge de 1931, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, acte 5051, p. 1105
Ibidem
Annexes au Moniteur Belge de 1932, premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
acte 3005, p. 2197
Annexes au Moniteur Belge de 1932, premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes, proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles,
acte 3005, p. 2197
Annexes au Moniteur Belge de 1934, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 3667, p. 102
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9.3. Algemeene Radio-Distributie Onderneming (A.R.D.O), (1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Korte Koepoortststraat 13 te Antwerpen,
werd gesticht op 27 mei 1931 voor notaris Lombaerts te Antwerpen. Betrokken bij de oprichting waren: bestuurder Pieter Sandbergen (Amsteldijk-Noord 149, Amsterdam), radioexpert Henri Sandbergen (Amstelveenscheweg 811, Amsterdam), radiotechnicus Henri
Goyaerts (Korte-Nieuwstraat 19, Antwerpen), procuratiehouder Medard Van Casteren
(Van Straelenstraat 30, Antwerpen), bediende François van der Veken (Helleputstraat 51,
Borgerhout), bediende Pierre Donders (Deurn-Noord (Boschhovestraat 10, Deurne-Noord)
en Yvonne Delierneux (Brederodestraat 157, Antwerpen).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “alle ondernemingen en uitbatingen in verband
met radio-ormoep, radiodistributie, televisie” [...]42.
Het kapitaal was vastgelegd op 60.000 frank, vertegenwoordigd door 60 aandelen van
1000 frank en onderschreven door : P. Sandbergen (15), H. Sandbergen (15), Goyaerts
(10), Van Casteren (10), van der Veken (5), Donders (4) en Delierneux (1)43.

9.4. Compagnie Générale Belge pour la Radiodistribution, Société Anonyme/ Algemeene Belgische Maatschappij voor Radio-Distributie, Naamloze Venootschap
(Alradio).

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Boulevard de Boulevard Jardin Botanique 1a te Brussel, werd gesticht op 10 juni 1931 voor notaris Hubert Scheyven te Brussel.
Betrokken bij de oprichting waren: : doctor in de rechten Jules Matthieu (Rue de Soignies
47, Nijvel), commercieel agent Jean-Lambert Verheyden (Rue Gisbert Gombaz 25, SaintGilles-Lez-Bruxelles), diensthoofd Albert-Nestor-Honoré Lakaie (Rue Vanderborgt 51,
Jette-Saint-Pierre), boekhouder Pierre De Meyer (Rue van Hammée, 32), beheerder Israël
van Essen (Avenue Brugmann 108, Forest Lez-Bruxelles), directeur Willem Faasen (Ave-
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Annexes au Moniteur Belge de 1931, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9419, p. 4430
Annexes au Moniteur Belge de 1931, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 9419, p. 4431
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nue Clémentine 12, Forest Lez-Bruxelles) en La Société Anonyme R. Stokvis et fils (Boulevard du Jardin Botanique 1a, Brussel)44.
De onderneming verkreeg na een Ministerieel Besluit van 10 november 1932 toelating
tot de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie45. Na een Ministerieel Besluit van 7 januari 1935 kreeg men toelating tot de inrichting en uitbating van een net voor
radiodistributie in Boom en Niel46.
Aan het eind van het dienstjaar 1935 leed Alradio een nettoverlies van 52.136.72 frank.
De “bénéfices sur exploitation” bedroegen 9.366.70 frank, , de « Perte nette » bedroeg
echter ruim 52.316.72. frank.47

9.5. Compagnie Générale pour la Radiodistribution (1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Boulevard de Dixmude te Brussel, werd
gesticht op 10 juni 1931 voor notaris Scheyven te Brussel. Betrokken bij de oprichtign
waren: doctor in de rechten Jules Mathieu (Rue de Soignies 47, Nijvel), commercieel agent
Jean Lambert Verheyden (Rue Gisbert Combaz 25, St.-Gillis), diensthoofd Albert Lakaie
(Rue Vanderborght 51, St.-Pieters Jette), boekhouder Pierre D Meyer (Rue van Hammée
32, Schaerbeek), beheerder van maatschappijen Israël van Essen (Avenue Brugmann 108,
Vorst), directeur van maatschappijen Willem Faasen (Avenue Clémentine 12, Vorst),
boekhouder Jacobus Vellekoop (Rue Ernest Laude 48, Schaerbeek) en de S.A. Stokvis et
Fils (Boulevard du Jardin Botanique 1a, Brussel).
Het maatschappelijk doel luidde: […] “la construction, l’achat, la vente, la location, et
l’exploitation par tous moyens de tous appareils et machines servant à l’émission, la
transmission et la réception radiotélégraphique et télégraphique et de leurs accessoires ;
tant en Belgique qu’ à l’étranger, l’installation et l’exploitation de postes radiodistribution
dans toute la Belgique et, généralement, le commerce et l’industrie de tout ce qui rattache
à la radiotéléphonie et la radiotélégraphie »48.
44
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Annexes au Moniteur Belge de 1931, QuatrièmeTrimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10541, pp. 35-36
Le Moniteur Belge, 21 november 1932, Ministerie van P.T.T., p. 6299
Le Moniteur Belge, 10 januari 1935, Ministerie van P.T.T., p. 247
Annexes au Moniteur Belge de 1936, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 13309, p. 1786
Annexes au Moniteur Belge de 1931, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10540, p. 33
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Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 100.000 frank, vertegenwoordigd door
100 aandelen van 1000 frank en onderschreven door: J. Mathieu (3), L.L. Verheyden (3),
A. Lakaie (3), P. De Meyer (1), I. Van Essen (3), W. Faasen (3), J. Vellekoop (1) en de
S.A. Stokvis et Fils (83)49.

9.6. Radio-Centrale Antwerpen (1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de vrijheidsstraat 12 te Antwerpen, werd
gesticht op 23 juli 1931 voor notaris Joseph van Huffel te Antwerpen. Betrokken bij de
oprichting waren: beheerder Arthur van Vasselaer (Constitutiestraat 91, Antwerpen), radiotechnieker Antoon van Vasselaer (Eggestraat 18, Antwerpen), beheerder Auguste Van Giel
(Delinstraat 32, Antwerpen), Edward Andries (Antwerpsche Steenweg 18, Lier), beheerder
Alfons De Vocht (Vrijheidsstraat 12, Antwerpen), handelaar Joseph Wespers (Oever 16,
Antwerpen), handelaars Marcel Jespers (Congresstraat 12, Antwerpen), Beheerder Jan
Raicich (Arthur-Goemaerelei 4, Antwerpen), deskundige-rekenplichtige Frans Peys (Congresstraat 5, Antwerpen), Richard Peeters (Kreeftstraat 17, Antwerpen), handelsvertegenwoordiger A. Ghesquière (Jachtlaan 13, Brussel) en handelsvertegenwoordiger Joseph Boel (Vijverlaan 57, Antwerpen/ Zinkhoevenlaan 17, Wilrijk).
Het doel van de maatschappij was […] “alle ondernemingen en uitbatingen die in verand staan met radio-omroep, radio-distributie, televisie en alle nijverheids-, financiëele- of
handelsverrichtingen die, rechtstreeks of onrechtsstreeks, daarmee in betrekking staan”50.
Het kapitaal was vastgelegd op 600.000 frank, vertegenwoordigd door 1200 kapitaalsaandelen van 500 frank. De verdeling zag er als volgt uit: Ar. Van Vlasselaer (200), An.
Van Vasselaer (100, 100), A. Van Giel (200, 280), E. Andries (200, 200), A. De Vocht (10,
190), J. Jespers (100, 100), M. Jespers (100, 100), E. Pauwels (150, 150), J. Raicich (40,
40), R. Peeters (50, 50), F. Peys (28, 28)en J. Boël (2, 2) en A. Ghesquière (20, 20) 51.
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Annexes au Moniteur Belge de 1931, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10540, p. 34
Annexes au Moniteur Belge de 1931, QuatrièmeTrimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 10721, p. 156-157
Annexes au Moniteur Belge de 1931, QuatrièmeTrimestre. Recueil spécial des actes, extraits d’actes,
proces-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, akte 13338, p. 2158-2159
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De maatschappij verkreeg na een Ministerieel Besluit van 27 oktober 1932 toelating
tot de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie52. Na Ministeriële Besluiten
van 3 september 1934 en 4 januari 1936 kreeg men toelating tot de inrichting en uitbating
van een net voor radiodistributie op het grondgebied van de gemeenten Hoboken, Hemixen53 en Duffel54.
Ondanks het feit dat men het dienstjaar1933 afsloot met een verlies van 3.379.53 frank
verlies55, werd op 25 juni 1934 het kapitaal verhoogd tot 1.500.000 frank door de uitgave
van 900 kapitaalsaandelen van 500 frank. Ze werden onderschreven door: Ar. Van Vlasselaer (150), An. Van Vlasselaer (75), A. Van Giel (178), E. Andries (164), A. De Vocht (5),
J. Jespers (75), E. Pauwels (164), J. Raicich (20), F. Peys (4), R. Peeters (50) en A.
Ghesquière (15)56.

9.7. Radio Distribution Exploitation, Société Coöperatieve/ Radio Distributie Exploitatie (Ra-Di-Ex), (1931-)

Deze société cooperative, gevestigd in de Boulevard d’Anvers 37 te Antwerpen, werd
gesticht op 29 juli 1931. Betrokken bij de oprichting waren: ingenieur de T.S.F. Johan
Bakkenes (Avenue Ed. Mesens 5, Etterbeek), bankdirecteur Pierre Claeys (Place de la Gare 16 (Heyst-sur-Mer), technicus de T.S.F. Werner Claeys (Chaussée de Jette 422, JetteBruxelles), Henri Devos (Rue d’Orange 23, Antwerpen), Edourd Van Eecke (burgerlijk
mijningenieur (Rue Vondel 33, Schaerbeek), fondé de pouvoir de banque Evrard Van Langendonck (Rue Champ-du-Roi 91, Etterbeek) en rentenier Rouvrois (Rue Champ du Roi
93, Etterbeek).
Het doel was […] “l’obtentation d’autorisation d’établir des réseaux de distribution à
domicile de la radio-diffusion, ainsi que la construction et l’exploitation de ceux-ci, la
construction, la fabrication, et le commerce de tous appareils de télégraphie et téléphonie
sans ou avec fil et de tous articles généralement quelconques qui ‘y rapportent, soit direc-
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tement ou indirectement, ainsi que de tout ce qui se rattache à ces exploitations, comme
aussi tout se qui se rattache à l’électricité en general » [...]57.
Het kapitaal bedroeg 50.000 frank vertegenwoordigd door aandelen van 500 frank verdeeld over J. Bakkenes (50), P. Claeys (2), W. Claeys (24), H. Devos (2), E. Van Eecke
(20), Van Langendonck (1) en R. Bouvroi (1)58.

9.8. Société belge pour l’exploitation de la Radiodistribution/ Belgische maatschappij voor Exploitatie van Radio-Disributie (1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue d’Anderlecht 37-39 te Brussel,
werd gesticht op 7 oktober 1931 voor notaris Alfred Vanisterbeek te Brussel. Betrokken
bij de oprichting waren: de S.A. Banque de Commerce (Longue-Rue-de-L’Hôpital 9,
Antwerpen), La Banque Centrale de Liège (Place de Roi-Albert 14, Luik), de S.A. La
Lampe Philips (Rue d’Anderlecht 37-39, Brussel), de S.A. Philips Radio Belge (Rue
d’Anderlecht 37-39, Brussel), ingenieur Pierre Boty (Rue de la Vallée 47, Brussel), beheerder van maatschappijen Louis-Jacobs (Rue van Brée 24, Antwerpen), expertboekhouder Louis Jacobs (Rue Cuylits 73, Antwerpen), en J-.B. Vink (Erps-Kwerps).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “la distribution, par tous procédés existants ou à
venir, d’ondes radio-électriques ou sonores captées ou émises et plus spécialement
l’installation et l’exploitation de réseaux de distribution de ses ondes, ainsi que la participation, sous quelque forme que ce soit, à des entreprises ayant un objet similaire ; en outre, la fabrication et le commerce de tous appareils nécessaires ou utiles pour l’émission,
la transformation, la transmission, l’amplification et la réception radiotélégraphique ou
radio-téléphonique des ondes électriques ou sonores »59.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 3 miljoen frank, vertegenwoordigd
door aandelen van 1000 frank en onderschreven door: La Banque de Commerce d’Anvers
(1.500), La Banque Centrale de Liége (1000), La Lampe Philips (200), Philips Radio Belge
(100), P. Boty (50), L. Jacobs (50) en Vink (50).
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De onderneming verkreeg na een Ministerieel Besluit van 8 oktober 1932 toelating tot
de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie60. Op 31 december 1933 tekende men een bruto winst op van 100.376.20 frank op61.
Met de ministeriële besluiten van 12 september 1934, 25 januari 1936 en 2 december
1937 kreeg men achtereenvolgens groen licht voor de inrichting en uitbating van een net
voor radiodistributie op het grondgebied van de gemeente Brugge62, Dendermonde, St.Gillis63 en Lebbeke64.

9.9. Radio Rediffusion/ Radio Heruitzending (1931-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Boudewijnstraat 4/ Chaussée de Malines
18 te Antwerpen, werd gesticht op 6 november 1931 voor notaris Antoine Cols te Antwerpen. Bij de oprichting waren betrokken: de S.A. Mutuelle Financière et Commeriale
(Chaussée de Malines 18, Antwerpen), de Bell Telephone Manufacturing Company
(Rue Boudewyns 4, Antwerpen), de ingenieur Trophime Delville (Avenue de
l’Observatoire 52, Luik), Raoul Thonus (Avenue Gitschotel 306, Borghout) en François de
Walque (Rue de Waterloo 1, Berchem), bankier Albert Erkès (Chaussée de Malines 146,
Antwerpen) en bankdirecteur Jules Pauwels (Longue Rue de Lozane 59, Antwerpen).
Het maatschappelijk doel luidde: […] “ la distribution de la radio-diffusion (ondes radio-électriques et sonores, télévision etc .) sous toutes formes et par tous procédés existants ou futurs, le placement et l’exploitation de réseaux et d’installations s’y rapportant,
le commerce et la vente de tous appareils et objets utiles à la réception et la distribution
des ondes » [....]65.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 2.500.000 frank, vertegenwoordigd
door 5000 aandelen van 500 frank en onderschreven door: S.A. Mutuelle, Financière et
Commerciale” (3,680), S.A. Bell Telephone Manufacturing Company (500), T. Delville
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(200), F. De Walque (200), A. Erkès (200), J. Pauwels (20) en R. Thonus (200). Daarnaast
werden 5000 stichtersaandelen zonder waardebepaling uitgegeven66.
De onderneming verkreeg na een Ministerieel Besluit van 2 mei 1935 toelating tot de
inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie in de gemeenten Andrimont, Cornesse, Dison, Ensival, Heusy, Lambermont, Pepinster, Petit-Rechain, Stembert en
Wegnez67.

9.10. Naamloze Vennootschap voor Radio-distributie/ Société Anonyme pour RadioDistribution (1931-1934)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Audergemschelaan 61-63 te Etterbeek,
werd opgericht op 20 november 1931 voor notaris Edmond Ingeveld te Elsene. Betrokken
bij de oprichting waren doctor in de rechten Joseph Aerts (Rosierstraat 14, Antwerpen),
beheerder van maatschappijen Emiel Henderickx (Helenalei 6, Antwerpen), koloniaal
Agent John van Kessel (Oude-Kerkstraat 55, Antwerpen), doctor in de rechten Guillaume
Lagrange (Frankrijklei 136, Antwerpen), radiotechnicus Pierre van Kessel (Berlary 94,
Lier), voorzitter van het “Holland Huis” Bernardus-Joannes Veldhuis (Audergemschelaan
56, Etterbeek) en commercieel ingenieur Louis Wolter (Alexander Markelbachstraat 32,
Schaerbeek.
Het doel van de onderneming luidde: […] “het verkrijgen van vergunningen voor de
oprichting voor de oprichting van radio distributie centrales, de exploitatie daarvan, hetzij
direkt of door derde, de vervaardiging of de aankoop van de daarvoor in aanmerkingenkomende toestellen en onderdeelen en den handel daarin” […]68.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 220.000 frank, vertegenwoordigd door
220 aandelen van 1.000 frank. Twintig aandelen werden toegekend aan Veldhuis en Wolter
voor geleverde prestaties. De overige 200 werden onderschreven door: J. Aerts (50), E.
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Henderickx (15), J. van Kessel (15), G. Lagrange (50), P. van Kessel (10), B.-J. Veldhuis
(30) en Louis Wolter (30)69.
De onderneming verkreeg na een Ministerieel Besluit van 26 januari 1933 de toelating
tot de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie70.
Op 2 juni 1934 werd de maatschappij echter ontbonden71.
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10.

1932

10.1. Maatschappij tot Exploitatie van Radio Centrales in België (1932-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Hamont, werd gesticht op 28 juni 1932
voor notaris Paul Eyben te Hamont. Betrokken bij oprichting waren: bedrijfsleider Rudolf
Palmen (Sittard, Nederland), chef-monteur Johan-Mathieu Creussen (Sittard, Nederland),
bankbestuurder Gerard Clerckx (Hamont), gemeenteontvanger Jeroom Spaas (Hamont) en
de handelaars Jacob Cubbers, Arthur Cudders en Guillaume Kwanten (Hamont). Het doel
was het “inrichten, uitbaten van Radio Centrales in België”.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 1.000 frank, verdeeld in 10 aandelen
van 100 frank.72.

10.2. Radiocentre Belge (Société pour Radiodistribution) (1932-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue James-Watt 31 te Schaerbeek, werd
gesticht op 8 november 1932 voor notaris René Van Beneden te Schaerbeek. Bij de oprichting waren hoofdzakelijk de aandeelhouders van de Société Radio pour Tous betrokken: Nicolas en Roger Motz, Georges Decapmaker, Jules Dawaerts, Norbert Opdenbosch
en Jules Calff.
Ze associeerden zich met de Nederlander Jaques Marin Polderman met als doel: […]
““la création et l’exploitation de centrales et réseaux de distribution d’ondes radioélectriques ou sonores, captées ou émises, ainsi que la fabrication et le commerce de tous
appareils et accessoires relatifs à la réception radiotélégraphique ou radio-téléphonique,
l’amplification, la transformation, la transmission ou l’émission de ces ondes » [...]73.
Het kapitaal was vastgelegd op 230.000 frank, vertegenwoordigd door 230 aandelen van 1.000 frank en onderschreven door N. Motz (40), R. Motz (40), Decapmaker (30),
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Dawaerts (39), Van Opdenbosch (1), J. Calff (30), J.-M. Polderman (20). De resterende 30
werden toegekend aan R. Motz en J.-M. Polderman in ruil voor bewezen diensten74.
De maatschappij verkreeg na een Ministerieel Besluit van 19 januari 1933 toelating tot
de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie75.
Op 31 december 1934 bedroegen de “bénéfices brutes de l’exploitation” 214,459,25
frank, de “perte sur l’exercice” 104,366,35 frank76.

