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Inleiding 

 
Het vallen van de bladeren wordt al sinds mensenheugenis verbonden met een diepgaande 

symboliek. Elke herfst lijkt de natuur een trage dood te sterven, om vervolgens in de lente terug 

tot leven te komen. Maar wat als de lente geen nieuw leven brengt? Wat als de bladeren vallen en 

niet wederkeren? Hoe zien we het verschil tussen de tijdelijke dood van de herfst en de 

definitieve dood? De gemakkelijkste methode is uiteraard wachten tot de lente. 

Nu vele jaren later is de lente aangebroken en kunnen we terugkijken naar de herfst van de jaren 

’70. Met de wijsheid der jaren kan nu uitgemaakt worden welke dood de bladen tijdens deze 

herfst stierven – en waarom deze precies vielen. Tijdens de kille jaren ’70 raasde namelijk een 

storm door de krantenwereld. Voorbij waren de zekerheden van voordien, nu vervangen door 

een werelddaverende crisis. Elke krant werd tot op zekere hoogte hier een slachtoffer van. Het 

voortbestaan van de geschreven pers leek plots niet meer vanzelfsprekend. De vraag hoe leefbaar 

de democratie was zonder een gezonde, vrije en veelzijdige pers brandde op vele lippen. De diepe 

crisis die de geschreven pers bedreigde, werd eveneens beschouwd als een bedreiging voor de 

democratie zelf. Dit sentiment kwam tot uiting in de wet van 27 december 1974, dewelke zichzelf 

tot doel stelde de diversiteit binnen de geschreven pers te beschermen. Het definieerde een 

‘gezonde’ pers als vrij, veelzijdig en gevarieerd. Hoe kan een democratie overleven, indien het 

volk – dat de politieke macht zou moeten hebben – ongeïnformeerd haar beslissingen moet 

nemen? Deze filosofie indachtig, bekeken de politici de krantenwereld met enige bezorgdheid.  

Het was ook toen dat er eerst gewag werd gemaakt van het einde van de krant – een claim die 

sindsdien bijna jaarlijks door generaties van onheilsprofeten werd herhaald. Het blijvende 

voortbestaan van de krant als medium lijkt deze stellingen te logenstraffen. Toch moet 

voorzichtig omgesprongen worden met dit feit. Hoewel kranten nog niet ter aarde gegaan zijn, 

onderging de industrie wel radicale veranderingen doorheen de jaren.  Hoe zou een journalist uit 

de jaren 1970 naar de huidige media kijken? Zou deze nog voldoen aan de criteria om een 

‘gezonde’ pers te zijn? Of is de geschreven pers gaandeweg toch gestorven en blijft enkel nog een 

nog-steeds-bewegend karkas over – een ondode pers?   

Indien dit het geval is, dan moeten de jaren 1970 gezien worden als het cruciale moment van 

verandering. Een grote hoeveelheid van dagbladen werd tijdens dit decennium failliet verklaard of 

opgeslokt door een concurrent. Hoewel de persconcentratie reeds langer bezig was, bereikte deze 

toen pas kritische massa, net als de ontzuiling. Ook de globale economische recessie en de 

veranderingen die deze tot gevolg had, speelden hier een rol.  
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Hoewel vele krantenbedrijven het loodje legden tijdens deze jaren, wordt in deze masterscriptie 

de focus gelegd op één van de kranten van de socialistische partij, de Volksgazet. Deze keuze 

werd bemoedigd door het overvloedige archief in het AMSAB-ISG te Antwerpen dat 

beschikbaar, ontsloten en zelden geconsulteerd was. Ook leek het onderwerp nog vrij 

onontgonnen, zij het op een aantal masterscripties na. Het feit dat de Volksgazet een partijkrant 

van de socialistische beweging was, maakt haar interactie met de problemen die ze tegenkwam 

nog extra interessant. Waar een liberale krant het zich kan veroorloven zich meer flexibel op te 

stellen qua management, sluit de socialistische ideologie van de Volksgazet een aantal 

mogelijkheden op dit vlak uit. Aansluitend hierbij is een persoonlijke interesse in het zoeken van 

sociale/socialistische oplossingen voor de problemen die de pers tot vandaag ondervindt.  Qua 

periode ligt de focus voornamelijk op de jaren 1970, hoewel de late jaren ’60 en de vroege jaren 

’80 ook aandacht zullen krijgen. 

Het was na een lange lijdensweg dat de Volksgazet in 1978 uiteindelijk ten onder ging. De 

reddingspogingen van de Belgische Socialistische Partij, van de overheid en van de krant zelf 

bleken uiteindelijk niet genoeg te zijn om de Volksgazet te redden. Reeds op 1 december 1978 

kwam een nieuwe, linkse krant uit, die beide de teloorgegane Volksgazet als de zich in 

moeilijkheden bevindende Vooruit moest vervangen. Maar ondanks de nieuwe naam en de 

nieuwe richting van het blad, bleken de fundamentele problemen die ook de Volksgazet 

teisterden nog steeds aanwezig te zijn. Op 30 oktober 1986 werd ook De Morgen failliet 

verklaard.  

Traditioneel worden deze faillissementen voornamelijk toegeschreven aan de volgende factoren: 

 De ontzuiling, het verlies van de greep van de politieke partijen op het dagelijkse leven 

van hun achterban 

 De persconcentratie 

 De te-partijgebonden en ouderwetse inhoudelijke stijl van de kranten in kwestie 

In deze masterscriptie zal voornamelijk de focus liggen op een structurele verklaring voor het 

faillissement van de krant, dewelke het concept ‘persconcentratie’ overstijgt en niet beperkt blijft 

tot het gebied van mediageschiedenis. Een link met de bredere problemen van de jaren ’70 en van 

het kapitalistische systeem zelf kan en moet gelegd worden. Verder zal ook een stap in de richting 

van counter-factual history genomen worden, door het bekijken of het wel mogelijk was de 

Volksgazet te redden – en indien dit mogelijk was, hoe realistisch deze beschikbare opties waren. 

Het uiteindelijke doel van deze scriptie is het leggen van een verband naar het heden. 
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Doormiddel van een analyse van de problemen van de Volksgazet, zou ook meer over de 

problemen van de huidige pers geleerd kunnen worden en zouden mogelijke oplossingen zich 

kunnen aanbieden. Hoewel dit laatste doel bijzonder ambitieus en relatief onrealistisch is, lijkt het 

een nuttige oefening voor elke aspirerende journalist.  

In tegenstelling tot gelijkaardige onderzoeken zal hier geen specifieke aandacht besteed worden 

aan de ontzuiling. Hoewel dit fenomeen uiteraard een invloed had op de leefbaarheid van de 

krant, valt dit in het niks bij de meer structurele problemen van Volksgazet. Door de vele liters 

inkt die reeds gevloeid zijn over dit fenomeen, zal het in deze masterscriptie als ‘gezien’ 

beschouwd worden. Op verschillende plaatsen zal het z’n invloed hebben op de gebeurtenissen, 

maar dit zal geen aparte uitleg in de context van de ontzuiling krijgen.  

Qua taalgebruik werd besloten soms af te wijken van de academische standaard, met als doel een 

vlot leesbare en heldere tekst te produceren. Een lossere stijl werd hier dan gehanteerd. 

Hierbij wil ik alvast de volgende personen bedanken:  

Mijn ouders wil ik bedanken voor de steun doorheen de jaren – want van iedereen die hier 

vermeld zal worden, past enkel bij hen de zin ‘zonder hen was deze thesis er nooit gekomen’ op 

de meest letterlijke manier. Hiermee wordt meer bedoeld dan enkel het ter wereld brengen van 

mijn persoon, maar ook de oneindige morele, praktische en financiële steun die ze me doorheen 

de jaren gaven. Mijn zus, Karen, dank ik voor de hulp als corrector die ze aanbood zelfs toen ze 

amper tijd had.  

Vervolgens wil ik de vriendelijke mensen van het AMSAB-ISG bedanken. Alle horrorverhalen 

over de Vlaamse archieven en hun inwoners werden grondig weerlegd door de immer 

behulpzame Gert Van Overstraeten, Renilde Kerstens en collega’s. In deze context wil ik ook 

Lode Hancké, zelf een oud-redactielid van de Volksgazet, bedanken voor de interesse die hij 

toonde in mijn thesis toen we elkaar tegenkwamen in de leeszaal. Ook wijlen Jos Van Eynde wil 

ik alsnog bedanken voor zijn overduidelijke invloed in het bijhouden van archiefstukken bij de 

Volksgazet.  

Mijn promotor, Prof. Dr. Gita Deneckere, zou ik hier zeker ook willen bedanken. Deel van deze 

dank is ook een vorm van verontschuldiging, gezien ik dankbaar ben dat ze genoeg vertrouwen 

toonde in mijn kunnen om me vrij en op mijn eigen tempo aan mijn thesis te laten werken. 

Daarbij verontschuldig ik me voor het mysterie die doorheen het jaar rond mijn thesis moet 

http://www.amsab.be/index.php?option=com_facileforms&Itemid=461
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gehangen hebben. Ook Prof. dr. Vermeir en drs. Goedertier wil ik bedanken voor het lezen van 

mijn masterscriptie. 

Tenslotte wil ik mijn vrienden bedanken voor alles. Voor de steun, voor het broodnodige sociaal 

contact, voor de mogelijkheid samen te klagen over – en te lachen met – onze thesis. Specifiek 

zou ik graag Wendy Lisarde en Febe Meskens bedanken voor de leuke archieftrips naar 

Antwerpen. Ook al mocht ik nooit mee naar het feestarchief, het was altijd gezellig – ondanks het 

‘zware’ werk. Jelle Coppens wil ik bedanken voor zijn snelle werk als corrector en zijn minstens 

even harde werk als vriend. Karlien Braet wil ik bedanken voor de vele bezoekjes in juli en 

augustus, die een welkome afwisseling vormden op de grijze monotonie van het thesissen. Ook 

Eline Huygens verdient hier zeker dank – als goede vriendin en thesissteun. Al m’n andere 

vrienden verdienen natuurlijk ook dank, maar zullen zelf hun naam op de hiervoor beschikbaar 

gestelde witruimte moeten schrijven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt.  
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I. Volksgazet: een overzicht 

 

1.1. Van ontstaan tot 1965 

 

Dinsdag 18 juli 1978. Een sombere en gespannen sfeer doordringt de lokalen en de drukkerij van 

de Volksgazet. Het einde was sneller gekomen dan verwacht. De dag voordien hadden de 

redactieleden nog plichtsgetrouw hun artikels afgeleverd, hadden de redacteurs het afgewerkte 

product nog naar de drukkerij gezonden en werd deze één-na-laatste editie nog gezet in de 

drukkerij. Maar die nacht rolden er geen kranten van de drukpersen. In het voorgaande nummer 

werd nog een nieuwe start aangekondigd door Marcel Schoeters, maar dit optimisme bleek 

voorbarig te zijn geweest. Na een lange lijdensweg moest de Volksgazet de boeken neerleggen.  

Dat de krant zo in mineur zou eindigen, had niemand op 3 juni 1914 kunnen voorspellen. Het 

was op deze dag dat de krant haar eerste editie de wereld instuurde. De krant was het product van 

de noodzaak eenheid te creëren in de Antwerpse arbeiderspers. Deze noodzaak werd pas echt 

duidelijk na de weinig succesvolle staking voor algemeen enkelvoudig stemrecht van 1913. Het 

werd duidelijk dat de reeds bestaande Antwerpse bladen – De Volkstribuun en De Werker – 

zouden moeten samensmelten om de stem van de BWP krachtig te kunnen projecteren. Als 

compromis tussen de twee kranten, werd de nieuwe naam ‘Volksgazet’ gekozen. Deze 

samensmelting zou later haar parallel vinden in de fusie van de Vooruit en de Volksgazet in de 

Morgen. De Volksgazet werd gedrukt door de in 1907 opgerichte drukkerij Excelsior N.V. en 

uitgegeven door de speciaal hiervoor opgerichte uitgeverij Het Goede Zaad.  

De start van de Volksgazet mocht dan optimistischer geweest zijn dan het einde, maar ook dit 

was van korte duur. Twee maanden na haar eerste editie, viel Duitsland België binnen. Tot 7 

oktober bleef de krant verschijnen, waarna Antwerpen onder Duitse controle viel en het uitgeven 

van een vrij socialistisch blad niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Het duurde tot 18 

november 1918 – een week na de wapenstilstand – vooraleer de krant opnieuw het daglicht zag. 

In 1923 werd de uitgeverijmaatschappij het Goede Zaad vervangen door de coöperatie 

Ontwikkeling. Ondanks stijgende papierprijzen tijdens de jaren ’20, kon de Volksgazet haar 

leespubliek uitbreiden tot 46.800 in 1933. Vanaf 1934 kon ook de Volksgazet de crisis niet meer 

ontlopen en werd een dalende trend ingezet die zich verderzette tot aan de Tweede 

Wereldoorlog. 

Tijdens de oorlog werd de uitgave van de krant stopgezet. De drukkerij werd ingenomen door de 

spreekbuis van het Vlaams Nationaal Verbond – Volk en Staat. Desondanks waren vele 
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redactieleden van de Volksgazet betrokken bij het publiceren van clandestiene bladen, zoals ‘De 

Werker’, ‘Bevrijding’ en ‘Morgenrood’. Naar het einde van de oorlog toe, werd de heropstart van 

de krant reeds voorbereid. Het was dan ook mogelijk vanaf de dag dat Antwerpen bevrijd werd 

de krant weer uit te geven. Dat het blad de eerst beschikbare krant werd na de bevrijding zou 

grote voordelen bieden. In september ’44 had het blad een oplage van 100.000, een maand later 

was dit reeds 125.000. Ondanks het vernielen van de drukkerij door een V-bom, bleef de krant 

vervolgens ongestoord verschijnen. 

In de naoorlogse periode nam de Polderbuffel, Jos Van Eynde, het bestuur van de redactie over. 

Onder zijn bewind werd de Volksgazet een informatiekrant, met groot succes. In 1946 bereikte 

de krant haar piek qua oplage met 144.000 gedrukte kranten. Dit getal viel evenwel terug tot 

gemiddeld 118.000 in 1947, maar dit niveau kon behouden worden tot 1958. Tijdens de late jaren 

’50 en de jaren ’60 begon de terugval en de oplage daalde tot 73.900 in 1970. Algemeen gesteld 

kan gezegd worden dat de krant zich na 1965 continu in crisis bevond – hoewel dit slechts erkend 

werd tijdens de vroege jaren ’70. Tijdens deze jaren ’70 werd de oplage gedecimeerd en haar 

laatste editie zou slechts 48.600 exemplaren bedragen1.  

1.2. Van 1965 tot 1978 

 

Het was geen groot geheim dat de Volksgazet niet levensvatbaar was in haar toenmalige vorm in 

de vroege jaren ‘60. Als reactie op schulden bij de R.M.Z. en de Sociale Voorzorg ter waarde van 

5.600.000 fr. en het te weinig samenroepen van de Raad van Bestuur, werd vanuit de partij in 

1964 aan bedrijfsrevisoren Ph. Janssens en A.C. Lodder gevraagd een rapport op te stellen over 

de financiële situatie van Ontwikkeling en Excelsior. In dit rapport2 pleitten beide heren voor een 

dichtere samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de uitgeverij en de drukkerij, 

alsook een hechtere samenwerking tussen beide bedrijven zelf. Voordien was de samenwerking 

hier bijzonder stroef en gebeurde deze enkel op topniveau. Beide bedrijven werden te veel als 

afzonderlijk gezien. Ook werd hier voor het eerst de fusie tussen de Gentse drukkerij Het Licht 

en Excelsior terzijde voorgesteld. Het voortbestaan van de socialistische pers werd hier zelfs aan 

gekoppeld. Dit voorstel kreeg weinig aandacht – en de aandacht die het kreeg, lijkt eerder negatief 

geweest te zijn. Voorts pleitte het rapport voor een kapitaalsinjectering, een vernieuwing van het 

                                                           
1
 Inventaris Archief Volksgazet 

2
 AMSAB-ISG, 537. Archief Jos Van Eynde, 71.506, Rapport betreffende uitgeverij Ontwikkeling en drukkerij 

Excelsior te Antwerpen, 11/1964 
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machinepark en enkele andere maatregelen zoals het afschaffen van de Volksgazetedities voor 

Limburg en Brussel, die amper 700 exemplaren bleken te omvatten.  

Het directe gevolg van dit rapport was een grondige reorganisatie van beide bedrijven en het 

ontslag van Adolf Molter als afgevaardigde bestuurder. Hij werd vervangen door Jos Van Eynde. 

Hubert d’Hollander werd benoemd tot directeur en Camille Huysmans werd vervangen door 

Louis Major als voorzitter van de Raad van Bestuur.  

Ondanks deze hervormingen was 1967 het eerste jaar waarin een verlies geregistreerd werd bij 

Ontwikkeling en Excelsior samen. Sinds 1963 maakte de uitgeverij Ontwikkeling reeds een 

verlies, maar deze werd gecompenseerd door de winst gemaakt door Excelsior en door bijdrages 

van de zuil. Dit verlies kwam bovenop de schulden die beide bedrijven op dat moment hadden 

aan hun leveranciers en aan de staat. In 1964 bedroeg deze schuld 38.651.000 fr. De 

hervormingen konden deze schuld en het verlies deels wegwerken, maar dit was slechts tijdelijk. 

Dit werd duidelijk door het feit dat de schulden op korte termijn verwisseld werden voor 

schulden op lange termijn.3  

Ogenschijnlijk ging het beter met de bedrijven. De hervormingen bleven grotendeels 

oppervlakkig, maar de Volksgazet tufte rustig verder. Terwijl Excelsior winst bleef maken – met 

een recordwinst in 1972 –, bleef Ontwikkeling gestaag verlies maken. Het duurde tot 1974 

voordat opnieuw aan de alarmbel getrokken werd. Beide bedrijven maakten nu een dramatisch 

verlies. Hoewel het verlies van Ontwikkeling in 1973 (30 miljoen fr.) gehalveerd werd, had dit 

meer te maken met het overschakelen van het verlies naar Excelsior, waar het nu ook zeven 

miljoen bedroeg.4  Het werd duidelijk dat de situatie onhoudbaar was en de Gemeenschappelijke 

Actie bleek minder bereid de verliezen van de Volksgazet te dekken. Dit in geen kleine mate 

omwille van de precaire situatie waarin de GA, de hele zuil en zelfs de volledige maatschappij 

zich bevonden. Om het vertrouwen van de zuil te herstellen en de Volksgazet opnieuw leefbaar 

te maken, stelde de Raad van Bestuur professor Wim Van den Panhuyzen aan om vanuit een 

boekhoudkundig perspectief de mogelijkheid tot een samenwerking met het Gentse socialistische 

blad Vooruit uit te werken, dat zich ook in zware financiële problemen bevond. Het verslag Van 

den Panhuyzen bood een aantal opties, die varieerden van technische samenwerking, het delen 

van pagina’s tot een volledige samensmelting van beide bladen en bijhorende bedrijven.  

                                                           
3
 AMSAB-ISG, 537. Archief Jos Van Eynde, 71.507, Onderzoek jaarbalansen door Coop-depots Departement 

Controle et Révisorat, 31.12.1965 
4
 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 1833, Rapport Van den Panhuyzen, 5/7/1974 
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Dit rapport werd even koel ontvangen als het voorstel tot fusie van Janssens en Lodder. Er klonk 

zware kritiek vanuit de Gentse hoek. De Gentenaren waren niet tevreden met de ontslagen in 

hun stad, alsook het verliezen van hun autonomie. De Volksgazet was dan weer bereid over te 

gaan tot een vergaande samenwerking, meer bepaald ‘hypothese 4212’.5 Deze hypothese zou 

neerkomen op een uitbreiding van lokaal nieuws, maar het afschaffen van een aantal edities van 

de kranten. Dit zou bij Vooruit de baan kosten van vijf redactieleden van Vooruit en 35 

werknemers in de drukkerij. De uiteindelijke besparing zou dan neerkomen op 4.910.000 fr., 

verspreid over beide kranten. Deze besparing zou absoluut het gemaakte verlies niet dekken.  

Geconfronteerd met dergelijke oppositie en een algemene tegenzin de twee kranten te laten 

fusioneren, resulteerde het rapport enkel in wat gebakkelei tussen beide steden. Dit conflict ging 

binnen en buiten de socialistische pers wel uitvoerig over de tong. Desondanks werd er geen actie 

ondernomen. De Volksgazet bleef op de been dankzij solidariteitscampagnes binnen de 

socialistische zuil, alsook door een grote hoeveelheid staatssteun. Van hervormingen was er 

echter geen sprake. Pas toen Jos Van Eynde in 1977 op pensioen ging, werd er ingegrepen. 

François Geudens verving Van Eynde als hoofdredacteur en Bert d’Hollander nam zijn plaats als 

afgevaardigde-beheerder. Op dit moment bedroeg het deficit van Ontwikkeling 43.287.319 fr., 

hetgeen zonder de diverse vormen van steun 88.873.678 fr. zou bedragen. Ondanks Geudens’ 

poging de krant in een nieuwe, meer onafhankelijk en frissere richting te sturen en een 

uitgebreide promotiecampagne, was het lot van de Volksgazet bezegeld. Op dinsdag 18 juli 1978 

verscheen de laatste editie van de Volksgazet.   

  

                                                           
5
 Ibidem, f. 87 
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II. Theoretisch kader 

2.1. Gezonde, vrije en veelzijdige pers 

 

In de inleiding van dit werk wordt er gewag gemaakt van een ‘gezonde, vrije en veelzijdige pers’ 

en diens waarde binnen een werkende democratie. Dit vergt enige duiding. Het definiëren van 

een ‘gezonde, vrije en veelzijdige pers’ is niet waardevrij. De beschrijving zelf lijkt al partij te 

kiezen, door de inclusie van het woord ‘veelzijdig’. Er moet hier stilgestaan worden bij de 

verschillende visies op de pers in de maatschappij. Hoewel er uiteraard nog visies zijn, beperken 

we ons hier tot de drie dominante visies in onze samenleving en dit met betrekking tot de 

democratische pers.  

Vooraleerst is er de traditioneel liberale, pluralistische theorie.6 Deze theorie legt de nadruk op 

individuele vrijheden en steunt op een geloof in de vrije markt. Het volgt dus de gebruikelijke 

lijnen van het liberale gedachtegoed. In dit geval neemt de theorie aan dat het marktmechanisme 

zou zorgen voor een gezonde, vrije en veelzijdige pers. De theorie wijst enige vorm van 

staatsinterventie radicaal af. Door middel van vraag en aanbod zou de pers een weergave zijn van 

de wil van de consument, conform de liberale gedachte rond de macht van de consument. In 

deze theorie dient de pers als een Vierde Macht, die onafhankelijk staat van de traditionele 

machten.  

Hiertegenover staat de kritische theorie. Deze vindt haar oorsprong in de traditionele tegenpool 

van het liberale gedachtengoed, het orthodoxe marxisme. In tegenstelling tot de liberale theorie, 

wordt hier geponeerd dat de pers moet dienen als instrument van controle ten opzichte van 

politiek en samenleving. De pers moet een bepaalde ideologie uitdragen. In de realiteit is de 

kritische theorie eigenlijk een verzamelterm voor een aantal verschillende theorieën, die allen 

kritisch staan tegenover de traditionele, liberale theorie. De kritiek die deze theorieën leveren is als 

volgt: 

De focus van de liberale theorie ligt voornamelijk op het woord ‘vrij’, waaruit de veelzijdigheid en 

dus de gezondheid van de pers zou moeten voortvloeien. Dit is een op en top kapitalistische visie 

– tot op het libertaire af. Het is dan ook logisch dat de theorie dezelfde kritieken te verduren 

krijgt als het kapitalisme en het libertaire geloof in de vrije markt. Meer bepaald wordt de kritiek 

                                                           
6
 VAN GOMPEL (R.), BILTEREYST (D.), “Crisis en Bloei van de Vierde Macht. De Naoorlogse Ontwikkeling van de 

Vlaamse Dagbladpers” in J. VAN DEN BULCK (ed.) De Pers en haar vrijheid. The Millennium Conferences 1998. 
Brussel, Koning Boudewijnstichting, p. 1.   
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geleverd dat de vrije markt leidt tot het vormen van monopolies en dat de markt geen rekening 

houdt met minderheden. Bij de pers staat deze monopoliseringsdrang bekend als het fenomeen 

‘persconcentratie’7. Dit fenomeen leidt op zich al tot de beperking van het aantal titels en 

meningen in omloop, maar het marktmechanisme zorgt er ook voor dat kleine groepen een dure 

onderneming zoals een krant niet kunnen ondersteunen. Minderheden zijn niet rendabel als 

doelpubliek. Het is in het belang van een krantenbedrijf het doelpubliek te maximaliseren, 

hetgeen minderheden vaak uit de boot doet vallen. Het is dus duidelijk dat deze theorie het 

criterium ‘veelzijdig’ niet haalt. Maar ook de focus van deze theorie – de vrijheid van de pers – 

kan ironisch genoeg in het gedrang komen. Hoewel de pers vrij zal zijn in de meest strikte 

interpretering van de persvrijheid – waarbij de pers niet direct beïnvloed wordt door de staat –, 

kan deze vrijheid beperkt worden door de marktmechanismen zelf. Zo kan de vermeldde 

persconcentratie leiden tot een dominante positie van één of meerdere persgroepen of 

persbedrijven, die met deze positie alle vormen van concurrentie kunnen tegengaan. Dit maakt 

het oprichten van nieuwe persbedrijven bijzonder moeilijk en beperkt dus indirect de vrijheid van 

de pers. Indien deze dominante bedrijven of groepen een uitgesproken ideologie hebben, 

domineren ze ook op het ideologische vlak. Hierdoor kan de politiek indirect een invloed hebben 

op de pers. Tenslotte kan het afschilderen van de pers in markttermen en het beperken met 

commerciële logica gezien worden als een negatief aspect. De commercialisatie kan voor een 

daling van kwaliteit van de pers zorgen en kan de toegang tot de perswereld beperken tot de 

kapitaalkrachtigen.  De pers uit enkel nog de mening van de dominante stroming in de 

maatschappij. 