10.3. Sociéte Radio pour Tous (Société belge de Radio-Distribution), (1932-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de James-Wattstraat te Schaerbeek, werd
gesticht op 22 november 1932 voor notaris René van Beneden te Schaerbeek. Betrokken
bij de oprichting waren: burgerlijk mijningenieur Gaston Havaux (Avenue Pré-desAgneaux 2, Watermael-Bosvoorde), journalist Jules Calff (Avenue Ernest-Renan 44, Schaerbeek), burgerlijk mijningenieur Norbert-Charles-Léo van Opdenbosch (Rue anatoleFrance 93, Schaerbeek), handelsvertgenwoordiger Jules Duwaerts (Avenue ErnestCambier 149, Schaerbeek), “inspecteur des téléphones” Nicolas Motz (Rue James-Watt
31, Schaerbeek), burgerlijk mijningenieur Roger Motz (Rue James-Watt 31, Schaerbeek)
en doctor in de medicijnen Georges Decapmaker (Avenue Eugène-Demolder 18, Schaerbeek).
Het doel van de onderneming luidde […] “la création et l’exploitation de centrales et
réseaux de distribution d’ondes radio-électriques ou sonores, captées ou émises, ainsi que
la fabrication et le commerce de tous appareils et accessoires relatifs à la réception radiotélégraphique ou radio-téléphonique, l’amplification, la transformation, la transmission ou
l’émission de ces ondes »77.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 230.000 frank, vertegenwoordigd door
230 aandelen van 1000 frank en onderschreven door: Havaux (40), J. Calff (40), N. van
Opdenbosch (35), J. Duwaerts (25), N. Motz (20), R. Motz (20) en G. Decapmaker (20).
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De overige dertig aandelen werden toegekend aan de heren Motz in ruil voor bewezen
diensten78.
De onderneming verkreeg na een Ministerieel Besluit van 28 februari 1934 toelating tot
de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie op het grondgebied van Ninove79.
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11.

1933

11.1. Interradio (1933-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Guffenslaan 22 te Hasselt, werd gesticht
op 2 januari 1933 voor notaris Paul Eyben te Hamont. Betrokken bij de oprichting waren:
groothandelaar en schepen van openbare werken Theodoor Dochar (Hasselt), advocaat Jan
Koninckx (Hasselt), Anna Rycken (Hasselt), de burgemeester van Hamont Louis Keunen,
ondernemer Eduard Keunen (Hamont), professor Jozef Keunen (Beringen), seminarist
Bernard Keunen (Hamont), professor Felix Voortmans (Beringen, ), beheerder van maatschappijen Jozef Deumens (Hasselt), ingenieur-directeur (Interelectra) Adhemar Bothman
(Hasselt) en bestendig gedeputeerde Jozef Ceelen (Sint-Huybrechts-Lille).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] ”het inrichten en uitbaten van radio centralen in
Belgie”[...]80.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 500.000 frank, vertegenwoordigd door
1000 aandelen en onderschreven door: T. Douchar (40), J. Koninckx (40), A. Rycken (40),
F. Voortmans (20), A. Botman (4), L . Keunen (68), E. Keunen (300), J. Keunen (240), J.
Ceelen (4) en B. Keunen (240).
De N.V. verkreeg na een Ministerieel Besluit van 31 januari 1933 de toelating tot inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie81.
Op 31 december 1933 keek men echter al tegen een verlies van 23.265.20 frank aan82.
Desondanks werd op 14 januari 1935 het maatschappelijk kapitaal met 100.000 frank verhoogd. Het werd vertegenwoordigd door 200 aandelen van 500 frank, onderschreven door:
E. Keunen (63), J. Keunen (65), B. Keunen (65), F. Voortmans (7)83.
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11.2. Radiodistributie Merksem (1933-)

Deze naamloze vennootschap werd gesticht in januari 1933 voor notaris Joseph van
Roosbroeck te Merksem bij Antwerpen. Betrokken bij de oprichting waren arts Maurice
Timmermans (Bredabaan 421, Merksem), de handelaars Louis Verrycken (Bredabaan 348,
Merksem), René Vochten (Trammezandweg 18, Merksem) en Joseph Verrycken (Bredabaan 348, Merksem) minderjarige Josephine Braspenninckx (12.02.1913) vertegenwoordigd door Louis Braspenninckx (Houthulststraat 13, Merksem), Zephirin Cornette (Bredabaan 355, Merksem) en wisselagent Joseph Nolf.
De vennootschap had tot doel […] “alle ondernemingen en uitbatingen die in verband
staan met radio-omroep, radio-distributie, televisie en alle nijvrheids-, financieele of handelsverrichtingen, die rechtstreeks of onrechtsstreeks daarmede in betrekking staan”84.
Het kapitaal was vastgelegd op 500.000 frank, vertegenwoordigd door 1.000 kapitaals
aandelen van 500 frank. Réné Vochten werd 140 kapitaalsaandelen toebedeeld in ruil voor
bewezen diensten. De overige aandelen werden verdeeld onder Timmermans (100), L.
Verrycken (133), R. Vochten (150), J. Braspenninckx (150), J. Verrycken (137)
A.Willekens (100) Z. Cornette (75) en J. Nolf (10)85.
Deze firma verkreeg na een Ministerieel Besluit van 24 maart 1933 de toelating tot de
inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie86.

11.3. Bureau d’Etudes pour la Radio-Distribution Schmitz & Company (1933-1936)

Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue Jordan 78 te Brussel, werd gesticht
op 14 februari 1933. Betrokken bij de oprichting waren: handelaar François Schmitz (Rue
Jourdan 78, St.-Gillis) en mijningenieur Roger Motz (Rue James-Watt 31, Brussel).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “l’étude et l’organisation, en Belgique, et dan
tous autres pays de la radiodistriution à domicile, l’achat, la vente et la location
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d’appareils récepteurs et amplificateurs, ainsi que de toutes pièces détachées et de tous
outillages destinés à la radio-distribution »87.
Op 2 december 1936 werd de maatschappij ontbonden.88.

11.4.

Société pour l’Installation et l’Exploitation d’Etablissements de Radiodistribution (S.I.E.R.A.) / N.V. Maatschappij tot Aanleg en Exploitatie van Radiodistributie Inrichtingen (1933-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Plantin 8 te Anderlecht, werd gesticht op 20 februari 1933 voor notaris Réné De Wever te Brussel. Bij de oprichting waren
betrokken: ingenieur Jean-Libbe Leistra (Willem-van Outhoornstraat 8, Le Haye), directeur van de maatschappij Pierre Slabbers (Weteringkade 95, Le Haye), architect Jean de
Rom (Rue Vondel 19), beheerder Jean-Antoine Berkheimer (Frankenslag 135, Le Haye),
beheerder Iwan Decuyper (Avenue de Spa 62, Heusy-Verviers), beheerder Adolphe Coelembier (Avenue du Chêne 62) wisselagent Marcel Beek (Parvis St. Gilles, Saint-Gilles).
Het doel van de maatschappij was: […] “la réception et la transmission de radiodiffusion pa run ou plusiers systèmes de distribution, réception et transmission comprenant
celle de toutes ondess radio-éléctriques donnant effet de son, vision ou autres, réception et
transmission pouvant se faire par tous procédés ou appareillage connuou futur. La société
fera les installations et l’exploitation de centrales, reseaux et postes, le commerce, achat,
vente, location de tous objects se rapportant par utilité directe ou indirecte au domaine de
la radiodiffusion » [...]89.
Het kapitaal was vastgelegd op 700.000 frank vertegenwoordigd door 700 aandelen
van 1.000 frank die verdeeld werden onder Berkheimer (225), Leistra (225), Slabbers
(225), De Rom (3), Decuyper (20) en Beek (1).90
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De N.V. verkreeg na een Ministerieel Besluit van 28 februari 1934 toelating tot de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie op een gedeelte van het grondgebied
van de gemeente Wilrijk91.
In 1934 liep men een verlies op van ruim 12.333.02 frank op. Aan het einde van het
dienstjaar 1935 boekte men een nettowinst van 949.19 frank92.

11.5. Compagnie Nationale pour la Radio- Distribution (Naradis), (1933-)

Deze naamloze vennootschap, met zetel in de Rue d’Asaut 3 te Brussel, werd gesticht
op 5 april 1933 voor notaris Jean Deckers te Borgerhout-Antwerpen. Betrokken bij de
oprichting waren: Léon-Josephe-Auguste Collin (Rue de la Géronstère 69, Spa) en zijn
echtgenote Marie-Alexandrine-Joséphine Nicolet, handelaar Ernest-Leon-Joseph Collin
(Rue des Ecomines 9, Spa), licentiaat in de handelswetenschappen Leon-Gerard-Augsuste
Collin (Rue des Ecomines 13, Spa), licentiaat in de handelswetenschappen (Avenue Milcamps 25, Brussel), kandidaat-notaris Gérard-Adrien-Maria van Dusseldorp (Avenue van
Meerdervoort 500, Le Haye) als procuratiehouder van Johanna Kemp (weduwe van Johannes Herman Bloemink, Adelheidstraat 154, La Haye), maatschappijbeheerder Johannes
Hermanus Bloemink (Marbau, Sumatra) en La Société Anonyme Radio-Distributie Maatschappij Radisma met zetel te La Haye.
Het doel van de maatschappij was: […] « la construction, l’achat, la vente, la location
et l’exploitation, par tous moyens, de tous appareils et machines servant à l’émission, la
transmission et la réception radiotéléphonique et télégrapique et de leurs accescoires, tant
en Belgique qu’à l’étranger, l’installation et l’exploitation des postes de radio-distibution
dans toute la Belgique, Le Congo belge et le Grand Duché de Luxembourg, et généralementle commerce et l’industrie de tout ce qui se rattache à la radiotélégraphie et à la télévision »93.
Het kapitaal was vastgelegd op 100.000 frank en vertegenwoordigd door 100 aandelen
van 100 frank. Er werd ingetekend door Mevr. Collin-Nicolet (20), L.J.A. Collin (15),
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E.L.J. Collin (5), L.G.A. Collin (5), I. Demaret (25), weduwe Bloemink-Kemp (10) en La
Société Anonyme Radio-Distributie Maatschappij Radisma (10)94.

11.6. Société Nationale de Radiodistribution (Sonora), (1933-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue de Panthéon 26 te Brussel, werd
gesticht op 28 april 1933 voor notaris Charles Claes. Betrokken bij de oprichting waren
ondernemer Pierre Calmeyn (Avenue Louise 75, Brussel), directeur van de maatschappij
Georges Collard (Rue du Lac 28, Brussel), ondernemer Raoul du Bois d’Aische (Boulevard de Waterloo, 53), dokter in de rechten Guibert Gérard (Rue Saint Bernard 175, SaintGilles Lez-Bruxelles), boekhouder Gaston Heyman (Avenue Seghers 93, Koekelberg),
advocaat Frans Mertens (Avenue du Panthéon 26, Koekelberg), commercieel agent Albert
Rensonnet (Rue Marché-au-Charbon 83, Brussel) en ondernemer Léon Solvyns (Avenue
Molière 149, Forest les-Bruxelles).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “l”exploitation dans tous ses domaines de
l’industrie et du commerce se rapportant à la radio dans toutes ses formes présentes et
futures, et en particulier à la création et l’exploitation de réseaux de radiodistribution”[...]95.
Het kapitaal was vastgelegd op 100.000 frank vertegenwoordigd door 200 aandelen
van 500 frank en verdeeld over P. Calmeyn (58), G. Collard, R. Du Bois d’Aische (50), G.
Gérard (20), G. Heyman (1), F. Mertens (10), A. Rensonnet (10) en L. Solvyns (50). Op 17
juni 1934 werd de maatschappelijke zetel overgeheveld naar de Rue Dautzenberg 44 te
Brussel96.
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11.7. Vennootschap tot exploitatie van Radio-centrales (Erac), (1933-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in Huidevetterstraat 12 te Antwerpen, werd
gesticht op 3 mei 1933 voor notaris Antoine Cools. Betrokken bij de oprichting waren:
scheepshersteller Joseph Beukelaere (Bredabaan 563, Merksem), stadssecretaris op rust
Hubert Melis (Vriesendonck, Brasschaat), radio-ingenieur Gustaaf Christiaensen (Huidevetterstraat 12, wisselagent Louis Hartmann (Jodenstraat 7, Antwerpen), ondernemer
Edward de Beukelaar (Brasschaet-Donck) volmachtdrager Aloïs Sledens (Maréestraat 2,
Borgerhout), handelaarster Maria-Anna Mathot (Jesusstraat 15, Antwerpen), en expert
boekhouder Edouard Feyten (Generaal Lemanstraat 11b, Seneffe).
Het doel van de maatschappij werd als volgt omschreven: “ […] “het verkrijgen van
concessoies voor radiodistributie en het aanleggen en exploiteren van radiocentrales,
tevens het handel drijven in alle apparaten en installaties welke voor radiodistributie benoodigd zijn, en het verrichten van alle handelingen welke hiertoe behoren of daarmede in
verband staan” […]97.
Het kapitaal was bepaald op 750.000 frank vertegenwoordigd door 200 aandelen A en
550 aandelen B van elk 1000 frank en was als volgt verdeeld: J. Beukeleers (A: 40 B: 60),
H. Melis (A: 10 B: 20), G. Christiansen (A: 75 B: 50), L. Hartmann (B: 110), E.De Beukelaar (A: 60 B: 140), A. Sledsens (A:15 B: 60), M.-A.-Mathot (B: 100) en E. Feyten (B:
10)98.
De firma verkreeg na een Ministerieel Besluit van 5 juli 1933 de toelating tot de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie99. Op 31 december 1933 had men
5.709.40 frank Bruto100 winst geboekt. In 1934 liep men een verlies op van 162.469.94.
Het dienstjaar 1935 werd afgesloten met een winst van 24.852.16 frank101.
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11.8. Moderne Radio Centrale (1933-)

Deze Naamloze Vennootschap, gevestigd in de Gérardstraat 6 te Antwerpen, werd gesticht op 30 mei 1933 voor notaris Gérard Geudens te Antwerpen. Bij de oprichting waren
betrokken:de maatschappijbeheerders Joseph, Karel en Auguste Van Looy (Jan van Rijswijcklaan 174, Antwerpen), Bernard Matthys (Vlaamsche Kunstlaan 1, Antwerpen), Théophile Schoofs, René Houbard (Congostraat 76, Antwerpen), Louis Willemsens (Helenalei
20, Antwerpen), Henri Willemsens (Cruyslei 41, Deurne), koopman Johannes Haak (Gérardstraat 6, Antwerpen) en ingenieur Théodore Geskes (Statieweg 13, Rotterdam).
De vereniging had tot doel: […] “het verkrijgen van een vergunningen voor radioverdeeling: het aanleggen en de uitbating van radio-centrales en verdeelingsnetten van radioelektrieke golvingen of geluidsgolven, gevatte of uitgegevene, zooals de vervaardiging van
en den handel van alle toestellen en bijhoorigheden in verband met de radiotelegrafische
en radio-telefonische ontvangst, de uiteenzetting, de herleiding, de overzending of uitzending van deze golven”102.
Het kapitaal was bepaald op 200.000 frank vertegenwoordigd door 200 kapitaalsaandelen van 1.000 frank en onderschreven door: J. Van Looy (25), K. Van Looy (25), A. Van
Looy (25), B. Matthys (35), J. Haak (30), T. Geskes (20), T. Schoofs (15), R. Houbard
(15), L. Willemsens (10) en H. Willemsens (10)103.
In 1934 werd gefusioneerd met de N.V. Walrad (Eduard Pecherstraat 25, Antwerpen).

11.9. N.V. Centraal Bedrijf voor Radiodistributie (Cebera), (1933-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Roeselare, werd gesticht op 26 juni 1933
voor Alfred Vanisterbeek te Brussel. Betrokken bij de oprichting waren: doctor in de rechten Jan de Broqueville (St-Peeters-Woluwe-Stockel), ingenieur Fernand Limon Triest
(Wetstraat 182, Brussel), beheerder van maatschappijen Alfred de Hemptinne (Egmontstraat 13, Brussel), rekenplichtige (Henri van Ermen, Stevinstraat 202, Brussel), handelaar
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Gerrit Fris (Zaandam), advocaat Jan van Best (Dageraadstraat 20, Brussel) en ingenieur
Albert Albregts (Heverlé).
Het doel van de maatschappij was: […] “het aanleggen en exploiteeren van radiocentrales, en het drijven van handel in alle benoodigdheden voor radiodistributie, zoowel als
voor radio-ontvangst in het algemeen; voorts het verrichten al het geen daartoe behoort en
in verband staat, daaronder begrepen het geven van adviezen en het deelnemen, in welken
vorm dan ook, in andere ondernemingen welke zich met den aanleg en de exploitatie van
radiocentrales bezig houden”104.
Het kapitaal was bepaald op 500.000 frank vertegenwoordigd door 500 aandelen van
1.000 frank en verdeeld over: J. De Broqueville (120), A. De Hemptinne (60), F. LimonTriest (40), A. Albregts (10), H. Van Ermen (50), J. Van Best (50), A. Smits (10) en G.
Fris (160)105.
De firma verkreeg na een Ministerieel Besluit van 9 augustus 1933 de toelating tot de
inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie106.

11.10. Gemeentebestuur van Gent (1933-)

Het gemeentebestuur van Gent verkreeg na een Ministerieel Besluit van 10 juli 1933
de toelating tot de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie107. De plannen
werden echter niet in de praktijk gebracht. Pas twee jaar later werd de radiodistribution
Gantois/ Gentsche Radiodistributie opgericht, een privé-initiatief.

11.11. Radiodistributie Mechelen (1933-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Nieuwe Beggaerdenstraat 44/Vlietje 15,
werd gesticht op 28 juni 1933 voor notaris Joseph de Marré te Mechelen. De aandeelhouders waren beheerder van maatschappijen Eugeen Baron de Waha Baillonville (Generaal
van Merlenstraat 37, Antwerpen), doctor in de rechten en arrondissementscommissaris
Frans van den Hende (Lange Schipstraat 77, Mechelen), handelaar Frans Smitz (Jour104
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danstraat 28, St. Gillis), burgerlijk mijningenieur Antoine-Marie-Armand-Emile Delvoie
(Ridderstraat 7, Tongeren), burgerlijk mijningenieur Armand- Jan Pee (Bruel 64, Mechelen), giffier bij de rechtbank Jozef-Maria-Corneel Joosen (Nieuwe Beggaerdenstraat 44,
Mechelen), meubelfabrikant Stefanus-Ghisleen-Ignatius Stevens.
De onderneming verkreeg na een Ministerieel Besluit van 5 juli 1933 de toelating tot
de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie op het grondgebied van de gemeente Mechelen108. Het oprichten van een radiocentrale was een dure zaak. De centrale
en de uitbouw van het net kostten respectievelijk 77,639,76 en 170,002,89 frank109.

11.12. Walrad (1933-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Eduard Pecherstraat 25 te Antwerpen,
werd gesticht op 15 september 1933 voor notaris Geudens te Antwerpen.
Het maatschappelijk doel luidde: “het bouwen en aanleggen van radio-centrales en
verdeelingsnetten van radio, elektrische golvingen of geluidsgolven, gevatte of uitgegevene, zooals de vervaardiging en den handel van alle toestellen en bijhorigheden in verband
met de radio-telegrafische en radiotelefonische ontvangst, en, in het algemeen, den handel
van al wat radio en elektriciteitsinstallaties betreft”110.
Het kapitaal bedroeg 100.000 frank. In 1934 fusioneerde men met de N.V. Moderne
Radio Centrale111.

11.13. Radiodistribution Hal (1933-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Victor-Rousseaulaan 20 te Vorst, werd
gesticht op 6 oktober 1933 voor notaris Hector Michiels te Halle. Betrokken bij de oprichting waren: ondernemer agent Réné Lebrun (Avenue Victor Rousseau20, Vorst), ingenieur
Joseph Reumont (Avenue des Villas 33, Halle), handelaar François Schmitz (Rue Jourdan
78, St.-Gillis), bankbediende Edmond Lambele (Rue Broeckborre 99, Halle), inspecteur
honoraire de l’enseignement Médard Vandeweghe (Rue de Bruxelles 47, Halle), Geens
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Louis (Rue de Bruxelles 141, Brussel), burgerlijk mijningenieur Emile Delvoye (Rue des
Chevaliers 7, Tongeren) en ondernemer Demol Hector (Avenue Eugène Ysaye 41, Anderlecht).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “la création et l’exploitation de centrales de réseaux de distribution d’ondes radio-électriques ou sonores, captées ou émises, ainsi que la
fabrication et le commerce de tous appareils et accessoires relatifs à la réception radiotélégraphique ou radio-téléphonique, l’amplification, la transformation, le transmission ou
l’émission de cette ondes »112. Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 400.000
frank.
De maatschappij verkreeg na een Ministerieel Besluit van 10 januari 1934 toelating tot
de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie op het grondgebied van de gemeenten Halle, Buysinghen en Lembeek113. Op 31 december 1934 vertoonde de balans
een brutowinst van 34.403.23 frank114.
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12.

1934

12.1. Radio Public (1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue de Neufchâtel te Sint-Gillis, werd
gesticht op 19 februari 1934 voor notaris Alfred Vanisterbeek te Brussel. Betrokken bij
oprichting waren: de voorzitter van Touring Club de Belgique Paul Duchaine (Rue
Capouillet 28, Brussel), ondernemer Baron Jean de Coninck de Merckem (Avenue La
Toison-d’Or 74, Brussel), cavaleriecommandant op rust Graaf Guy de Beauffort (Rue Joseph II 23, Brussel), maatschappijdirecteur René Lumay (Rue de l’Amazone 56, Brussel),
Roman de Ridder (Rue Emile-Banning 52, Ixelles), bediende Adrnien Delfosse (Place Fernand-Cocq 1, Ixelles) en bediende Léon Degrasse (Rue Jorez 51, Cureghem-Anderlecht).
Het doel van de maatschappij luidde: […] “ la distribution des émissions de radiodiffusion sous toutes ses formes et par tous procédés existants ou à venir, le placement et
l’exploitation de réseaux et d’installations s’y rapportent, le commerce et la vente de tous
appareils et objects utiles pour l’émission, la réception, la transformation et la distribution
des ondes radioéléctriques ou sonores »[...]115.
Het kapitaal was vastgelegd op 600.000 frank vertegenwoordigd door 600 aandelen
van 1.000 frank en verdeeld onder Duchaine (150), De Coninck de Merckem (150), De
Beauffort (150), Lumaye (100), De Ridder (20), Delfosse (15) en Derasse (15)116.
De onderneming verkreeg na een Ministerieel Besluit van 5 april 1934 toelating tot de
inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie op het grondgebied van de gemeente Doornik117.
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12.2.

Société pour l’Etude et le Dévéloppement de la Radio-Distribution à domicile
(SORABUS), (1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Jordan 78 te Brussel, werd gesticht
op 21 februari 1934. Betrokken bij de oprichting waren: maatschappijbeheerder baron
Eugène de Waha-Baillonville (Rue Général Van Meerlen 37, Antwerpen), ondernemer
Frédéric Dumon (Quai Long 56, Brugge), doctor in de rechten Jules d’Asseleer (Rue du
Strop 33, Gent), handelaar François Schmitz (Rue Jourdan 78, St.-Gillis), luitenant-kolonel
baron Frédéric de Menten de Horne (Rue d’Arlon 59, Brussel), handelaar Joseph Olivié
(Rue Général Gratry 94, Schaerbeek), ingenieur (Camille Andouche (Avenue de Salzinnes
80, Namen), ondernemer Albert Phillipe (Rue du Marais, Bouffioulx), architect Oscar
Duchâtelet (Avenue Gilleaux 35, Montigny-Sur-Sambre), mijningenieur Emile Delvoye
(Boulevard du Dix-Huit Août 9, Tongeren), mijningenieur Roger Motz (Rue James Watt
31, Schaerbeek) en ridder André van Outryve d’Ydewalle (Beernem).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “ l’étude et le developpement de la radiodistribution à domicile. Elle s’occupera de l’étude approfondie des possibilités economiques et
techniques de la radio-distribution et branches connexes, et ensuite de la constitution de de
sociétés et groupements locaux qui exploiteront la radio (distribution dans les localités où
la concession aura été accordé par les autorités compétentes) »118. Het maatschappelijk
kapitaal was vastgelegd op 1 miljoen frank.

12.3. Société pour la transmission de Radio par Fil (R.A.D.I.F.I.L.), (1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Henri Chômé straat 4 te Schaerbeek,
werd gesticht op 9 juni 1934 voor notaris Adhémar De Valkeneer te Brussel. Betrokken bij
de oprichting waren: Pierre Cordemans (Avenue de la Petite-Espinette 10, Ukkel), maatschappijdirecteur Albert Parmentier (Kikwit, Belgisch Congo), Louise Oepen, weduwe van
Maurice Peyralbe (Rue Ten-Bosch 104, Ixelles), rentenier Georges Lyon (Rue Franz Merjay 25, Ixelles), handelaar Théodore Vanderhirtz (Rue Gaucheret 48, Schaerbeek), licenti-
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aat in de wetenschappen Pierre Penning (Rue Henri Chômé 4, Schaerbeek) en technicus
Robert Penning (Rue Ten-Bosch 104, Ixelles)119.
Het doel van de maatschappij was: […] “l’exploitation, dans tous ses domaines, de
l’industrie et du commerce rapportant à la radiophonie dans toutes les formes présentes et
futures et, en particulier, à la création, à la construction et à l’exploitation de réseaux de
radio-distribution [...]120.
Het kapitaal was vastgelegd op 600.000 frank, vertegenwoordigd door 600 aandelen
van 1.000 frank en ingeschreven door P. Cordemans (150), A. Parmentier (125), L. Oepen
(250), G. Lyon (10), T. Vanderhirtz (5), P. Penning (30) en R. Penning (30).121
De maatschappij verkreeg na een Ministerieel Besluit van 3 september 1934 toelating
tot de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie op het grondgebied van de
gemeente Moeskroen122.

12.4. Radio Centrale Marconi (1934-1935)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Herentalsche Baan 636 te Deurne, werd
gesticht op 10 september 1934 voor notaris Gerard Geudens te Antwerpen. Betrokken bij
de oprichting waren: koopman Leonardus Jansen (Hoofdweg 72, Amsterdam), marconist
Johannes-Wilhelmus Sliggers (Herentalsche Baan 636, Deurne), gemeentebediende Charles Verhaert (Geel), ondernemer Eugène Meeussen (Geel), bediende Florent Claassens
(Waterbaan 4, Deurne), Mathieu Paumen (Begijnvest 61, Antwerpen), chauffeur August
Jacobs (Muggenberglei 70, Deurne) en bediende Henri de Groof (Belgiëlei 141, Antwerpen).
Het doel van de maatschappij was: […] “het verkrijgen van vergunningen voor radioverdeeling: het aanleggen en de uitbating van radiocentrales en verdeelingsnetten van
radio elektrieke golvingen of geluidsgolven gevatte of uitgegevene , zooals de vervaardiging en den handel van alle toestellen en bijhoorigheden in verband met de radiotelegrap-
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hische en radiotelefonische ontvangst , de uiteenzetting, de herleiding, de overzending of
uitzending van deze golvingen”123.
Het kapitaal was vastgelegd op 100.000 frank, vertegenwoordigd door 100 aandelen
van 1.000 frank en verdeeld over: Jansen (24), Sliggers (24), Verhaert (24), Meeusen (24),
Claassens (1), Paumen (1), Jacobs (1) en De Groof (1)124.
Op 26 januari 1935 werd de maatschappelijke zetel overgeheveld naar de gemeente
Geel. Inmiddels was het kapitaal verhoogd tot 300.000 frank, vertegenwoordigd door 300
aandelen van 1000 frank en onderschreven door: Jansen ( 72), Sliggers (72), Verhaert (72),
Meeusen (72), Claassens (3), Paumen (3), jacobs (3) en De Groof (3)125.

12.5. Radiodistributie voor Aalst en omgeving (1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd aan de Van Wambekekaai 10/Keizerlijke
plaats 26 te Aalst, werd gesticht op 23 oktober 1933 voor notaris Breekpot te Aalst Betrokken bij de oprichting waren: handelsvertegenwoordiger Gustaaf de Stobbeleir (Van
Wambekekaai 10, Aalst), boekhouder Valerie Louies (Denderstraat 18, Aalst), bediende
César Haelterman (Vakschoolstraat 10, Aalst), Alfons Bastiaens (Gasthuisstraat 38, Aalst),
ondernemer Jules Opdenbosch (Koolstraat 5, Aalst), handelaar Frans Schmitz (Jourdanstraat 78, St.-Gillis), mijningenieur Norbert Van Opdenbosch (Anatole-Francestraat 93,
Schaerbeek) en beheerder van maatschappijen baron Eugeen de Waha-Baillonville (Generaal Van Merlestraat 37, Berchem).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “het verkrijgen van vergunningen voor de oprichting van radiodistributiecentrales, de exploitatie daarvan, ‘ t zij direkt of voor derden,
de vervaardiging of de aankoop van de daarvoor in aanmerking komende toestellen en
onderdeelen en dan handel daarin” [...]126. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 900.000
frank.
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De maatschappij verkreeg na een Ministerieel Besluit van 9 oktober 1934 toelating tot
de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie op het grondgebied van de gemeente Aalst127.

12.5. Radio économique (1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Route Gouvernementale 45 te St.Pieters-Woluwe (Stockel), werd gesticht op 21 november 1934 voor notaris Hubert
Scheyven te Brussel. Betrokken bij de oprichting waren: beheerder van maatschappijen
Baron Jean de Broqueville (Route Gouvernementale 45, St.-Pieters-Woluwe), expertboekhouder Constant Van Beckhoven (Rue de Londres 41, Antwerpen), handelaar André
van Den Bulcke (Rue Carnot 18, Antwerpen), rentenier Joseph Moons (Rue de la Balance
126, Antwerpen), ondernemer Emile Teirbrood (Elversele) en handelaar François Bruloot
(Courte Rue d’argile 20, Antwerpen).
Het doel van de onderneming was: […] “l’installation et l’exploitation de réseaux de
radiodistribution, ainsi que la construction et le commerce de tous appareils pour la perception et la distribution d’émissions de radiodiffusion »128.
Het kapitaal was vastgelegd op 500.000 frank, vertegenwoordigd door 500 aandelen
van 1000 frank en verdeeld over: C. Van Beckhoven (90), A. Van Den Bulcke (90), J.
Moons (80), E. Teirbrood (30) E. Bogaert (10) en F. Bruloot (10)129.
Deze N.V. verkreeg na een Ministerieel Besluit van 2 januari 1935 toelating tot de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie in Bergen130. Op 30 april 1935 bedroeg de “perte de l’exercice” 14,917,80 frank131.
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12.7. Kempische Radio Centrales (K.R.C., 1934-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Mermanstraat 33 te Turnhout, werd gesticht op 14 mei 1934 voor notaris Fernand Dierckx te Turnhout. Betrokken bij de oprichting waren: radiotechnicus Alfons Goetelen (Merodelei 45, Turnhout), elektrotechnicus
Adriaan Melis (Merdolei 45, Turnhout), fabrikant Frans Goetelen (Guldensporenlei 47,
Turnhout), handelaar-pasteibakker Cornelius Melis (Albertstraat 5, Turnhout), Adrianus
Biemans, beheerder van de radiocentrales te Oosterwijk, Kaatsheuvel, Oosterhout en Made
in Nederland (Kerkstraat 18, Oosterwijk), jonker Jacob de Kuiper (medebeheerder, Gemullehoekweg 303, Oosterwijk) en elektricien Marinus Naalden (Provenierssingel 39, Rotterdam).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “het uitbaten van radiocentrales” [...]. Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op 450.000 frank, vertegenwoordigd door 450 aandelen en onderschreven door: A. Goetelen (75), A. Melis (75), F. Goetelen (75), C. Melis
(75), A. Biemans (50), J. De Kuiper (50) en M. Naalden (50)132.
De maatschappij verkreeg na een Ministerieel Besluit van 3 september 1934 toelating
tot de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie op het grondgebied van de
gemeente Diest133.
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13.

1935

13.1. Radio Echo (1935-)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Rue Forestière 7 te Ixelles werd gesticht
op 2 februari 1935. Betrokken bij de oprichting waren: ingenieur Alfred Coppens (Rue
Forestière 7, Ixelles), advocaat Paul Coppens (Rue Forestière 7, Ixelles), graaf René de
Briey (Avenue Milcamps 29, Schaerbeek), Mathilde Coppens (Rue François Gay 299, St.Pieters-Woluwe), advocaat Paul Lavalleye (Avenue Nouvelle 37, Etterbeek), ondernemer
Charles-Ivan Nolet de Brauwere van Steeland (Boulevard Hanssens 10, Vilvoorde).
Het maatschappelijk doel luidde: [...] “l’installation et l’exploitationde réseaux de radiodistribution, la Construction et le commerce de tous appareils et objets utiles pour la
radiodistribution ou, généralement pour la réception et la distribution d’émissions de radiodiffusion”[...]134.
Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op ruim 750.000 frank, vertegenwoordigd
door 750 aandelen en onderschreven door: A. Coppens (425), P. Coppens (250), R. De
Briey (30), Van Steeland (15), M. Coppens (10), P. Lavalleye (15), en Nolet de Brauwere
(5)135.
De maatschappij verkreeg na een Ministerieel Besluit van 19 maart 1935 toelating tot
de inrichting en uitbating van een net voor radiodistributie in de gemeenten St. Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg136.
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13.2. Radiodistribution Gantoise/ Gentsche Radio-distributie (1935)

De naamloze vennootschap Gentsche Radiodistributie, gevestigd aan het Wilsonplein 1 te Gent,
werd gesticht op 9 maart 1935 voor notarissen Nève
(Gent) en Hubert Scheyven (Brussel). Betrokken bij
de oprichting waren: La Société de Traction et
d”Elecricité (Rue de la Science 31, Brussel), vertegenwoordigd door de ingenieurs Victor Dooms
(Avenue Louise 571, Brussel) en Georges Sommerhausen (Chaussée de Vleurgat 79, Brussel), La Société nationale de Radiodistribution, vertegenwoordigd door F. Mertens, Gaston Blaise, directeur
van de Société Générale de Belgique (Avenue de la
Cascade 47, Ixelles), ingenieur Léon Solvyns (Avenue Molière 149, Vorst), ondernemer Pierre Calmeyn
Ontwerp G. Blommaert, 1935,
(MIAT Gent)

(Avenue Louise 75, Brussel), ingenieur Edmond Bertainchand (Destelbergen Ter Lede) en ondernemer

Charles Grégoire (Avenue Brugmann 31, Brussel).
Het doel van de onderneming luidde : [...] “toutes entreprises et opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières qui se rapportent à la radiodistribution et
nottament l’installation et exploitation d’un réseau de radiodistribution à Gand et environs »137.
Het kapitaal was vastgelegd op 6 miljoen frank, vertegenwoordigd door 6.000 aandelen
van 1000 frank. Negenhonderd aandelen werden toegekend aan Sonora voor bewezen
diensten. De overige aandelen werden onderschreven door: La Société de Traction et
d”Electricité (4760), G. Blaise (10), V. Dooms (10), G. Somerhausen (10), L. Solvyns
(230), P. Calmeyn (40), F. Mertens (10), E. Bertainchand (10) en C. Grégoire (20)138.
De maatschappij, startte haar uitzendingen op 10 mei 1935 vanuit de splinternieuwe
studio’s Sonora. Deze waren gevestigd in het pas afgewerkte elektrisch onderstation op de
137
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hoek van Stopenberghe- en Schuurkensstraat naar een ontwerp van architect de Bondt. De
hoofdzetel bevond zich op de Wilsonplaats 1 te Gent139.
Het bedrijf kende een groot succes, op een ogenblik dat het gros van de bevolking zelf nog
geen toestel kon aankopen.
Een affiche bewaard in het MIAT te Gent titelde « Alleen zuivere muziek door de
Gentsche radio-disributie ». De Gensche radio-distributie zou tot lang na WOII aanwezig
blijven in de Gentse huiskamers, tot op het eind van de jaren ’50 - begin jaren ’60. Op het
hoogtepunt van haar succes, in 1959, telde het bedrijf 12.563 abonnees140.

13.3. Compagnie Nationale d’eclairage (1935)

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Louise-Marielaan 2 te Antwerpen, verkreeg na een Ministerieel Besluit van 25 december 1935 toelating tot de inrichting en de
uitbating van een net voor radiodistributie in de gemeenten Dinant, Bouvignies en Anseremme141.
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14.