De kritische theorie, daarentegen, pleit voor een belangrijke rol voor de overheid – hoewel deze 

zelf de dominante stroming binnen de maatschappij voorstelt. Desondanks is het de taak van 

deze overheid om over het pluralisme van de pers te waken en deze te waarborgen. Dit kan 

desnoods het direct ingrijpen van de staat omvatten, indien een bepaalde stem dreigt weg te 

vallen. Maar ook hier stellen zich problemen. Zo zal het voor bepaalde stromingen binnen de 

maatschappij moeilijker blijken deze staatssteun te verkrijgen. Ideologieën die niet getolereerd 

worden door de staat of die zich verzetten tegen diezelfde staat zullen uit de boot vallen. 

Voorbeelden hiervan zijn anarchistische of separatistische groeperingen. Een tweede probleem is 

dat de groepen die wel getolereerd worden zich bewust of onbewust zullen schikken naar de wil 

van de regering, uit angst de staatssteun te verliezen. 

                                                           
7
 Cfr infra 
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Tussen deze twee tegenpolen staat de culturalistische theorie, die op het economische vlak 

vergeleken kan worden met de sociaal-democratie. Deze verwerpt het marktwezen niet – te 

vergelijken met het niet verwerpen van het kapitalisme door de sociaal-democraten –, maar 

erkent wel de nood tot regulering en enige rol voor de staat.  

Maar ook deze theorie is aan kritiek onderhevig. Hoewel deze theorie een poging doet een 

compromis te bieden tussen de liberale en de kritische theorie, kan het niet ontsnappen van de 

problemen die beiden ondervinden. Zo blijft de pers hier gevoelig aan overheidsdruk en politieke 

spelletjes, én aan de nefaste invloed van het marktmechanisme. Als bijkomend hekelpunt is het 

moeilijk in te spelen op deze theorie, gezien deze schommelt tussen de twee extremen. Dit is niet 

enkel een probleem voor beleidsmakers, maar ook voor de persbedrijven zelf. Deze hebben geen 

garantie dat ze allen gelijk behandeld zullen worden. Zo kan het ene persbedrijf onder bepaalde 

voorwaarden op staatssteun rekenen, terwijl de andere ongunstigere voorwaarden zal moeten 

slikken.  

Geen van deze theorieën is dus inherent superieur aan de andere. Doorheen deze masterproef 

zullen deze theorieën nog verder besproken worden en zullen hun plus- en minpunten gekoppeld 

aan het faillissement van de Volksgazet aandacht krijgen.  

2.2. De persconcentratie 

 

2.2.1. Inleiding 

 

Eén van de belangrijke aspecten die we toegeschreven hebben aan een ‘gezonde’ pers, is de 

veelzijdigheid van deze pers. Deze veelzijdigheid wordt in de literatuur opgedeeld in twee termen: 

perspluralisme en perspluriformiteit.  

Perspluralisme heeft een uitgesproken kwantitatieve betekenis. Met deze term wordt op de 

grootte van het aanbod van verschillende eenheden binnen de mediawereld gedoeld. Het aanbod 

van de media moet zo gevarieerd mogelijk zijn. In theorie zou het promoten van het 

perspluralisme een brede waaier aan meningen en invalshoeken moeten bieden, elk gepromoot 

door een verschillend dagblad. Dit conform de eerder vernoemde kritische theorie, die stelt dat 

deze pluraliteit van levensbelang is voor de democratie. 

In de praktijk is dit vaak niet voldoende om de veelzijdigheid van de pers te garanderen. Dit lijkt 

logisch, gezien een veelvuldigheid van titels niet per se een veelvuldigheid van meningen en 

standpunten betekent. Hiernaast wordt de term ‘pluriformiteit’ geponeerd. Letterlijk betekent 
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deze term ‘veelvormigheid’ en toegepast op de pers, duidt dit op de inhoudelijke verschillen 

tussen de dagbladen. Bij pluriformiteit ligt de focus op de verschillen qua berichtgeving, stijlen en 

ideologieën binnen de volledige sector. Het gaat hier bijgevolg om niet louter om de hoeveelheid 

bladen, maar ook over de hoeveelheid en de diversiteit van meningen en ideologieën.8 

Een gezonde pers eist dus een combinatie van deze twee factoren. Een gezonde pers is 

heterogeen. 

2.2.2. De theorie van de persconcentratie 

 

Helaas is de pers zoals elke sector onderhevig aan de wetten van het kapitalisme. Eén van deze 

wetten,9 uitgedrukt door critici van het kapitalistische systeem, is dat de vrije markt en competitie 

op het economisch veld zelfdestructief zijn. De vrije markt wordt dan misschien wel niet 

gereguleerd door de staat, maar zal na verloop van tijd zelf beperkingen beginnen invoeren. 

Wanneer na verloop van tijd bepaalde bedrijven binnen een sector hun concurrenten van de 

markt concurreren, krijgen deze bedrijven meer en meer controle over de markt. Door de 

schaalvoordelen waarover ze beschikken en door hun ingeburgerde aard, verkrijgen deze 

bedrijven een monopoliepositie of oligopoliepositie. In het kapitalistische systeem bestaat dus een 

inherente neiging naar monopolievorming. In de mediasector krijgt dit de aparte term 

‘persconcentratie’ – hoewel geargumenteerd kan worden dat dit gewoon een specifiek geval is van 

deze algemene monopolietrend en bijgevolg geen aparte term nodig heeft.  

Binnen de mediasector wordt specifiek met persconcentratie het volgende bedoeld: De 

concentratie van verschillende media in één groter geheel; het concentreren van verschillende 

media in een beperkte groep persbedrijven. Deze persconcentratie kan opgedeeld worden in een 

aantal subdivisies die verdere uitleg vergen. 

Een eerste subdivisie is de aanbiedersconcentratie. Deze vorm van concentratie is de vorm van 

concentratie die het meest aandacht krijgt en het dichtst correspondeert met de algemene theorie 

rond monopolievorming binnen het kapitalistische systeem. Deze divisie duidt op de trend 

waarbij dagbladen en andere vormen van media samensmelten en zich gaan concentreren in 

mediabedrijven, met zichtbare resultaten in het medialandschap.  

Een tweede vorm is de redactionele concentratie. Bij deze vorm besluiten de redacties van twee 

of meerdere bladen samen te werken, terwijl de individuele titels onafhankelijk blijven bestaan. 

                                                           
8
 NIEUWENHUIS (A.J.), Persvrijheid en persbeleid, Amsterdam, Otto Cramwinckel Uitgeverij, 1991, p. 106   

9
 HARVEY (D.), A brief history of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 67 
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Hierbij kan de voorgestelde samenwerking tussen de Volksgazet en de Vooruit als voorbeeld 

gegeven worden. Hoewel dit de perspluraliteit niet schaadt, heeft dit wel nefaste gevolgen voor de 

perspluriformiteit. Los van het feit dat beide kranten op deze manier dezelfde ideologische lijn 

gaan trekken, heeft deze samenwerking ook indirecte invloeden. Beide redacties gebruiken nu 

dezelfde vorm van bronnenselectie en nieuwsselectie, hetgeen de pluriformiteit schaadt.  

Een derde vorm is de publieksconcentratie. Deze vorm duidt op de neiging van het lezerspubliek 

om in grote getale slechts een klein aantal bladen te lezen – naar de grote namen in de 

dagbladwereld. Dit heeft een nefaste invloed op de kleinere bladen, die deze verliezen sowieso al 

niet kunnen incasseren.  

Een vierde en laatste vorm is de publiciteitsconcentratie. Adverteerders zijn ook zelfstandige 

actoren, die hun advertentiegeld niet gelijkwaardig verspreiden over de verschillende titels. Ook 

zij willen hun geld zo efficiënt mogelijk besteden en zullen hierdoor pogen een zo groot 

mogelijke groep van mensen te bereiken met hun advertenties. Dit betekent dus het plaatsen van 

advertenties in de grootste kranten. Uitzonderingen hierop zijn de specialiteitsbladen, zoals De 

Tijd en de Financial Times, die omwille van hun doelgroep een bepaald soort adverteerders 

kunnen aantrekken.10 Tijdens de jaren ’60 nam deze publicitaire concentratie ook een formeler 

karakter aan en werden publiciteitsgroepen opgericht. In deze groepen – zoals Groep I, de BDU, 

Unie van Socialistische Bladen, etc – kwamen verschillende dagbladen samen met als doel een 

grotere en gemakkelijkere toegang te hebben tot de advertentiemarkt.11 Deze vorm van 

concentratie kan gezien worden als een vorm die niet per se tot de persconcentratie behoort – 

gezien de advertentiemarkt de pers transcendeert –, maar deze heeft wel invloed op de andere 

vormen van concentratie. 

Deze verschillende soorten van concentratie vormen samen een geheel en hebben een 

versterkende werking op elkaar. Deze werking zal dan uiteindelijk leiden tot het zichtbare 

resultaat dat wij definiëren als persconcentratie. Zo verdwijnen vele titels en blijft slechts een 

kleine groep gelijkaardige kranten over. De details van deze versterkende werking worden 

hieronder besproken. 

Tussen de aanbiedersconcentratie en de publieksconcentratie bestaat een wisselwerking. Het is 

logisch dat indien het aantal kranten daalt, het publiek zich ook zal concentreren bij de 

overgebleven titels. De publieksconcentratie kan de aanbiedersconcentratie ook aandrijven. 

Indien een krant op één of andere manier een groter aandeel van het publiek kan aantrekken, zal 

                                                           
10

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 1238, Dossier over de nationale en internationale pers, 1966-1967 
11

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 1242, Artikel Vereniging Vlaamse Leerkrachten, 1972 
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dit automatisch een daling bij andere kranten betekenen. Grote verschuivingen op dit vlak 

kunnen nefaste gevolgen hebben voor de kranten die lezers verliezen, maar zelfs kleine 

verschuivingen kunnen op lange termijn fataal zijn. Op deze manier vallen titels weg en 

aanbiedersconcentratie volgt. 

Redactionele concentratie daarentegen is normaliter een poging om twee of meer falende kranten 

te redden van de gevolgen van de publieksconcentratie door kosten te sparen op redactioneel 

niveau. Het is veelal de stap die komt voor aanbiedersconcentratie – maar eenmaal de 

aanbiedersconcentratie er is, is deze redactionele concentratie onvermijdelijk.  

De redenering achter de publiciteitsconcentratie werd reeds verduidelijkt. Adverteerders willen 

een zo groot mogelijk publiek bereiken en zullen zich daarom richten op de grootste bladen (met 

specialiteitsbladen als uitzondering). De invloed van de publieksconcentratie kan hieraan 

gekoppeld worden – de bladen met de meeste lezers hebben de grootste toegang tot 

adverteerders. Hoewel andere factoren, zoals het doelpubliek en de reputatie van de bladen in 

kwestie, de prijs per millimeter van elke advertentie bepalen en dit ook een invloed heeft op de 

inkomsten die het blad verdient met z’n advertenties, kan gezegd worden dat de grotere bladen 

grosso modo leefbaarder zijn dan de kleinere bladen. Aangezien een krant zijn productiekosten 

niet kan dekken met louter de verkoopsprijs, is het inkomen van advertenties bijzonder 

belangrijk. Een ‘gezonde’ krant zou 2/3 van haar inkomen uit advertenties moeten halen. Dit 

vormt een vicieuze cirkel, die toen al zichtbaar was. In een artikel in het blad Links op 13/7/74 

wordt dit al vernoemd: “Een krant kan pas beter worden als je geld hebt en je krijgt pas geld als je 

een betere krant maakt. Een duivelskring…”12  Met andere woorden: indien een krant lezers 

begint te verliezen omwille van één van vele mogelijke redenen, zoals een daling in kwaliteit of 

een economische crisis, begint deze krant ook haar adverteerders te verliezen. Die zullen zich 

focussen op de kranten die hun lezerspeil wel op niveau kunnen houden. Maar eenmaal de krant 

die lezers verliest, ook haar adverteerders – en dus haar belangrijkste bron van inkomen – 

kwijtspeelt, is deze krant ook minder in staat weerstand te bieden tegen deze evolutie. Met een 

krimpend inkomen wordt deze krant gedwongen te besparen en kan het niet meer de nodige 

investeringen maken om haar lezerspubliek terug te winnen. Deze besparingen gaan ook vaak 

gepaard met kwaliteitsdalingen, die een verder verlies aan lezers voorafgaan. Deze vicieuze cirkel 

kan de uiteindelijke dood van deze krant betekenen en dus de oorzaak zijn van de 

aanbiedersconcentratie.  

                                                           
12

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 1247, Dossier over de socialistische pers, 1974-1975 
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Het formaliseren van deze publiciteitsconcentratie in de vorm van het oprichten van 

publiciteitsgroepen tijdens de jaren ’60 sloot de publiciteitsmarkt deels af voor nieuwe en kleine 

bladen. Hoewel deze nog steeds op lokale advertenties konden rekenen, werd hun toegang tot de 

gehele publiciteitsmarkt bemoeilijkt door de dominante positie van deze publiciteitsgroepen.  

Wat zijn nu de oorzaken van deze concentratie? In de naoorlogse periode was de persindustrie 

onderhevig aan grote veranderingen. Op technologisch vlak ging het veld met grote sprongen 

vooruit. Deze vernieuwingen lieten een grotere oplage toe en deden het nodige aantal arbeiders 

per drukpers dalen, maar het vereiste een enorme kapitaalkracht om deze te kunnen 

aanschaffen.13 Toch was het niet-aanschaffen van deze nieuwe technologieën geen mogelijkheid, 

hetgeen nog steeds het geval is met nieuwe technologieën. Los van de initiële investering bieden 

deze technologieën een groot competitief voordeel. Dit is zo op vlak van besparingen qua 

materialen en arbeid, maar ook in de zin dat deze technologieën de nieuwsgaring kunnen 

bespoedigen en nieuwe bronnen kunnen presenteren. Ook moet gedacht worden aan de 

verwachtingen van het leespubliek. Indien één krant overschakelt van zwart-wit naar 

kleurenfoto’s, wordt dit gaandeweg een vanzelfsprekendheid en zal het ontbreken hiervan in een 

andere krant als ouderwets worden beschouwd. Dit kan lezers kosten.  Voor veel van de aparte 

media-eenheden was een dergelijke investering geen vanzelfsprekende kwestie. De winstmarges 

in het medialandschap zijn traditioneel nooit echt groot genoeg geweest om continue 

vernieuwing te dragen – zeker niet bij onafhankelijke bladen.  

Deze bladen hadden dan slechts enkele opties: geldschieters zoeken in de privésector of bij de 

zuil waartoe deze bladen behoorden, de krachten bundelen met andere bladen of langzaamaan 

failliet gaan. Deze laatste optie was uiteraard slechts het resultaat als de krant er niet in slaagde 

gebruik te maken van de andere twee mogelijkheden of deze afwees. Ironisch genoeg kon een 

faillissement uiteindelijk toch leiden tot een redding vanuit de zuil, vaak gepaard met het alsnog 

samensmelten met een ander blad, hoewel dit dan vaker ging om een opslokking door het 

gezondere blad. En hoewel de zuil vaak pogingen ondernam kranten in moeilijkheden te redden, 

daalde deze bereidwilligheid met de jaren en met het verloop van de ontzuiling. Dit veronderstelt 

dat een bepaalde krant een zuil heeft om op terug te vallen. De optie waar de meeste kranten dan 

uiteindelijk op moesten terugvallen, was het samensmelten met andere kranten en het vormen 

van mediabedrijven of ‘concerns’. De voordelen van deze samenwerking zijn onder andere 

schaalvoordelen op vlak van productie, een sterkere marktpositie en een grotere kapitaalsbasis. 

Deze voordelen zijn bijzonder aantrekkelijk voor individuele kranten.  
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 AMSAB-ISG, 537. Archief Jos Van Eynde, 90.718, Artikel de concentratie in de Pers, 1969 
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Maar ook andere kosten drijven individuele bladen naar persbedrijven. Loonkosten zijn een grote 

factor in de onkosten van een krantenbedrijf. Deze kunnen enorm snel stijgen, hetgeen ze ook 

deden tijdens de moeilijke economische periode en de inflatie tijdens de jaren ’70.  Ook de sociale 

lasten stegen tijdens deze periode. Verder zijn er nog een resem andere kosten verbonden aan de 

krantenindustrie, waaronder niet in het minst de kosten van het krantenpapier. Afhankelijk zijnde 

van een beperkt aantal productieplaatsen in de wereld, heeft deze prijs de neiging vaak en 

excessief te stijgen. In contrast met deze stijgende prijzen, is er een algemene weerstand tegen het 

stijgen van de prijs van kranten. De krantenprijs is bijzonder inflexibel.14 Ten gevolge van veel 

van deze kosten en ten gevolge van de prikkelbaarheid van de advertentiemarkt, is het 

krantenbedrijf zeer conjunctuurgevoelig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de jaren ’70 – een 

periode van zware economische malaise en structurele veranderingen in het economische systeem 

– zo gevaarlijk bleken te zijn voor krantenbedrijven. Het was dan ook tijdens deze jaren dat de 

persconcentratie in een stroomversnelling terechtkwam. 

2.2.3. De gevolgen en effecten 

 

We stelden eerder dat deze persconcentratie het bestaan van een vrije, gezonde en veelzijdige 

pers verhinderde, door de pluriformiteit en het pluralisme van de pers te schaden. Dit verdient 

wat extra aandacht. Het nadelige effect dat deze persconcentratie kan hebben op het 

perslandschap is vooral de daling van het aantal titels. Zo verdwenen tijdens de jaren ’60 en de 

vroege jaren ’70 L’Indépendance Belge, La Nation Belge en La Bien Public uit de rekken, terwijl La 

Drapeau Rouge/De Rode Vaan als dagblad verdween.15 Het verschil tussen deze aparte titels daalde 

ook. De eindsituatie zou een beperkt aantal kranten met quasi dezelfde inhoud zijn. Toch schuilt 

het gevaar niet enkel in het wegvallen van titels. De persconcentratie verhindert ook het opstarten 

van nieuwe bladen. De hoge opstartkosten vormen een reusachtige drempel voor nieuwe 

mediabedrijven. Indien deze drempel overschreden wordt, is de lijdensweg nog niet voorbij. Een 

nieuw blad – onafhankelijk van een mediaconcern – kan de concurrentie met haar voorgangers 

en de grote mediabedrijven niet aan en zal vlug het onderspit moeten delven. Er is dus niks dat 

het verlies van deze dagbladtitels tegengaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er van de 

overlevende nationale of grote regionale bladen na de omdoping van Volksgazet en Vooruit tot 

De Morgen in 1978 geen nieuwe kranten bijkwamen, met uitzondering van Metro in 2000. Deze 

vormt echter een uitzondering gezien haar uniek karakter en het feit dat Metro een project is van 

Concentra. Dit is ook het geval bij bijna al de andere bestaande kranten: ze zijn het eigendom van 
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mediaconcerns. Deze zijn Persgroep, Corelio, Roularta, Concentra en Rossel. Het Belgische 

krantenlandschap is op dit vlak dus bijzonder immobiel,  hetgeen ook geldt voor het 

perslandschap van andere landen. 

Een neveneffect van de buitensporige opstartkosten is dat ook de pers een zaak van de 

kapitaalkrachtigen wordt, dewelke zich vaak beperken tot hetzelfde politieke spectrum. Zo 

krijgen bepaalde groepen – anti-kapitalisten, anarchisten, immigranten, etc – minder snel een 

stem in de media. Dat was uiteraard tot op een zekere hoogte reeds zo voor de persconcentratie, 

maar bereikt nu nieuwe hoogtes. Het is pas sinds kort dat het opkomen van het internetgebruik 

in de media een oplossing kan bieden. 

Zoals eerder gezegd vormt de persconcentratie de uiting van de monopolietendens in het 

kapitalisme binnen de perswereld. Ons vermogen voorgelicht te worden, wordt ook buiten de 

pers door deze tendens bedreigd. Zo blijven radio en TV grotendeels gecontroleerd door 

bepaalde monopolies, terwijl de persagentschappen in de wereld bijzonder zeldzaam en dus 

weinig pluriform zijn. Er is ook bijzonder veel overlap tussen de verschillende vormen van media 

– zo bezit Roularta Knack, maar is het evengoed een vaste waarde binnen de commerciële TV. 

Dit, gecombineerd met de persconcentratie, zorgt voor een nefast effect wat betreft onze vrijheid 

van voorlichting.16    
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III. Het plan Van den Panhuyzen 
 

Naarmate de economische situatie van de Volksgazet er meer en meer problematisch begon uit te 

zien, werd de roep naar een oplossing groter. De oplage van de Volksgazet was drastisch gedaald. 

Waar het in 1946 145.000 exemplaren telde, was dit in 1961 al gedaald tot 104.398 exemplaren. 

Tegen 1973 bedroeg de oplage slechts 63.671 meer.17 In het jaar 1974 daalde de oplage zelfs van 

62.082 in januari tot 55.432 in december. In dit jaar maakte Ontwikkeling een bedrijfsverlies van 

46.564.208 fr. en dit na het inrekenen van de staatssteun, de steun vanuit de zuil en vanwege het 

Volksgazetfonds, de schenking van aandelen en andere maatregelen. Dit kwam bovenop een 

bijzonder grote schuldenberg van 138.640.839 fr.18 Ook bij Het Licht, de uitgeverij van Vooruit, 

werd een zwaar verlies genoteerd – 16.298.000 fr. verlies in 1973. 

Reeds in 1972 werd door het personeel van de bedrijven aan de alarmbel getrokken.19 Het duurde 

nog tot ’73 voor Wim Van den Panhuyzen, professor aan de VUB, ingeschakeld werd om een 

rapport te maken waarin mogelijke plannen tot redding van Volksgazet en Vooruit moesten 

worden voorgesteld. De opdracht die hem werd toegeschreven, ging uit van een samenwerking 

tussen Vooruit en Volksgazet – hoe ver deze samenwerking zou gaan en welke vorm deze zou 

aannemen was het onderwerp van het onderzoek.20  

3.1. De aanpak van het verslag 

 

Het rapport werd geschreven door prof. Van den Panhuyzen, een professor boekhouden aan de 

VUB. Hoewel hij in de inleiding van het verslag claimt onpartijdig te zijn – hij had geen banden 

met Vooruit of Volksgazet, noch met iemand van de socialistische zuil –, toch kan deze term 

enkel toegepast worden als het op banden met beide kranten aankomt. In de inleiding zelf geeft 

Van den Panhuyzen al aan dat hij het probleem vanuit een zeer specifieke invalshoek zal bekijken 

– namelijk als boekhoudkundige, hetgeen wel logisch is gezien zijn beroep. Deze invalshoek is 

niet waardevrij. Aangezien Van den Panhuyzen zich beperkte tot het boekhoudkundige vlak, 

werden alle andere invalshoeken genegeerd. Zo werden de sociale impact, de politieke factoren, 

alsook ideologische en sentimentele overwegingen niet in beschouwing genomen. Hoewel dit een 

                                                           
17

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 1836, Rapport Febecoop, 1977 
18

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 189, Dossier Algemene Vergadering, 5/4/1976 
19

 AMSAB-ISG, 555. Archief Marcel Schoeters, 1.6., De Noodkreet, 1978 
20

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 1833, Rapport Van den Panhuyzen, 5/7/1974 



26 
 

bijzonder helder stappenplan met relatief simpele oplossingen bood, was dit ietwat misleidend en 

moeilijk toepasbaar.  

Deze invalshoek bleek ook weinig onpartijdig te zijn. Vanuit een puur boekhoudkundig opzicht 

waren de aangeboden oplossingen van Van den Panhuyzen correct. Het was een verstandige 

economische beslissing om vooral te snoeien in de banen van Het Licht en de productie zo veel 

mogelijk te verplaatsen naar Antwerpen, gezien de kleinere productiecapaciteit van de Gentse 

drukkerij. Het is ook daarom dat het Gentse pleit zich vooral ook focuste op de sociale impact, 

de politieke factoren en de ideologisch-sentimentele overwegingen. Of Van den Panhuyzen 

specifiek gekozen werd als ‘neutrale’ arbiter met deze vooringenomenheid in gedachten kan niet 

met zekerheid gesteld worden. Ongeacht deze beschuldiging blijft het resultaat hetzelfde.  