1936

14.1. Société Intercommunale de Radiodistribution dans l’arrondisement de Charleroi (S.I.R.AC.) (1936-)

Deze intercommunale maatschappij, gevestigd in het gemeentehuis van Montigny-surSambre (arrondissement Charleroi), werd gesticht op 24 januari 1936. Volgende gemeenten waren betrokken bij de uitbouw: Bouffioulx, Châtelet, Châtelineau, Couillet, Fontaine-l’Eveque, Forchies, Gilly, Gosselies, Jumet, Lodelinsart, Marchienne-au-Pont,
Mont-sur-Marchienne, Montigny-sur-Sambre, Pironcamps, Ransart, Souvret, Trazegnies, Fleurus en Marcinelle.
Bij ministerieel besluit van 26 februari 1936 werd deze intercommunale maatschappij (arrondissement Charleroi) gemachtigd een inrichting voor radiodistributie in te
richten en uit te baten op het grondgebied van de hoger vermelde gemeenten142.
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Hoofdstuk 8:
Televisie en haar eerst toepassingen
1. De televisie steekt de neus aan het spreekwoordelijke venster
“De belangstelling voor de televisie groeit van dag tot dag. Bijzonder in Engeland en
Duitschland werden prachtige offers gebracht, ook van omroepswege, om de ontwikkeling
van deze nieuwe techniek zoo veel mogelijk in de hand te werken”, dixit het Radiojaarboek
1934 (p.334). Van televisie was reeds eind jaren twintig sprake. De eerste experimenten
met televisie waren gebaseerd op de rechtstreekse transmissie van lichtprikkels naar de
hersenen die door het oog werden opgevangen. Tegen het midden van de jaren dertig werd
succesvol met het nieuwe medium geëxperimenteerd. Vooral Frankrijk, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk liepen op kop.
Televisie was een doorontwikkeling van radio en bood perspectieven voor de industrie
wanneer de markt voor radiotoestellen het verzadigingspunt zou bereiken. In België stelden de radiofabrikanten zich voorzichtig en afwachtend op. Zelfs de S.B.R. waagde zich
niet aan de productie van een televisieontvanger. Net als dat met radio het geval was geweest diende aan een noodzakelijke voorwaarde voldaan worden vooraleer de productie
kon starten: regelmatige en gevarieerde uitzendingen moesten het publiek kunnen overtuigen. Daarnaast diende een betaalbare en gebruiksvriendelijke ontvanger worden ontwikkeld.
De mechanische of elektronische procédés, al naar gelang de gebruikte aftastmethode
van beeld of toneel, steunden op de eigenschappen van de fotocel. Dit is een luchtledige
buis waarin bepaalde elementen zodanig geschikt zijn dat lichtvariaties of modulaties omgezet worden in elektrische variaties die na versterking de uitgezonden draaggolf gaan moduleren in de zender. Televisie is dus geen opname van beeld zoals met een gewone camera waarbij het beeld ineens vastgelegd wordt. Het in stukken gedetailleerde beeld uit de
studio werd weer samengesteld in de televisieontvanger.
Eenmaal bekend hoe lichtvariaties omgezet konden worden in elektrische diende men
na te gaan hoe het beeld afgetast moest worden. Het ging dus om een ontcijfering van zo
klein mogelijke oppervlakte-elementen. Het meest gebruikte procédé was de tussenplaatsing van de draaiende Nipkow schijf. Deze was voorzien van draaiende gaten, soms lenzen, die spiraalsgewijze aan de omtrek geschikt zijn en achtereenvolgens in het opnameap508

paraat al de puntjes op een lijn, en van hoog naar laag, al de lijnen van het beeld vertoont.
Het lijnengetal (30, 60, 80, enz.) staat gelijk met het aantal gaatjes in de schijf en bepaalt
het karakter van de beelduitzending.
Er bestonden twee soorten televisie: rechtstreekse en telecinema. Rechtstreekse uitzendingen vereisten een intense verlichting die tot studio-opnames over een zeer nauw opnameveld dwong. Bij telecinema werden de beelden eerst gewoon op een film opgenomen en
daarna met een speciaal uitgeruste camera afgetast. De verlichting kon hiermee tot het
hoogst toelaatbare worden opgedreven, wat zeer voordelig was voor de foto-elektrische
cel. De doorlopende actie van speelfilms bood veel meer kijkplezier dan de monotone,
elkaar opvolgende music-hall nummers die rechtstreeks werden uitgezonden.
De tijd die verstreek tussen de opname en het verzenden van een beeld opgenomen op
pellicule bedroeg niet meer dan 7 seconden. Dit was aangetoond tijdens de Olympische
spelen te Berlijn van 1936 waar men opnames had gemaakt vanuit een daartoe speciaal
ingerichte autowagen. Humoradio schreef in ‘37: “die korte tijd speelt dus geen praktische
rol meer en het groote publiek zal alle gebeurtenissen kunnen meeleven, zooals het nu de
radio hoort gedurende het middagmaal en ’s avonds. Wat daartussen voorvalt, kan er niets
bij winnen oogenblikkelijk te worden uitgezonden. Meestal zal de beschikbare tijd voor
ontwikkeling van de film meer dan toereikend zijn, men zal zelfs de film kunnen retoucheren en haar van de passende onderschriften kunnen voorzien, waarmee wij zoo vertrouwd
geworden zijn door de bioscoop”1. Recent opgenomen beelden konden aldus worden gemonteerd en ’s avonds uitgezonden worden in een journaal of dergelijke, eventueel met
ondertitels. Men waarschuwde wel voor de betrouwbaarheid van dit nieuwe medium: “Als
inlichtingenmiddel zal dit soort televisie weer niet helemaal betrouwbaar zijn”, waarschuwde een reporter in Humoradio2. Montage en manipulatie van beelden was, net als in
bioscoopfilms, mogelijk.
Bij de ontwikkeling van de televisie hinkte België sterk achterop t.o.v. van de Verenigde Staten en de overige Westerse landen.
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2. Naar de eerste regelmatige uitzendingen
In de jaren dertig werd in diverse Europese landen, de Verenigde Staten, de SovjetUnie en Japan succesvol geëxperimenteerd met het medium televisie. De uitbating van een
televisiestation zorgde echter voor problemen. Toch slaagden enkele naties erin om omstreeks het midden van het decennium regelmatige uitzendingen te verzorgen. Elders bleef
televisie steken in de experimentele fase en was het een zaak van ingenieurs of amateurs.

2.1. Duitsland
Eind jaren twintig, toen de radio tot een massamedium uitgroeide, kondigde de televisie zich reeds aan. Vanuit Berlijn werd het gerucht verspreid dat een Duits ingenieur erin
geslaagd zou zijn een toestel samen te stellen waarmee filmvoorstellingen per draad of
draadloos konden worden uitgezonden. De benodigde ontvangtoestellen zouden vrij eenvoudig te bouwen geweest zijn. Prijzen werden geschat op 400 mark, het equivalent van
ruim 3.400 Belgische frank. Er werd echter getwijfeld aan de geloofwaardigheid van deze
regelmatige berichtgeving omtrent deze uitvinding. Indien ze in overeenstemming zou zijn
met de waarheid was men er van overtuigd dat dit een geweldige stap vooruit betekende op
het terrein van de radio- en filmontwikkeling3.
In Duitsland werd reeds in 1928 geëxperimenteerd met televisie en tijdens het Nazirégime werden de eerste beperkte uitzendingen gerealiseerd. De voortrekkersrol werd hierbij bekleed door de Reichspost, het Reichsrundfunkgesellschaft en het Heinrich Herz
instituut. Vanaf 1930 werd reeds driemaal per week uitzendingen verzorgd vanuit Königswüsterhausen, Witzleben en Döberitz (korte golfzender). In 1932 werd ook de ulrakorte golf aangewend. Dankzij een verbetering van de versterkingsmethoden en de verfijning van de beeldontleding (180 lijnen) werd contrastrijk beeld bekomen4.
Begin 1936 mochten enkele constructeurs proefzenden. Getuigen beweerden dat de
Duitsers hun tijd ver vooruit waren inzake rechtstreekse televisie. Zo werden rond 1937 te
Berlijn korte telecinema in de vorm van korte actualiteiten- en tekenfilms uitgezonden.5. In
1938 bereikten de Duitsers een doorbraak. In de “Bezirksführershule” van de Nationaal-
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Socialistische Arbeidsdienst Gildenhall bij Neuruppin werd in de loop van de maand Juli
de nieuwste televisiestudie van de Duitse Radio Maatschappij ingewijd.

2.2. Het Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk werden na samenwerking tussen de B.B.C. en de nijverheid
begin jaren dertig bemoedigende resultaten met het nieuwe medium bereikt maar van perfecte beeldweergave was toen nog geen sprake. Dit was enkel te bereiken via de ultrakorte
golf waar slechts een klein aantal liefhebbers over konden beschikken. Er werd daarom van
meet af aan geopteerd om uit te zenden langs de gewone omroepzenders (261 m.). In 1932
schatte men het aantal kijkers in het Verenigd Koninkrijk op 7 à 8000 personen. In 1933
werd door de Baird Company een filmzender gemaakt waarbij het standaardbeeldformaat
(3 x 4 m.) werd aangenomen. Daarnaast bouwde men een nieuwe ultrakorte golfzender
voor Crystal Palace gericht op de regelmatige uitzending van klankfilms. Deze zender was
bedoeld voor de uitzending van klank- en beeldactualiteiten die te ontvangen waren in
Groot-Londen. Daarnaast werd reeds vier keer per week music-hall uitzendingen verzorgd
op de golflengte 261 m. De zang- en muziekuitzendingen gebeurden op de 398 m. golf in
een speciale studio in het Britse Omroeppaleis6.
Op 2 november 1936 begon de publieke omroep met de
eerste regelmatige uitzendingen. Twee maatschappijen,
Baird en Marconi-E.M.I. kregen een proeftijd van 4 maanden, waarbinnen men afwisselend één week uitzond vanuit
het Alexandra Palace te Londen . Na het verstrijken van de
proefperiode, in februari 1937, besloot de “Postmaster General” enkel de normen van Marconi E.M.I. te bewaren. Dit
stelsel hanteerde 405 lijnen per beeld en een verhouding van
links: foto van een music-hall
uitzending. In de studio werden cabaret-achtige optredens
opgevoerd die het publiek al
snel gingen vervelen. In dit
geval: een saxofoon spelend
zeeleeuw !

30/70 tussen synchronisatie-impulsen en beelden. Het Bairdstelsel met 240 lijnen en 25 beelden per seconde werden aldus gestaakt. Volgens de S.B.R. bekwam men met het Marconi-stelsel een opvallende klaarheid en fijnheid van het
beeld7. Net als in Frankrijk was ook hier het probleem van de

(Radiojaarboek 1934)
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uitbating in 1937 nog niet van de baan8. Na de eerste officiële uitzendingen kwamen nogal
wat klachten binnen over de armtierige programma’s.
De kroning van George VI op het kleine scherm werd reeds als een grote verbetering
aanzien. Niet alleen de spektakelwaarde van de plechtigheid was hiervoor verantwoordelijk, maar ook de aanzienlijke technische verbeteringen. Voordien slaagde men er niet in
om buitenopnames rechtstreeks door te sturen. Marconi-E.M.I. ontwikkelde daarvoor een
uiterst gevoelige camera. Hoewel het op de dag van de kroning oude wijven regende, wat
volgens de commentator slechte beelden zou opgeleverd hebben, kregen de kijkers toch
heldere beelden te zien. Het doorsturen van deze beelden betekende een mijlpaal in de geschiedenis van de televisie. Ze werden doorgestuurd naar Alexandra Palace om van daaruit
langs een gewoon station te worden uitgezonden. Marconi-E.M.I. gebruikte daarvoor een
draagbare zender die de verbinding tussen beide punten verzekerde9. Er verschenen ook
lovende artikels in de Engelse kranten met betrekking tot de uitzending van de tenniskampioenschappen te Wimbledon. Dit was van een andere orde dan het in beeld brengen van
een zich traag voortbewegende stoet. Het was de eerste maal dat een sportmanifestatie
werd uitgezonden. Dit huzarenstukje werd gerealiseerd met een volledig onafhankelijk
bewegende zender die de 12 mijl tussen Wimbledon en Alexandra Palace overbrugde. De
volledige installatie bevond zich in drie autowagens10. Men maakte gebruik van twee camera’s, die respectievelijk overzichten en beweging konden maken.11 Naast de buitenopnames bleef men echter banale programma’s uitzenden.
De trage “take-off” van de televisie was dan ook hoofdzakelijk te wijten aan de hoge
kostprijs van de programma’s en de uitbating van de stations en de nog dure televisieontvangers. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 stelde echter een
voorlopig einde aan deze ontwikkelingen12.
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2.3. De Verenigde Staten, Japan en de Sovjet Unie
De Radio Corporation of America (R.C.A.) installeerde in 1931 op het Empire State
Building te New-York een eerste zender. Toch stond men minder ver dan de Europese landen. Het Radiojaarboek 1934 meldde (p. 505): “In de Vereenigde Staten, heeft men met de
televisie wat te geweldig omgesprongen, de bluf is de praktische ervaring voorbij geloopen
en heeft dan noodzakelijkerwijze gevoerd naar een ontgoocheling. Wat men daar nu ook
over schrijve, wij weten uit direkte technische bron, dat de televisie-zaak er ginds op verre
na, niet zoo schitterend voorstaat als in Duitsland en Engeland. Het “licht” komt ons
voornamelijk uit het Oosten, want niet alleen in Duitschland, ook de Sovjets hebben van
den beginne af de sociale macht van televisie begrepen…. Met filmdistributie zelfs werden
er reeds zeer interessante resultaten behaald […].
Pas in 1938 werden door R.C.A. (Radio Corporation of America) de eerste bruikbare
televisietoestellen geproduceerd. Op de wereldtentoonstelling te New York in April 1939
waren ze dan ook dé sensatie van het moment. Vanaf 30 april hadden de eerste tvuitzendingen plaats, maar zonder veel succes. Pas na de Japanse aanval kwam er een einde
aan de particuliere initiatief en stortten de nationale radioketens zich op het nieuwe medium13.
In Japan was televisie omstreeks 1930 al sterk ontwikkeld. Vanaf 1 november 1931
werden vanuit Tokio onder leiding van prof. Takayanagy en prof. Thomomasa studiouitzendingen verzorgd14.
De eerste experimenten in de U.S.S.R klimmen op tot 1931. Vanaf 1938 verzorgden
twee stations, respectievelijk in Moskou en Leningrad, regelmatige maar gebrekkige uitzendingen. Pas na de oorlog kregen deze een vervolg15.

2.4. Andere Europese landen
In Italië werd sinds het begin van de jaren dertig via de zender van Pratesmeraldo
korte golfuitzendingen de ether ingestuurd door de officiële omroep E.J.A.R. In 1933 hadden de uitzendingen plaats op dinsdag en vrijdag telkens van 23u tot 24u. Op het schierei-
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land was men direct begonnen met kortegolfuitzendingen wat de kwaliteit verhoogde maar
de popularisering in de weg stond16.
Omstreeks 1932-1933 was in Frankrijk een televisiebeweging op gang gekomen met
Barthélémy en Chauvierre als protagonisten. Proefuitzendingen gebeurden via de zender
van Montrouge ingericht door de Compagnie des Compteurs. Daarnaast werden dagelijks
uitzendingen ingericht door Parijse P.T.T. Om de andere dag werden de uitzendingen verzorgd door de Baird Pathé Natan maatschappij (Engels beeldformaat) en de Companie
des Compteurs (R. Barthélémy)17. In 1935 werd gestart met uitzendingen vanuit de Eiffeltoren onder leiding van Bathélémy. Een reporter van Humoradio (P.P) was getuige van een
proefuitzending in de Rue de Racine te Parijs, gelegen op 1500 m van de zendantenne van
de Eiffeltoren: […] “in een hoek staat een soort smal en laag buffet, net afgeteekend , dat
opvalt door een geheimzinnig witachtig kijkgat tusschen wat men schuiven zou kunnen
noemen. Bij het openen der buffetdeuren verschijnt een wijzerplaat “cadreren”, zoals bij
een bioskooptoestel. Maar mijn gastheer draait aan niets, noch zoekt iets. Even een sleuteltje inleggen en dan verwijdert hij zich om de lichten van het vertrek met gesloten gordijnen
te doven. Het is vier uur in den namiddag. Eerst hoort men een zacht geritsel in de duisternis. Dan ziet men een lichte klaarte. Het is een vertikale bevende lijn, welke plotseling verbreedt gelijk een rol papier die afgerold wordt, en teekent een vierkant in den cikel van het
kijkgat. Zonderlinge visie!... de lichtbundel kronkelt zich, beweegt, verlengt, verandert en
blijft toch steeds scherp afgeteekend. Het uitzicht verandert. Horizontale lijnen rekken zich
uit, doorstrepen de gansche oppervlakte van het kleine scherm. Terzelfdertijd hoort men
een stem. Plotseling verschijnt een vrouwengezicht, waarvan men de lippen ziet bewegen.
Woorden worden uitgesproken18.
De vroegste uitzendingen bestonden hoofdzakelijk uit variéténummers, voordrachten,
muziek en dans. Veelal stelden die artistiek niet veel voor. Dit gegeven was voor de eerste
televisiekijkers dan ook de voornaamste klacht. Terug naar het Parijs van 1935: “Korte
aankondiging: “mijnheer Jean Retty, van het “Trianon Lyrique” zal u “Souvenir” voordragen. Ander aangezicht, andere stem, waarvan niet één trek verloren gaat. De stem verheft zich, we “zien” de zangeres terzelfdertijd zingen. Alles is zoo duidelijk te onderscheiden, dat men erbij vergeet dat het scherm zo klein is. Nieuwe aankondiging. Het eerste
gezicht, waarmede wij reeds vertrouwd zijn, komt weer op het scherm. De lippen kondigen
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een danseres aan, die onmiddellijk daarop verschijnt. Kleiner, iets meer in de verte, maar
even duidelijk te onderscheiden. Een onzichtbare piano rhytmeert haar dans.19
De televisie-uitzendingen waren onderhevig aan storingen: “plotseling ziet men alleen
de beenen, afgesneden tot aan de knieën, die hun danspasje ongestoord voortzetten boven
op een zwarte streep, waaronder de romp van de zangeres zonderling beweegt. Ik wou
roepen “cadreeren”, zooals in de bioskoop, maar ik houd me bijtijds in. “Parasiet” zegt
mijn gastheer en bukt zich om een knopje bij te regelen. Alles is weer in orde wanneer het
beeld vervangen wordt, door een haakje, dat op zijn beurt weer snel verdwijnt. Dan wordt
de ontvangst weer normaal, niettegenstaande lichte trillingen, zooals rimpels op en neer,
die nu en dan voorkomen. De kwaliteit van de muziek was even goed gebleven. Dit waren
de enige incidenten, welke de een uur lange vertooning kwamen storen, en dit opgevangen
met een gewoon toestel uit den handel, bediend door een heer zonder bizondere kennis in
televisiezaken20.
Vanaf maandag 4 januari 1937 gaf Radio-Vision, het uitzendingsorgaan van het ministerie van P.T.T. en het enige televisiestation in Frankrijk, iedere dag tussen 20 u en 20 u
30 een vertoning. De studio was gesitueerd in de Rue de Grenelle te Parijs. De regelmatige
avonduitzendingen (rechtstreeks) kwamen er uiteindelijk na maandenlang verzoek van
amateurs en zelfbouwers, die net als bij de experimenten met radio-omroep opnieuw als
vorsers optraden. Ten einde de programma’s onderhoudend en afwisselend te maken verscheen tussen ieder nummer Suzy Winker die de artiesten voorstelde. Zij was de eerste
omroepster van de Franse televisie. Humoradio schreef: “ook haar uitzicht is in overeenstemming met het livrei der dienaars van den nieuwen god: Televisie .Geen schmink, geen
kunstmatige wimpers, echter zeer langwerpige oogen, in tegenstelling met de cinéma –
praktijken, waar het oog natuurlijk blijft; sterk onderlijnde wenkbrauwen, groene oogleden, uniforme grondtint, zooniet zou, bij de ontvangst, het aangezicht grijs en zonder enig
karakter zijn. Er moeten dus twee specialisten aanwezig zijn.
Ter controle van de beeldkwaliteit waren twee kijkgaten in de studio. Eén gaf het
rechtstreeks opgevangen beeld in de studie, het ander het beeld opgevangen met een antenne. Ook hier stelden de oorlogsomstandigheden een einde aan21. De Eiffeltorenzender ontving de door het beeld gemoduleerde stroom via een ondergrondse kabel. Niet ver van de
studio bevond zich een zaal met enkele stoelen. Aan het uiteinde ervan was een paneel met
19
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twee kijkgaten. Binnen een periode van 3 maanden waren daar circa 6.000 mensen over de
vloer geweest die kennis met het nieuwe medium konden maken. Velen schenen teleurgesteld huiswaarts te zijn gekeerd: “Is dat alles ? Hoe klein en onvolmaakt ! Zij hadden zich
een scherm voorgesteld, even groot als het doek in de bioscoop, en daarop het beeld volmaakt duidelijk weergegeven; zover heeft de televisie het helaas nog niet gebracht. Maar
de televisie is er, al is men nog zo wantrouwend tegen ten opzichte van haar vooruitgang,
zoo weinig vertrouwd met haar techniek. Geen tooverij, maar toch een mirakel. Het mirakel der mijnwerkers, der fabrieksarbeiders, der technici uit het laboratorium. De reis van
het bewegend beeld, dat plotseling naar voren schijnt te treden, is begonnen voor jaren,
voor eeuwen, en het zachte geronk der motoren van de studio is slechts de lichte echo van
een daverend werk”22.
In de studio van “Poste-Parisien” werd een volledige zendinstallatie van 180 lijnen op
7,5 m. golflengte ingericht. De ministeriële toelating bleef echter uit, zodat uitzendingen
nooit plaatsgrepen. Hoogst waarschijnlijk had dit te maken met de toenemende oorlogsdreiging waar door aan defensie de hoogste prioriteit werd gegeven.
In Nederland vervulde Philips Eindhoven de pioniersrol. In eindhoven werd een
proefstudio ingericht. Op de Utrechtse jaarbeurs van maart 1938 werden de eerste openbare demonstraties gegeven.23

2.5. België
“Het radiotoestel is algemeen aan ’t worden, ook bij ons volk. De meeste huiskamers
beschikken over een ontvangsttoestel. De Muziek en het Gesproken Woord, de meest populaire kunsten, staan dus in ieders bereik. De volksmensch, zoo goed als de rijke, kan genieten van de concertprogramma’s en van de lessen en lesvoordrachten der beste lezers en
sprekers. Wij hebben haast de school in huis. De tijd is niet ver, dat de student tevens het
orkest, den zanger, den spreker, kunnen zien, indien in ons land - zooals in andere landen
- de Omroep wilde aan televisie doen. De televisie- ontvangsttoestellen zijn immers lang in
den handel! Eens de Televisie ingevoerd, dan is de zaak volledig dan kunnen we hooren
én zien tegelijk. Intusschen moeten wij ons vergenoegen met televisie-uitzendingen uit het
buitenland! Dit alles is een voordeel voor de algemene opleiding der groote massa. Dat
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wat vroeger alléén ten goede kwam aan enkelen van de stad, kan nu door het gansche volk,
óók op het platteland worden genoten. De concertzaal treedt in ieders huis ! Indien de
Brusselsche Omroep (N.I.R., nvdr.) ons niet langer overlaten wil aan buitenlandsche Televisiezending en zelf aan Televisie wil doen krijgen we ook thuis: onze opera, onze spreker,
onze film, ons muzeum, ons geschreven woord, ons oogenschouwelijk onderwijs op elk
gebied. Dan wordt het werkelijk “klank en beeld” !24”.
Deze beschouwing stond te lezen in het Radiojaarboek 1934. Radio was in de eerste
helft van de jaren dertig reeds verspreid in alle lagen van de bevolking. Toch moet men dit
enigszins relativeren. Hoewel het aantal radiotoestellen in de jaren dertig gestaag steeg,
bleef de aankoop van een lampenradio vrij duur.
Televisie was sinds het einde van de jaren twintig technisch mogelijk, ontvangsttoestellen waren reeds op de
markt en in het buitenland werden voor een klein publiek
(wie het zich kon permitteren, wie over de nodige technische kennis beschikte) reeds uitzendingen verzorgd. In die
jaren was men zich zeer goed bewust welke implicaties dit
medium op de samenleving zou hebben. De bevolking zou
het huis niet meer moeten verlaten om een “venster op de
wereld” te krijgen maar de culturele instellingen zoals concertzalen en schouwburgen zouden wellicht in de problemen komen en grote hervormingen tegemoet gaan. Daarnaast was men zich bewust van de “pedagogische” of “prolinks: de televisie-ontvanger “Telechor-V.I.R.O. liet toe om alle
Europese zender te ontvangen. De
uitzendingen volgens het standaardformaat: Berlijn, Montrouge, Koningswusterhausen, Doberitz, Rome,
Moscou en Belgische uitzendingen
konden in het bovenste venster waargenmen worden, terwijl die gebruik
makend van het Engelse beeldformaat
in het rechter verschenen. De opening
links was bestemd voor de luidspreker.
De V.I.R.O was een klank en beeldinstituut te Borgerhout-Antwerpen.

(Radiojaarboek 1934)

pagandistische” mogelijkheden van het televisie dat in vergelijking met radio nog een veel grotere aantrekkingskracht
en “hypnotiserende” mogelijkheden bood. Vooral in totalitaire régimes (nazi-Duitsland, de sovjetunie) werd vroeg
van dit aspect gebruik gemaakt. Men sprak in die tijd nog
over “beeldradio” en meende dat de televisie mettertijd de
radio zou vervangen.
Het medium televisie schiep echter heel wat problemen
voor de inrichting: een gebrek aan eensgezindheid over het
lijnstelsel, beperkte uitzendkracht, hoge kostprijs en moei-
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lijkheden inzake programmering.
In België kwam een televisieomroep maar moeilijk van de grond. Toch was daar in de
jaren dertig grote belangstelling voor. Ook in het parlement werd erover gediscussieerd en
de wetgever was in 1930 vooruitziend geweest. Naast radiotoestellen dienden ook de eigenaars van toestellen die beelden konden ontvangen de taks van 60 frank te betalen25.
Er werd reeds vroeg geëxperimenteerd. In oktober 1929 werd in het auditorium fysica
van de faculteit wetenschappen te Brussel een eerste demonstratie gehouden door Dr.
Druyvesteyn die verbonden was aan de Philips Laboratoria. Het betrof een theoretische
uiteenzettingen met een praktische demonstratie gericht aan professoren, wetenschappers
en studenten26. Op 27 juni 1931 werd door ingenieur J.G.R. van Dyck te Brussel (Laeken)
een publieke zend- en ontvangstdemonstratie vertoond, terwijl enkele weken later (16, 17,
18 juli) in de zaal van het Antwerpse Ter Boelaer park succesvolle televisievoorstellingen
werden gegeven. Begin augustus 1932 verkreeg Van Dyck na lange onderhandelingen met
Radio Catholique Belge de toelating om verschillende proefuitzendingen via de 508 m.
golf te verzorgen (Radio Jaarboek 1934). Vanuit Brussel en Veltem werden korte filmpjes
en foto’s uitgezonden die met mechanische toestellen van het Baird-type konden worden
ontvangen. Na twee maanden werd het experiment echter stopgezet omdat de radiouitzendingen zouden worden gestoord27. In 1935 werden op de wereldtentoonstelling op de
Heizel eveneens televisiedemonstraties gegeven28.
De noodzakelijke ruimte voor de tele-cinemazender bracht grote moeilijkheden teweeg.
Het N.I.R. dat toen voor radioprogramma’s met een ernstig ruimtegebrek te kampen had
besloot betere werkingsvoorwaarden af te wachten om de experimenten voort te zetten. De
bouw van het nieuwe ontvangststation in Elsene opende immers perspectieven. De toren
die het gebouw van het N.I.R. kenmerkt was in de plannen nog niet voorzien en pas tijdens
de bouw toegevoegd met het oog op televisie-uitzendingen.
Naast ingenieurs zoals van Dyck vervulden de amateurs opnieuw de rol van vorsers29.
Ook zij experimenteerden thuis of in clubverband met dit nieuwe medium. Ook op de radiosalons was vanaf de jaren dertig een televisiestand vertegenwoordigd.
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Het uitblijven van de doorbraak van de televisie in België was niet alleen te wijten aan
ruimtegebrek maar had naast technische problemen te maken met disputen omtrent programmering, financiering en de afzijdige houding van de overheid. Bovendien waren de
eerste ontvangers nog vrij gecompliceerd en zeer duur. De kwestie van het aantal lijnen
was een eerste probleem. Begin 1936 hielden de Fransen en Duitsers zich aan een scherpte
van 180 lijnen en 25 beelden per seconde. In Engeland werd echter na experimenten gekozen voor het stelsel van 405 lijnen van de maatschappij Marconi E.M.I. met een frequentie
van 2000 Kc/s. Het Baird stelsel met haar 240 lijnen per beeld moest het onderspit delven.
In SBR-Radio was men in januari 1936 van oordeel dat televisiezenders genoodzaakt
waren om zeer grote frequentiebanden en uiterst korte golflengten in te nemen om de versperring van het luchtruim te voorkomen. Deze golflengten boden echter het nadeel dat ze
een kleine draagwijdte hadden. Een televisiezender mocht volgens de Brusselse onderneming niet hopen een draagwijdte van meer dan enkele mijlen te overspannen. Dit impliceerde een groot aantal zenders om de verbindingen tot stand te brengen, zelfs in een klein
land als België. Daarnaast kon er door de crisis te weinig geld vrijgemaakt worden voor de
uitbouw van een televisieomroep. De overheid hield zich afzijdig en een Belgische onderneming bleek niet bereid in dit nieuwe medium te investeren. De Radio Corporation of
Amerika (R.C.A.) had voor de in ’36 in aanbouw zijnde zender een miljoen dollar voorzien, wat neerkwam op ongeveer dertig miljoen Belgische frank. Een ander reeds hoger
vermeld probleem was de moeilijkheid van de programmering: “Men zal inderdaad alle
dagen, voor de talrijke zenduren, interessante en afwisselende onderwerpen moeten vinden. Tegenwoordig ondervindt de radio de grootste moeilijkheden om hare programma’s
op te stellen”30. Theater was een dure optie omdat men spelers, schrijvers, kostuums en
attributen moest aanschaffen. De uitzending van actualiteiten en reportages was voor de
Société Belge Radio-électrique een optie, maar van minder belang. Men was voorstander
van tele-cinema, maar er werd gevreesd in welke mate filmproducenten bereid zouden
worden gevonden om films te verhuren aan televisiestations. S.B.R meende dan ook dat er
waarschijnlijk vennootschappen zouden ontstaan die uitsluitend televisiefilms zouden produceren. Daarnaast moest men genoeg uitzendmateriaal hebben, want na één uitzending
was het materiaal reeds verouderd. Er was bovendien ook nog de eeuwige struikelsteen in
België die ook bij de ontwikkeling van de radio-omroep tot onenigheid, onvrede en conflicten had geleid: de tweetaligheid. Voor dit probleem kon men echter de hoop stellen op
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gedubde films, net zoals toen gebeurde in de cinémazalen. Braillard, een vooraanstaande
persoonlijkheid, verklaarde in 1936: “En attendant, continuons à acheter et à jouir paisiblement de cette veillerie qu’est un appareil de radio tout a fait ordinaire et qui, pendant
bien d’années encore, suffira à agrémenter nos soirées au coin du feu tout en nous permettant de lire notre journal ou même de faire un bridge. Quant à la télévision, qui nécessitera
toujours des appareils spéciaux, sachons réfréner nos impatiances et nos ambitions et ne
pensons pas encore que « ceci a tué cela » 31. In 1937 was om die redenen maar weinig
vooruitgang geboekt32. De belangstelling bleef echter bestaan, maar de oorlogsdreiging en
een opnieuw verzwakkende economie maakten een praktische uitwerking onmogelijk.
Het bleef in België bij experimenten en
demonstraties. Zo kon het grote publiek op
dinsdag 8 maart 1938 te Antwerpen ( Koningin
Astridplein) kennis maken met televisie. Dit
initiatief werd verwezenlijkt door de “Antwerpse
propagandaweken”

in

samenwerking

met

Philips33. De radio-elektrische nijverheid bleef
echter een terughoudende positie innemen. Men
Op 8 maart 1938 werden in een televisiegebouw op het Koningin Astridplein tegenover
het centraal station te Antwerpen publieke
demonstraties gehouden..

bleef radiotoestellen en radiogrammofoon combinaties produceren. Zelfs de grootste radiofabrikant van het land, de Société Belge Radio-

(Radio Revue, april 1938)

électrique, bracht in de jaren dertig geen enkele

televisieontvanger op de markt. Toen het oorlogsgeweld steeds dichterbij kwam, werden
de plannen definitief opgeborgen.

31
32
33

SBR-RADIO, “Hoe staat het met televisie?”, januari 1936, p. 4
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Hoofdstuk 9:
De maatschappelijke impact van het massamedium radio in de jaren dertig
1. Een massamedium
1.1. Groot bereik
De mogelijkheid die de radio bood om tot miljoenen mensen tegelijk te spreken, die
zich als individu voelden aangesproken, maakte het medium tot een ongelooflijk machtig
instrument voor voorlichting opvoeding, en voor zowel regeerders als zakenlieden direct
inzagen, reclame en propaganda. Begin jaren dertig ontdekte de president van de V.S. het
radiopraatje (1932) en de Engelse koningin de kersttoespraak (1933). Humoradio schreef
in December 1938: “Men heeft de dagbladpers de koningin der wereld genoemd, doch als
men de cijfers ziet, die den vooruitgang aantonen, vraagt men zich af, of die koningin niet
spoedig van haar troon zal worden gestoten”1. Volgens het populaire weekblad waren er
toen in Europa meer dan 466 zendstations. Amerika zou er reeds meer dan 700 geteld hebben. Ruw geschat kwam men wereldwijd op ongeveer vijftig miljoen ontvangers en tweehonderd miljoen luisteraars. Aan het eind van de jaren dertig was iedere schatting echter
onmiddellijk verouderd doordat er in sneltempo ontvangers werden geproduceerd en zendstations opgericht. De jaarlijkse toename werd in ’38 op 6 à 7 miljoen toestellen geraamd2.
Vooral in totalitaire régimes speelde de radio een zeer grote rol. “Deze groote verspreiding brengt mee, dat in vele landen de radio gebruikt wordt voor allerlei propaganda.
In dit opzicht schijnt Sovjet - Rusland den toon aan te geven. Er zijn in den Sovjet - staat
niet minder dan 52.000 centrales voor radiodistributie met ontelbare aangeslotenen. Bovendien zijn er 700.000 ontvangtoestellen in gebruik. Luidsprekers zijn er aangebracht in
talooze fabrieken, kantoren en openbare gebouwen. In het geheel werken 64 communistische stations, die in 62 verschillende talen uitzenden. Indien Sovjet-Rusland de andere
staten iets te leren heeft, dan is het zeker de wijze, waarop men de radio benutten kan voor
een wereldpropaganda3.
1
2
3

Humoradio, “Radio-macht”, 4 december 1938
Ibidem
Ibidem
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In het Derde Rijk was men in 1933 gestart met de productie van goedkope radio’s de
zogenaamde “Volksempfängers”. Deze toestellen waren ontworpen om enkel de nationale,
lees gecensureerde en bol van de propaganda staande zenders te ontvangen. De radio werd
hiermee de stem van het rijk. Het kleinste modelletje kreeg de bijnaam “Goebbels
Schnautze”, een knipoog naar de “grote bek” van de minister van propaganda. De grootste
Duitse radio-elektrische firma’s zoals Siemens, A.E.G. en Telefunken werden ingeschakeld voor de productie van deze goedkope ontvangers.
In de V.S. werd het medium vanaf de start beheerst door commerciële berichtgeving. In
België werd radio-omroep tot 1930 overgelaten aan het privé-initiatief. De overheid was
zich bij de aanvang van de bewogen jaren dertig terdege bewust van de invloed van het
medium. De regionale, private zenders konden ondanks het verbod op publicitaire boodschappen blijven bestaan. Bij het grote publiek genoten ze veelal een grotere populariteit
dan het N.I.R. In Engeland behield de B.B.C. het staatsmonopolie.
Het begrip “massa” verwijst naar de collectiviteit, de grote groep en is ongedifferentieerd. Iedereen zou zich in de massa op een gelijkaardige manier gedragen. Massacommunicatie is er dan ook op
gericht om zoveel mogelijk mensen te bereiken, een
breed aggregaat van anonieme consumenten. De
relatie tussen zender en ontvanger wordt beïnvloed
door de specifieke visie op het potentiële publiek,
dat meestal beschouwd wordt als een ongedifferentieerde groep passieve en beïnvloedbare lezers, luisteraars en kijkers. De zender is doorgaans een proDe radio bracht de wereld tot de mensen
en omgekeerd. In de jaren dertig konden de
Europeanen kennis maken met de Amerikaanse cultuur via dit medium. In Humoradio verschenen wel eens komische gags:
Een kenner
- Dat moet Amerika zijn: ik hoor ze tot hier
hun kauwgom kauwen !...

fessionele communicator die verondersteld wordt
meer gezag, prestige en expertise te bezitten dan de
ontvanger. De relatie met de ontvanger is onvermijdelijk éénrichtingsverkeer, asymmetrisch en onpersoonlijk door de sociale en fysieke afstand tussen de
zender en de ontvanger. Vaak is de dimensie “mani-

(Humoradio, 1938)

pulatie” impliciet of expliciet aanwezig bij het pro-

522

ces van massacommunicatie4. In de jaren twintig en dertig was deze visie dominant bij de
radiomakers.
Radio werd gezien als een instrument dat kon bijdragen tot vooruitgang door de verspreiding van informatie en ideeën en vervulde een kritische functie m.b.t. tot de mistoestanden in de maatschappij. Echter, na de oprichting van het N.I.R. werd duidelijk dat de
massa toch niet zo ongedifferentieerd was als werd aangenomen. Het transmissiemodel
bleek niet louter lineair. Het publiek bleek een amalgaam van verschillende voorkeuren en
smaken inzake radioprogramma’s.