Op praktisch vlak keek Van den Panhuyzen naar de boekhouding van beide kranten, met als doel 

mogelijke overlap en ‘verspilling’ te verwijderen. Hij analyseerde wat de redenen waren voor de 

stijgende verliescijfers en probeerde deze probleemgebieden aan te pakken. 

3.2. De inhoud van het verslag 

 

In het verslag probeert Van den Panhuyzen de oorzaken van de neergang van de Volksgazet te 

identificeren. Hij bemerkt dat de omzet bij Excelsior van ’72 naar ’73 steeg met 3,75%, terwijl de 

loonlast gedurende deze periode steeg met 8,13%. Dit was het geval ondanks een daling in 

personeel van 272 in 1972 tot 258 in 1973. De gemiddelde jaarlijkse loonlast per personeelslid 

steeg dus met 14%. Ook bij Ontwikkeling is deze tendens te zien. In tegenstelling tot Excelsior 

steeg de omzet van Ontwikkeling niet. Deze daalde met 1,08%. De loonlast steeg dan weer met 

8,8%. Bij Het Licht daalde de omzet met 2,6%, terwijl de loonlast steeg met 15,8%. Hoewel Van 

den Panhuyzen geen volledige cijfers had voor het boekhoudjaar 1974, extrapoleerde hij de cijfers 

van het eerste halfjaar voor deze drie bedrijven. Dit resulteerde in nog grotere stijgingen in 

loonlast en nog grotere verliezen qua omzet. Ook de financiële lasten van de bedrijven stegen 

sterk tijdens deze periode door de hogere interestniveaus. Gezien de wijdere economische 

problemen waren deze stijgende loonlast en de stijgende financiële lasten niet verwonderlijk. De 

gemiddelde stijging was bij deze bedrijven 14%, maar dit bleef onder het nationale 

groeipercentage van 15,75%.21 
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Het probleem, volgens Van den Panhuyzen, bevond zich in de stagnatie van de omzet. Hiervoor 

wees hij op verschillende oorzaken. Vooraleerst duidde hij de dalende verkoopcijfers van 

Volksgazet aan. Ten tweede was er het verlies van de advertentiebladen ‘Het Gemeentenieuws’ 

en ‘Groot-Antwerpen’. Deze twee bladen werden niet langer gedrukt bij Excelsior, hetgeen een 

zwaar verlies bleek te zijn. Excelsior verloor ook Franstalige socialistische drukwerken, dewelke 

nu gedrukt werden in Wallonië. Ook werden ABC-Nieuwsmagazine en Integan, twee 

socialistische bladen, opgedoekt. Dit alles zorgde niet enkel voor een verlies aan inkomsten, maar 

betekende ook dat de drukkerij niet meer ten volle haar capaciteiten benutte. Excelsior leed aan 

‘peak-load’ problemen. Vooral de productiecapaciteit van de typo-rotatielabeur bleef onderbenut, 

waardoor er een wanverhouding ontstond tussen kosten en opbrengsten van deze labeur. Van 

den Panhuyzen wijst hierbij de syndicale en mutualistische organen aan als schuldigen. Zij 

weigerden immers te tornen aan de verschijningsdagen van hun bladen. Indien ze zich op dit vlak 

flexibel opstelden, kon de labeurbezetting op een meer efficiënte manier over de week verspreid 

worden. 

Het zakenmodel van deze kranten leek uit te gaan van een eeuwige groei. Gezien de oplage niet 

blijvend kan stijgen – en deze in feite daalde –, zou deze groei moeten komen van een stijgende 

prijs en stijgende publiciteitsinkomsten. Hoewel er sprake was van een lage prijselasticiteit en de 

prijs dus weinig invloed had op de oplage, hadden de kranten weinig controle over hun prijs. 

Deze werd in groep afgesproken, in onderhandeling met de staat. Ook in de publiciteit konden 

de kranten hun heil niet vinden. Een gezonde krant haalt twee derden van haar inkomsten uit 

publiciteit en één derde uit de verkoop. Bij Volksgazet was deze verhouding omgekeerd en deze 

leek zelfs nog te dalen. Vooruit bevond zich in een vergelijkbare situatie, behalve dat deze wel een 

groei kende in haar inkomsten uit publiciteit. Vooruit was lid geworden van de BDU, hetgeen 

voor een stijging van 26,4% aan inkomsten uit publiciteit zorgde. Dit had echter weinig invloed 

op de rendabiliteit van Vooruit. Verdergaan met hetzelfde zakenmodel was dus onhoudbaar.  

Wat Van den Panhuyzen wel voorstelt, is dat Vooruit minder gratis exemplaren zou kunnen 

uitdelen. Toen het rapport gemaakt werd, waren dit er 3.000 per jaar, hetgeen gereduceerd zou 

moeten worden tot één derde hiervan. Hij suggereert ook het optrekken van de prijs die de 

mutualiteiten betalen voor deze ‘gratis’ nummers. Volksgazet daarentegen moest haar overschot 

aan onverkochte nummers reduceren. Dit betekent ofwel de oplage doen dalen, zorgen voor een 

betere spreiding over verkooplocaties heen of een meer agressieve verkoopstrategie.22  
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Hoewel het probleem zich dus in de stagnatie van de omzet bevond, kon dit probleem niet op 

een efficiënte manier opgelost worden. Een andere aanpak was dus nodig. Indien het onmogelijk 

is de inkomsten te verhogen tot het vereiste niveau, moet gekeken worden naar besparingen in de 

uitgaven.  

Van den Panhuyzen begon zijn zoektocht naar besparingen bij de redacties. Hij keek hierbij naar 

de productiviteit van beide redacties. Meer bepaald keek hij naar het gemiddeld aantal millimeters 

artikels geleverd per journalist, per dag. Bij Vooruit werkten 14 redactoren, bij Volksgazet waren 

dit er 25. Rekening houdend met het formaatverschil tussen Volksgazet en Vooruit,23 de pagina’s 

advertenties en het aantal losse medewerkers waarvan Vooruit er dubbel zo veel had als 

Volksgazet, kwam Van den Panhuyzen tot de volgende conclusie. Een redactielid van Vooruit 

produceerde gemiddeld 2309 mm tekst per dag, terwijl dit bij Volksgazet slechts 1646 mm per 

dag was. Hieruit concludeerde hij dat indien Volksgazet hun productie verhoogde tot het niveau 

van Vooruit, ze het blad konden vullen met 21 redactoren – 17 vaste redactieleden en vier 

medewerkers. Dit zou een besparing van acht werklieden betekenen. Hier geeft Van den 

Panhuyzen echter ook nog een alternatieve optie, namelijk een uitbreiding van de redactie. Dit 

zou alsnog inzetten op een verhoging van de verkoop en de inkomsten betekenen door het 

investeren in kwaliteit. 

Verdere besparingsmogelijkheden vond Van den Panhuyzen in ontslagen in de labeur bij 

Excelsior en Het Licht. Deze besparingen gingen uit van samenwerking tussen beide bedrijven en 

beide kranten. Hiertoe stelde Van den Panhuyzen een aantal hypotheses, vijf in totaal met elk een 

aantal subhypotheses.24 Al deze hypotheses gingen uit van een vergroting van het formaat van de 

Volksgazet, van tabloid naar broadsheet. Dit zou een verhoging qua publiciteit betekenen, ter 

waarde van een geschatte 4.000.000 fr. De eerste, minst radicale hypothese omvat enkel deze 

besparing.  

Een twee hypothese zoekt besparingen in het delen van pagina’s tussen de twee bladen. Het zou 

hier gaan om niet-actua pagina’s. Deze soort pagina’s werden gezien als modern en hadden een 

groeiend belang. Dit maakte ze zeer geschikt om te delen. Deze maatregel invoeren zou de job 

kosten van vier lynotypisten, twee opmakers, één medewerker en één redacteur en ongeveer 

3.890.000 fr. besparing betekenen. Deze hypothese heeft ook twee subhypotheses waarbij het 

delen een beperktere vorm aanneemt en slechts één of drie van deze werknemers zouden worden 

afgedankt. 

                                                           
23

 Volksgazet kwam uit op tabloidformaat, Vooruit bleef een broadsheet. 
24

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 1833, Rapport Van den Panhuyzen, 5/7/1974 



29 
 

Een derde hypothese werd door Van den Panhuyzen zelf onuitvoerbaar bevonden. 

De vierde hypothese was dan weer bijzonder uitgebreid. Deze bevatte 12 subhypotheses en stelde 

een aantal maatregelen voor. Er werd voorgesteld het lokale nieuws bij beide kranten uit te 

breiden, maar te snoeien in het aantal edities van elke krant. Dit zou vijf tot negen redactieleden 

besparen bij Vooruit. De gebieden waar de kranten uitkwamen zouden dan worden verdeeld 

onder beide kranten, om concurrentie te vermijden. Oost –en West-Vlaanderen zouden naar 

Vooruit gaan en elk één editie krijgen. Antwerpen, Brabant en de regio Mechelen-Kempen-

Limburg zouden elk een editie bij Volksgazet krijgen. Verder gaat deze hypothese uit van een 

stopzetting van de labeur te Gent – hetgeen 127 à 137 verloren jobs zou kunnen betekenen en 

een besparing van 9.598.000 fr. tot 25.408.000 fr. betekenen. Deze hypothese gaat ook uit van 

een recuperatie van enkele kleinere bladen die gedrukt werden te Gent – namelijk de Sportduif en 

Voor Allen. Gezien de vele factoren is er nogal wat variatie in hoeveel er uiteindelijk bespaard 

wordt. Deze hypotheses zouden het deficit van beide bladen kunnen afbouwen tot ergens tussen 

6.717.000 fr. en 794.000 fr. Er zouden hier wel enkele eenmalige kosten bijkomen, onder andere 

voor het aankopen van nieuwe machines en opzegvergoedingen voor het ontslagen personeel. 

Deze zouden oplopen tot 30.000.000 fr., hetgeen van de socialistische bewegingen zou moeten 

komen. 

Tenslotte heeft Van den Panhuyzen nog een laatste optie, dewelke Vooruit en Volksgazet doet 

samensmelten tot één krant met vijf edities. De volledige productie zou naar Antwerpen 

overgeheveld worden, maar hier zouden ook ontslagen vallen op de redacties en bij de 

administratie. Het Licht zou volgens Van den Panhuyzen niet kunnen overleven zonder Vooruit 

en de diverse kleinere bladen die ook overgeheveld zouden worden naar Excelsior. Als 

handelsdrukkerij zou Het Licht een geschat verlies van 9.885.000 maken.25 Toch erkent Van den 

Panhuyzen hier de bijzonder moeilijke sociale problemen die een dergelijke afdanking zou 

veroorzaken. Desondanks werd deze optie toch aangeboden, met de mogelijkheid het deficit 

terug te voeren tot 539.000 fr. of 4.407.000 fr. Deze besparing zou groter geweest zijn, maar werd 

beperkt door het verlies van acht miljoen van de staatssteun. Deze werd per titel verleend en 

gezien één van de twee titels wegvalt, valt ook de staatssteun aan Vooruit weg.26 

 

 

Na een proces van eliminatie houdt Van den Panhuyzen nog zes subhypotheses over die hij als 
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uitvoerbaar en wenselijk beschouwt. Deze gaan allen uit van een groter formaat voor Volksgazet 

– waar toepasbaar –, een overheveling van de labeur naar Antwerpen en een verschuiving in de 

verschijningsdag van Voor Allen. 

Tabel 47 Hypotheses Van den Panhuyzen 

 

De voorgestelde hypotheses staan voor bijzonder zware besparingen, maar deze vallen 

overwegend aan de kant van Het Licht en Vooruit. En hoe zwaar deze ook mogen zijn, geen 

enkel plan slaagt erin uiteindelijk break-even te draaien.27  

3.3. Bevindingen 

 

Eenmaal Van den Panhuyzen het rapport klaar had, stuurde hij exemplaren naar alle bevoegde 

instanties bij Vooruit, Volksgazet en de socialistische zuil. Zoals misschien wel te verwachten viel, 

werd het rapport positief onthaald bij de Volksgazet en de BSP. De voorstellen in het rapport 

vereisten vooral opofferingen van de Gentse Vooruit. De Volksgazet kon dus de sociale en 

politieke problemen van dergelijke besparingen ontwijken, terwijl indien één van de aanbevolen 

plannen gekozen werd, minstens 129 jobs verloren zouden gaan te Gent. Antwerpen zou 

hoogstens 11 jobs in de redactie verliezen – en dit enkel indien er sprake zou zijn van een 

volledige fusie van de bladen.  

Deze optie leek de voorkeur te krijgen van de BSP. In interne communicatie vanwege de 

Algemene Raad van de BSP op 15/6/74 werd duidelijk gesteld dat Vlaanderen slechts één 

socialistisch dagblad kan ondersteunen.28 De prioriteit van de BSP was het in stand houden van 

de socialistische aanwezigheid in de dagbladwereld, maar dit betekende geen carte blanche voor 

de socialistische bladen. Gezien de economische weeën en de precaire situatie van de zuil zelf, 
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Hypothese Edities 

VG – V 

Blz./editie Regionale 

blz. 

Eigen 

blz./editie 

Vooruit 

Spreiding 

ontslagen 

Gent/A’pen 

Besparing 

in fr. 

Resterend 

deficit in 

fr. 

H4121 3 – 2 16 – 14  1 – 1  7 137/0 52.628.000 794.000 

H4221 3 – 2 16 – 14  2 – 2  5 133/0 50.882.000 2.540.000 

H4311 3 – 2 16 – 16 1 – 2  7 129/0 47.564.000 5.858.000 

H4321 3 – 2 16 – 14  1 – 2  5 135/0 51.764.000 1.658.000 

H511 5 16 1 / 140/11 52.947.000 475.000 

H521 5 16 2 / 136/11 49.015.000 4.407.000 
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was het belangrijk voor de BSP deze aanwezigheid op de meest efficiënte manier aan te pakken. 

Ze hadden weinig sentimentele hechting aan de twee onafhankelijke bladen. Gezien Volksgazet 

als het meest partijgetrouw werd beschouwd, zou de fusie ook meer controle voor de partij 

betekenen. 

Bij de Volksgazet was de toenmalige directeur, Hubert D’hollander, voorstander van hypothese 

4121.29 Dit is weinig verwonderlijk. Dit voorstel zou een enorme besparing betekenen, zonder al 

te  diep in het vel van Volksgazet te snijden.  

De reactie bij Het Licht was radicaal anders. Deze waren niet opgezet met de voorgestelde 

sluiting van hun drukkerij en het bijkomende verlies van autonomie. De officiële reactie van de 

beheerders en andere directieleden van Vooruit was het aanklagen van wat zij beschouwen als 

bias bij het opstellen van het rapport. Volgens Vooruit werden de boekhoudingscijfers van 

Volksgazet zonder meer aanvaard, terwijl deze van Het Licht aangepast werden. Ook het 

afschrijvingsbeleid van Het Licht werd aangevallen, terwijl Volksgazet deze kritiek niet zou 

moeten dragen. Dit en enkele andere punten zou tot een vertekend beeld van de situatie leiden, 

ten voordele van Volksgazet.30 August De Block, toenmalig directeur bij Vooruit, verketterde een 

mogelijke samensmelting. De voorwaarden voor de staatssteun omvatten het blijvend bestaan 

van onafhankelijke titels – enige besparingen zouden teniet gedaan worden door het verlies van 

de staatssteun. Ook voorspelde De Block een verlies van ongeveer 10.000 lezers indien Vooruit 

zou ophouden met bestaan. Toch liet hij de deur open voor een mogelijke samenwerking, maar 

deze zou beperkt blijven.31 

Minder schappelijk en openlijk ontevreden waren de personeelsleden van Vooruit en het Licht, 

alsook verschillende andere socialistische bladen en verenigingen in België en Nederland. De 

Gentenaren waren ontsteld over de zware maatregelen die vooral Gent zouden treffen. 

Gebaseerd op deze maatregelen gingen geruchten de wereld in die spraken over de dood van 

Vooruit. Wanneer deze geruchten uiteindelijk de media haalden, bezetten de Gentse 

redactieleden symbolisch de lokalen van de Vooruit – hoewel dit enkel beperkt bleef tot een 

bezetting en er niet gestaakt werd.32 

Minstens even luid waren de stemmen van andere linkse bladen, die terwijl de niet-socialistische 

bladen zich verkneukelden over de socialistische perikelen, zich in de strijd tussen Vooruit en 

                                                           
29

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 173, Raad van Bestuur, 5/2/1975 
30

 Ibidem 
31

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 1832, Herstructurering Volksgazet en Vooruit, 1974-1975 
32

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 1247, Dossier over de socialistische pers, 1974-1975 



32 
 

Volksgazet wierpen. De meerderheid schaarde zich achter Vooruit, die gezien werd als een 

bastion van vrije, linkse kritiek op de BSP – of althans als minder partijgebonden dan Volksgazet. 

Als klein broertje van de twee bladen, kon Vooruit gemakkelijk als underdog geschetst worden. 

In het linkse Nederlandse blad Vrij Nederland verscheen een artikel ‘geïnspireerd uit Gent’ dat 

bijzonder kritisch was over Volksgazet.33 Gebruik makend van deze polemiek en van hun imago 

als belegerde underdog, voerde Vooruit een succesvolle inzamelactie – die werd voorgesteld als 

‘reddingsactie’. Dit deed bij de Algemene Raad van de BSP enkele wenkbrauwen de lucht 

ingaan.34 De algemene houding van Vooruit naar Volksgazet toe werd door de Antwerpenaren 

gezien als polemisch en aanvallend.35 

Op een gezamenlijke vergadering legden beide bedrijven hun kaarten op tafel. Volksgazet koos 

officieel voor het invoeren van hypothese 4.321. Dit zou dus de twee kranten als onafhankelijke 

bladen behouden, maar zou het verplaatsen van de labeur van Vooruit naar Antwerpen 

omvatten. Vooruit, daarentegen, verwierp dergelijke samenwerking. Het presenteerde een 

bijzonder optimisme over hun toekomst. Dankzij de staatssteun, de steun vanuit de GA, het geld 

van de inzamelactie en de opbrengsten van de verkoop van hun kunstpatrimonium zou Vooruit 

een winst van 3.000.000 fr. kunnen bekomen. Indien Vooruit gezond zou blijken, zou een fusie 

niet meer vanzelfsprekend zijn. Het zou volgens dhr. Wallaert en dhr. Roels toch gaan over een 

reddingsoperatie van Volksgazet, terwijl Vooruit zichzelf zou kunnen behelpen. Jos Van Eynde, 

de andere Antwerpenaren en zelfs prof. Van den Panhuyzen waren sceptisch over deze 

winstvooruitzichten. Van Eynde ging zelfs verder en beweerde dat de Gentenaren niet in goede 

wil handelden en een heimelijke wens hadden ‘het vol te houden tot ‘Volksgazet’ eventueel zal 

verdwenen zijn.’ Dit zou uiteindelijk – ongeacht de werkelijke intenties van Vooruit – profetisch 

blijken te zijn.36 

Uiteindelijk bleken deze problemen te groot om op te lossen en werden de voorstellen van Van 

den Panhuyzen geklasseerd. Hoewel er later nog sprake was van enige vorm van samenwerking 

tussen beide bladen, bleef deze op erg beperkte schaal – niet te vergelijken met de voorstellen in 

het rapport. Zelfs van het veranderen van het formaat van Volksgazet kwam niks in huis, gezien 

dit uitging van de relocatie van de Gentse labeur naar Antwerpen. 
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IV. De financiële problemen van Volksgazet 
 

Laten we nu een blik werpen op de financiële en structurele problemen die de Volksgazet 

plaagden. Wat veroorzaakte deze problemen? Op welke manier zouden deze opgelost kunnen 

worden? Waren deze oplossingen wel realistisch in de historische context?  

De evaluatie van prof. Van den Panhuyzen maakt al een ruwe schets van de problemen die 

Volksgazet ondervond en welke het in de jaren na het rapport zou blijven ondervinden. Volgens 

Van den Panhuyzen bevond Volksgazet zich in economische moeilijkheden door de stijgende 

loonlast, de stijgende kosten, een stagnerende omzet, gebrekkige inkomsten uit publiciteit en een 

inefficiëntie werkverdeling in de drukkerij. Hier komen nog extra problemen bij – zaken die Van 

den Panhuyzen bewust of onbewust heeft overgeslagen. Maar deze schets geeft ons een 

eenvoudige leidraad. Laten we eerst naar de algemene situatie van de Volksgazet kijken. 

4.1. Algemeen overzicht 

 

De Volksgazet is een krant, gedrukt in de Antwerpse N.V. Excelsior en uitgegeven door S.V. 

Ontwikkeling. Boekhoudkundig valt Volksgazet onder Ontwikkeling en zijn Excelsior en 

Ontwikkeling twee onafhankelijke bedrijven. In de praktijk vallen beide bedrijven onder dezelfde 

Raad van Bestuur en draait quasi heel de operatie rond het uitgeven van de Volksgazet. Het 

uitgeven van een krant is bijzonder kostelijk en woog zwaar op de boekhouding van 

Ontwikkeling. Excelsior had naast het werk voor Volksgazet ook nog commercieel drukwerk. In 

1977 vormde dit commercieel drukwerk 57% van de inkomsten van Excelsior, met de overige 

43% komend van het drukken van Volksgazet. Aan dit drukwerk voor Volksgazet maakt 

Excelsior geen winst – het wordt gedrukt aan de kostprijs van de materialen en met werkuren 

ingerekend.37  

De grootste verliespost voor beide bedrijven is dan ook Volksgazet. Volksgazet trok 

Ontwikkeling in het rood en deze trok op haar beurt Excelsior mee de dieperik in. In de volgende 

tabel kunnen we de bedrijfsresulataten van de bedrijven bekijken tussen 1965 en 1976.38 
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Tabel 48 Bedrijfsresultaten Ontwikkeling en Excelsior tussen 1965 en 1976 

Jaar Excelsior 
(in BEF) 

Ontwikkeling 
(in BEF) 

Totaal 
(in BEF) 

1965 3.479.355 2.205.278 5.684.633 

1966 2.997.505 - 1.223.546 1.773.959 

1967 3.392.797 - 4.032.882 - 640.085 

1968 7.216.520 - 381.180 6.835.340 

1969 5.651.975 - 6.234.080 - 582.105 

1970 5.519.712 - 11.376.783 - 5.857.071 

1971 2.882.494 - 17.204.345 - 14.321.851 

1972 9.317.741 - 19.294.203 - 9.976.462 

1973 5.406.655 - 30.825.486 - 25.418.831 

1974 - 2.235.644 - 546.096 - 2.781.740 

1975 - 2.693.000 - 14.582.202 - 17.275.202 

1976 - 7.952.000 - 3.074.018 - 11.026.018 

 

Hoewel het hier lijkt alsof de situatie een dieptepunt bereikt in 1973 en vervolgens verbetert, is 

dit zeer misleidend. Vanaf 1974 kunnen beide bedrijven rekenen op een grote hoeveelheid steun 

vanwege de regering en vanwege de socialistische beweging. Indien we deze sommen niet zouden 

meerekenen, zou er sprake zijn van een veel groter verlies. 

4.2 De problematische kosten 

4.2.1. Stijgende loonlast 

 

Als een sterk geïndustrialiseerd land met een even sterke welvaartstaat, heeft België een bepaald 

hoge standaard qua uitbetaalde lonen. Dit was zeker het geval in de bedrijven verbonden aan de 

socialistische beweging, omwille van vanzelfsprekende redenen. Deze werd over het algemeen 

gecompenseerd door een hoge productiviteit en de aard van de Belgische industrie zelf. De 

persindustrie kon lange tijd effectief bestempeld worden als een volwaardige industrie. Het 

produceren van een krant en het bemannen van een levensvatbare drukkerij was een 

arbeidsintensieve procedure. In 1972 hadden beide bedrijven een personeelsbestand van 424 

werklieden. De loonkost – bruto – voor dit personeelsbestand in dat jaar was 100.563.001 fr.39 

Drie jaar later, na een poging deze kost te drukken door het aantal personeelsleden te 

verminderen, bleven er 328 werknemers over. De loonkost bedroeg dat jaar 159.715.210 fr. Dus 

ondanks het verminderen van het personeelsbestand met 25%, stegen de loonkosten met 50%. 

Dit valt deels te verklaren door het feit dat de personeelsbesparingen voornamelijk in de vorm 
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kwamen van afvloeiingen en het niet vervangen van wie op pensioen ging. Ook het aantal 

gepresteerde uren daalde niet, maar was nu meer verspreid over de overgebleven personeelsleden. 

Maar dit verklaart enkel waarom deze daling in personeelsleden de loonlast niet deed dalen. Een 

stijging in loonkosten van 50% in drie jaar is bijzonder hoog en kan niet verklaard worden door 

de gebruikelijke stijging in loonkosten die gepaard gaan met de indexering. In zijn rapport stelt 

Van den Panhuyzen dat deze stijging niet uitzonderlijk was in vergelijking met andere bedrijven.40 

Waar kwam deze stijging dan vandaan?  

De jaren ’70 waren bijzonder ontvlambare jaren op het vlak van economie. Het waren tijden van 

verandering in de kern van het internationale economische systeem van het ‘Westen’. De 

afschaffing van de goudstandaard door de VS en het einde van het Bretton Woods-systeem 

destabiliseerden de fundamenten van het internationale financiële systeem. In 1973 kregen deze 

instabiele fundamenten een zware schok door de oliecrisis ten gevolge van de Yom Kippoer 

oorlog. De beurs stortte globaal in en opende de deur voor stagflatie.  

Stagflatie is een combinatie van economische stagnatie en inflatie. Met andere woorden: de 

productie daalt, maar de individuele producten worden duurder. Tot het verscheen tijdens de 

jaren ’70 werd stagflatie als onmogelijk beschouwd. Dat deze stagflatie dan zo bijzonder hard 

toesloeg, kwam dus onverwachts aan – met de gevolgen van dien voor de economie.  

In België werd deze al vooraf gegaan door een economie die al enkele jaren stroef liep. De late 

jaren ’60 en de vroege jaren ’70 werden gekarakteriseerd door heftig conflict tussen het patronaat 

en de vakbonden. In een poging dit conflict te temperen en enige oproepen tot structurele 

veranderingen te onderdrukken, stond het patronaat nieuwe, uitzonderlijke loonstijgingen toe. 

Dit bleek een kortzichtige strategie te zijn, die inging tegen de kern van het keynesiaanse 

pacificatiesysteem. Deze eiste een zekere overeenstemming tussen de stijging in 

arbeidsproductiviteit en de stijging van de reële lonen. Tussen 1970 en 1975 steeg het reële loon 

in de verwerkende nijverheid met 44,35%, terwijl de productiviteit slechts met 31% steeg. Tussen 

1974 en 1975 daalde de productiviteit zelfs. Hierdoor daalde de meerwaardevoet sterk en 

reageerde het kapitaal met een vertraging van de groei, een sterke stijging van de werkloosheid en 

een daling van de reële lonen. De crisis van de vroege jaren ’70 lag dus deels aan de basis van de 

crisis van de late jaren ’70 en vroege jaren ’80.41  
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Gezien de enorme sprongen die de index maakte, droeg de indexering van de lonen ook nog 

verder bij aan de stijgende loonkosten. Telkens de ‘index van prijzen en lonen’ een bepaalde 

drempel overschreed, moesten alle salarissen aangepast worden. Gedurende het jaar 1973 werden 

de lonen in de grafische nijverheidsindustrie wel 13 keer aangepast.42  

Een dergelijke stijging in loonkosten was een enorm zware last voor de bedrijven. In een sector 

waar loonkosten gemiddeld tussen de 40 en de 60 procent van de uitgaven vormden, 43 was dit in 

1977 bij Ontwikkeling-Excelsior 72,7%, inclusief sociale lasten.44 Ondertussen was het aantal 

werknemers al tot in het extreme gedaald, met 309 resterende personeelsleden. Dit was een daling 

van 115 arbeidskrachten sinds 1972. Om de schaal van de stijging echt duidelijk te maken, 

kunnen we kijken naar de kosten per personeelslid per jaar bij Ontwikkeling. Deze kunnen we 

zien in de onderstaande tabel. 

Tabel 49 Kosten per personeelslid per jaar bij Ontwikkeling 1968-1977 

Jaar Kostprijs/personeelslid 

per jaar (in BEF) 

Stijgingsritme Procentuele stijging 

t.o.v. vorig jaar 

1968 210.631 100 / 

1969 230.854 110 9,60 

1970 251.888 120 9,11 

1971 294.910 140 17,08 

1972 340.025 161 15,29 

1973 394.468 187 16,01 

1974 480.287 228 21,75 

1975 631.931 300 31,46 

1976 764.686 363 21,11 

1977 801.668 381 4,83 

 

We zien hier45 een stijging in kosten per personeelslid per jaar van 381% in een periode van negen 

jaar. De grootste stijging vindt plaats tussen 1974 en 1975, ter waarde van 31,46%.  

We kunnen hier ook het voorbeeld nemen van F., een redactielid van Volksgazet aangenomen in 

1968, en L., een redactielid aangenomen in 1947 – één van de redactieleden met de grootste 

ancienniteit.46 
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Tabel 50 Vergelijking lonen van twee redacteurs 

Jaar Maandloon F.  
(in BEF) 

Maandloon L.  
(in BEF) 

1972 16.679 33.732 

1974 28.658 51.226 

1976 41.207 72.408 

1977 45.568 80.050 

 

De schaal van de stijgingen wordt nu echt duidelijk. Ondanks zijn relatief recent verworven 

positie, verdient F. vanaf 1976 reeds meer dan hetgeen L. in 1972 verdiende. Hoewel de extreme 

inflatie hier zeker een rol speelt, blijft deze stijging schokkend en bijzonder groot.  

Een laatste impact van deze stijgende loonlasten, kwam in de vorm van de stijgende 

administratiekosten. Hoewel deze administratiekosten niet enkel de lonen van de administratoren 

omvatten, vormen de andere uitgaves onder deze categorie slechts een relatief klein deel van de 

totaalsom. Enige stijgingen in deze categorie zijn dan ook vooral het gevolg van de stijgende 

lonen. Tussen 1974 en 1977 geeft dit het volgende beeld voor Ontwikkeling. 

Tabel 51 Administratiekosten Ontwikkeling 1974-1977 

 1974 1975 1976 1977 

Administratiekosten 
(in BEF) 

18.017.222 21.159.673 22.235.476 23.000.00047 

 

We zien hier dat deze kosten een toch niet onaanzienlijk deel van het budget van Ontwikkeling 

opslokken. Er is hier sprake van een relatief grote overhead.  

4.2.2. Andere stijgende kosten 

 

Hoewel de loonkosten het grootste percentage van de uitgaven uitmaakten en diens stijging 

bijgevolg ook de grootste impact had, waren dit niet de enige kosten die de bedrijven hadden. 

Vooraleerst is er de stijgende prijs van papier. Het is weinig verrassend dat het drukken van een 

krant een grote hoeveelheid papier vergt. Ook de andere taken van de drukkerij verbruiken veel 
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papier. Het drukken van kranten vergde een speciale soort papier, ook wel gekend als newsprint. 

Dit krantenpapier is van lagere kwaliteit en heeft ook een lagere prijs dan gewoon papier. 

Omwille van het specifieke doel is de productie van dit papier beperkt tot een aantal 

productiecentra. De belangrijkste centra lagen in Canada en Scandinavië. Ook Nederland en 

België hadden papierfabrieken, dewelke de voornaamste bronnen van newsprint waren voor de 

Belgische pers. Deze beperkte groep productiecentra had tijdenlang voldaan aan de mondiale 

vraag naar newsprint. Na de Tweede Wereldoorlog – en vooral na de dekolonisatiegolf van 1960 – 

onstond in de vele ex-kolonies nu ook een sterk groeiende persindustrie. De gestegen vraag op 

mondiaal vlak naar newsprint en naar de grondstoffen om deze te maken dreef de prijs van deze 

newsprint omhoog.48  

Maar ook de papierfabrieken werden getroffen door de eerder vernoemde economische 

problemen – in veel opzichten ondervonden de papierfabrieken dezelfde problemen als hun 

klanten. Zo stegen de loonkosten ook voor deze papierfabrieken, net als de prijs van hun 

grondstoffen. Deze grondstoffen dreigden zelfs uitgeput te raken, tenzij er sprake zou zijn van 

een gecoördineerd bosbouwbeleid in Europa en daarbuiten. Volgens dhr. Wrede, directeur van 

de Finse papierimporteurs Finpak, zou de Europese prijs voor newsprint moeten stijgen met 23% 

om de papierfabrieken rendabel te maken en de productie te kunnen uitbreiden. Dit nadat de 

prijzen gedurende de eerste maanden van 1974 al met 40% opgetrokken waren. De 

papierfabrieken draaiden volgens hem op dat moment op volle capaciteit.49  

Dit laatste detail vermeldde dhr. Wrede als reactie op claims dat de Scandinavische en Canadese 

papierfabrieken een kunstmatig tekort zouden creeëren in afwachting van verdere stijgingen in de 

papierprijs.50 Dit zou mogelijk zijn door kartelvorming onder de papierfabrieken.51 Indien deze 

beschuldigingen een grond van waarheid hadden, kwamen ze waarschijnlijk bijzonder hard aan 

bij de Belgische dagbladen. Deze betaalden al sinds 1970 een financiële compensatie aan de 

Belgische papierfabriek ‘Papeteries de Belgique’ en de Nederlandse ‘Van Gelder’, nadat de 

invoerrechten op newsprint werden afgeschaft en deze fabrieken hun prijs moesten verlagen om 

concurrentieel te blijven. Zonder deze financiële compensatie konden deze fabrieken de 

concurrentie met de Scandinavische en Canadese fabrieken niet aan. Dat deze fabrieken nu de 

prijs van newsprint zouden manipuleren, moet bijgevolg zout in de wonde geweest zijn.52 
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Desondanks bleken deze fabrieken ook bijzonder fragiel te zijn. Niet enkel de vermeldde 

problemen schaadden de papierindustrie. Zo was er onder andere de invoering van de 

etherreclame in o.a. België en Nederland. Deze invoering schaadde niet enkel de persindustrie, 

maar ook de papierindustrie. Reclamebladen vormden een grote klant voor deze papierindustrie 

en deze kregen nu een enorme concurrent in de etherreclame.53 Dit en de eerder vermeldde 

problemen leed dan ook tot het faillissement van bijvoorbeeld de papierfabriek Van Gelder in 

1981. 

Deze factoren zorgden voor een stijging in de papierkosten van de bedrijven. Deze stijging zien 

we in de kosten voor het papier dat gebruikt wordt bij het drukken van Volksgazet in de 

volgende tabel. 54 

Tabel 52 Papierkosten 1972-1976 

Jaar Kost papier 

Volksgazet  
(in BEF) 

Gemiddelde 

oplage per dag 

Papierkost per 

exemplaar per 

dag55  
(in BEF) 

Index 

1972 14.992.321 66.483 0,74 100 

1973 16.131.014 63.671 0,84 114 

1974 20.008.073 59.109 1,12 151 

1975 21.449.655 53.909 1,31 177 

1976 21.571.385 50.419 1,41 191 

 

We zien hier elk jaar een vrij sterke stijging, met een enorme sprong tussen 1973 en 1974. Dit 

tengevolge van de extreme prijsstijgingen in 1974. De prijs per kilogram papier stijgt van 7,857 fr. 

op 1 januari 1973 naar 9,268 fr. op 1 januari 1974 en 13,534 fr. op 31 december 1974.56 

Ondertussen blijft de oplage dalen, van 66.483 naar 50.419 exemplaren per dag tussen 1972 en 

1976. Een daling in oplage zorgt voor een daling in papiergebruik en zou dus normaliter ook 

moeten zorgen voor een daling in de hoeveelheid geld besteed aan newsprint. Hier zien we deze 

som stijgen, hetgeen ons duidt op de mate waarin de prijs van newsprint steeg.  

Deze prijsevolutie wordt pas echt duidelijk als we kijken naar de prijs die elke dag per individuele 

krant aan papier wordt besteed. Gezien we hier geen exacte cijfers voor hebben, werd een 
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benadering berekend aan de hand van de gemiddelde oplage per dag, de jaarkost aan papier en 

het feit dat Volksgazet 303 dagen per jaar verscheen. Enige mogelijke verspilling van papier zit 

verrekend in de prijs per exemplaar per dag. Hier zien we dat een enkele Volksgazet 0,74 fr. 

kostte in 1972 en dat deze prijs steeg tot 1,41 fr. in 1976. Er is hier dus sprake van bijna een 

verdubbeling van de papierkosten. Naast deze papierkosten waren nog enkele andere kosten 

relevant. Zo steeg de prijs van inkt conform met de nu reeds gekende stijging door de 

economische problemen rond 1974. Als we de kosten voor de grondstoffen samen met de 

loonkosten van de drukkerij bekijken, zien we de volgende evolutie in de totale drukkosten.57 

Tabel 53 Totale drukkosten per trimester 1971-1977 

Trimester Drukkosten totaal  
(in BEF) 

1e trimester 1971 10.870.850 

1e trimester 1972 11.849.478 

1e trimester 1973 13.334.696 

1e trimester 1974 15.354.995 

1e trimester 1975 21.201.731 

1e trimester 1976 24.562.242 

1e trimester 1977 25.771.845 

 

De verzendingskosten via de post en via de agentschappen stegen ook – zo steeg deze kost met 

47% van 1973 naar 1974.58 Hier speelt meer dan alleen de stijgende kost van petroleum en de 

algemene economische crisis een rol. Kranten kregen al jaren lang een zeer gunstig tarief voor het 

verzenden van hun kranten via de Post, als een vorm van indirecte subsidie van de overheid. 

Tijdens de vroege jaren ’70 werd deze subsidie in vraag gesteld en was er sprake van deze af te 

lassen – zo werd er in maart ’73 zelfs gesproken over een verhoging van de tarieven van 300%.59 

Ook de telex –en andere communicatiekosten stegen tijdens dit jaar aan 30%.60 Op zich was dit 

geen grote kost, maar samen met andere kleinere onkosten zoals o.a. benzine voor de 

leveringsauto’s, het abonnement op Belga en reproductierechten kon dit meetellen. 

Een andere grote kost kwam in de vorm van de zware financiële lasten. Ten gevolge van de 

povere bedrijfsresultaten, hadden beide bedrijven zware schulden opgelopen. Deze schulden en 

de rente die hierop betaald moest worden, waren bijzonder hoog.  
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In de boekhouding van Ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen schulden op de lange 

termijn en schulden op de korte termijn. De schulden op de lange termijn waren relatief beperkt, 

maar groeiden toch sterk aan. 61 

Tabel 54 Schulden op lange termijn Ontwikkeling 1974-1976 

Schuld 1974  
(in BEF) 

1975 
(in BEF) 

1976  
(in BEF) 

Lening N.M.K.N. 125.400 125.400 8.483.600 

Lening Codep 4.000.000 0 0 

Lening BSP Arr. A’pen 2.500.000 4.500.000 4.500.000 

Lening Centrale 

Metaalbewerkers 

3.000.000 0 0 

Lening Gen. Bank 0 400.115 288.455 

Totaal 9.625.400 5.025.515 13.272.055 

 

We zien dat het hier gaat om leningen. Los van een relatief kleine lening bij de Generale Bank, 

gaat het hier om leningen bij de socialistische zuil en bij Nationale Maatschappij voor Krediet aan 

de Nijverheid. Hierbij kon een lage rente – als er al een rente was – verwacht worden. Gezien dit 

en de lange afbetaalperiode, drukten deze schulden niet hard op de boekhouding van 

Ontwikkeling. 

Ernstiger is de categorie schulden op korte en middellange termijn. 

Tabel 55 Schulden op korte en middellange termijn Ontwikkeling 1974-1976 

Schuld 1974  
(in BEF) 

1975  
(in BEF) 

1976  
(in BEF) 

Borgtochten klanten 299.082 283.642 264.042 

Leveranciers 

gefactureerd 

112.828.251 133.697.533 170.983.411 

Leveranciers nog te 

factureren 

469.366 1.140.995 0 

Te betalen lonen 98.288 5.835 54.938 

Te betalen 

eindejaarspremie 

724.395 631.437 317.179 

RMZ 3.344.144 8.877.008 16.165.502 

Groepsverzekering 1.528.877 2.300.146 2.256.426 

Bedrijfsvoorheffing 3.052.793 7.816.439 16.878.277 

Solidariteitsfonds 

groepsverzekering 

114.866 114.866 114.866 

                                                           
61

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 189, Dossier Algemene Vergadering, 5/4/1976 
    AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 205, Dossier Algemene Vergadering, 4/4/1977 



42 
 

Roerende voorheffing 0 49.956 53.434 

Sociale Voorzorg – 

agentrekening 

712.760 2.218.217 2.012.136 

Vervallen intresten 230.000 233.777 0 

Te betalen 

auteursrechten 

1.760.111 2.923.945 2.510.846 

Te betalen kosten 959.057 1.071.940 1.220.640 

Diverse crediteuren 577.257 367.491 386.944 

Totaal 126.699.247 161.733.227 213.218.641 

 

Deze cijfers lijken veel drastischer. Hier moeten we wel bemerken dat het gros van de schulden 

uit de categorie ‘leveranciers’ komt. Het grootste deel van deze schuld is schuld aan drukkerij 

Excelsior en dus niet vatbaar voor rente, boetes of sancties. In de volgende tabel kunnen we deze 

schuld aan Excelsior zien. 62 

Tabel 56 Schuld Ontwikkeling aan Excelsior en andere leveranciers 1974-1976 

Schuld 1974  
(in BEF) 

1975  
(in BEF) 

1976  
(in BEF) 

Excelsior 103.691.000 121.467.000 160.908.000 

Andere leveranciers 9.137.251 12.230.533 10.075.411 

Leveranciers totaal 112.828.251 133.697.533 170.983.411 

 

Desondanks blijft de schuld aan Excelsior relevant, gezien deze ook financiële gevolgen heeft 

voor Excelsior. Ontwikkeling was de grootste klant van Excelsior en was hen 160.908.000 fr. 

schuldig. Dit sloeg ook een put in hun boekhouding.  

Verder kunnen we opmaken dat de grootste stijgingen qua schulden zich voordoen bij de RMZ, 

de bedrijfsvoorheffing en de Sociale Voorzorg. Dit is weinig verwonderlijk. Hoewel het niet-

betalen van belastingen een bijzonder gevaarlijk spel is en zeker de aandacht van de overheid naar 

het desbetreffende bedrijf trekt, is dit op korte termijn verkiesbaar boven het niet-betalen van 

privébedrijven. Deze zouden reageren door hun leveringen op te schorten, hetgeen catastrofaal 

zou zijn. Het is daarom dat bij beide Excelsior en Ontwikkeling sinds het einde van 1975 een 

eigenlijke staking van het betalen van belastingen plaatsvond, waarbij er enkel nog betaald werd 
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na het ontvangen van leningen van het N.M.K.N.63 De schuld aan de RMZ zou in 1977 nog 

stijgen naar 21.528.760 fr. en de schuld bedrijfsvoorheffing naar 30.784.607 fr.64 

Tabel 57 Interesten Ontwikkeling 1974-1976 

Interesten 1974  
(in BEF) 

1975  
(in BEF) 

1976  
(in BEF) 

F.O.B. 0 281.741 32.444 

Codep 418.333 118.777 5.715 

B.S.P. 31.875 31.875 0 

C.M.B. 0 51.500 0 

N.M.K.N. 0 10.347 23.196 

Borgtochten 

verkopers 

10.668 7.266 9.377 

Bedrijfsvoorheffing 43.190 128.700 251.920 

Bank 6.345 9.908 8.582 

Leveranciers 0 7.970 412 

G.B.M. 0 12.670 30.408 

R.M.Z. 0 59.410 521.824 

Totaal 510.411 720.164 883.878 

 
Tabel 58 Financiële lasten Ontwikkeling 1974-1976 

Financiële lasten 1974  
(in BEF) 

1975  
(in BEF) 

1976  
(in BEF) 

Interesten 510.411 720.164 883.878 

Bijdrageopslag R.M.Z. 0 413.922 1.457.170 

Belastingen – boetes 0 0 25.000 

Totaal 510.411 1.134.086 2.366.048 

 

We zien dan ook dat tussen 1975 en 1978 Ontwikkeling en Excelsior meerdere malen gedagvaard 

werden door de R.M.Z. In een brief vanwege de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 

28/6/1977 werd zelfs gedreigd met een dagvaarding in faillissement indien de schuld voor het 

tweede kwartaal van 1977 niet tijdig betaald zou worden.65  

In de twee bovenstaande tabellen zien we dat de interesten en de boetes toch begonnen 

doorwegen – en bleven groeien. Op 2 mei 1978 zouden de schulden van Ontwikkeling en 
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Excelsior er als volgt uitzien, boetes en interesten inbegrepen – maar zonder de schuld van 

Ontwikkeling aan Excelsior.66  

Tabel 59 Schulden Excelsior 1978 

Schuldeisers Schuld  
(in BEF) 

Ontwikkeling: R.S.Z. 20.867.000 

Ontwikkeling: Bedrijfsvoorheffing t/m 

maart 

29.828.000 

Excelsior: R.S.Z. 39.909.000 

Excelsior: Bedrijfsvoorheffing t/m 

maart 

19.457.000 

Bedrijfsvoorheffing april 2.530.000 

Leveranciers 35.000.000 

Diverse crediteurs 14.000.000 

Groepsverzekering 2.300.000 

Ontleningen minder dan 1 jaar 2.912.000 

Ontleningen meer dan 1 jaar 34.587.000 

Kaskredieten 33.000.000 

Ontlening P.S. 20.000.000 

Algemene Centrale 8.100.000 

B.S.P. Antwerpen 4.500.000 

Totaal 266.990.000 

 

Merk op dat dit de situatie was vlak voor het faillissement van de twee bedrijven. Het 

onvermogen om deze schulden te betalen, zou het einde van Ontwikkeling en Excelsior 

betekenen. 

Een laatste kost die we hier kunnen vermelden komt uit de nood tot vernieuwing binnen de 

technische sector. Zoals eerder gezegd was er sprake van een technologische revolutie tijdens de 

jaren ’60 en ’70 in alle drukkerijen van de wereld. In de eeuw voordien kon de sector qua 

technologische vooruitgang omschreven worden als statisch. In 1865 werd de eerste rotatiepers 

ontwikkeld, dewelke nog steeds gebruikt werd in Excelsior. Pas later kwam de heliogravure en in 

1904 werd de offsetpers ontwikkeld. Heliogravure leverde een hoge kwaliteit – inclusief kleur – 

op en werd bijgevolg vooral gebruikt bij het drukken van boeken. De offsetpers bood een stap 

tussen de basis-rotatiepers en de dure heliogravure. Het leverde een kwaliteit dicht bij degene die 

de heliogravure opleverde, maar was veel goedkoper.67 Maar goedkoper is relatief. Deze 
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drukpersen vergden een uitzonderlijk grote investering. Excelsior werd gedwongen tot de 

overgang van typo-rotatiepersen naar offset-rotatiepersen door de grote concurrentie en de 

veranderende verwachtingen van het leespubliek. Een zwart-witte krant van lage kwaliteit was 

niet meer aanvaardbaar. De lezer verwachtte een duidelijke leesbaarheid en kleurrijke illustraties 

en foto’s. En indien één krant overschakelde, moest de rest volgen. 

Maar niet enkel bij het drukken zelf was er sprake van verandering. Een overschakeling van de 

oude zetmachines voor het produceren van de krant naar fotozetmachines vond plaats tijdens de 

jaren ’70. Ten tijde van het failliet van Excelsior was haar fotozetkern nog beperkt, maar er 

werden tot op het laatste moment nog plannen geuit deze kern uit te breiden.68 Hier vond ook de 

intrede van de computer in de drukkerij plaats. Haar intrede in de redactie lag ook in de dichte 

toekomst.  

Deze investeringen werden tot op het sterfbed van Excelsior en Ontwikkeling gemaakt en 

gepland, omwille van hun personeel-besparende kwaliteiten. De bedrijven zochten besparingen – 

en vooral in hun personeel. Het invoeren van deze machines kon mits een eenmalige investering 

op lange termijn een grote besparing vormen. Een herstructureringsprogramma opgesteld in 

1977 door dhr. D’Hollander – het jaar van het faillissement van de bedrijven – maakt gewag van 

een investering in fotozetten en offset-rotatiepersen. De toenmalige fotozetkern van vijf 

klavieren, één computer V.I.P., één CorRecTerm69 en één ontwikkelmachine zou uitgebreid 

worden met 12 klavieren, twee computers V.I.P., twee optische lezers en randapparatuur. De 

loodzetmachines en de stereotypie zouden verdwijnen en vervangen worden door een installatie 

voor het vervaardigen en ontwikkelen van fotopolymeerplaten plus randapparatuur. Ook de 

verzending zou geautomatiseerd worden met de aanschaffing van drie stackers, drie kruisleggers 

en drie automatische omsnoerapparaten. De kostprijs voor deze nieuwe installatie zou ongeveer 

30.000.000 fr. vergen en zou een besparing van 32 mensen of 25.000.000 fr. betekenen.70  

Hier zien we dus de invloed van automatisering op het productieproces en de tewerkstelling van 

arbeiders. 
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4.3. Problematische inkomsten 

4.3.1. Stagnerende omzet 

 

Een tweede schakel van de economische problemen van Ontwikkeling en Excelsior was de 

stagnatie van de omzet. Hier moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de inkomsten 

van Excelsior, de inkomsten van Volksgazet en de andere inkomsten van Ontwikkeling. De 

inkomsten van Excelsior kunnen opgedeeld worden in twee categorieën: het drukken van 

Volksgazet en commercieel drukwerk. Ontwikkeling haalt haar inkomsten uit de verkoop van 

tijdschriften, boeken en uiteraard uit de exploitatie van Volksgazet. De bron van inkomsten voor 

Volksgazet was tweevoudig zoals bij elke krant. Deze kwam enerzijds uit de verkoop van de krant 

zelf en anderzijds uit de advertentieopbrengsten. 