1.2. Spectaculaire groei van het Europese radionet
In de tweede helft van de jaren twintig en zeker in de jaren dertig kende het Europese
radionet een snelle uitbreiding. Er werden toen nieuwe stations in werking gesteld in landen met een achterstand t.o.v. van West - Europa, het vermogen van de bestaande stations
werd verhoogd en internationale uitzendingen vermenigvuldigden.
De Union International de Radiophonie voorzag in een overzicht van deze evolutie.
In de lente van 1926, na het plan van Genève, waren er 119 stations in de ether. Drie jaar
later, na de uitvoering van het plan van Praag (1929) telde men 189 zenders. In de lente
van 1932 telde men 213 zenders. In de U.S.S.R waren er in 1929 slechts 11 stations, in
1932 reeds 485. Het aantal stations met een vermogen van 20 kilowatt was vernegenvoudigd zonder rekening te houden met nakende projecten. Sinds de inwerkingstelling van het
Plan van Praag was het gemiddelde vermogen van de stations verdrievoudigd. Het gevolg
van deze ontwikkeling waren toenemende moeilijkheden bij de ontvangst. De technici die
verantwoordelijk waren voor de internationale conventies pleitten dan ook voor een “séparation en kilocycles entre les stations puissantes voisines”6. Enkele landen waren echter
niet bereid om toegevingen of opofferingen te doen. De S.B.R. adviseerde dat de luisteraar
zich dan maar moest beperken tot de krachtige zenders. In hun optiek zond het grote aantal
regionale stations belangrijke programma’s opnieuw uit. De radioamateur had dan ook het
recht om een grote akoestische kwaliteit gekoppeld aan een redelijke selectiviteit van zijn
toestel te eisen. Een extreme selectiviteit zou afbreuk gedaan hebben aan de kwaliteit van
de ontvangst.
4

5
6

DENECKERE G., Historische kritiek van woord en beeld in de massamedia, Academia Press, Gent, 2006,
p. 5.
SBR-RADIO, L’evolution de la radiodiffusion, 1932
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1.2.1. Een vergelijking van de programmering van de Europese stations

Over de programmakeuze van diverse radiostations was het publiek uit de jaren dertig
sterk verdeeld. De één verkoos zware muziek, de ander lichte. Een derde hield van bonte
avonden en bonte dingen, terwijl een vierde van mening was dat er te weinig spreekbeurten
werden uitgezonden ter ontwikkeling van de luisteraar. Volgens Humoradio waren de liefhebbers van “ernstige” muziek te vinden in Roemenië. Radio-Boekarest zond van alle
Europese stations deze muziekvariant het meest uit gevolgd door Hilversum (K.R.O.)
Brussel, Warschau en Ljubljana. Boekarest vulde er 36% van haar zendtijd mee tegenover
slechts 3% door Madrid. Orgel- en sportprogramma’s kwamen het meest voor in de Angelsaksische radiowereld. Zweden spande de kroon inzake godsdienstige (protestantse)
uitzendingen gevolgd door Noorwegen en Nederland. Met uitzondering van de SovjetUnie was Tsjechoslowakije het Europese land met het minste aantal religieuze programma’s7.
Het grote aanbod aan radioprogramma’s in de tweede helft van de jaren dertig zorgde
wel eens voor onenigheid in menig woonkamer inzake zenderkeuze. De koptelefoon, die
noodzakelijk was voor de beluistering van de vroegste radiotoestellen, was in de tweede
helft van de jaren dertig in de vergeethoek verzeild geraakt. Enkel zendamateurs en gewone omroepontvangers maakten er gebruik van. Men kon er nochtans getrouw muziek en
gesproken woord mee beluisteren. “Als de huiskamerpost mevrouw soms mocht storen,
dan kan mijnheer den luidspreker uitschakelen en zijn geliefkoosde uitzending beluisteren
met een koptelefoon. Heeft mijnheer een hekel aan een bepaalde tenor, dan kan mevrouw
nog steeds haar toevlucht nemen tot de koptelefoon. Aldus is de koptelefoon een vredeselement in veel gezinnen”, schreef Humoradio in 1938.

7

Humoradio, “Wat hoort u graag ?”, 2 oktober 1937
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1.3. Radiostoringen en wetgeving: “ den strijd tegen de parasieten”
Naast het groot aantal zendstation veroorzaakte de
industrie storingen in de ontvangst. In België werd
daarvoor een wetgeving voorzien en een Dienst voor
“radiostoringen” ingesteld die werd bekrachtigd door
het Koninklijk besluit van 5 november 1932 inzake
“verwijdering of vermindering der parasitaire storingen betreffende radio-elektrische verbindingen”8. Op
het niet nakomen van de gestipuleerde bepalingen stond
celstraf van 8 dagen tot drie maand en een geldboete
van 100 tot 1.000 Belgische frank9. Humoradio onderstoringen in de ontvangst konden te
wijten zijn aan het groot aantal radiostations, voorbijrijdende trams, industriële installaties, neon-licht reclames, een slecht afgeregeld of onderhouden toestel en een slechte staat van
het lichtnetinstallatie. Heel wat luisteraars bleken er last van te hebben. De
ontvangst werd dan verstoord door
gefluit, gekraak en gebrom.
- Beste vriend uw radio maakt een
lawaai om zot van te worden. Is dat
altijd zo?
- Neen, alleen maar als hij speelt
(Humoradio, 25 oktober 1936)

zocht in 1938 de gegevens van Mei 1936 tot mei 1937.
De klachtendienst van De Dienst voor radiostoringen
ontving dat jaar 4.208 klachten van radioluisteraars die
door “industriële parasieten” werden gestoord. Door
toedoen van de “opsporingsdienst” werden niet minder
dan 6.852 eigenaars van storende machines ertoe aangezet om antiparasiet inrichtingen te voorzien. In tegenstelling tot de buurlanden, die over meer geavanceerde
opsporingsmiddelen beschikte, slaagde men er in België
vrij goed in om de “ether” van deze parasieten te zuiveren.

Indien een radioluisteraar last had van storingen dan diende hij een klacht op te sturen
naar de “Regie van Telegrafen en Telefonen” (radio-elektrische storingen) gevestigd aan
de Muntplaats te Brussel. Indien de klacht welomschreven was, wat zelden gebeurde, dan
werd binnen een termijn van ten hoogste veertien dagen de opsporingsdienst voor storing
ingeschakeld. Indien de klachtenbrief niet duidelijk genoeg was, dan zond het Beheer van
P.T.T. een invulformulier terug. De geplaagde luisteraar moest in de eerste plaats zelf de
gebruikers van storende toestellen verzoeken antistoringstoestellen te plaatsen of maatregelen te nemen. Werd hier geen gevolg aan gegeven door de stoorder en bleven de storingen
sterk en aanhoudend dan kwam de regie van P.T.T. gratis tussenbeide. Bij storingen van
8
9

Humoradio, “Radio-storingen en de wetgeving”, 1 mei 1938
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onbekende oorsprong moest de luisteraar eerst en vooral zijn toestel (laten) nazien. Storingen konden eveneens veroorzaakt worden door een batterij in slechte staat of slechte weerstanden, antenne, aardverbindingen, weerstanden, snoeren, sluit- of soldeerverbindingen
enz. Een gebrekkige verlichtingsinstallatie zoals slechte schakeldraden, sluitdraden in vertakkingdozen, lampfittingen en slecht ingeschroefde lampen konden problemen veroorzaken10.
De groep storingszoekers bestond uit twee agenten.
Verspreid over het land werkten een twintigtal groepen.
Het draagbare zoektoestel met ingebouwde raamantenne
kon met een antenne en aardverbinding worden uitgerust.
Het richtingseffect was op korte afstand van de storingsbron van geen enkele waarde omdat dichtbijgelegen metalen delen op hun beurt ook gaan stralen. Bovendien plantten de storingen zich niet rechtstreeks voort maar veeleer
over luchtlijnen, geleidende massa’s en dergelijke. Opsporingen waren dus geenszins eenvoudig. Zo ontdekte men in
Een agent op zoek naar “parasieten” die de radio-ontvangst stoorden en aldus het luisterplezier naar
omlaag haalden.

de provincie Luxemburg een storingsbron op twaalf kilo-

(Humoradio, 8 mei 1938)

regio van stroom voorzag. Het personeel moest bovendien

meter van de plaats waar de storing zich voordeed. Ze bleek
te wijten aan een storing in een transformatorcabine die de

de gebruiker van de storende element ervan overtuigen dat
de ontstoring gemakkelijk en goedkoop kon worden uitgevoerd. Een radiotechnicus diende
door de gebruiker echter ingeschakeld te worden voor de plaatsing van de filtreerapparaten. Aan de opsporingsdienst was een research laboratorium verbonden dat gratis inlichtingen verstrekte aan elektriciens. Daartoe werden beschrijvingen met de doeltreffendste en
goedkoopste middelen verspreid. Er werd wel eens geklaagd over het traag optreden van
de dienst, maar dit was vooral te wijten aan de stoorder of de radiotechnicus. Kwaadwillige
stoorders waren echter zeldzaam omdat de “radio tegenwoordig zoo vergroeid is met ons
gemeenschappelijk en particulier leven vergroeid, dat het publieke nut ervan door iedereen wordt erkend. Wij besluiten hieruit, dat wij onze wetgeving dankbaar moeten zijn. Al is
zij niet volmaalkt, toch draagt zij er het hare toe bij om onze ontvangst te verzuiveren en
ons steeds beter van de radio uitzendingen te laten genieten”11.
10
11
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2. Maatschappelijke impact van het massamedium
2.1. Een bijkomende en ogenschijnlijke onbewuste tijdsindeling van het openbare leven
De meest ingrijpende verandering die de radio met zich meebracht was dat hij het leven
tegelijkertijd meer besloten maakte en regelde volgens een strak tijdschema, zodat van toen
af aan niet alleen de werktijd volgens een strak rooster verliep (de “prik-klok”), maar ook
de vrije tijd. Kranten en tijdschriften gingen al snel over tot het bekendmaken van uurregelingen. Radioprogramma’s waren aanvankelijk ’s avonds te beluisteren, maar in de jaren
dertig kon men vrijwel de ganse dag luisteren naar uitzendingen van diverse aard. Zo waren in het Belgische weekblad Humoradio vanaf 1936 de programma’s uur per uur consulteerbaar.

2.2. De politieke macht van het medium
In totalitaire régimes (nazi-Duitsland, de Sovjet-Unie, Italië) werd het medium radio in
de jaren dertig aangewend als middel tot indoctrinatie en propaganda. In de democratische
landen zoals Engeland was men voorzichtiger. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten werd de radio begin jaren dertig wel ingeschakeld in de verkiezingstrijd.
Met betrekking tot het N.I.R. bepaalde de wetgever dat “andersdenkenden”

niet

mochten worden “gekwetst”. Tijdens de verkiezingsperiodes voorzag het N.I.R. echter in
de week vóór de verkiezingen in een gelijke verdeling van de zendtijd tussen de leiders van
verschillende politieke partijen: “dit régime heeft het voordeel ernstige waarborgen te bieden betreffende de keus der sprekers en de hoedanigheid der sprekers. Het waarborgt bovendien vrije uiting van elke politieke meening, een principe dat in ons land steeds in eere
gehouden en door het Belgische parlement immer warm verdedigd werd12. Het N.I.R. kon
sprekers wel verzoeken om passages in teksten te wijzigen of te schrappen.
In de jaren dertig leefde nog sterk de overtuiging dat radio-omroep via voorlichting en
opvoeding de massa kon aanzetten tot kritisch denken, pacifisme en tolerantie. Dit bleek
o.m. uit de programmapunten van de Internationale Unie voor Radio-omroep (Genève) in

12

VAN DYCK (red.). “Algemeene opmerkingen”., Radio Jaarboek 1934., p. 206
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het kader van het radiocongres te Warschau. Men streefde naar het totstandkomen van een
internationale harmonie, over de hoofden van dictators heen, om alle rassen- en klassenhaat die tot ontreddering en oorlog voert te doen verdwijnen door massale voorlichting en
culturele propaganda. Punt 2, “Internationale lezingen van vooraanstaande personen”,
behelsde de inrichting van een reeks culturele voordrachten waarbij wetenschappers de
massa zou voorlichten over de problemen waarmee Europa te kampen had. “Het zal bijvoorbeeld voor de Duitsche radioleiding uiterst moeilijk zijn aan de Duitsche luisteraars te
verbieden te luisteren naar prof. Einstein van uit een Engelsch studio aan de wereld het
bewijs levert, dat de zuivere Ariërs nog heel wat te leeren hebben van niet-ariërs, die wegen rasverschil als minderwaardig uit hun land verjaagd werden. En evenmin zal het aan
Mussolini mogelijk zijn te beletten dat Italiaansche luisteraars de stem vernemen van bvb.
Graaf Sforza, wanneer deze zal betoogen dat het fascisme geen staatskundig stelsel is dat
de wereld redden kan en dat een democratisch regiem, ondanks al zijn gebreken, die trouwens voor verbetering vatbaar zijn, beter is dan een vrijheidswurgende diktatuur, ondanks
al haar opgeschroefde schijndeugden”, aldus Radiopost13.
Vooral uit jeugduitzendingen werd heel wat heil verwacht (punt 3). Punt zes poneerde
de “samenwerking van Internationale Instellingen”. Dit doelde op gemeenschappelijk actie op internationaal vlak door pacifistische krachten die de toenaderingen der volkeren,
uitbanning van oorlog, het verzet tegen gewetensonderdrukking, de bestrijding van het
militarisme, de bewapeningswedloop en het nationalistisch imperialisme voorstonden. Genoemd werden o.m. de Bond van Intellectuelen, het Wereldverbond van Omroepverenigingen, Het Internationaal Jeugdverbond, de Anti-oorlogsliga en dergelijke.
Men plande dus op een nogal naïeve wijze een dam op te bouwen tegen de fascistische
krachten in het sociaal en economische ontredderde Europa van de jaren dertig: “Indien
wij het theatraal vertoon gadeslaan en de opgeschroefde taal aanhooren waarmee bijvoorbeeld heer Mussolini het Italiaansche volk opzweept en oproept tot de slachting van
en den massamoord die oorlog heet op de Abessiniërs voorbereidt om daardoor het failliet
van het fascisme als staatkundig stelsel te bemantelen, dan is het niet denkbaar dat ook
maar één Italiaansch spreker in een der studio’s van Rome, Turijn of Milaan, een veroordeeling van den imperialistischen expansiegeest en van de koloniale rooftochten der Euro-

13
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pese staten zal mogen tot uiting brengen zonder gevaar te loopen bij toeval te verongelukken of om staatkundige redenen zijn verdere dagen in den kerker door te brengen”14.
Verdere uitwerking was gepland voor het congres in Brussel van 1936. Maar ondanks
de toenadering van socialisten en communisten in 1935 kon de radio het fascisme niet
temperen, laat staan een halt toeroepen. In de totalitaire regimes kwam de omroep, net als
de dagbladpers, onder strenge controle en censuur en te staan.

2.3. De radio en de leefwereld van de vrouw
Radio was een in de jaren twintig en dertig hoofdzakelijk een mannelijke aangelegenheid zowel op het gebied van techniek als omroep. Vrouwen konden wel een plaats verwerven in de opvoering van hoorspelen of als “speaker” voor kinderuurtjes (tantes15).
Maar wat met vrouwelijke luisteraars… . Uitingen van vrouwen inzake het radiobestel zijn
vrij zeldzaam. In het maandschrift Radio verscheen in 1924 lezersbrief van een zekere Val.
Van Ghendt Buyle waarin de gevolgen van het nog jonge medium geïllustreerd werden:
“dag - en weekbladen weten het doorgaans voor te stellen alsof, sinds we een radiotoestel
tehuis hebben, onze mannen en zonen ware huisduiven zijn geworden zijn. Dat ze, om radio, zang en spel liefje laten; dat een avondje in het gewoon café hen niet meer lust. In één
woord, dat ons mansvolk geworden is het mooiste en gezelligste huisdier. Misschien heeft
de radio wel weten te bewerken dat onze mannen niet meer heenlopen ’s avonds, maar
tehuis al het mogelijke genot uit hun toestel halen”16.
In de jaren twintig werd een radiotoestel nog niet echt aanzien als een wezenlijk onderdeel van het huishouden. Radio was toen nog een mannenaangelegenheid waar op een zolderkamertje aan geknutseld en geëxperimenteerd werd. De schrijfster van hoger vermelde
brief hekelde deze kwestie: “de huiskring telt, naast het mansvolk, ook de vrouwen, welke
omzeggens, bijna een heele dag alleen zijn. Het is dus de vrouw wiens alleenzijn het meest
uitgesproken is, en dus ook, gebeurlijk uit het radiotoestel heel wat verdrijf kan halen.
Mannen vinden doorgaans in hunne dagelijksche taak de noodige afwisseling […]17.

14

15

16
17

Radiopost, Internationale Radiolezingen. Door samenwerking van internationale instellingen, augustus
1935
In de jaren vijftig en zestig bleef deze programmering dominant. In die tijd werden de jeugdprogramma’s, naast séries zoals Kapitein Zeppos ingvuld door Nonkel Bob en Tante Terry.
Maandschrift radio, “Wat hebben wij, vrouwen, aan radio”, oktober 1924
Maandschrift radio, “Wat hebben wij, vrouwen, aan radio”, oktober 1924
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In de Verenigde Staten werd rond die tijd al ingespeeld op de behoeften van huisvrouwen. Te New Jersey werd bijvoorbeeld in de voormiddag een spijskaart voorgesteld, terwijl in de namiddag een “Radio-tea” op het programma stond. De New-Yorkse luisteraars
konden elke donderdagmiddag genieten van lesjes inzake kleine ongevallen en modeprogramma’s op zaterdag.
In de jaren dertig werd in Europa wel degelijk aandacht besteed aan vrouwen. Zowel
de Belgische openbare omroep als de omroepverenigingen en lokale stations verzorgden
praatjes voor de vrouw. Het Radiojaarboek 1934 registreerde enkele uitingen daarvan die
de huisvrouwen via de luidspreker bereikten. Men kan ze omschrijven als tips voor het
huishouden: “Een probaat middel tegen vochtige muren is, gedurende een week, alle dagen den muur instrijken met een oplossing van 2,5 kgr. aluin in 10 liters water. Dit is bijzonder aan te raden voor muren, waartegen een radio-meubel gesteld staat: een vochtige
muur kan oorzaak zijn van veel “ongemak” in het radiotoestel” [...] “ Weet gij ook dat,
indien gij Uw ajuinen schilt vlak bij een kokende moor of pot met kookend water, gij geen
“tranen” meer zult laten”18.
In de jaren dertig waren vrouwen wel sterk vertegenwoordigd in de radio-elektrische
nijverheid. De zich doorzettende fordistische geïnspireerde arbeidsdeling schiep een nood
aan laaggeschoolde arbeidskrachten voor de assemblage van radiotoestellen. Foto’s uit die
tijd tonen dan ook beelden van werkplaatsen waar hoofdzakelijk vrouwen aan de lopende
band werkten of bedrijvig waren als secretaresse. Mannen namen op het hoogste niveau
functies waar als ingenieur en technicus of onderzoeker, op het laagste niveau was men
werkzaam als draaibankwerker, operator van persen, magazijnier of meubelmaker.