Het probleem dat Van den Panhuyzen hier detecteerde, was het feit dat deze inkomsten ofwel 

stagneerden, ofwel trager groeiden dan de uitgaven. Omdat de inkomsten van Excelsior 

grotendeels afhangen van de inkomsten van Ontwikkeling, zal de focus vooral bij Ontwikkeling 

liggen. En gezien het belang van Volksgazet binnen Ontwikkeling, zullen we eerst de inkomsten 

van Volksgazet bestuderen. 

4.3.2. De dalende oplage 

 

Laten we eerst kijken naar de verkoop van Volksgazet en de inkomsten die hieruit geput werden. 

Vooraleerst moet de reeds vermeldde daling in oplage aandacht krijgen. Hoewel Volksgazet kort 

na de Tweede Wereldoorlog een indrukwekkende oplage van 146.000 kon versieren, was dit getal 

gestaag teruggevallen doorheen de jaren. Dit was geen reden tot paniek, gezien de oplage van 

146.000 enkel mogelijk was geweest door de unieke situatie na de bevrijding. Eenmaal de situatie 

genormaliseerd was, stabiliseerde Volksgazet’s oplage tijdelijk op een niveau van 100.000 

exemplaren. Het was tijdens de jaren ’60 dat de tot dan gestage stroom een ware stortvloed werd 

en de oplage drastisch terugviel. Waar de oplage in 1961 nog 104.398 was, viel ze terug naar 

75.000 in 1970. Tegen 1977 was dit nog maar 48.623. De oplage was dus in 16 jaar meer dan 

gehalveerd.71  

In de onderstaande tabel72 zien we een gedetailleerde evolutie van de oplage tijdens de jaren ’70. 

Hier zien we de ernst van de situatie duidelijk. In zeven jaar valt de oplage terug met 33,73%, 
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zonder teken te geven van vertraging. Erger nog, doordat de oplage het aantal gedrukte kranten 

weergeeft en niet het aantal verkochte exemplaren, gaat ook een deel van deze oplage verloren. 

Normaliter is dit een kost die ingerekend wordt, maar bij Volksgazet ligt de hoeveelheid 

onverkochte kranten tijdens de jaren ’70 bijzonder hoog. Maar liefst 11% van de oplage raakt niet 

verkocht. Dit zou dus kunnen betekenen dat de oplage onrealistisch hoog wordt gehouden en de 

situatie dus nog erger was.73 Dit lijkt bevestigt te worden door de oplagecijfers die uitgegeven 

werden door de uitgeverij tussen 1971 en 1978, dewelke altijd als 78.03474 weergegeven werden. 

Hoge hoeveelheden onverkochte kranten zijn wel geen uitzondering voor een krant met een vrij 

wijd verspreidingsgebied zoals Volksgazet. Door de grotere hoeveelheid verkooppunten gaat er 

procentueel meer verloren.75 

Tabel 60 Procentuele evolutie oplage Volksgazet 1971-1977 

 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Januari 100,00 94,79 89,04 85,95 76,27 71,26 68.39 

Februari 99,84 94,11 89,61 85,58 75,05 71,12 68,14 

Maart 99,98 93,15 89,49 85,35 76,28 70,79 67,95 

April 99,96 92,97 89,77 84,97 76,10 70,78 68,81 

Mei 99,89 92,46 89,33 84,74 75,74 70,25 68,23 

Juni 99,35 92,14 88,80 84,18 74,90 70,41 67,59 

Juli 96,10 88,71 84,78 79,64 72,59 67,56 64,48 

Augustus 96,92 90,55 86,78 80,79 74,29 69,14 66,65 

September 96,47 90,78 87,60 79,49 74,65 69,22 67,28 

Oktober 95,19 87,91 87,45 77,51 74,16 69,39 67,01 

November 95,92 90,38 87,28 76,84 72,88 68,78 66,77 

December 95,12 90,06 86,83 76,82 71,54 68,63 66,27 

Jaar-

gemiddelde 

 

97,83 

 

91,49 

 

88,12 

 

81,79 

 

74,60 

 

69,77 

 

67,29 

In cijfers 72.265 66.483 63.671 59.109 53.909 50.419 48.623 

 

Waar de terugval voor de jaren ’60 nog afgeschreven kon worden als een normalisering van de 

oplage, was dit voor de periode nadien geen optie meer. Er was duidelijk een probleem. De vraag 

was wat de oorzaak hiervan was. 

Traditioneel wordt de daling in oplage geweten aan het verouderde en te partijgebonden imago 

van Volksgazet en ondermaatse management. De marktkrachten zouden dit afstraffen door de 

vraag naar de krant te doen dalen. Dit is een zeer beperkte visie. Vooraleerst moeten we kijken 
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naar de algemene trends in de krantenwereld. Als we kijken naar onze buurlanden, dan zien we 

dat in Frankrijk de totale oplage van alle kranten ongeveer hetzelfde is in 1972 als in 1939, 

ondanks een bevolkingsstijging van 25%.76 In Groot-Brittannië daalt de oplage zelfs.77 Volgens 

een artikel in de Weekberichten van de Kredietbank op 1 april 1967 werd in België het 

lezersplafond bereikt. In de jaren nadien zien we dat het hier zelfs gaat om een terugval. In de 

volgende tabel zien we de oplagecijfers van enkele Vlaamse kranten tussen 1974 en 1977.78 

Tabel 61 Oplage Belgische kranten in 1974 en 1977 

Groep79 Titels Oplage in 1974 Oplage in 1977 

Vlaamse Pers Standaard 340.148 318.403 

 Volk/Nieuwe Gids 222.508 197.518 

 Belang van Limburg 76.248 75.357 

 Gazet van Antwerpen 210.823 186.197 

 Het Laatste Nieuws + Nieuwe 

Gazet 

307.789 286.588 

 Volksgazet 59.109 48.623 

 Vooruit 32.639 29.160 

Waalse Pers Le Soir 270.709 243.642 

 La Cité + Rappel 93.500 93.500 

 Vers L’Avenir 113.327 109.793 

 Peuple/Journal/Wallonie 170.000 109.000 

 Dernière Heure/Nouvelle 

Gazette 

232.835 209.793 

 

Hier zien we dus duidelijk dat er sprake is van een algemene neerwaartse trend in het Belgische 

leespubliek. Als we kijken naar de Belgische oplage als één geheel van 1960 tot 1980, zien we het 

volgende.80 

Tabel 62 Globale Belgische oplage 1960-1980 

Jaar Globale oplage Oplage Nederlandstalige  

kranten 

Oplage Franstalige 

kranten 

1960 2.791.165 1.117.311 1.385.762 

1965 2.500.737 1.167.026 1.320.710 

1970 2.540.359 1.247.454 1.156.505 
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1975 2.364.888 1.199.611 1.151.777 

1980 2.309.036 1.224.343 1.071.192 

Hoewel er in de periode tussen 1974 en 1977 waarschijnlijk wel een algemene daling qua oplage 

was bij de Nederlandstalige pers, was deze maar tijdelijk. De totale oplage bleef ongeveer gelijk. 

Bij de Franstalige pers was er wel sprake van een daling, dewelke de globale oplage omlaag trok. 

Algemeen kan gesteld worden dat de Belgische oplage voor 1973 weinig schommelingen kende, 

maar dat deze vervolgens bleef dalen tot het heden.81 De reden die hiervoor wordt gegeven is de 

stijgende dagbladprijs, de ontzuiling en de stijgende inburgering van de televisie radio als 

concurrent voor de kranten. Radio en TV bieden het nieuws vlugger en goedkoper aan en 

vormden dus een grote concurrent voor de dagbladen. 

Het kan dus gezegd worden dat de dalende oplage van voor 1973 nog verder geduwd werd door 

de algemene daling na dit jaar. Maar wat zorgde voor deze initiële daling?  

Hier kunnen we kijken naar de traditionele theorie, die wijst op de kwaliteit van het geleverde 

product zelf. Deze theorie stelt dat Volksgazet een verouderd, dogmatisch en onaantrekkelijk 

imago had en dat dit hen lezers kostte. Dat Volksgazet dogmatisch en partijgebonden zou zijn, 

staat buiten kijf. Zelfs een oppervlakkige blik op de Raad van Bestuur en de bezetting van 

Volksgazet geeft ons een lijst met BSP’ers. Zo zien we onder meer Willy Claes, Karel Van Miert, 

Jos Van Eynde en Wim Geldolf, om maar enkele namen te noemen.82 Vooral Jos Van Eynde was 

hier van belang. Als hoofdredacteur van Volksgazet en befaamde polemist zette hij de toon van 

de krant – en deze toon was strikt partijgebonden. Meer nog, de verschillende aandeelhouders 

van de bedrijven waren ofwel socialistische politici, ofwel socialistische groeperingen.83 Dit gaf de 

socialistische beweging al heel wat macht over Volksgazet, maar invloedrijker was het feit dat de 

krant ook moest rekenen op de financiële steun van deze beweging – in de vorm van orders bij 

de drukkerij84 of in de vorm van rechtstreekse monetaire steun.85 De uitgesproken of 

onuitgesproken dreiging dat de steun vanuit de zuil misschien wel eens eindig zou kunnen zijn, 

zorgt ervoor dat de krant binnen de lijntjes van de partij blijft kleuren. We zien dit later terug bij 

de Morgen. Deze krant was bedoeld om meer onafhankelijk van de partij te zijn en zo een 

dynamischer en aantrekkelijker karakter te hebben. Wanneer dit in de praktijk werd omgezet, 

reageerden de verschillende organisaties binnen de socialistische beweging fel en werd de krant 
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op het matje geroepen.86 Een onafhankelijke krant mocht dan wel beter verkopen, maar dit idee 

zelf moest eerst nog verkocht worden aan de socialistische groeperingen.  

Hier valt nog een scherpere kritiek te uiten. Want niet alleen de lezer ageert tegen de te 

partijgebonden krant, ook binnen de Socialistische Partij zelf is onenigheid hierover. Er wordt 

gesteld dat een partijkrant niet de hele partij in al haar facetten vertegenwoordigt, maar slechts 

een spreekbuis voor de leidende stroming binnen de partij wordt, hetgeen hier de rechtervleugel 

is. Deze controle verwerft deze vleugel door hun leidende positie en door het feit dat omwille van 

de verlieslatende aard van de krant de financieel sterke vleugel – en dit is quasi altijd de 

rechtervleugel – van groter belang zal zijn voor de krant. Het nadeel is hier ook dat een 

partijkrant een specifiek doel heeft, namelijk het promoten van de partijlijn. Helaas is dit niet 

hetgeen dat lezers aantrekt. Zaken zoals sportverslaggeving en sensatie-artikels trekken het meest 

lezers aan, maar krijgen in de socialistische partijkrant onvoldoende aandacht. Zo lezen trouwe 

BSP-stemmers eerder Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad dan Volksgazet.87 

Maar de problemen met het imago van Volksgazet gingen verder. De BSP was zich hier bewust 

van en ondervroeg een vijftigtal BSP-leden wat hun beeld van Volksgazet was. Het is belangrijk 

hier te vermelden dat het gaat om beeldvorming – maar liefst 75% van de ondervraagden las 

Volksgazet niet, maar had er wel een beeld van.88 Aan het eind van de ondervraging kwamen de 

volgende opmerkingen herhaaldelijk terug.  

 Het nieuws komt twee dagen later dan in andere kranten. 

 Volksgazet is veel te gericht op Antwerpen en het regionale nieuws is ondermaats. 

 Er is veel te weinig sportverslaggeving.  

 Het formaat is te klein en de tekst is te klein gedrukt 

 Eenzijdig in de berichtgeving over het Midden-Oosten 

 Volksgazet is saai om te lezen 

Hetzelfde onderzoek geeft ook zelf enkele opmerkingen. Het stelt dat er bij Volksgazet in 25 jaar 

amper iets qua inhoud en vorm veranderd werd. Veel van de rubrieken kunnen dan ook gezien 

worden als anachronismen. Ook qua schrijfstijl is Volksgazet verouderd, hetgeen het beeld van 

de ‘saaie’ Volksgazet enkel aanmoedigt. Hetzelfde geldt voor de koppen, die de lezers niet 

aanspreken. Het lettertype van Volksgazet is veel te klein en de witregels worden tot een 
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minimum herleid. Dit zorgt voor een slordig, compact en onaantrekkelijk uitzicht. Ook zijn er 

veel te weinig illustraties en foto’s – en als die er al zijn, zijn het agentschapfoto’s met een veel te 

lange en saaie legende. 

De inhoud en vorm van Volksgazet waren dus een groot probleem en de krant had te kampen 

met een duf en saai imago. Maar wie las Volksgazet dan wel? Volgens een lezersstudie bestond 

het leespubliek van Volksgazet voornamelijk uit mannen, hetgeen rond deze periode niet per se 

uitzonderlijk was. Minder gebruikelijk was de leeftijdsverdeling. Het leespubliek van Volksgazet 

verouderde aan een hoog tempo. Dat er weinig nieuwe lezers bijkwamen, betekende dat er ook 

weinig jonge mensen de krant begonnen lezen. Er werd in deze studie gewezen op het feit dat 

amper enige lezers jonger waren dan 24 jaar. Dit moet echter getemperd worden met het feit dat 

het vermogen geld te spenderen aan kranten vaak niet aanwezig is bij jongeren.89 Desondanks 

verouderde het publiek van Volksgazet zienderogen. En aangezien ook Volksgazetlezers de dood 

niet konden ontsnappen, betekende dit een dalende oplage naarmate de jaren vorderden.  

Wat verder gezegd kan worden over het leespubliek van Volksgazet, is dat het voornamelijk in de 

wol geverfde socialisten zijn, partijgetrouwen in hart en nieren. Geografisch gezien gaat het dan 

voornamelijk om Antwerpenaren, zoals gezien kan worden in de volgende tabel.90 

Tabel 63 Geografische verspreiding verkoop Volksgazet 1974 

 Brabant Limburg Vlaanderen Antwerpen 

Provincie 

Antwerpen 

Arrondissement 

Antwerpen 

Agglomeratie 

Totaal 

Jan. ‘74 6.554 2.177 4.006 8.780 6.152 34.413 62.082 

Dec.‘74 5.936 2.034 3.652 7.938 5.598 30.274 55.432 

 

Hieruit is duidelijk dat Antwerpen goed is voor een verkoop van 49.345 exemplaren uit een 

oplage van 62.082 in januari en voor 43.810 exemplaren uit een oplage van 55.432 in december. 

Procentueel is dit dus 79% van de oplage. Er valt hieruit af te leiden dat expansie buiten de 

provincie Antwerpen niet vanzelfsprekend was. Al eerder werd de inhoudelijke focus op 

Antwerpen vermeld, hetgeen deze expansie verhindert, maar hier komt nog een andere factor bij 

die te verbinden valt met de partijgetrouwheid van de lezers. Namelijk dat Volksgazet niet de 

enige socialistische krant was. Vooruit had met een oplage van om en rond de 33.000 exemplaren 

tijdens de jaren ’70 ook een niet verwaarloosbaar deel van de socialistische markt in handen.91 

Meer nog, deze krant was sterk ingeburgerd in de omgeving van Gent en in West-Vlaanderen. 
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Ondanks de concurrentie tussen de twee kranten, zou een geografische expansie niet wenselijk 

zijn voor de socialistische beweging indien de winsten ten koste van Vooruit zouden zijn. Er 

werd dan ook een gentlemen’s agreement  afgesloten tussen beide kranten. Vlaanderen werd 

opgedeeld tussen de kranten en er werd besloten geen propaganda te voeren in elkanders 

gebieden. Er was dus geen potentieel om geografisch te groeien binnen Volksgazet’s huidige 

doelpubliek.92 

Het kan dus gezegd worden dat de oplage van Volksgazet daalde als gevolg van een algemene 

daling in de verkoop van kranten in België. Deze daling trof Volksgazet bijzonder hard  haar 

onaantrekkelijke en strikt partij gebonden imago die lezers wegjaagde en het aantrekken van 

nieuwe lezers verhinderde. Ook het bestaan van Vooruit hield mogelijke expansie tegen. Deze 

dalende oplage had een negatieve invloed op de inkomsten van Volksgazet. 

Wanneer de oplage – en dus de hoeveelheid verkochte kranten – daalt, verliest een krant een 

groot deel van haar inkomsten. Om dit en de stijgende kosten te compenseren, wordt de prijs van 

de dagbladen geregeld aangepast. De evolutie van deze prijs zien we in de volgende tabel. 

Tabel 64 Prijsstijgingen 1965-1981 

Jaar 1965 1970 1971 1973 1974 1975 1978 1981 

Prijs in BEF 3 4 5 6 8 10 12 14 

  

Deze prijzen gelden voor elke krant in België. Tot 1996 was er sprake van een vaste prijs, gesteld 

door de Belgische staat.93 De kranten hadden dus geen controle over hun verkoopsprijs. Ze 

konden wel gezamenlijk om een verhoging van de prijs vragen, maar tijdens de crisisjaren ’70 was 

dit niet vanzelfsprekend. Dit systeem benadeelde kranten met financiële problemen. Om zichzelf 

te redden, moest de prijs omhoog. Indien de andere kranten zich hiertegen verzetten, dan kon 

deze krant daar weinig aan doen en was er geen sprake van een prijsstijging. De overheid zelf 

stelde zichzelf ook vijandig op tegenover mogelijke prijsstijgingen. Om de consument deze extra 

kost tijdelijk te besparen, verkoos de overheid de stijgingen gedurende enkele maanden uit te 

stellen en in ruil een financiële compensatie aan te bieden aan de kranten. Dit krijgt verdere uitleg 

bij de bespreking van de steun van de staat aan de pers.94 

Desondanks steeg de prijs gedurende de jaren ‘70 bijzonder snel. De prijsstijgingen hadden 

uiteindelijk ironisch genoeg een nefast effect op de oplage. Dit is niet vanzelfsprekend. 
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Normaliter heeft de prijs een verwaarloosbare invloed op de oplage.95 Door het snelle tempo 

waaraan de prijsstijgingen plaatsvonden tijdens de economische crisis, droeg dit toch bij tot de 

daling in oplage die de kranten ondervonden.96 

Om de inkomsten die Volksgazet haalde uit de verkoop te berekenen, is het niet voldoende om 

simpelweg de oplage te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per krant. Als dienst aan de 

socialistische beweging, levert Volksgazet een bepaalde hoeveelheid gratis exemplaren aan 

verschillende andere groeperingen binnen deze beweging. Uit beschikbare cijfers halen we dat in 

1974, dit gemiddeld 1.353 exemplaren per dag waren – ofwel gemiddeld 2,4% van de totale 

oplage. Dit percentage zal stijgen naargelang de oplage daalt, terwijl de hoeveelheid gratis 

exemplaren ongeveer hetzelfde blijft.97 Een belangrijkere factor is de hoeveelheid niet-verkochte 

exemplaren. In maart 1974 raken 6.801 exemplaren – ofwel 11% van de totale oplage – niet van 

de rekken. Dit betekent dat Volksgazet enkel inkomsten haalt uit 86,6% van hun oplage. Hier 

moet uiteraard ook nog een som van afgetrokken worden die gaat naar de distributeurs.  

Tabel 65 Opbrengst uit de verkoop per krant 1972-1974 

Kwartalen98 Verkoopcijfer  
(in BEF) 

(A) 

Aantal gedrukte 

exemplaren 

(B) 

Opbrengst per 

verkochte krant 

A/(0,866xB) 

1972 – IV 16.431.576 4.846.370 3,92 fr. 

1973 – I 17.053.900 4.988.363 3,95 fr. 

1973 – II 14.683.910 4.743.140 3,55 fr. 

1973 – III 14.431.000 4.744.570 3,51 fr. 

1973 – IV 16.923.806 4.851.770 4,03 fr. 

1974 – I 18.435.244 4.702.820 4,77 fr. 

1974 – II 16.049.809 4.465.170 4,15 fr. 

 

In deze tabel zien we de opbrengst per krant. Gedurende periode die hier weergegeven wordt, 

sprong de officiële krantenprijs van vijf naar zes fr. Deze sprong zien we duidelijk tussen het 

derde en het vierde kwartaal van 1973. Toch zien we dat het verkoopcijfer in het tweede kwartaal 

van 1974 niet hoger ligt dan het verkoopcijfer in het vierde kwartaal van 1972. De meerwaarde 

van de prijsstijging wordt teniet gedaan door de keldering van de oplage.  
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4.3.3. De dalende publiciteitsinkomsten 

 

4.3.3.1. Inleiding 

Maar zoals gezegd haalt een gezonde krant haar inkomsten uit twee bronnen, de verkoop van de 

krant zelf en uit de advertentieopbrengsten. Beiden zijn van levensbelang. Een krant zou niet 

kunnen overleven van enkel de circulatie.99 De productiekosten van een enkele krant liggen hoger 

dan de prijs waaraan deze verkocht wordt. Dit tekort wordt opgevuld door het verkopen van 

reclameruimte in de krant. In de industrie wordt vaak gezegd dat de ideale ratio 1/3e verkoop en 

2/3e publiciteit was. Bij Volksgazet was deze verhouding andersom.100 Deze leek zelfs in de 

verkeerde richting te evolueren.  

Tabel 66 Publiciteitsinkomsten Volksgazet 1974-1978 

Publiciteitsinkomsten 1974  
(in BEF) 

1975  
(in BEF) 

1976  
(in BEF) 

1977  
(in BEF) 

1978  
(in BEF) 

Januari 2.010.720 2.347.723 2.435.278 2.347.518 2.804.476 

Februari 2.309.755 2.275.276 1.753.008 2.339.266 2.255.961 

Maart 3.305.339 2.507.735 2.129.827 3.183.386 4.043.327 

Totaal 7.625.814 7.130.734 6.318.113 7.870.170 9.103.764 

 

In deze tabel zien we de publiciteitsinkomsten in het eerste kwartaal van de jaren 1974 tot 

1978.101 Gedurende de eerste drie jaar dalen deze inkomsten zienderogen, waarna deze inkomsten 

in 1977 en 1978 weer stijgen. In de volgende tabel zien we de verhouding publiciteit/verkoop op 

het ongezonde niveau van 1/3 blijft, ondanks deze stijging. 102  

Tabel 67 Verhouding inkomsten publiciteit-verkoop Volksgazet 1974-1977 

 Publiciteit 
(in BEF) 

Verkoopcijfers 
(in BEF) 

Totaal  
(in BEF) 

Verhouding 

Pub./Verk. 

1e kwartaal 1974 7.625.814 18.435.244 26.061.058 29/71 

1e kwartaal 1975 7.130.734 22.944.586 30.075.320 24/76 

1e kwartaal 1976 6.318.113 22.757.673 29.075.786 22/78 

1e kwartaal 1977 7.870.170 20.801.014 28.671.184 27/73 

 

Een groot nadeel voor Volksgazet was het formaat waarin het gedrukt werd. Dit tabloidformaat 

zorgde voor minder plaats voor advertenties en met uitzondering van Het Volk was Volksgazet 

                                                           
99

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 1238, Dossier Britse pers, 1966 
100

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 1833, Rapport Van den Panhuyzen, f. 29 
101

 AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 223, Stand van zaken 1978, 9/5/1978 
102

 Bij benadering 
      AMSAB-ISG, 534. Archief Volksgazet, 208, Toelichting balans 1977, 2/6/1977 



55 
 

op dit vlak een unicum in België. Dit vormde dus een concurrentieel nadeel. Volksgazet zou vier 

tot zes miljoen per jaar kunnen winnen door naar een groter formaat over te schakelen. Ook de 

leesbaarheid zou hierbij gebaad zijn, hetgeen ook belangrijk is voor adverteerders. Deze werden al 

afgeschrikt door de slechte lay-out en het weinig aantrekkelijke uitzicht van Volksgazet, wanneer 

ze voor dezelfde prijs in een aantrekkelijkere krant konden adverteren.103 

4.3.3.2. Publiciteit in de Belgische context  

Laten we nu kijken naar de publiciteitsopbrengsten van de verschillende kranten in België.104 

Tabel 68 Publiciteitsopbrengsten in België 1976 

 Publiciteitsopbrengst 1976 Oplage Opbrengst/krant 

Franstalige pers    

Le Soir 291.855.622 249.930 1167,75 

La Meuse 148.271.961 166.657 889,68 

Vers l’Avenir 70.566.150 108.435 650,77 

Nouvelle Gazette 63.005.208 69.793 902,74 

La Cité 9.204.804 / / 

Le Jour 17.359.948 / / 

Dernière Heure 56.321.097 140.000 402,29 

Libre Belgique 77.388.283 140.000 552,77 

Rappel – Journal 

Indépendance 

73.653.005 40.000 1841,33 

Le Peuple 18.469.582 40.000 461,74 

 826.095.660   

Nederlandstalige pers    

Het Laatste Nieuws 148.045.734 288.609 512,96 

Het Volk 94.271.221 205.520 458,70 

Volksgazet 27.452.663 50.419 544,49 

Vooruit 17.280.231 29.250 590,78 

Belang van Limburg 61.821.255 72.701 850,35 

Gazet van Antwerpen 177.734.262 199.214 892,18 

Nieuwsblad 237.023.269 291.207 813,93 

 763.628.635   

Totaal 1.589.724.295   

 

Hier kunnen we enkele observaties maken. Het valt op dat in de Nederlandstalige markt, 

Volksgazet en Vooruit beiden qua publiciteit en qua verkoop het hek sluiten. Ook in het 

Franstalige landsgedeelte doet de socialistische pers het bijzonder slecht. Daar weet Le Peuple 
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maar een bedroevende 18,5 miljoen fr. aan publiciteitsinkomsten te versieren. Hoewel kranten uit 

andere stromingen het ook een vergelijkbare opbrengst per krant konden hebben, wordt het vlug 

duidelijk dat indien naar de absolute cijfers gekeken wordt, deze er veel gezonder uitzien dan de 

socialistische kranten. Het Laatste Nieuws en Het Volk halen vergeleken met hun oplage maar 

weinig inkomsten uit de publiciteit. Toch gaat het hier om drie kranten met een bijzonder hoge 

oplage en een publiciteitsopbrengst die de inkomsten van Volksgazet en Vooruit in het niet doen 

vallen. 

Waarom doet de socialistische pers het zo slecht? De normale logica zegt ons dat de inkomsten 

aan publiciteit voor een krant evenredig zouden moeten zijn met haar oplage. Advertenties 

worden per millimeter per krant betaald en een krant met een hoge oplage zou dus de facto meer 

moeten verdienen aan publiciteit dan een krant met een beperktere oplage. In de realiteit klopt dit 

niet. Er spelen vele factoren mee die de prijs van advertenties voor elk blad bepalen. Hierbij 

wordt vooral gekeken naar het type lezer van elke krant. Zo konden bladen zoals De Tijd en in 

Groot-Brittannië de Financial Times een bijzonder hoge prijs vragen per millimeter publiciteit. 

Hun doelpubliek bestond uit professionals en zakenlui, hetgeen zeer goed op de advertentiemarkt 

lag.105 Het was om deze zelfde reden dat de adverteerders de socialistische bladen links lieten 

liggen. Het leespubliek van Volksgazet en Vooruit bestond voor een groot deel uit arbeiders en 

deze hadden het kapitaal en de wil niet om de luxeproducten die geadverteerd werden te kopen – 

of althans, dit was de perceptie onder de adverteerders. Personeelsadvertenties, een groot deel 

van de advertentiemarkt, richtten zich ook voornamelijk op middenklasse lezers.106  

Maar dit was niet de enige reden waarom de socialistische pers het niet goed deed op de 

publiciteitsmarkt. Een latere evolutie op de publiciteitsmarkt is de reeds vermeldde publicitaire 

concentratie. Deze uitte zich in de samenwerking tussen verschillende kranten in het verwerven 

van publiciteit. Het was de Standaardgroep, samen met de groep Gazet van Antwerpen en Het 

Belang van Limburg die met het eerste samenwerkingsverband startten op 16 januari 1968, onder 

de naam Groep I. Al vlug volgden de andere kranten in hun spoor. Hierdoor ontstonden de 

Belgische Dagblad Unie, Regie Generale de Presse en de Unie van Socialistische Dagbladen. 

Enkel Le jour en Lloyd Anversois bleven onafhankelijk.107 Deze samenwerkingen hadden een 

groot succes, behalve bij de Unie van Socialistische Bladen. De samenwerking was hier amper 

merkbaar en de Unie stierf dan ook snel een stille dood. Het is dan ook pas wanneer Vooruit en 

Volksgazet aansluiting zoeken bij de BDU dat ze hun publiciteitsinkomsten zien stijgen. 
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Vanuit een minder pragmatisch opzicht was er ook een bepaalde tegenstand tegen de 

socialistische pers vanwege de bedrijven die advertenties plaatsten omwille van ideologische 

redenen. Dit werd door de jaren heen veelvuldig en met veel pathos aangeklaagd door de 

socialistische kranten. Ongeacht de accuraatheid van deze bewering, speelden nog andere 

factoren hier een rol. De socialistische kranten hadden te kampen met bijzonder lage oplages. 

Hoewel de oplage zoals gezegd niet per se evenredig is met een grote inkomst aan publiciteit, 

trekt een grotere oplage wel meer adverteerders aan. Hun grote bereik bezorgt de adverteerder 

een grote ristorno. Meer nog, adverteerders hebben niet enkel de neiging hun advertenties in de 

grote kranten te plaatsen, maar ze blijven ook bij deze kranten.108 Het is dus moeilijk voor kleinere 

kranten om adverteerders te lokken omwille van hun lage oplage, maar dit doemt hen ook tot 

lage opbrengsten aan publiciteit. En deze opbrengsten zijn cruciaal voor kwalitatieve 

verbeteringen die meer lezers zouden lokken en een grotere oplage zouden leveren.  

Er zijn hier nog andere factoren die de publiciteitsinkomsten van Volksgazet laag hielden. Zo 

kreeg de Nederlandstalige pers ondanks het feit dat het goed was voor 52% van de Belgische 

oplage slechts 40% van de persreclame.109 Dit werd geweten aan het feit dat het gros van de 

persagentschappen zich in Brussel bevonden en deze in Franstalige handen waren.110 Maar zelfs 

100% van deze persreclame was bijzonder weinig. In België werd in 1967 1,09% van het 

nationale inkomen van 627 miljard frank uitgegeven aan publiciteit. Dit was slechts 0,54% meer 

dan in 1954. Hiervan ging er slechts 40,7% naar de pers. Ter vergelijking kunnen we kijken naar 

de situatie in het buitenland.111 

Tabel 69 Publiciteitsuitgaven als procent van BNP – internationaal 

Land % BNP Jaartal 

USA 2,75 1964 

Duitse Bondsrepubliek 2,30 1966 

GB 2,13 1964 

Zwitserland 1,86 1964 

Nederland 1,7 1966 

Zweden 1,68 1964 

Italië 1,2 1966 

Frankrijk en België 1,0 1966 
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Hier zien we duidelijk dat België ver achter loopt op vlak van publiciteitsuitgaven. In het 

decennium nadat de cijfers in de bovenstaande tabel werden geregistreerd steeg deze uitgave 

amper. 

4.3.3.3. De introductie van de etherreclame  

Het percentage uitgaven die naar de pers – en dan specifiek de dagbladen – ging, daalde ook 

stelselmatig tijdens de jaren ’60 en ’70. Deze jaren kenden de opmars van de TV en de radio in de 

reclamemarkt. Waar er voordien geen sprake was van dergelijke reclame, ontstonden tijdens deze 

decennia in verschillende landen wetten die deze toestonden. In België werd de toelating van TV-

reclame officieel voorgesteld door de Kamer van Koophandel van Brussel in 1967, terwijl er al 

een tiental jaren voor gepleit werd vanuit de privésector en een wetsvoorstel al afgekeurd werd. 

De Kamer van Koophandel nam stelling in ten voordele van het toelaten van commerciële 

reclame op TV, met enkele strikte voorwaardes. Zo moest het uitsluitend aan de privésector 

toevertrouwd worden, zou deze reclame qua duur, kwaliteit en verdeling strikt gereguleerd 

worden en zouden de opbrengsten enkel naar het verbeteren van de TV-programma’s en het 

uitrusten van de zenders mogen gaan.112 Negatieve gevolgen voor de pers werden niet verwacht.  

Desondanks zou het nog duren tot 5 september 1974 voordat publiciteit werd toegelaten in radio 

en televisie.113 Dat de Kamer van Koophandel zich zou blijken te vergissen en dat dit diep zou 

snijden in het vel van de pers hoefde geen verrassing te zijn. Een simpele blik op de situatie in het 

buitenland was genoeg geweest om de storm aan de horizon te zien. In Nederland werd in 1967 

de STER-reclame (Stichting Ether Reclame) ingevoerd. Onmiddellijk zien we de volgende 

evolutie.114  
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Tabel 70 Procentuele verdeling publiciteitsuitgaven over de media 1967-1971 

 1967 1968 1969 1970 1971 

Dagbladen 51,2 49,8 47,7 44,3 41,2 

Familiebladen 6,0 3,5 3,2 2,6 3,4 

Damesbladen 17,8 16,6 15,7 14,4 12,6 

Radio-TV 

bladen 

3,5 5,8 7,2 7,8 8,0 

Overige 

tijdschriften 

5,0 5,1 5,3 5,8 6,4 

Totaal Pers 83,6 80,6 79,1 74,9 71,6 

Televisie 16,4 19,4 19,1 22,7 25,8 

Radio / / 1,8 2,4 2,5 

 

Wie zien hier dat de pers zwaar verliest tegenover TV –en radioreclame. Waar de pers in 1966 

nog 100% van de inkomsten van de media-reclame krijgt – dus uitgezonderd directe reclame, 

affiches, e.d. –, daalt dit in het eerste jaar dat de STER-reclame wordt toegestaan tot 83,6%. 

Tegen 1971 is dit zelfs slechts 71,6%. Als we dan kijken naar de verdeling binnen de pers zelf, 

zien we dat de dagbladen het grootste verlies lijden, met 10%. Daarnaast worden in het 

percentage dat wordt meegerekend als zijnde voor de pers ook de radio –en TV-bladen 

meegerekend. Hoewel de inkomsten hiervan ook naar de persbedrijven gaan, is dit toch een teken 

van de invloed van de opkomst van de TV. Bovendien trekken deze bladen ook mede de 

publiciteitsinkomsten bij de dagbladen weg. 

In 1972 publiceerde de Commissie Bedrijffonds voor de Pers, ingesteld door het Nederlandse 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, haar rapport over de toestand van de 

Nederlandse pers. Hierin werd gesteld dat de dagbladen ongeveer 300 miljoen gulden of 

4,2 miljard BEF misgelopen waren door de invoering van de STER-reclame. In de komende vijf 

jaar voorspelde het nog een verlies van 400 miljoen gulden of 5,6 miljard BEF.115  

In een soortgelijk onderzoek van de Vereniging van de Nederlandse Dagbladpers (NDP) en de 

Nederlandse organisatie van Tijdschriftuitgevers (NOTU) in 1976 werd geclaimd dat de STER-

reclame de dagbladen 588 miljoen gulden of 8,2 miljard BEF had gekost sinds 1967. Hoewel er 

schadevergoedingen waren geregeld door de staat, liepen deze slechts tot 1973 en bedroegen deze 

slechts 105 miljoen gulden of 1,5 miljard BEF.116  
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Ook in andere Europese landen had de invoering van TV-reclame en de opkomst van de TV en 

de radio een gelijkaardige invloed. In Zwitserland en Duitsland heeft de invoering van de TV-

reclame voor een verlies van ongeveer 2% voor de dagbladpers gezorgd tijdens de vroege jaren 

’60, met een duidelijke trend naar een groter verlies. In Frankrijk steeg het aandeel van TV-

reclame tussen 1967 en 1969 van 2 naar 10%.117 In de vroege jaren ’80 zal in België geclaimd 

worden dat de pers één vijfde van haar publiciteitsinkomsten aan TV-reclame zou verloren zijn.118 

Hier moet wel een kritische noot toegevoegd worden. Deze schattingen gaan ervan uit dat het 

geld dat besteed werd aan TV –en radioreclame sowieso voor perspubliciteit gebruikt zou 

geworden zijn. Het is waarschijnlijk dat deze nieuwe vorm van reclame ook nieuwe investeringen 

en nieuwe adverteerders gelokt zal hebben. De cijfers rond het geld dat de pers verloren zou 

hebben moeten dus met een korrel zout genomen worden. Desondanks is het wel zeer 

waarschijnlijk dat de pers toch enig verlies geleden heeft door de concurrentie met de TV –en 

radioreclame. Deze vorm van reclame heeft enkele intrinsieke voordelen die de persreclame mist. 

Zo kunnen commerciële zenders advertenties testen op kleine schaal en kunnen ze advertenties 

personaliseren per regio – hetgeen niet mogelijk is bij kranten. Ook kunnen ze hun reclame 

gemakkelijker richten op de bedoelde doelgroep door deze te laten verschijnen tijdens 

programma’s die hun doelgroep interesseren. Kranten hadden ook geen flexibiliteit qua 

adverteerprijs doorheen het jaar, hetgeen wel mogelijk was bij televisiereclame.119 

Deze daling wordt geïllustreerd door een daling van 27% in verkochte millimeters advertenties bij 

Le Soir van 1971 naar 1974 en een daling van 24% bij Het Laatste Nieuws tijdens deze zelfde 

periode.120 

4.3.3.4. De economische context 

Eén van de grootste problemen die de afhankelijkheid van publiciteit voor de dagbladen stelde, 

was de conjunctuurgevoelige aard van de publiciteitmarkt. Ten tijde van economische troebelen 

valt de reclamemarkt sterk terug. Wanneer de economische problemen van korte duur zijn, vallen 

meestal enkel de kleine annonces van particulieren en kleine winkeliers terug. Dit treft vooral de 

regionale bladen, die van deze kleine annonces leven. Deze reclame was goed voor 20% van de 

markt. ‘Smoutwerkreclame’ of display-publicity van grote firma’s blijft ondertussen wel constant. 

De reactie op een dalende verkoop is voor deze firma’s normaliter een investering in reclame. 
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Indien de economische malaise blijft duren, valt ook deze smoutwerkreclame terug. Nu worden 

ook middelgrote nationale kranten getroffen. Duurt de crisis lang genoeg kan geen enkele krant 

meer aan een terugval in publiciteit ontsnappen.121 

De economische crisis van de jaren ’70 viel in deze laatste categorie. We zien dan ook een 

terugval in reclame-inkomsten tijdens de vroege jaren ’70 en een herstel in de laatste jaren van het 

decennium. Deze trend is ook zichtbaar bij de andere Belgische bladen. Toch trof deze crisis niet 

elke krant even hard. De oorzaak hiervan is het feit dat niet alle kranten in concurrentie staan met 

elkaar. Kranten staan enkel in concurrentie met andere kranten binnen hun deelmarkt. Hoewel 

Volksgazet in principe een nationale krant was, lag haar focus toch vooral op Antwerpen. Dit 

betekende dat haar voornaamste concurrent Gazet van Antwerpen was. Ongeacht welke krant 

haar grootste concurrent was, zou Volksgazet altijd de kleinste van haar deelmarkt zijn. Met haar 

oplage van 60.000 in ’74 kwam Volksgazet niet eens in de buurt van de andere ‘grote’ kranten. 

Als klein broertje van de deelmarkt, liggen de vaste kosten van Volksgazet dankzij 

schaalvoordelen sowieso hoger dan die van haar concurrenten. Om dit goed te maken, zou de 

krant proportioneel meer inkomsten nodig hebben uit publiciteit dan haar grotere concurrenten. 

In de realiteit is het tegenovergestelde het geval en komt de krant in een neerwaartse spiraal 

terecht.122 

De grote bladen konden bovendien enig verlies aan advertentievolume compenseren door hun 

tarieven te verhogen. Dit was geen optie voor Volksgazet, gezien haar lage advertentiekost haar 

enige troef was op de advertentiemarkt. Bij de BDU-bladen had dit het volgende als resultaat in 

1974.123 

Tabel 71 Daling verkocht aantal mm advertenties bij BDU-bladen 1974 

 Daling verkocht aantal mm 

advertenties 

Inkomsten publiciteit 
(In BEF) 

Le Soir 9,1% 7.191.728 

La Meuse 2,1% 5.831.771 

Vers L’Avenir 5,8% 2.871.642 

Nouvelle Gazette 13,4% 379.295 

Het Laatste Nieuws 11,3% 556.568 

Het Volk 10,3% 2.733.713 

Volksgazet 8,7% - 468.392 
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Zoals gezegd slagen de grotere bladen erin een daling in volume advertenties om te buigen in een 

stijgende inkomst, terwijl Volksgazet op beide vlakken verlies lijdt. Dit toont ons dat deze grotere 

kranten zich konden wapenen tegen conjuncturele problemen in de advertentiemarkt, terwijl 

Volksgazet enkel lijdzaam kon toekijken. 

4.3.4. De totale inkomsten van Volksgazet 

 

We zien dus dat beide luiken die inkomsten brengen voor Volksgazet in een dalende lijn 

evolueren. Aan de ene kant zien we dat haar oplage keldert en dat dit ondanks de prijsstijgingen 

zorgt voor verminderde inkomsten uit de verkoop. Aan de andere kant zien we dat dit de 

inkomsten uit de publiciteit ook doet dalen, mede door de economische troebelen van de jaren 

’70 en het onvermogen van Volksgazet om hier op te reageren. Dit kwam bovenop een normale 

lage inkomst uit publiciteit waar de socialistische pers mee te kampen had en een algemene lage 

investering in publiciteit in België. Beide factoren lieten zich voelen in het exploitatieresultaat van 

Volksgazet.124 

Tabel 72 Inkomsten Volksgazet 1974-1977 

 Publiciteit Volksgazet na 

kosten125 
(in BEF) 

Verkoop Volksgazet na 

kosten 
(in BEF) 

Inkomsten Volksgazet 

inclusief fotodienst 
(in BEF) 

1974 30.826.492 71.631.859 102.550.492 

1975 28.186.022 86.729.093 115.023.761 

1976 29.067.892 91.208.069 120.401.543 

1977 33.000.000 84.000.000 117.000.000 

 

Hoewel de totaalinkomsten van Volksgazet tot 1976 bleven stijgen, was deze stijging maar van 

beperkte aard. Opmerkelijk is dat de publiciteits –en verkoopinkomsten een omgekeerde evolutie 

meemaken. Terwijl de inkomsten uit de publiciteit eerst dalen, stagneren en vervolgens terug 

stijgen, stijgen de inkomsten uit de verkoop om vervolgens te dalen. Deze omgekeerde evoluties 

schakelen elkaar deels uit, waardoor de inkomsten grosso modo stagneren.  
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4.3.5. De inkomsten van Ontwikkeling 

 

Het reilen en zeilen van Ontwikkeling wordt bepaald door Volksgazet. Het bedrijf haalt het gros 

van haar inkomsten – en haar uitgaven – uit de exploitatie van Volksgazet. Desondanks had 

Ontwikkeling ook nog andere facetten, een uitgeverij zijnde. Naast Volksgazet gaf Ontwikkeling 

ook nog tijdschriften zoals Gemeenteecho en boeken uit. Deze inkomsten kunnen we in de 

volgende tabel zien. Gezien het geringe belang van deze sectoren werden de onkosten reeds 

toegevoegd aan de tabel.126 

Tabel 73 Inkomsten Ontwikkeling 1974-1976 

 1974 
(in BEF) 

1975 
(in BEF) 

1976 
(in BEF) 

Inkomst Tijdschriften 4.455.754 4.788.368 5.019.830 

Inkomst Boeken  28.960.095 38.948.426 36.231.491 

Publ. Gemeenteecho / / 1.605.945 

Onkosten 31.602.971 41.640.889 41.467.462 

Exploitatieresultaat 1.812.878 2.095.905 1.389.804 

 

Ontwikkeling haalt dus elk jaar een bescheiden som uit haar andere sectoren. In 1976 zijn de 

nieuwe publiciteitsinkomsten wel het enige dat de twee sectoren winstgevend maken. 

Ontwikkeling haalt ook nog wat beperkte inkomsten uit diverse bronnen, zoals het verkopen van 

oud papier en als commissie op verzekeringen. Hiermee bekomt Ontwikkeling het volgende 

resultaat.127 

Tabel 74 Brutto verkoopcijfers Ontwikkeling en jaarlijkse groei 1972-1976 

Jaar 1972  
(in BEF) 

1973  
(in BEF) 

1974  
(in BEF) 

1975  
(in BEF) 

1976  
(in BEF) 

Brutto 

verkoopcijfers 

132.485.310 131.058.055 142.343.738 164.106.007 169.508.185 

Jaarlijkse groei / -1% +9% +15% +3% 

Index 100 99 107 124 128 

 

Conform met de resultaten geboekt door Volksgazet, stijgen de inkomsten van Ontwikkeling 

lichtjes, alvorens te stagneren. 
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4.3.6. De inkomsten van Excelsior 

 

De buitenste laag van deze Matroesjka is de drukkerij Excelsior. Op dezelfde manier dat 

Ontwikkeling haar inkomsten haalt uit Volksgazet, haalt Excelsior een groot deel van haar 

inkomsten uit Ontwikkeling. Maar in tegenstelling tot de relatie tussen Volksgazet en 

Ontwikkeling, maakt Ontwikkeling maar ongeveer 50% uit van de inkomsten van Excelsior.128 

Tabel 75 Inkomsten Excelsior 1972-1976 

 Inkomsten Exc. 
(in BEF) 

Stijging 

in % 

Werk voor 

Ontwikkeling129 
(in BEF) 

Stijging 

in % 

Werk voor 

Ontwikkeling als 

% van geheel 

1972 176.925.726  67.329.710  38,1% 

1973 183.567.000 3,75% 73.764.555 10% 40,1% 

1974 202.536.000 11% 96.287.000 31% 47,5% 

1975 237.541.000 12% 123.541.000 28% 52% 

1976 269.181.000 11% 132.736.000 7% 49,3% 

 

We zien hier dat de inkomsten van Excelsior sterk stijgen tussen 1972 en 1976, maar dat deze 

stijging vooral het gevolg is van de verdubbeling van de kost van het werk dat Excelsior voor 

Ontwikkeling deed. De verhouding werk voor Ontwikkeling en labeur evolueert ook naar een 

overwicht van werk voor Ontwikkeling. We moeten hier wel rekening houden met het feit dat de 

stijging van de inkomsten gehaald uit het werk voor Ontwikkeling niet het gevolg is van een 

stijgend volume – de oplage van Volksgazet daalde. Het drukken van Volksgazet en andere 

bestellingen van Ontwikkeling werd gewoon duurder. Dit leert ons ook iets over de labeur. Bij 

Ontwikkeling daalde de hoeveelheid werk tussen 1972 en 1976, terwijl de inkomsten hieruit 

stegen. De inkomsten van de labeur en mogelijke andere inkomsten lagen in 1972 op 109.596.016 

fr. In 1976 was dit gestegen naar 136.445.000 fr. Als de labeur dezelfde trend had gevolgd als het 

werk voor Ontwikkeling, had deze som beduidend hoger moeten zijn. De gestegen drukkosten 

zouden voor beide types ongeveer hetzelfde moeten zijn, of de verhouding tussen beide zou 

gelijk moeten blijven. We kunnen de terugval bij benadering berekenen. 
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Tabel 76 ‘Oplage’ labeur bij benadering 1972-1976 

 1972 1976 

Werk voor Ontwikkeling 67.329.710 fr. 132.736.000 fr. 

Oplage Volksgazet 66.483 50.419 

Theoretische prijs per eenheid 1.012,74 2.632,66 

Inkomsten Labeur e.d. 109.596.016 fr. 136.445.000 fr. 

Theoretische ‘oplage’ labeur 108.217,33 51.827,81 

 

Op zich weerspiegelen deze berekende getallen niet per se iets in de werkelijkheid, maar ze tonen 

wel een tendens. De hoeveelheid labeur bij Excelsior werd tussen 1972 en 1976 gehalveerd. Als 

we dan berekenen hoeveel de geschatte ‘oplage’ labeur in 1972 Excelsior zou verdienen in 1976, 

dan bekomen we 284.899.435 fr. Dit is meer dan dubbel hetgeen werkelijk verdiend werd in 1976 

en meer dan de totaalinkomsten dat jaar. De hoeveelheid bestellingen labeur waren met ongeveer 

52% gedaald.  

Tijdens de jaren ’70 verloor Excelsior verschillende drukcontracten, zoals Gemeentenieuws, 

Groot-Antwerpen, Makro en Syndicat. Groot-Antwerpen, een contract ter waarde van 30 miljoen 

per jaar, was tijdens de jaren ’70 een wisselvallige klant die verschillende keren Excelsior verliet en 

terugkwam. Makro kwam nooit terug na haar vertrek en nam een contract van 30 miljoen met 

zich mee. Syndicat vond een nieuwe thuis bij de drukkerij van Le Peuple omwille van 

communautaire redenen. Haar vertrek kostte Excelsior 14 miljoen. Van nieuwe klanten was er 

geen sprake. 

We kunnen de cijfers van Excelsior vergelijken met deze van enkele andere drukkerijen. 130 

Tabel 77 Excelsior vergeleken met andere drukkerijen 1973-1975 

 S.A. 

Imprimerie 

Het Volk 

 Sofadi S.A.  La Presse 

Ouvrière S.C. 