2.4. Een oor op de wereld…maar een beperking van het sociale leven
Het medium radio schiep merkwaardig genoeg zijn eigen publieke sfeer, hoewel het
voornamelijk, zeker in de jaren dertig, gericht was op het individu en het gezin. Hendrik de
Man schreef hierover in zijn memoires (hfdstk. 6 p. 89, 1951): “ Mijn weg leidde door een
moderne wijk in een voorstad. Zij bestond uit ééngezinswoningen, die door hun individuele
karakter prettig afstaken tegen de huurkazernes die dichter bij het stadscentrum lagen. Het
was mooi, warm voorjaarsweer en de ramen van de meeste woonkamers stonden open.
Terwijl ik langs de rij voortuintjes liep, kon ik van begin tot eind een radioreportage van
18

VAN DYCK (red.), “Wat wij voor u noteerden”., Radiojaarboek 1934., p 483.
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een interlandwedstrijd volgen. Alle bewoners van deze afzonderlijke huizen luisterden afzonderlijk naar deze uitzending. Ik kreeg het zo benauwd als bij een nachtmerrie. Ik dacht
daarbij aan Jean Jaurés beschreven “angoisse sociale” - het met angst vermengde onbehagen dat men gevoelt als men denkt aan de geheimzinnige psychische krachten die het
raderwerk der samenleving bijeenhouden, doordat zij aan miljoenen mensen, zonder dat
die dit weten, de wetten voor hun gedag opleggen.”19
Voor het eerst in de geschiedenis wisten onbekende mensen die elkaar ontmoetten wat
de ander naar alle waarschijnlijkheid de avond ervoor gehoord had: de wedstrijd, het hoorspel, een toespraak, het nieuws20. Na verloop van tijd werd het programma aanbod steeds
gevarieerder waardoor men kon luisteren naar smaak en voorkeur. In België had de Nationale Omroep hoofdzakelijk een opvoedende rol die weerspiegeld werd in de uitzendingen
van klassieke muziek en voordrachten. De lokale stations, die hun inkomsten uit reclame
haalden, probeerden een zo groot mogelijk publiek te bereiken met een “licht” programmagenre en lokaal nieuws.

2.5. Naar de radio luisteren: thuis, op café…maar ook in de auto
In het begin van de jaren dertig leek het plaatsen van een ontvanger in de wagen onmogelijk. Er was onvoldoende plaats voor een behoorlijke antenne, de ontvangst werd gestoord en de voeding vormde een probleem. Dankzij de ontwikkeling van lampen met sterke versterkingseigenschappen slaagde men erin om met een kleine antenne radioprogramma’s op te vangen. De ontvanger werd tenslotte aangesloten op een starterbatterij van 6 of
12 volt. Storingen werden echter doorgegeven door de ontsteking en de dynamo en dienden ontstoord te worden.

2.6. De verspreiding en verbreiding van muziek
De kunst waarvoor de radio in die jaren twintig en dertig het meest betekende was de
muziek. Deze kunstvorm werd al vóór 1914 mechanisch (optisch, naalden op in bakeliet
uitgesneden groeven) gereproduceerd in de vorm van de bakelieten 78-toerenplaat. In het
19
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’30 in België, ASLK, Ludion, 1994, p. 13.
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interbellum kwam de grammofoon in het bereik van de massa, maar werd in de jaren dertig
vervangen door de pick-up, aangesloten op een radiotoestel of geïncorporeerd. In de Verenigde Staten genoten de “Juke-Boxes” (Rock-Ola, Wurlitzer) een grote populariteit.
De radio oversteeg de beperkte afspeelduur van de grammofoonplaat. Daar muziek nu
op afstand kon worden gehoord konden een in theorie onbeperkt aantal luisteraars langer
dan 5 minuten achter elkaar naar muziek luisteren. De “airplay” stimuleerde de platenverkoop en minderheidsmuziek, waaronder klassieke muziek. De radio veranderde muziek
niet en had er beslist minder invloed op dan theater en film omdat het een massapubliek
wist te bereiken dat thuis kon bepalen op welk station men wou afstemmen (Nationale omroep, regionale zenders, buitenlandse stations).

2.7. Particuliere opnames van radio-uitzendingen
In de jaren dertig werd het mogelijk om zelf geluidsopnamen te maken met behulp van
een radiotoestel en een apparaat om fonoplaten te snijden. Tegen die tijd beschikte men in
vrijwel alle bevolkingslagen over een fototoestel. Beelden kon men nu ook laten spreken,
hetgeen men in een Amerikaans liedje al verzucht had: “if I had a talking picture of you”.
Niet alleen de stem van personen uit de onmiddellijke omgeving werd op die wijze geregistreerd, maar ook muziek en de stem van leiding gevende personen die via de radio de wereld toespraken. Een vriend van een reporter van Humoradio (de voorloper van het weekblad Humo) had in 1938 de stem van o.m. Koning Albert I, Franklin D. Roosevelt (de
Amerikaanse president), Benito Mussolini (de dictator van fascistisch Italië) en fragmenten
van toespraken met behulp van zijn radiotoestel voor de “eeuwigheid” vastgelegd. Het
opnametoestel, al dan niet in een meubel, zag eruit als een elektrische grammofoon en bestond uit een elektrische motor, een gietijzeren draaischijf, een snijdoos en speciale uitrusting die de “cutter” zijdelings te bewoog om een doorlopende groef of ril op de plaat te
bekomen. Het was voldoende om de “cutter” parallel met de luidspreker van het radiotoestel te plaatsen of de klemmen te verbinden met een afzonderlijke luidspreker: “vanaf dit
moment kan de reportage van een voetbalmatch, een interview met poeske Scherens21, een
toespraak van den eersten minister, of eender wat op de plaat opgenomen worden”,
schreef men in Humoradio22.

21
22

Zevenvoudig wereldkampioen sprint op de baan
Humoradio, “Zelf-enregistreren van fonoplaten”, 22 mei 1938
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In de handel kon men aan een redelijke prijs een koolmicrofoon aanschaffen die werkte
op een zaklampbatterij. Deze klemmen van deze microfoon met pick-uitgang dienden achteraan op het toestel worden aangesloten. Van zodra in de microfoon werd gesproken begon de naald te trillen.
Vooral het onderwijs maakte gretig gebruik van deze innovatie. Liefhebbers en professionele technici vervingen hun radio door een versterker en de koolmicrofoon door een
kristal -, band, - condensator, - of dynamische microfoon. Net als met fototoestellen waren
modellen tussen 50 en 10.000 frank verkrijgbaar. Een volledige uitrusting (microfoon, versterker, voorversterker, snij-apparaat) werd geschat op een prijs van om en bij de 5.000
frank.23.

2.8. Radio en grammofoon in het onderwijs
De grammofoon had in de jaren twintig niet alleen de weg naar de Belgische woonkamers gevonden, ook het onderwijs maakte er gebruik van. Het apparaat werd niet alleen
ingeschakeld bij het onderricht in de moedertaal en de vreemde talen. Ook in de lessen
(muziekgeschiedenis) bewezen de platen grote diensten: “in de jongste tijden is zelfs de
grammofoon in Duitsland aangewend in de lessen van hedendaagsche geschiedenis. Als
toelichting bij één der moderne hoofdnamen moet het wel indruk maken op de leerlingen
wanneer men hun een voordracht of enkele korte zinnetjes ka laten hooren van deze grote
kunstenaars, staatslieden of geleerden24. In de “grammofonische” boekerij te Berlijn bestond zelfs een bijzondere inrichting (“lautbibliotheek”) , waar men de stem van vooraanstaande land- en tijdgenoten “bewaarde”.
Uit het verslag Blavier over de begroting van kunsten en wetenschappen bleek dat in
1929 alle staatsnormaalscholen voorzien waren van een grammofoon en grammofoonplaten voor het aanleren van de moderne talen: “het toestel dat verkozen werd omvat een apparaat dat het mogelijk maakt een zelfden zin te herhalen zoo dikwijls als verlangd wordt.
Onder de reeksen van grammofoonplaten, aan de scholen toevertrouwd, is er een nederlandsche reeks die toelaat in de vlaamsche scholen de nadruk te leggen op de behoorlijke
uitspraak en in de Waalsche scholen, door middel van de rechtstrekse methode, de eerste
beginselen van de Nederlandse taal aan te leren, met de zekerheid dat de leerlingen een
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Humoradio, “Zelf-enregistreren van fonoplaten”, 22 mei 1938
Het Laatste Nieuws, 4 maart 1929
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behoorlijk uitgesproken taal zullen te horen krijgen. Iedere school bezit eveneens Franstalige grammofoonplaten25.
De mogelijkheid om radioprogramma’s, toespraken, muziek, nieuwsberichten op te
nemen van de radio met behulp van een platensnijder vergrootte gaf op dit gebied nog
meer mogelijkheden.

2.8.1. De radio in een educatieve rol: de Belgische schoolradio

In de loop van 1931 startten in België onderhandelingen op het Ministerie van Kunsten
en Wetenschappen inzake de oprichting van een Nationale Officie voor Schoolradio. Omdat de regering echter niet over de brug kwam met de nodige kredieten besloot het N.I.R.
de kosten te dragen. Het N.I.R. keurde de statuten van het Nationaal Officie voor Schoolradio goed. In december werd besloten om samen met het Departement van Kunsten en
Wetenschappen over te gaan tot experimentele uitzendingen26. Deze waren toegespitst op
de leerprogramma’s van het middelbaar, - normaal, nijverheids, - en beroepsonderwijs.

2.9. Auteursrechten: een verwarrende kwestie
In de jaren dertig ontstonden in België heel wat geschillen inzake auteursrechten. De
Belgische wetgeving inzake deze materie klom op tot de Wet van 22 maart 1896 waarmee
de rechten van componisten, schilders, tekenaars, schrijvers en beeldende kunstenaars
werden verdedigd. Het auteursrecht werd vastgesteld voor van 50 jaar na de dood van de
auteur. Eigenaars van een nagelaten werk genoten aldus het auteursrecht over een periode
van een halve eeuw nadat het werk uitgevoerd, uitgegeven of tentoongesteld was.
Met de Wet van 25 juni 1921 werden deze rechten verlengd met 10 jaar voor werken
die tussen 4 augustus 1914 en 4 augustus 1924 werden uitgegeven of nog niet in het publieke domein waren gevallen bij het afkondigen van de wet. De rechtsgeldigheid van deze
wetten werd bovendien bekrachtigd door de internationale overeenkomsten van Bern en
Rome. Daarnaast verenigden auteurs zich in de Maatschappij der Schrijvers, Toonzetters
en Muziekuitgevers met hoofdzetel in de Rue Chaptal te Parijs. Het beheer voor België,
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Het Laatste Nieuws, 24 maart 1929
VAN DYCK., “Radio-uitzendingen voor de scholen”, Radio Jaarboek 1934, p. 226
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Nederlands Indië en het Groot-Hertogdom Luxemburg bevond zich in de Kunstlaan 10 te
Brussel27.
Thuis had iedereen het recht om naar muziekwerken op grammofoonplaat en radio te
luisteren. Vanaf het moment dat een toestel in een openbare plaats werd aangewend diende
men echter een auteursrecht te betalen die wel eens verward werd met belastingen of de
omroeptaks. De maatschappij van auteursrechten had daarvoor tarieven vastgelegd die
varieerden al naar gelang de belangrijkheid en de ligging van de publieke gelegenheid.
Voor een grammofoon betaalde men in kleine instellingen minstens 80 frank plus 8 frank
per jaar. Een radio met pick-up diende men 400 frank plus 40 frank neer te tellen. In gelegenheden waar het gebeuren dagelijks met muziek werd opgeluisterd zoals cafés, winkels
en tentoonstellingen betaalde men een minimum van 30 tot 300 frank per maand en meer
al naar gelang de belangrijkheid van de plaats. Overtreders werden eerst bestraft met een
proces verbaal. Wie de wetgeving bleef negeren werd een verbod opgelegd door de Vereniging voor Auteursrechten en voor de rechtbank gedagvaard. Er bestond evenwel grote
verwarring rond deze wetgeving. De wet van 1886 werd door veel rechtsgeleerden als verouderd bestempeld. Men was van oordeel dat wet alleen betrekking had op de uitvoering
van muziek- en toneelstukken en niet op de beluistering of ontvangst28.
De Maatschappij van Schrijvers en Toondichters (Société des Auteurs et Compositeurs) meende voor openbare weergaven van muziek met een radiofonisch toestel recht te
hebben op een vergoeding. Veel café-uitbaters en winkeliers lapten dit aan hun laars of
trachtten het betalen van de rechten te ontduiken. Sommige caféhouders plaatsten een radiotoestel in aan de gelagzaal palende ruimte. De verwarring werd nog groter toen de
Vlaamse kunstenaars in reactie op Société des Auditeurs et Compositeurs een Nationale
Maatschappij Voor Auteurs (N.A.V.E.A.) in het leven riepen. De wetgeving impliceerde
eveneens dat voor jonge muziekgenres zoals het opvoeren en de reproductie van jazzmuziek altijd rechten dienden te worden bepaald. Van 4 tot 6 november ’33 kwam het tot eerste vergadering van de “Confédération des Travailleurs Intellectuels” te Genève om deze
toestand te bespreken en in 1935 werd een internationale conferentie gehouden29. Men
bleek echter in een patstelling verzeild te zijn geraakt.
In de rechtspraak werden overigens tegenstrijdige vonnissen geveld mbt. deze kwestie.
Zo werd op 29 oktober 1936 een zekere Scarbel uit Moeskroen aangemaand om deze ver-

27
28
29

VAN DYCK., “Radio en auteursrechten”, Radio jaarboek 1934 p. 331
VAN DYCK., “Radio en auteursrechten”., Radio jaarboek 1934., p. 332
VAN DYCK., “Radio en auteursrechten”., Radio jaarboek 1934., p. 334

535

goeding te betalen omdat hij aan de gevel van zijn handelspand een luidspreker had geïnstalleerd. De man weigerde echter en werd door de Maatschappij van dichters en toondichters voor het gerecht gedaagd. De Wet op auteursrechten stipuleerde dat geen enkel muziekstuk zonder toestemming van de auteur in het openbaar mocht worden gebruikt. Het
tribunaal oordeelde echter dat de openbare weergave van radiofonische uitzendingen tot
geen enkele betaling aanleiding gaf. De Moeskroense handelaar had gebruik gemaakt van
een radio-uitzending. In België betaalden de radiostations op voorhand overeengekomen
auteursrechten30.

2.10. De oorlogsjaren
Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), met zijn onverzadigbare behoefte aan
nieuws, kreeg de radio vooral betekenis als politiek instrument en nieuwsmedium. Het aantal toestellen nam aanzienlijk toe in alle landen, behalve in de gebieden die erg onder de
oorlog te lijden hadden. In de bezette gebieden zoals België werd het luisteren naar geallieerde zenders verboden of moesten de radiotoestellenworden ingeleverd worden bij de
bezetter. Radiodistributiecentrales, die men op relatief eenvoudige wijze kon controleren
en censureren bleven, bleven echter werkzaam.

30
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10. Slot

10.1. Algemene conclusie
De productie van omroepontvangers was een initiatief van de telegrafie-industrie die de
apparaten voor draadloze telegrafie en telefonie die tijdens de oorlog waren gebruikt wilde
commercialiseren. Na de oorlog ontstonden een aantal radio-elektrische bedrijven die fusioneerden met de Société Belge Radio-électrique. Deze maatschappij was in 1922 gesticht
op initiatief van de Société Anonyme de Télégraphie sans fil (S.A.I.T., 1913-) en een
aantal belangrijke Belgische banken. De nieuwe maatschappij was bedoeld als productiepoot voor zenders en ontvangers. Dankzij S.A.I.T. en de bedrijven waarmee ze fusioneerde
(S.I.B., S.N.R.) kon de S.B.R. beschikken over een groot aantal Belgische brevetten.
De Société Belge Radio-électrique was de eerste nationale firma die in 1923-1924
overging tot de serieproductie van relatief gebruiksvriendelijke omroepontvangers; de Ondolina. België telde toen nog geen radiostations en de weinige luisteraars die het land toen
telde zagen zich genoodzaakt om af te stemmen op buitenlandse zenders. Om de verkoop
van radiotoestellen rendabel te maken richtte de S.B.R. in 1923 Radio-Bruxelles op, een
station met neutrale strekking dat een jaar later omgedoopt werd in de S.A. RadioBelgique. De privé-zender profileerde zich als officieuze staatszender, maar was verre van
een nationaal station. De uitzendingen geschiedden in het Frans, hetgeen de Vlamingen een
doorn in het oog was. Ook zij wilden bediend worden in de moedertaal. Het verlieslatende
Radio-Belgique wilde of kon daar niet aan voldoen. In de tweede helft van de jaren twintig
ontstonden, vooral in het Franstalige landsgedeelte een aantal lokale stations. Veel waren
het er niet, want de oprichting van een zender was afhankelijk van toelatingen. Die werden
nauwelijks verstrekt omdat de overheid zich wel kon vinden in Radio-Belgique als “neutraal” en “nationaal station”. De zender bezat de facto een monopolie. In Vlaanderen bleef
het opvallend stil. Enkel in Antwerpen (1926) en Kortrijk (1928) ging een zender de ether
in. De private stations leefden van giften en etherreclame. De taks die door de overheid
werd geheven op het bezit van een ontvanger was een controlemiddel en diende niet om de
omroepinitiatieven te financieren. De onvrede over Radio-Belgique bleef groeien. Ook het
relaisstation dat opgesteld werd in de Antwerpse dierentuin (Radio-Zoölogie, 1927) was
niet bevredigend. De Vlamingen vreesden dat na verloop van tijd Radio-Belgique de radiotaks zou worden toegewezen. Er ontstonden ideologische en politiek gekleurde omroep-
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verenigingen die zelf radio wilden maken. Uiteindelijk slaagden de katholieken met steun
van de boerenbond erin om in 1929 in samenwerking met Radio-Belgique een tweelingzender te bouwen te Veltem waar de eerste volwaardige Vlaamstalige uitzendingen werden
verzorgd. De overheid had zich echter het voorrecht toegekend om de zenders tegen kostprijs te kunnen overnemen. In 1930 werd uiteindelijk een Nationaal instituut voor RadioOmroep/ Institut National de Radiodiffusion gesticht dat vanaf 1 februari 1931 begon uit te
zenden. Franstalige en Vlaamstalige omroepverenigingen werden een deel van de zendtijd
toegekend. De staatsomroep werd gefinancierd door de radiotaks. Er werden slechts een
tiental lokale stations toegelaten. Vier in Vlaanderen en ongeveer acht in het Franstalige
landsgedeelte.
De Belgische radio-elektrische nijverheid was in de jaren twintig in hoofdzaak een
amateuristische bezigheid. In het zog van de S.B.R. ontstonden tal van etablissementen,
handels, elektricien-constructeurs en maisons die zich gingen toeleggen op de bouw van
radiotoestellen en de verkoop van accessoires voor de zelfbouw. Vanaf de vroege jaren
twintig waren nochtans al fabriekstoestellen op de markt. Ze waren heel duur en in principe enkel bereikbaar voor de bemiddelden. Circa 75% van de omroepontvangers werd gebouwd door de zogenaamde radioamateurs die zich verenigd hadden in clubs en verenigingen waar zend- en ontvangstproblemen werden bestudeerd en aan vulgarisatie van de radio-elektrische principes werd gedaan. De overheid stond lange tijd wantrouwig tegenover
het zenden en ontvangen. Pas in 1927 kwam er een zekere vrijheid.
De eerste radiotoestellen waren kristalradio’s die geen stroom behoefden. In de vroege
jaren twintig kwamen echter al snel versterkerlampen op de markt die het kristal zouden
verdringen. Al snel werden lampen toegevoegd en de plompe, moeilijke hanteerbare werden gevoed met loodzware batterijen. Met de voortschrijdende elektrificatie van steden en
gemeenten kwamen in de periode ’28-’29 ontvangers op de markt die rechtstreeks op het
lichtnet konden worden aangesloten. Ze waren veel gebruiksvriendelijker en compacter.
Voortaan had men geen bijzondere kennis meer nodig om een toestel te kunnen bedienen.
Ten gevolge van de tegenstellingen in de omroepwereld en het naoorlogse economische klimaat kwam de verkoop van radiotoestellen en dus ook de dus ook de expansie van
de radio-elektrische nijverheid in de jaren twintig eerder moeilijk op gang. In de periode
’23-’24-’25 boekte men bevredigende resultaten. De conjuncturele crisis van 1925-1926
zorgde voor stagnatie. De zogenaamde “années folles” die erop volgden brachten relatieve
beterschap. Desondanks bracht 1928, toen de economische motor opnieuw begon te sputteren, een nieuw dieptepunt voor de aangroei van ontvangers met zich mee. Samenvattend
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kan gesteld worden dat de aangroei van het aantal geregistreerde toestellen in de jaren
twintig de economische conjunctuur volgde. In het zog van de S.B.R. ontstonden nieuwe
Belgische ondernemingen met de Etablissements Jean Bonhomme (Orthodyne, Luik,
1922-), R.B.C. (Tongeren, 1925), Philips Radio Belge (Brussel, 1925-), S.I.C.E.R (Machelen, 1927-1933), Radio Industrie Belge (Verviers, 1927-1928), Rubis (Fontaîne
L‘Evêque, 1929-), Novak (Brussel, 1929-) en Fonior (Weco, Brussel, 1929-) als belangrijkste protagonisten. Daarnaast gingen ook producenten van elektrisch en telefonisch materiaal zoals Bell Telephone (Antwerpen, 1882-) ontvangers produceren. De grote doorbraak bleef vooralsnog uit. In 1920 werden 26 toestellen geregistreerd, eind 1929 waren er
dat nog maar 44.061. Toch zijn er indicaties dat dit beeld genuanceerd dient te worden.
Veel luisteraars lapten de luistertaks aan hun laars omdat die als een belasting beschouwd
werd. In de jaren twintig slaagden de fabrikanten erin om de nationale markt te bevoorraden. De vraag was nog beperkt en fabriekstoestellen waren echte luxeproducten. Over de
in- en uitvoer van omroepontvangers is voor deze periode vrijwel niets bekend. Radio was
een onderdeel van een ruime elektromechanische nijverheid die in de jaren twintig uitgroeide tot een echte “speerpuntector”. Het jaar 1929 luidde het begin van een structurele
crisis in en toenemende concurrentie van buitenlandse producenten. De nationale nijverheid, die nog in volle ontwikkeling was kreeg het moeilijk om de concurrentie met de
Duitse, Amerikaanse en Nederlandse toestellen aan te gaan. Vooral Philips, die zich in
1925 in Brussel had gevestigd en neigde naar monopolisering van de markt, wierp zich op
als een geduchte concurrent voor de S.B.R. In 1929-1930 bouwde de Nederlandse producent in Leuven een voor die tijd hypermoderne fabriek waar op massale schaal ontvangers
werden geproduceerd.
In de jaren dertig kwam, ondanks de crisis, de grote stap voorwaarts. Tussen 1930 en
1940 steeg het aantal geregistreerde toestellen van 76.872 naar 1.130.826. Voorwaar spectaculair. De start van het N.I.R./ I.N.R. was ongetwijfeld dé bepalende factor. Andere stimulansen waren de voortschrijdende elektrificatie van steden en gemeenten, de populariteit
van de lokale stations, betalingsfaciliteiten, de introductie van gebruiksvriendelijke toestellen en de standaardisering, uniformering en modernisering van de productie en de daaruit
voortvloeiende prijsdalingen. Vanaf 1931 groeide het aantal radiotoestellen jaarlijks aan
met meer dan 100.000 toestellen. De Belgische markt was toen nog verre van verzadigd en
bood perspectieven aan fabrikanten, handelaars, invoerders en investeerders. In de eerste
helft van de jaren dertig werd de markt echter overspoeld door buitenlandse (Nederlandse,
Duitse, Amerikaanse) voortbrengselen. Er ontstonden weliswaar nieuwe Belgische bedrij539

ven zoals Radio R.R. (1930-), Isis Radio (Brussel, 1932-), S.I.E.R.A (Brussel, 1932-),
Scarabee (St.-Pieters-Woluwe, 1932-), E.R.E.A. (Wijnegem, 1933-) en Barco (Poperinge,
1933-1938), maar het was moeilijk optornen tegen het buitenlandse geweld. De Belgische
overheid had te lang getalmd met het verhogen van de tolmuren. De omringende landen
probeerden de crisis te exporteren door hun toevlucht te nemen in protectionistische maatregelen (contingenteringen, monetaire devaluatie, een deflatoir beleid, tolmuren, etc.)
waardoor een exportland als België zwaar getroffen werd. De Belgische radioconstructeurs
slaagden er in de vroege jaren dertig niet in om een voet tussen de deur te krijgen in het
buitenland. Bovendien konden ze in eigen huis de concurrentie met de buitenlandse producten maar moeilijk aan. Pas met de verhoging van de douanetarieven in 1932 en met de
devaluatie van de Belgische frank in 1935 kwam er ademruimte voor nieuw Belgisch initiatief. Vanaf 1934 is de opgang van de “nationale” productie duidelijk waarneembaar. De
invoer nam gevoel af, de bescheiden export nam jaarlijks toe en nieuwe Belgische ondernemingen werden gesticht. Tussen 1935 en 1937 kende de Belgische economie een korte
heropleving. In deze korte tijdspanne ontwikkelde zich een radioproductie die men nationaal zou kunnen noemen: Belgisch kapitaal, materiaal en personeel. Meer dan de helft was
gesitueerd in de Brusselse agglomeratie. Fabrikanten zoals Soniclair (Brussel, 1934-), de
Fabrique Nationale Radio-Electrique (F.N.R., Brusssel, 1934-), Cobar (Poperinge,
1934-), Radio Industrie Nationale (Brussel, 1934-1937), Socora (St.-Agatha-Berchem,
1934-), Semda (Brussel, 1936-), Ideal Radio (Brussel, 1936), S.B.R (Brussel, 1922-) en
Philips Radio Belge (Leuven) stapten mee in de economische nationalistische oproep van
de overheid om Belgische producten te promoten. In andere gevallen gingen invoerders
ook eigen radiotoestellen vervaardigen. De Aurièma Radio Corporation, die in de eerste
helft van de jaren dertig tal van Amerikaanse merken invoerde, bracht een eigen merk op
de markt: Alfa Radio (Brussel, 1934). Ook la Générale Belge de Radiophonie ging de
assemblage van Schaub (Oostenrijk) combineren met eigen productie. Vanaf circa 1934
vervaardigde men toestellen onder de merknaam G.B. Daarnaast ontstonden tal van nieuwe kleine Belgische ondernemingen (o.a. toeleveringsbedrijven), terwijl reeds bestaande
firma’s de lijn van de “nationale productie” doortrokken. Bovendien moesten de Belgische
radiotoestellen omstreeks het midden van de jaren dertig kwalitatief niet meer onderdoen
voor de buitenlandse merken en waren ze in veel gevallen goedkoper. Ook zij introduceerden aan het eind van de jaren dertig technische innovaties zoals het “magische oog”, motorafstemming, preselecties en druktoetsen. Enkel inzake lampenproductie bleef België een
absolute dwerg. De Verenigde Staten waren na ’34 teruggedrongen als invoerder van ra540

diotoestellen, maar inzake lampeninvoer groeiden ze uit tot marktleider. Ze verdrongen
daarbij de kampioen van de Europese lamp (Nederland) in 1937 van de troon. Omstreeks
’37 bereikten de bedrijvigheden een hoogtepunt en bedroeg de uitvoer van volledige radioelektrische toestellen in waarde zelfs meer dan de invoer. Men kan dus stellen dat de Belg
vanaf ’35 in hoofdzaak Belgisch kocht. Volgens schattingen, officiële cijfers zijn er niet,
stelde de radio-elektrische nijverheid toen circa. 12.000 mensen te werk. De S.B.R. had op
haar hoogtepunt een goede 1.500 mensen in dienst.
Inmiddels hadden een aantal buitenlandse firma’s, aangetrokken door de relatief lage
lonen en het goed opgeleide personeel, een productie-eenheid opgestart op Belgische bodem of werden toestellen in licentie vervaardigd door Belgische firma’s met Belgisch kapitaal en Belgisch personeel. De belangrijkste waren Philips Radio Belge (Nederland, Leuven, 1930-), Loewe (Duitsland, Brussel, 1930-), Radio-Cosmophone (Duitsland, Braun,
Brussel, 1933-), Ecko (Verenigd Koninkrijk, Antwerpen en Haren, 1934), Erres (Nederland, Brussel, 1934), Ultra Electric Belge (Verenigd Koninkrijk, Brussel, 1935-) en Radio
Suédois Stern & Stern (Zweden, Brussel, 1939-).
De radio-elektrische nijverheid had in de jaren dertig minder te lijden onder de crisis
dan andere economisch sectoren, maar ook zij werd geconfronteerd met de ontwrichtende
gevolgen. Het belangrijkste slachtoffer was S.I.C.E.R. (Machelen, 1927-1933). In 1933
werd de onderneming door de belangrijkste medewerkers evenwel voortgezet onder de
naam Cer (Brussel, 1933-1938) en Radio-Cer (Brussel, 1938-). Desondanks werden gedurende de jaren dertig bijna maandelijks nieuwe bedrijven en bedrijfjes gesticht. Het is dan
ook moeilijk om uit te maken hoeveel het er waren, maar hun aantal moet in de honderden
gelopen hebben. Veel kleine bedrijfjes hielden het echter nog geen jaar vol. Een groot aantal ondernemingen - exhaustief cijfermateriaal is niet voorhanden - sloten verscheidene
dienstjaren af met rode cijfers. Opvallend is ook dat tal van fabrikanten van de eerste generatie (jaren twintig) verdwenen.
Naast de crisis had de radio-elektrische nijverheid ook te kampen met interne en organisatorische problemen. In de jaren dertig had zich enerzijds een professionalisering, standaardisering en uniformering van de productie doorgezet, maar anderzijds had een tweede
vulgarisatiegolf negatieve gevolgen voor handel en productie. Tal van handelaars, elektriciens en invoerders roken winst en gingen zich met radiotoestellen bezighouden. Veel
mensen - zelfs elektriciens - waren echter te weinig onderlegd op het vlak van de radioelektriciteit. Dit leidde tot de vervaardiging van onbetrouwbare ontvangers en oneerlijke
concurrentie. Het grootste probleem vormde de verkoop of het aanbieden van bekende
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merken onder de prijs die door de fabrikant naar voor werd geschoven. Gedurende de jaren
dertig heeft men in talloze verenigingen, genootschappen en syndicale kamers gepoogd om
de misbruiken te beteugelen. Het bleek echter moeilijk om de diverse partijen - fabrikanten, handelaars, invoerders - op één lijn te krijgen. Van een echte corporatieve geest, die de
radio-elektrische wereld centraliseerde onder één regulerend orgaan is nooit echt sprake
geweest. De belangen waren te uiteenlopend en niet of nauwelijks op elkaar af te stemmen.
Het succes van veel initiatieven was wisselend en de draagwijdte in de meeste gevallen
beperkt. Dit leidde ertoe dat de grote producenten (S.B.R., Philips, Telefunken) gepoogd
hebben om de markt te monopoliseren en te controleren door het uitbouwen van een netwerk van agenten en officiële verdelers die toestellen verkochten aan de vastgelegde prijs
en in staat waren een goede dienstverlening inzake herstellingen te bieden aan hun cliënteel. Het systeem van consignatie en depot had echter het nadeel dat het moeilijk was om
de verkoop in te schatten. Onverwachte gebeurtenissen in de internationale politiek en het
grillig verloop van de conjunctuur werkten overproductie in de hand, waardoor de verkopers met overstock te kampen hadden. Aangezien er jaarlijks nieuwe series op de markt
werden gebracht dienden de toestellen van het vorig jaar met kortingen te worden verkocht. Daarnaast ondervond de Belgische radio-elektrische nijverheid concurrentie van de
radiodistributiecentrales die in tal van gemeenten omstreeks 1931-1932 als paddestoelen
uit de grond waren geschoten. In tegenstelling tot Nederland, waar deze vorm van radiodiffusie reeds in de jaren twintig op gang was gekomen, kende de Belgische radiodistributie
niet hetzelfde succes. Vergunningen lieten op zich wachten en na verloop van tijd werd het
interessanter voor de consument om een lampenradio aan te schaffen. Na 1935 werd het
belang van deze centrales steeds minder groot.
In de jaren dertig werden de belangrijkste radio-elektrische productie-eenheden gekenmerkt door moderne uitrusting, heldere gebouwen en de nieuwste productietechnieken.
Serieproductie en de kettingmethode werden veralgemeend. De grootste bedrijven zoals
Philips en de S.B.R. streefden een zo groot mogelijke economische autarchie na. Men
trachtte zoveel mogelijk, zoniet alle onderdelen, zelf te vervaardigen. Philips was daar het
schoonvoorbeeld van. De S.B.R. volgde, enkel de lampen waren van Amerikaanse oorsprong. Philips heeft meerdere malen geprobeerd om de S.B.R. over te nemen. Veel is hier
niet over bekend, maar vóór de Tweede Wereldoorlog wist de belangrijkste Belgische fabrikant dit te vermijden. Mogelijk biedt een onderzoek van het Philips bedrijfsarchief te
Brussel perspectieven.
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Helaas kwam de economie in de tweede helft van 1937 en 1938 opnieuw in een regressie terecht en werd het internationale protectionisme opnieuw verscherpt. De vraag liep
sinds 1937 terug en de fabrikanten bezondigden zich aan overproductie. Ook in 1936 hadden de fabrikanten de omvang van de productie reeds verkeerd ingeschat, maar door het
aanbieden van eindereeks modellen had men de stocks weten op te ruimen. In 1938 was dit
niet vanzelfsprekend. Bovendien kwam het dreigende oorlogsgeweld steeds dichterbij. In
de radio-elektrische nijverheid zakten zowel de invoer, uitvoer als de verkoop van radiotoestellen in. De resultaten waren echter nog steeds niet deplorabel te noemen. In 1937 en
1938 werden nog respectievelijk 129.940 en 108.000 toestellen (onder het niveau van
1931) geregistreerd. In laatstgenoemde jaar bedroeg de export van volledige toestellen nog
steeds iets meer dan de import. Desalniettemin had zich een proces van afglijding ingezet.
In 1939 vonden slechts 29.405 toestellen hun weg naar de huiskamers. Daarmee dook men
onder de verkoopscijfers van 1930. De cirkel leek rond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd deze nog jonge nijverheidstak gekortwiekt door het optreden van de Duitse bezetter
die een censuurbeleid voerde. Uiteindelijk leidde dit zelfs tot de confiscatie van ontvangers.
Ondanks alle politieke, sociale en economische problemen had een jonge nijverheidstak zich in een kleine natie als België tijdens de jaren dertig weten staande te houden.
Sterker nog; men kan zelfs gewagen van een zekere bloei tussen 1935 en 1937. De Belgische radio-elektrische producenten hadden de Belgische markt heroverd en slaagden erin
om - weliswaar op bescheiden niveau - uit te voeren. De Belgische producten stonden bekend als degelijk, goedkoop en betrouwbaar. De Belgische radio-elektrische nijverheid
leek zich dus te ontwikkelen tot een belangrijke subcategorie van een ruime elektromechanische industrie die in het interbellum de rol van speerpuntsector vervulde. Het afkondiging van protectionistische maatregelen zoals de verhoging van de tolmuren en monetaire
devaluatie hadden slechts een kort aanzuigeffect. Van zodra de omringende landen dezelfde koers gingen varen werden de positieve effecten teniet gedaan en kwam men opnieuw
in een vicieuze cirkel terecht. Bovendien kwam het verzadigingspunt - in de jaren dertig
geschat op circa. 1.500.000 ontvangers - voor de verkoop van radiotoestellen met het
voortschrijden der jaren steeds dichterbij. Naar alle waarschijnlijkheid zou het zonder de
oorlog in de eerste helft van de jaren veertig bereikt zijn geweest. De productie van televisietoestellen en televisieomroep zou dan wellicht nieuwe perspectieven geboden hebben.
Helaas vertoonde België in de jaren dertig op televisioneel gebied reeds een aanzienlijke
achterstand op het buitenland. Er waren problemen met de uitbating en het beeldformaat,
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de invulling van de programma’s en het doorsturen van de beelden over een groot gebied.
Bovendien waren de ontvangers nog veel te duur om een massapubliek te bereiken. Zolang
het medium technisch niet op punt stond zag de overheid dan ook het nut niet in om een
televisiedienst uit de grond te stampen. In Engeland, Duitsland en Frankrijk was dat omstreeks 1936, toen begonnen werd met de eerste publieke uitzendingen,wel al het geval.
Wat vaststaat is dat radio in de jaren dertig een steeds grotere rol ging spelen in het dagelijks leven. Het medium bood een oor op de wereld, maar impliceerde tegelijkertijd een
beperking van het sociale leven. Bovendien droeg het bij tot een onbewuste bijkomende
indeling van de vrije tijd. Met de oorlog voor de deur werd duidelijk dat radio een zeer
invloedrijk instrument was voor de indoctrinatie, manipulatie en het bespelen van de massa.
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