 S.A. Excelsior  

1973 608.775.000  284.192.000  104.469.000  183.567.000  

1974 731.446.000 + 20% 353.959.000 + 12% 139.350.000 + 13% 202.536.000 + 11% 

1975 862.211.000 + 18% 357.670.000 + 1% 138.273.000 - 1% 237.541.000 + 12% 

 

Los van het feit dat de socialistische drukkerijen het in absolute cijfers slechter doen dan hun 

niet-socialistische tegenhangers, kan niet worden gezegd dat Excelsior het bepaald slechter doet 

dan haar concurrenten.  
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Maar de cijfers van Excelsior zijn bedrieglijk. Hoewel Excelsior niet zo afhankelijk is van 

Ontwikkeling als Ontwikkeling is van Volksgazet, komen 50% van de inkomsten van het bedrijf 

van de uitgeverij – goed voor bijzonder grote facturen. Dat deze uitgeverij deze facturen niet 

betaalde, vormde een probleem. Ontwikkeling maakte de volgende schulden bij Excelsior.131 

Tabel 78 Schulden Ontwikkeling bij Excelsior 1974-1976 

 Schulden Ontwikkeling 
(in BEF) 

Factuur 
(in BEF) 

1974 103.691.000 73.764.555 

1975 121.467.000 96.287.000 

1976 160.908.000 123.541.000 

 

Dat deze schulden hoger liggen dan de facturen van deze jaren zelf, betekent dat deze schulden 

over verschillende jaren verspreid waren en er dus een systematisch tekort was bij Ontwikkeling. 

Het gaat hier om bijzonder grote getallen en zoals gezegd ongeveer 50% van de totaalinkomsten. 

Omdat het hier gaat om haar zusterbedrijf, kon Excelsior bijzonder weinig aan deze situatie doen. 

Verder nog, het bracht Excelsior zelf in financiële problemen. Haar inkomsten vielen wel weg, 

maar Excelsior bleef drukken en moest dus haar eigen rekeningen blijven betalen. Zonder het 

geld om dit te doen, moesten ze terugvallen op leningen. 

Dit dreef de schulden van Excelsior de lucht in. De schulden op korte termijn stegen van 

88 miljoen fr. in 1974 naar 153 miljoen fr. in 1976. Ook Excelsior raakte achter op haar 

betalingen aan de RSZ. Tegen 1977 was deze som opgelopen tot 53.607.576 fr. Ook was het geld 

schuldig aan de staat voor wanbetaling van de bedrijfsvoorheffing. Maar er waren ook schulden 

in de privésector, voornamelijk aan de papierleveranciers. Nogmaals werden leningen aangegaan 

om deze schulden af te betalen – door deze te verleggen naar de lange termijn. Bijgevolg lagen de 

schulden op lange termijn in 1977 op 55,6 miljoen. Deze waren voornamelijk te betalen aan de 

BSP en de N.M.K.N. 

Zoals we al eerder zagen, stegen de kosten voor Excelsior ook enorm. De evolutie van de 

loonlasten en de stijgende papierprijzen werden dan misschien wel doorgerekend aan de klanten, 

toch was dit geen gezonde situatie voor Excelsior. Uiteindelijk hebben ze de volgende weerslag 

op het exploitatieresultaat van Excelsior. 
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Tabel 79 Exploitatieresultaten Excelsior 1973-1976 

 Exploitatieresultaat 
(in BEF) 

1973 5.406.655 

1974 - 2.235.644 

1975 - 2.693.000 

1976 - 7.952.000 

 

Deze exploitatiecijfers hielden geen rekening met de schulden van Ontwikkeling aan Excelsior en 

zijn dus in de realiteit veel drastischer. Ondanks deze zakencijfers, bleef Excelsior tot in 1974 

haar winsten overhevelen naar Ontwikkeling. Van 1965 tot 1964 kwam dit op de volgende cijfers 

neer.132 

Tabel 80 Overgehevelde winsten Excelsior 1965-1974 

Jaar Overgehevelde som 
(in BEF) 

Genoteerde winsten 

Excelsior  
(in BEF) 

1965 2.580.000 3.479.355 

1966 1.950.000 2.997.505 

1967 2.350.000 3.392.797 

1968 6.100.000 7.216.520 

1969 4.500.000 5.651.975 

1970 5.300.000 5.519.712 

1971 2.800.000 2.887.494 

1972 9.000.000 9.317.741 

1973 5.321.668 5.406.655 

1974 435.000 - 2.235.644 

Totaal 40.336.668 44.013.010 

 

Hoewel nooit de volledige ‘winst’ overgeheveld werd, zorgt dit er wel voor dat Excelsior niet in 

staat is een reserve te creëren en moet enige herinvestering geregeld worden vanuit de 

socialistische beweging. Als we dit samen met de schulden bekijken, zien we de verstrengeling 

tussen de twee bedrijven en de nefaste invloed van Ontwikkeling op Excelsior.  
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V. Oplossingen 

 

5.1. Buitengewone inkomsten 

 
5.1.1. Steun vanuit de socialistische beweging 

 
Naast de inkomsten die verbonden waren met de gewone gang van zaken bij de bedrijven, 

haalden Ontwikkeling en Excelsior ook niet-onaanzienlijke inkomsten uit eenmalige of 

uitzonderlijke bronnen. Dit was geen langetermijnstrategie en diende ook als enkel als reactie op 

de povere bedrijfsresultaten tijdens de jaren ’70. Het waren deze inkomsten die de grote verliezen 

die Excelsior en Ontwikkeling begonnen te maken konden temperen tot slechts lichte verliezen 

in de boekhouding. Deze kwamen in de vorm van bijdrages van de socialistische beweging, 

bijdrages van de lezers, staatssteun en staatsleningen.133  

Tabel 81 Ontvangen steun Ontwikkeling 1974-1977 

 Steun 
(in BEF) 

Leningen 
(in BEF) 

Totaal steun/leningen 
(in BEF) 

1974 13.326.572 15.500.000 28.826.572 

1975 55.497.116 2.000.000 57.497.116 

1976 29.659.002 8.400.000 38.059.002 

1977 46.422.093 42.000.000 88.422.093 

 

Steun vanuit de socialistische beweging was al altijd de eerste verdedigingslinie van de bedrijven 

geweest. Terugvallen op de Gemeenschappelijke Actie en de verschillende deelorganisaties was 

een goede manier om ofwel schenkingen ofwel goedkope leningen te verkrijgen. De socialistische 

beweging had hiervoor verschillende mechanismes. De grootste bronnen van rechtstreekse steun 

waren het Nationaal en het Gewestelijk Persfonds. Deze fondsen werden door respectievelijk het 

nationale BSP-bestuur en de Antwerpse afdeling opgericht om directe steun te bieden aan de 

noodlijdende socialistische dagbladen. Door de jaren heen was hun bijdrage als volgt. 

Tabel 82 Steun socialistische beweging aan Volksgazet 1974-1977 

 Gewestelijk Persfonds 
(in BEF) 

Als percentage 

van totale steun 

Nationaal 

Persfonds 
(in BEF) 

Als percentage 

van totale steun 

1974 1.250.000 9,4% 0 0% 

1975 4.091.827 7,9% 10.375.507 20,1% 

1976 1.137.428 3,8% 14.469.646 48,8% 

1977 3.214.353 6,9% 19.074.888 41,1% 
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Verder keurde de centrale partij ook een kapitaalsverhoging goed in 1977. Dit was een 

voorwaarde voor het verkrijgen van een lening van de N.M.K.N. Maar de steun kwam niet enkel 

van de centrale partij. Ook ‘bevriende organisaties’ droegen bij. In 1973 kreeg Ontwikkeling 

aandelen ter waarde van 18.089.000 fr. van Excelsior – wat grotendeels een boekhoudkundige 

operatie was. Een belangrijkere bijdrage van Excelsior was de jaarlijkse overdracht van haar 

winsten.  

Tabel 83 Overgehevelde winsten Excelsior 1970-1974 

 Overgehevelde winsten  
(in BEF) 

1970 5.300.000 

1971 2.800.000 

1972 9.000.000 

1973 5.321.668 

1974 435.000 

Totaal 12.856.668 

 

Na 1974 maakt ook Excelsior geen winst meer, dus kan er ook geen winst meer overgeheveld 

worden.134  

In 1974 en 1975 kreeg Ontwikkeling donaties of bijdrages van enkele socialistische organisaties.135 

Tabel 84 Steun Ontwikkeling van bevriende organisaties 1974-1975 

Bevriende organisatie Bijdrage 1974 
(in BEF) 

Bijdrage 1975  
(in BEF) 

Centrale Metaalbewerkers PNB 2.000.000 1.142.667 

A.B.V.V. Gewestelijk bureel 0 970.515 

B.B.T.K.-A.D.B.-Journalist-B.T.B. 0 78.645 

Bond Moyson 0 325.000 

Fed. Mutualiteiten A.B.V.V. 3.500.000 1.250.000 

De VoorZorg  500.000 0 

P.S. 375.000 0 

Totaal 6.375.000 3.766.827 

  

In 1976 kon Ontwikkeling ook rekenen op 687.500 fr. van de parlementaire fractie van de partij. 

Dit steeg in 1977 naar 750.000 fr. Eerder al in 1974 had de parlementaire fractie één van de 

journalisten van Volksgazet aangenomen als persattaché. Het punt hier was dat deze zijn job als 
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journalist bij Volksgazet bleef uitoefenen, maar dat zijn salaris niet meer door Volksgazet werd 

betaald.136 

De steun waar Volksgazet op kon rekenen was niet vanzelfsprekend. De economische crisis en 

de ontzuiling werd gevoeld doorheen de volledige socialistisch beweging – niet enkel bij 

Volksgazet. De beweging werd geconfronteerd met een krimpende oorlogskas en allerlei 

faillissementen, zoals bij de coöperatieven in Antwerpen en Gent in 1977.137 In datzelfde jaar 

sloegen de financiële problemen van de GA ook door op Volksgazet, wanneer de beweging 

6.956.901 fr. aan steun niet doorstortte naar de krant.138 De partij was minder en minder geneigd 

geld te pompen in de bodemloze put die Excelsior en Ontwikkeling bleken te zijn. Het eiste 

serieuze hervormingen. De BSP was, zoals we zagen, bereid Vooruit af te schaffen en samen te 

voegen met Volksgazet, maar binnen en buiten de partij begonnen ook stemmen te pleiten voor 

het volledig afschaffen van het concept van de partijkrant.139 Deze verwezen naar Frankrijk en 

Groot-Brittannië, waar de linkse partijen dit concept al jaren opgegeven hadden zonder electorale 

gevolgen. Dit zorgde ervoor dat de krant enerzijds op minder fondsen kon rekenen en hier 

harder voor moest vechten dan vroeger. Anderzijds hing er altijd een prijskaartje vast aan de 

ontvangen steun. In ruil voor de steun eisten de mutualiteiten en de GA hervormingen. Hiermee 

werd geduid op het type hervormingen die o.a. Van den Panhuyzen voorstelde – vooral 

besparingen op vlak van personeel. De krant werd dus een bepaalde richting uit geduwd. Andere 

plannen zouden minder positief ontvangen worden en zouden Volksgazet haar steun kunnen 

kosten. 

In 1974 werd een steunfonds opgericht voor Volksgazet, genaamd het Volksgazetfonds. Dit 

fonds richtte zich voornamelijk op sympathisanten en de lezers van Volksgazet voor steun. De 

lezers brachten dat jaar 5.702.000 fr. binnen. Het volgende jaar liet een deel van de werknemers 

van Ontwikkeling en Excelsior een deel van hun extralegale voordelen voor de maand december 

vallen als steun, bovenop de 506.000 fr. afkomstig van de lezers. De werknemers brachten zo een 

extra 1.784.000 fr. binnen.140 Dit fonds bleef tijdens de hiernavolgende jaren bestaan, maar bracht 

minder en minder op – de goodwill van de lezers was niet oneindig. 
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Tabel 85 Bijdrages Volksgazetfonds 1974-1977 

 1974 

(in BEF) 

1975 

(in BEF) 

1976 

(in BEF) 

1977 

(in BEF) 

Volksgazetfonds 5.702.000 2.293.427 205.337 68.259 

5.1.2. Indirecte staatssteun 

 

Naast de bijdrages van de socialistische beweging en de lezers, bood de staat ook steun aan de 

lijdende bedrijven. Deze sprong voort uit twee redeneringen. De eerste was de nood de prijzen 

van de dagbladen zo laag mogelijk te houden tegen de zin van de dagbladuitgevers in. Zoals 

eerder vermeld wouden deze de door de staat vastgelegde prijs optrekken om aan de stijgende 

kosten tegemoet te komen. Tijdens de jaren ’70 stegen deze prijzen inderdaad vaak. De staat 

probeerde het tempo van de stijgingen af te remmen en vroeg enkele malen de invoering hiervan 

uit te stellen voor een bepaalde periode. Dit gebeurde in 1971, toen de uitgevers de prijs wouden 

doen stijgen van vier naar vijf fr. Op aanvraag van de regering gingen de uitgeverijen akkoord de 

verhoging te verdagen van 1 juli 1971 naar 1 september 1971. In ruil voor dit en voor het 

afschaffen van de 2% vermindering BTW op advertentietarieven kregen ze een papiersubsidie 

van 0,31 fr. per verbruikte kilogram papier.  

Deze maatregel had voordelen voor verschillende groepen. Vooraleerst kunnen de lezers van de 

kranten twee maanden langer hun dagblad kopen aan vier frank, terwijl alle andere prijzen wel de 

lucht in schoten. Ten tweede zijn er de papierfabrieken, dewelke indirect gesubsidieerd werden 

via deze maatregel. Voor het invoeren van deze maatregel kregen deze fabrieken in België en 

Nederland reeds een financiële compensatie vanuit de pers, na de afschaffing van de 

invoerrechten op het dagbladpapier. Met het invoeren van deze maatregel werd een deel van deze 

financiële compensatie terugbetaald aan de pers.141 Tenslotte zijn er de grote kranten. Hoewel alle 

kranten in aanmerking kwamen voor de subsidies, hadden de grote kranten enkele punten 

waardoor deze ogenschijnlijke egalitaire subsidie hen vooral bevoordeelde. Een eerste kan 

gevonden worden in hun hoge oplage en de hoeveelheid papier ze verbruikten en dus 

gesubsidieerd zou worden. We kunnen een vergelijking tussen Volksgazet en een krant met een 

oplage van 200.000 exemplaren maken. We kijken hoeveel tijd de kranten nodig zouden hebben 

om het verlies van twee maanden inkomsten aan een hoger tarief goed te maken en krijgen het 

volgende resultaat.142 
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Tabel 86 Verloren inkomsten prijsmanipulatie  

 Geschat verloren 

inkomsten 

Compensatie per 

maand 

Aantal maanden 

vereist om verlies 

goed te maken 

Volksgazet 2.164.200 fr. 57.299 fr. 38 

Grote krant 6.000.000 fr. 396.585 fr. 15 

 

Om de verloren inkomsten voor juli en augustus te schatten, moeten we rekening houden met 

het feit dat 60% van de oplage inkomsten opleveren. We vermenigvuldigen de geschatte oplage 

voor deze twee maanden met 60% van de verloren 1 fr. per exemplaar en bekomen zo het 

resultaat in de eerste kolom. Om de compensatie te berekenen, vermenigvuldigen we het 

geschatte aantal kilogram dat verbruikt wordt per maand met 0,31475 fr. Zo bekomen we het 

resultaat in de tweede kolom.  

Indien we de verloren kosten vergelijken met de compensatie per maand, wordt duidelijk hoeveel 

maanden de kranten nodig zouden hebben om het verlies goed te maken. We zien hier 

onmiddellijk dat een grotere krant veel vlugger het verlies goedmaakt. Na 15 maanden zou de 

grote krant dus winst beginnen maken op de deal, terwijl dit bij Volksgazet pas na 38 maanden 

zou zijn. Dit speelt uiteraard in het voordeel van de grotere krant.  

Het tweede grote voordeel van dit systeem voor de grotere kranten is het feit dat de manier 

waarop de compensatie berekend wordt heel ongenuanceerd is. Er wordt hier geen onderscheid 

gemaakt tussen papier dat gebruikt werd voor artikels en papier dat gebruikt werd voor 

advertenties. Grotere kranten hadden meer advertenties en nu werden deze dus dubbel betaald: 

deels door de adverteerders en deels door de papiersubsidie. Dit bood een concurrentieel 

voordeel voor deze grote kranten. 

Ook in 1975 kwam de overheid tussen toen de uitgeverijen pleitten voor een prijsverhoging. Het 

originele plan was de prijs op 1 mei te verhogen van acht naar negen frank en vervolgens op 1 juli 

naar tien frank te gaan. De overheid verkoos een directe stijging van acht naar tien frank, maar 

dan uitgesteld tot 13 oktober. In ruil hiervoor betaalde de overheid de dagbladen een som. In 

tegenstelling tot het systeem van 1971, werd dit bedrag niet berekend op basis van 

papierverbruik. Ditmaal werd rekening gehouden met het aantal verkochte exemplaren en 

abonnementen. Dit kwam voor Volksgazet neer op een som van 3.128.618 fr.143 
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5.1.2.1. Indirecte steun van ministerie voor verkeerswezen  

Hier hield de indirecte steun van de staat niet op. Deze steun was niet beperkt tot enkel de 

crisisjaren. Zo kreeg de pers al sinds de Tweede Wereldoorlog steun van de NMBS, de Regie der 

Posterijen en de Regie van Telegrafie en Telefonie. De Regie der Posterijen zorgde voor lagere 

verzendingskosten voor het versturen van dagbladen naar abonnees en voor de eigenlijke post 

van de dagbladen. Voor alle dagbladen samen zou dit in 1973 ongeveer een indirecte subsidie van 

3.321.000.000 fr. geweest zijn, hetgeen in 1974 zou stijgen tot 3.876.000.000 fr.144 De Regie van 

Telegrafie en Telefonie bood eveneens goedkopere tarieven op telefonie en telegrafie voor de 

dagbladen, tot op het uitdelen van debietkaarten voor gebruik in telefooncellen toe. Dit zorgde 

voor een minderinkomst voor deze Regie. 

Tabel 87 Steun Regie van Telegrafie en Telefonie 1971-1972 

 1971  
(in BEF) 

1972 
(in BEF) 

Telefonie 3.137.000 3.465.000 

Telegrafie 27.873.000 26.651.000 

Totaal 31.010.000 30.116.000 

 

De NMBS bood ook voordelige tarieven aan beroepsjournalisten. Zo kreeg elke Belgische 

beroepsjournalisten en buitenlandse beroepsjournalisten een korting van 75% op alle biljetten. 

Indien een Belgische journalist 15 jaar lid was van de Algemene Vereniging van de Belgische 

Pers, kreeg hij of zij een gratis abonnement op het ganse NMBS-netwerk.145 Om hiervan gebruik 

te kunnen maken, moest de journalist enkel een persdoorgangsbewijs of een verminderingskaart 

kunnen tonen. In 1974 waren er ongeveer 1.858 persdoorgangsbewijzen in omloop, dewelke aan 

een tempo van 350 per jaar werden uitgedeeld. Ook werden elk jaar ongeveer 300 

verminderingskaarten uitgedeeld. De inkomsten die de NMBS door deze maatregelen misloopt is 

niet volledig duidelijk. Enkel de verloren inkomsten van de gratis abonnementen kunnen 

berekend worden. 
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Tabel 88 Verlies aan abonnementen voor NMBS 1969-1973 

Jaar Verlies aan abonnementen  
(in BEF) 

1969 9.025.890 

1970 10.024.560 

1971 11.341.890 

1972 12.741.888 

1973 14.166.400 

 

Maar dit was niet de enige steun die de NMBS de pers bood. De NMBS voorziet ook het vervoer 

van de kranten en de weekbladen, die genieten van een spoedstelsel en aan een speciaal tarief 

gefactureerd worden. Dit zou de NMBS jaarlijks 44 à 60 miljoen frank kosten. 

Verder worden publiciteitsorders doorgegeven aan de pers. In 1971 bracht dit 4.621.135 fr. op, in 

1972 7.912.370 fr. Dit zou de indirecte steun vanwege het Ministerie van Verkeerswezen tot het 

volgende niveau brengen. 

Tabel 89 Indirecte steun Ministerie van Verkeerswezen 1971-1972 

 1971 
(in BEF) 

1972 
(in BEF) 

Posterijen146 3.031.010.000 3.030.116.000 

NMBS 75.963.025 80.654.258 

Totaal 3.106.973.025 3.120.770.258 

 

5.1.2.2. Indirecte steun van ministerie van financiën   

Ook het Ministerie van Financiën draagt haar steentje bij. Dit in de vorm van het laten wegvallen 

van de BTW op dag –en weekbladen, terwijl deze normaliter in deze periode op zes procent lag. 

Dit gold voor elk dag –of weekblad met een ‘algemeen informatieve strekking’, dat minstens 50 

maal per jaar uitkwam. De besparing voor de pers en de minderinkomst voor de staat zou voor 

een krant met een oplage van 100.000 als volgt zijn, uitgaand van een prijs van 5 fr. 

             

   
             

In 1974 werd de totale minderinkomst voor de staat geschat op 300 miljoen frank per jaar. 

                                                           
146

 Bij benadering 



75 
 

5.1.3. Directe staatssteun 

 

Het duurde tot het eind van 1974 voordat de staat besloot directe steun te verlenen aan de pers. 

Op 27 december werd de wet tot behoud van de verscheidenheid in de opiniepers goedgekeurd, 

met terugwerkende kracht tot 1 juli 1973.147 Hiermee reageerde de regering op de noodkreten uit 

de pers en greep het in op basis van, zoals de naam van de wet doet vermoeden, de sociaal-

democratische en Marxistische idee opstelling tegenover de pers. Gezien de verscheidenheid – 

het pluralisme en de pluriformiteit – van de pers bedreigd werden, moest de overheid ingrijpen. 

Dit werd weergegeven in de retoriek van de regering. Het regeerakkoord van 1972 bevatte het 

volgende citaat. 

“Maatregelen dienen dringend genomen te worden om het behoud van de geschreven opiniepers te verzekeren, wat 

een voorwaarde is voor de werking van een democratisch regime.” 

- Regeerakkoord 1972148 

Hier wordt het bestaan van de geschreven opiniepers rechtstreeks gelinkt met het voortbestaan 

van de democratie. Ook in de verschillende wetteksten rond de directe steun aan de pers werd 

hiernaar verwezen. Desondanks werd de eerste wet van 1974 reeds bij het schrijven gezien als een 

voorlopige maatregel.149 De wet moest de ergste van de problemen tijdelijk temperen, terwijl een 

onderzoek naar de problemen van de pers en mogelijke ingrepen vanwege de staat uitgevoerd 

werd.  

In 1973 werd dan uiteindelijk een som van 100.000.000 fr. vrijgemaakt, die verdeeld zou worden 

over heel de Belgische dagbladpers en die in 1974 zou stijgen tot 200.000.000 fr. Over de 

verdeelsleutel ontstond een hele heisa en de verschillende partijen hadden moeite overeen te 

komen over de correcte aanpak. Nadat een som voor de Duitstalige Grenz-Echo en de Mercator-

publiciteit werd afgetrokken, werd het overgebleven bedrag 50/50 verdeeld tussen Vlaanderen en 

Wallonië. Vervolgens kreeg elke titel die voldeed aan enkele voorwaarden en met een eigen 

technische eenheid een bedrag, afhankelijk van een verdeelsleutel die rekening hield met de 

redactionele onafhankelijkheid en de financiële banden van de krant met andere bladen.150 Dit 

creëerde een situatie waarbij omwille van de grotere hoeveelheid titels in Wallonië, elk Waalse 

krant een kleiner bedrag kreeg dan hun Vlaamse tegenhangers. Zo kregen de Vlaamse 
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ondernemingen in 1975 13.159.059 fr., terwijl de Waalse het met 8.800.000 fr. moesten stellen.151 

Onder dit systeem kreeg Volksgazet de volgende sommen als directe steun. 

Tabel 90 Directe staatssteun Volksgazet 1973-1977 

Jaar Directe steun 
(in BEF) 

1973 + 1974 6.546.000 + 12.136.000 

1975 13.159.000 

1976 13.159.000 

1977 17.314.593 

 

De eerste steun werd ontvangen in 1974, ter waarde van 18.682.000 fr. Dit was de steun voor 

beide 1973 en 1974. Ook 1976 was een uitzonderlijk jaar. Tijdens dit jaar ging de Standaardgroep 

failliet en ondanks haar uiteindelijke redding, betekende dit dat de Standaard niet meer voldeed 

aan de vereisten voor staatssteun voor dat jaar. Een krant moest namelijk een minimum aantal 

dagen per jaar uitkomen om in aanmerking te komen. De steun die de Standaard normaal kreeg, 

werd gedurende 1977 verdeeld over de rest van de Vlaamse pers. Dit kwam uit op 2.078.000 fr. 

extra. Ook het volgende jaar kreeg de Standaard geen steun meer, waardoor de som van 

2.078.000 fr. dubbel werd toegekend.152  

Al vlug klonken stemmen die pleitten voor een aangepast systeem. Uit Waalse hoek werd het feit 

dat de Vlaamse kranten individueel meer kregen dan de Waalse kranten aangeklaagd. Maar ook de 

Vlamingen waren ontevreden, zij het om een andere reden. Zij hadden een probleem met het feit 

dat de steun niet enkel naar de noodlijdende kranten ging en de winstgevende kranten een nog 

groter concurrentieel voordeel gaf. Het geld dat deze winstgevende kranten ontvingen, werd 

overigens ook niet gebruikt om de kranten in nood te redden – integendeel. Dit zette kwaad 

bloed op bij deze noodlijdende kranten. Op z’n minst eisten ze een aanpassing van de 

verdeelsleutel, zodat de steun vooral zou vloeien naar de kranten die ze het meest nodig hadden.  

De voorstellen stroomden binnen. De Waalse kranten steunden de afschaffing van de 50/50 

regel. Anderen verkozen de steun omgekeerd evenredig te maken met de hoeveelheid inkomsten 

aan publiciteit. Dit zou als resultaat hebben dat de kleinere kranten en de kranten met 

publiciteitsproblemen een veel groter deel van de steun zouden ontvangen. In Vlaanderen zou dit 

vooral de socialistische pers bevoordelen, ten koste van alle andere kranten. Voor Volksgazet zou 

dit systeem, samen met de geplande verhoging van het totaalbudget qua staatssteun naar 350 
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miljoen, een meerwaarde betekenen van 28 miljoen. Enigszins was dit een logisch systeem, gezien 

de kranten met de laagste publiciteit het meest kwetsbaar waren en dus het meest nood hadden 

aan steun. Anderzijds leerde het faillissement van De Standaard in 1976 ons dat zelfs grote 

kranten met veel publiciteitsinkomsten kwetsbaar waren en steun konden gebruiken.153 

Het was dan ook weinig verwonderlijk dat dit systeem nooit helemaal ingevoerd werd. Op 14 

november 1978 werden de criteria van de wet aangepast. Hoewel er een tegemoetkoming was aan 

deze eis, woog deze niet bijzonder hard door. Volgens het puntensysteem konden één tot drie 

punten verdiend worden door een povere verhouding tussen de publiciteitsinkomsten en de 

dagelijkse gemiddelde oplage. Er werd een selectieve hulp voorzien voor bladen die in 1977 een 

oplage hadden van minder dan 50.000 exemplaren en waarvan de bruto-publiciteitsinkomsten 

geen 75 miljoen bedroegen.154 Dit was slechts één van de criteria.  

Verder werd er ook belang gehecht aan de grootte van de redactie, het gemiddelde aantal 

dagelijkse redactionele bladzijden en tenslotte aan de zelfstandigheid van de redactie en de 

financiële banden met andere bladen. Deze drie andere categorieën waren telkens ook weer goed 

voor één tot drie punten. De publiciteitsinkomsten golden dus maar voor hoogstens een kwart 

van de punten. Het doel van deze hervorming was de verdeling van de steun iets eerlijker te 

maken. Elke categorie speelde in op een bepaalde problematiek. De redactiegrootte speelde in op 

de loonkosten. Het gemiddelde aantal dagelijkse redactionele bladzijden speelde in op de 

mogelijkheid een krant te produceren gebaseerd op het werk van andere kranten of op Belga-

berichten. De publiciteit-oplage verhouding speelde in op de besproken zorgen van de kleinere 

kranten. De verschuiving omtrent wie beschouwd wordt als een dagbladeenheid was een reactie 

op klachten van o.a. Le Peuple en Le Soir, en op de kwetsbaarheid van het eerdere systeem. Dit 

eerdere systeem dicteerde dat een dagbladeenheid een eigen technische eenheid moest hebben en 

dat een rechtspersoon met verschillende dagbladen in z’n bezit maar één portie steun kon 

krijgen.155 
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Tabel 91 Directe staatssteun in België 1976-1978 

Ontvanger 1976  
(in BEF) 

1977 
(in BEF) 

1978 
(in BEF) 

De Vlijt N.V. (Gazet van Antwerpen – 

Gazet van Mechelen) 

15.236.842 15.236.842 12.252.631 

Uitgeversbedrijf Tijd N.V. (Financieel-

Economische Tijd) 

5.078.948 5.078.948 8.084.214 

Uitgeverij J. Hoste N.V. (Het Laatste 

Nieuws – De Nieuwe Gazet) 

15.236.842 15.236.842 12.252.631 

Uitgeverij Het Volk N.V. (Het Volk – De 

Nieuwe Gids) 

15.236.842 15.236.842 12.252.631 

Het Licht S.M. (Vooruit) 15.236.842 15.236.842 20.652.631 

Concentra N.V. (Het Belang van 

Limburg) 

15.236.842 15.236.842 12.252.631 

VUM (De Standaard – Het Nieuwsblad 

– De Gentenaar – De Landswacht – Het 

Handelsblad) 

0 0 0 

Ontwikkeling S.M. (Volksgazet) 15.236.842 15.236.842 0 

Franstalige bladen 96.499.986 96.500.000 90.000.000 

Grenz-Echo S.C. (Grenz-Echo) 7.000.000 7.000.000 7.000.000 

Persagentschap Belga 0 0 12.000.000 

Totaal 199.999.986 200.000.000 187.747.369 

 

In deze tabel156 zien we de situatie voor en na de aanpassing van de wet. Opvallend is dat geen 

van de VUM-bladen na het faillissement van 1976 gebruikt maakt of kan maken van de 

staatssteun. Verder zien we – uiteraard – het eind van Volksgazet in 1978. We zien dat jaar ook 

een onverwachte terugval van 12.252.631 fr. in de totaalsom – het gevolg van het faillissement 

van Volksgazet. Het lijkt er dus op dat dit faillissement onverwachts was, zelfs voor de staat. Het 

is opvallend dat Vooruit nog steeds steun krijgt in 1978, ondanks het feit dat de krant slechts 

enkele maanden na Volksgazet opgeslokt werd door De Morgen. De reden hiertoe was een 

manoeuvre van de nieuwe uitgeverij De Roos om alsnog staatssteun te ontvangen voor 1978. De 

titel ‘Vooruit’ werd ondanks het ontstaan van De Morgen behouden in Gent. Als de titel 301 

dagen in dat jaar gebruikt werd, zou het deze steun kunnen blijven ontvangen. Dit zou slechts 

een maatregel zijn gedurende dit ene jaar. Nadien zou De Morgen zelf vatbaar zijn voor 

staatssteun.157 In elk geval is duidelijk dat Volksgazet geen gebruik meer kon maken van de wet 

van 1978. 
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5.1.4. Leningen 

 

Tenslotte bood de staat een vorm van steun die niet geclassificeerd kan worden onder de noemer 

indirect of directe steun, met name leningen. In tegenstelling tot de vorige maatregelen, kenden 

de leningen aangeboden door de staat hun oorsprong niet in de perscrisis, noch waren ze beperkt 

tot de persindustrie. In reactie op de toestand van enkele aanmodderende industriële sectoren, 

zoals de leerlooierij, de textielnijverheid, de schoennijverheid en de steenkoolsector, werd tijdens 

de jaren ’60 besloten de investeringsmogelijkheden van het privé-kapitaal aan te spijzen via 

staatssteun. Dit principe werd gecodificeerd in de Expansiewetten. Hiertoe werd de Nationale 

Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (N.M.K.N.) ingeschakeld.158 Deze maatschappij 

stond leningen toe, waarbij de rente deels of volledig door de overheid gedragen werd. Gezien de 

perssector ook viel onder het doelpubliek van deze wetten, maakten vele persbedrijven hier ook 

gretig gebruik van. In de volgende tabel vinden we een lijst van elke firma die tussen 1968 en 

1974 gebruik maakte van de hulp in kader van de Expansiewetten.159 

Tabel 92 Begunstigden van leningen in kader van de Expansiewetten 

Begunstigde Investeringsprogramma 
(in BEF) 

% rentetoelage en 

kapitaalpremie 

Kost voor de staat 
(in BEF) 

Concentra N.V. (Belang 

van Limburg 

200.000.000 4% - 5 jaar 20.280.000 

De Vlijt N.V. (Gazet van 

Antwerpen) 

239.940.000 2% - 2 jaar 3.800.000 

Excelsior (Volksgazet) 7.930.000 2% - 2 jaar 90.000 

Grenz-Echo 3.047.000 2% - 3 jaar 73.000 

IMIFI (Echo de la Bourse) 57.866.000 3% - 3 jaar 2.343.000 

La Meuse 105.000.000 5% - 5 jaar 14.800.000 

Nautet Hans (Le Jour) 2.261.000 

22.426.000 

10.132.000 

3% - 3 jaar 

3% - 3 jaar 

3% - 3 jaar 

143.000 

1.104.000 

130.000 

S.A. Presse Democratique 

de Charleroi (Le Journal de 

Charleroi/l’Indépendance) 

47.720.000 5% - 5 jaar 7.412.000 

Presse et Editions S.A. 

(Nouvelle 

Gazette/Province/Progrès) 

14.950.000 3% - 5 jaar 810.000 

Het Volk 92.259.000 3% - 3 jaar 3.726.000 

Periodica N.V. (De 

Standaard) 

495.750.000 3% - 3 jaar 20.078.000 
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Dit zijn bijzonder grote bedragen, vooral bij Concentra, de Vlijt en Periodica. Dit mocht dan wel 

geen directe steun zijn, toch kostten deze drie bedrijven elk meer aan de staat dan het bedrag dat 

ze elk wél aan directe steun kregen. Het ogenschijnlijke doel van deze leningen was het 

moderniseren van de industrie en investeringen aanmoedigen. Van Periodica, de grootste lening, 

weten we nochtans dat het gros van het geld gebruikt werd om de schulden aan de RSZ en aan 

de BTW te betalen.160 We zien hier ook een lening bij Excelsior. Deze werd aangevraagd tijdens 

de crisis van 1964-1965 – hoewel het fout is te spreken over twee onafhankelijke crisissen. Het 

kan gezegd worden dat de problemen van 1964-1965 nooit opgelost zijn geweest en de 

problemen van de jaren ’70 simpelweg de vertraagde resultaten zijn van het onvermogen deze op 

te lossen.161  

Vanaf 1975 werden ook fondsen vrijgemaakt waar de dagbladbedrijven zelf en niet enkel de 

drukkerijen gebruik van konden maken. Hiervoor werd 350 miljoen vrijgemaakt. Elke lening zou 

terugbetaalbaar zijn over een periode van maximum vijf jaar en een rentevermindering tot 1% 

hebben. Zoals we zagen bij de directe staatssteun, werd ook deze som verdeeld over de 

landsdelen. 56,6% ging naar Vlaanderen, 18% naar Wallonië en 25,4% naar Brussel. In de praktijk 

had dit de volgende weerslag.162 

Tabel 93 Leningsmogelijkheden perssteun in België 1975 

Titel Lening 
(in BEF) 

VLAANDEREN  

De Standaard 48.100.000 

Het Volk 29.700.000 

Het Belang van 

Limburg 

12.000.000 

Gazet van Antwerpen 39.000.000 

Het Laatste Nieuws 44.600.000 

Volksgazet 5.300.000 

Vooruit 2.700.000 

Tussentotaal 181.400.000 

WALLONIË  

Nouvelle Gazette 9.100.000 

La Meuse 19.500.000 

Le Jour 2.400.000 

Vers l’Avenir 12.500.000 
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Le Rappel 5.000.000 

Le Peuple 3.200.000 

Journal et 

Indépendance 

6.800.000 

La Wallonie 2.000.000 

Tussentotaal 60.500.000 

BRUSSEL  

La Libre Belgique 15.800.000 

L’Echo de la Bourse 2.700.000 

Le Soir 56.100.000 

La Dernière Heure 12.500.000 

Les Sports 1.400.000 

La Cité 1.600.000 

Tussentotaal 91.500.000 

Totaal 333.400.000 

 

We zien hier een opvallende trend. De grootste leningmogelijkheden gaan ook naar de grootste 

kranten, terwijl kleinere kranten – en dan voornamelijk de socialistische kranten – het met veel 

minder moeten doen. Dit onevenwicht lag nogmaals aan de verdeelsleutel. Hier werd opnieuw de 

hoeveelheid verbruikt dagbladpapier als maatstaf genomen en dit zorgde voor dezelfde 

problemen als bij de papiersubsidies. Er kwam dan ook hevig protest uit socialistische hoek. 

Vooral de grote leningen aan De Standaard stuitten hen tegen de borst. Tussen 1975 en 1976 

probeerde Excelsior dan ook een eigen lening te bewerkstelligen. Deze werd toegestaan, op 

voorwaarde dat er een herwaardering van minstens 75 miljoen frank plaatsvond, er 10 miljoen 

frank aan nieuw kapitaal geinjecteerd werd en er een herstructureringsplan werd opgesteld. Deze 

voorwaarden werden gerealiseerd en Excelsior kon 42 miljoen frank lenen met een 

staatswaarborg en een rentetoeslag van 4%.163  

Al deze leningen hadden zware budgettaire gevolgen voor de staat. Hoewel kosten van de 

rentetoelagen voor de regering in het niets vielen in het licht van het totale staatsbudget, moet 

hier rekening gehouden worden met enkele factoren. Er moest geld vrijgemaakt worden voor de 

leningen zelf, waardoor het niet elders gebruikt kon worden. Dit was bijzonder moeilijk, gezien 

de economische crisis niet enkel de privésector trof maar ook voor zware budgettaire problemen 

zorgde voor de overheid. Volgens het pacificatiemodel en de Keynsiaanse economische 

principes, moest de overheid zwaar investeren in de economie om deze te redden en om sociaal 

conflict te vermijden. Dit drukte bijzonder zwaar op de budgetten van de regeringen tijdens de 
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jaren ’70.164 Verder was er ook nog de assumptie dat de leningen ook effectief terugbetaald 

zouden worden – hetgeen soms slechts bij een assumptie bleef. Hoewel in geval van 

faillissementen – zoals bij Volksgazet en De Standaard – een groot deel van de leningen 

gerecupereerd konden worden, was hier altijd sprake van enig verlies.165 

5.1.5. Conclusie buitengewone inkomsten 

 

Dankzij deze verschillende vormen van steun – vanuit de socialistische beweging en vanwege de 

overheid – konden Excelsior en Ontwikkeling zich langer verweren tegen de steeds groter 

wordende exploitatieverliezen. Maar zelfs met deze bijdrages bleven Ontwikkeling en Excelsior 

verlies lijden – met de bijdrages konden de bedrijven hun verliezen dan misschien wel verbergen, 

maar niet wegwerken. Als we de exploitatieverliezen van Ontwikkeling bekijken zonder deze 

bijdrages, zien we het volgende.166 

Tabel 94 Exploitatieresultaten met en zonder steun 1974-1977 

 Exploitatieresultaat met steun 
(in BEF) 

Exploitatieresultaat zonder steun  
(in BEF) 

1974 - 546.096 - 46.564.208 

1975 - 14.582.202 - 68.980.952 

1976 - 3.074.018 - 85.193.298 

1977 - 43.287.310 - 88.873.678 

  

Het is duidelijk dat de inkomsten gehaald uit de socialistische beweging en de staatssteun niet 

voldoende zouden zijn om Volksgazet te redden. Het verlies dat Ontwikkeling boekte was te 

groot en de hoeveelheid ontvangen steun zou slechts tijdelijk zijn.  

5.1.6. Casus De Standaard, de staat en Volksgazet 

 

Twee jaar voor de uiteindelijke ondergang van Volksgazet, stond een andere krant op het 

schavot. In 1976 bevonden het katholieke De Standaard en haar drukkerij N.V. Periodica zich op 

de rand van het faillissement. Getroffen door veel van dezelfde problemen die Volksgazet 

plaagden en het slachtoffer van een zeer ongelukkig gekozen moment voor een massaal 

investeringsprogramma, ging Periodica op 19 mei 1976 failliet. Op 23 juni trok het De Standaard 
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met zich mee. Vijf dagen later rolde de krant al weer van de persen. Dit werd bij de andere 

krantenbedrijven op verbazing ontvangen. Bij Volksgazet kwam na hun eigen lijdensweg hier 

enige bitterheid bij. Hoe had De Standaard zich kunnen redden, terwijl zij ten onder gingen? Had 

de regering-Tindemans zich schikkelijker ingesteld tegenover de katholieke krant? Hoe zat het 

met de persoonlijke aansprakelijkheid van de Standaard-Periodica beheerders?  

Het is zeker zo dat er parallellen bestaan tussen de faillissementen van Volksgazet en De 

Standaard. Beide kranten hadden grote schulden. Beiden waren het slachtoffer van de gevolgen 

van de crisis van ’73-74 – stijgende kosten, een dalende oplage, een dringend gebrek aan 

inkomsten. Beiden ondergingen verwoede pogingen zichzelf te redden. In de nasleep van het 

faillissement van Volksgazet durfden kwatongen wel eens beweren dat Volksgazet haar crisis had 

kunnen overleven indien het op dezelfde manier door de regering behandeld was geweest als De 

Standaard. Er werden alvast veel wenkbrauwen gefronst over het feit dat in 1978 de rechtbank de 

beheerders en commissarissen van Volksgazet persoonlijk aansprakelijk stelde voor de faling. Op 

dat moment had voor het faillissement van De Standaard nog niemand terecht moeten staan.167 

De beslissing Albert de Smaele en twee medewerkers te vervolgen werd pas in 1979 genomen. 

Deze beslissing werd waarschijnlijk beïnvloed door de affaire-Volksgazet. Uiteindelijk zou enkel 

de Smaele een lichte straf krijgen. 

Beschuldigingen over een voorkeursbehandeling werden uiteindelijk zelfs in het parlement geuit. 

Op 26 juli 1978 reageerde Léon Hurez – zelf lid van de PS en toenmalige vice-premier van 

Tindemans – op deze beschuldigingen door duidelijk te stellen dat De Standaard geen 

overheidshulp had gekregen, niet direct en evenmin via leningen.168 Tot op een zekere hoogte 

klopte dit. De Standaard had nooit directe staatssteun ontvangen in de context van de wet van 

1974. Het had wel leningen bij de N.M.K.N., maar deze werden aangegaan op basis van de 

Expansiewetten. Hurez maakte een onderscheid tussen deze leningen en de som die in ’75 bij de 

N.M.K.N. werd vrijgemaakt voor de persbedrijven. Hoewel De Standaard ook van deze 

laatstgenoemde leningen gebruik probeerde te maken, heeft het de geleende som nooit 

ontvangen nadat duidelijk werd dat het geld enkel gebruikt zou worden om de schulden van het 

bedrijf te betalen. In principe loog Hurez dus niet. Oneerlijk kon hij wel genoemd worden.  

Enerzijds is het oneerlijk de leningen onder de Expansiewetten niet te zien als staatssteun. De 

rentetoelage alleen al kostte de staat al 20 miljoen fr. Na het faillissement gaf de overheid 
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Periodica een som van 25 miljoen fr. om de werkgelegenheid te garanderen tot 8 juni 1976.169 

Maar de steun vanuit de overheid hoeft niet beperkt te worden tot financiële steun. Zetelende 

CVP-politici zoals premier Leo Tindemans gebruikten hun invloed en hun contacten om De 

Standaard te redden. Tindemans uitte zo op 11 juni 1976 druk uit op Luc Wauters, voorzitter van 

de Kredietbank, om de fondsen van De Standaard vrij te krijgen, nadat deze geblokkeerd waren 

omwille van het faillissement. Dergelijke ingrepen werden niet op prijs gesteld en Tindemans 

werd dan ook door andere kranten onder druk gezet zich niet al te veel te moeien. Desondanks 

bleef hij innig betrokken bij de kwestie. Dit was ook het geval voor de andere CVP-leden, binnen 

en buiten de regering. Zo stelde toenmalig staatsecretaris Luc Dhoore dat Paul Goossens, toen 

een redacteur en vakbondsman bij De Standaard, bijna op zijn kantoor kampeerden.170 

Hoe moet dit geëvalueerd worden? Het dossier ‘De Standaard’ was een zeer groot en politiek feit 

en kon dus niet genegeerd worden door Tindemans en co. Dat dit ‘hun’ krant was zal hen vast en 

zeker gemotiveerd hebben zich extra in te zetten voor de krant, maar de grens tussen plicht en 

belangenvermenging was hier bijzonder dun. Desondanks zou het bijzonder moeilijk zijn voor de 

BSP om dit aan te klagen. In 1976 zweeg deze partij strategisch over enige belangenvermenging. 

De reden voor deze stilte was de gedachte dat Volksgazet binnenkort een gelijkaardige hulp nodig 

zou hebben. Tot op een zekere hoogte kreeg Volksgazet deze hulp ook. Vanaf juni 1977 zaten er 

weer socialisten in de regering, waaronder Spitaels op Tewerkstelling en Willy Claes op 

Economische Zaken. Claes was dus tegelijkertijd minister van economische zaken én beheerder 

bij Volksgazet. Volksgazet had bijgevolg zeker ook hun ‘man in de regering’.171  

Een belangrijkere vraag was hoe belangrijk de steun van de staat en van politici zoals Tindemans 

nu was voor De Standaard. Hoewel deze steun op sommige plaatsen de transitie na het 

faillissement van DS vlotter liet verlopen, valt het in het niks bij het helende effect van de 

miljoenen die in het bedrijf gepompt werden door verschillende actoren uit de privésector. 

Verenigd in de Vlaamse Uitgeversmaatschappij – beter bekend als VUM – investeerden bedrijven 

zoals Paribas, Investco, de Belgische Scheepvaartmaatschappij CMB, Metallurgie Hoboken-

Overpelt, Sagerpar, Ortelius en Beliard Murdoch zwaar in De Standaard. Ook het Vlaams 

Economisch Verbond, de Vlaamse werkgeversorganisatie, investeerde. Het privékapitaal stond 

veel gunstiger tegenover DS, omwille van de liberale toon van de krant en haar sterke 

marktpositie. Ook de contacten in de privésector van enkel initiatiefnemers bij de krant bleken te 

lonen. Het waren de inspanningen van dit privékapitaal en niet de overheidssteun die De 
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Standaard redde. Deze overname door de VUM werd ook onmiddellijk opgevolgd door zware 

saneringen. Maar liefst 1075 werknemers verloren hun job.172 

Toch pleit dit Tindemans niet volledig vrij. Hoewel er enkel geraden kan worden naar z’n 

motieven, was er weinig kennis van de persindustrie nodig om te beseffen dat De Standaard haar 

faillissement zou overleven, zelfs zonder uitvoerige staatssteun. Voor Volksgazet was dit dan 

weer absoluut niet het geval. Hier kan het niet-ingrijpen bij beiden gezien worden als negatief 

voor Volksgazet en irrelevant voor De Standaard. Zou Tindemans dan in principe wel moeten 

ingegrepen hebben? Hier komt een klassieke tegenstelling op vlak van ideologie boven. Enerzijds 

is er het klassiek liberale equality of opportunity, waarbij beide kranten eenzelfde kans zouden 

moeten krijgen – er zou dus geen steun verleend moeten worden. Anderzijds is er het meer 

socialistische equality of outcome, waarbij Volksgazet wel gered zou moeten worden door de 

regering. Dit gaat natuurlijk enkel op voor gelovigen in de sociaal-democratische of kritische 

theorie inzake de pers.  
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5.2. Evaluatie Van den Panhuyzen 

5.2.1. Inleiding 

 

Hoe moet het resultaat van het plan Van den Panhuyzen nu geëvalueerd worden? In het licht van 

de beschuldigingen van Het Licht aan het adres van Van den Panhuyzen en de eerder vermeldde 

methodologische bevooroordeling, kan de negatieve reactie van de Gentse socialisten als 

vanzelfsprekend gezien worden. De sociale gevolgen van het afdanken van een ganse drukkerij 

zouden onaanvaardbaar groot zijn voor het lokale socialistische bestuur. Ideologisch gezien zou 

het voor een socialistische krant bijzonder moeilijk zijn het dumpen van een 150-tal arbeiders 

goed te praten. Hier moet wel opgemerkt worden dat Van den Panhuyzen in de slotnota’s van 

het rapport pleitte voor het opvangen van deze afgedankte arbeiders door de socialistische 

beweging.  

Maar de gevolgen zouden hier niet stoppen. Het verlies van een eigen Gentse krant zou de 

inburgering van de socialistische beweging in Gent kunnen schaden. Het zou ook zorgen voor 

het verlies van een zekere vorm van autonomie – in de pers, maar ook voor de Gentse 

socialistische beweging. Hier moet het politieke aspect dus overwogen worden. Al jaren lang was 

er een zekere concurrentie tussen de twee socialistische bladen en de twee socialistische 

bewegingen in beide steden. Antwerpen en Gent waren al van oudsher de twee socialistische 

steden in Vlaanderen, dus enige concurrentie tussen beiden over wie de bovenhand zou hebben 

in de algemene beweging is vanzelfsprekend. Tussen de kranten was de concurrentie relatief 

recent. In de naloop van Tweede Wereldoorlog slaagde Volksgazet erin de dag na de bevrijding 

van Antwerpen haar persen terug op te starten en een krant te verspreiden over Vlaanderen – in 

tegenstelling tot Vooruit. Volksgazet werd beloond voor deze spoed en wist een oplage van 

146.000 te versieren. Dit betekende ook een verspreiding van Volksgazet in de gebieden die 

traditioneel het koninkrijk van Vooruit waren. Hoewel dit in de jaren na het heropstarten van 

Vooruit rechtgetrokken werd, bleef er een zekere concurrentie tussen beide bladen bestaan – 

vooral in gebieden zoals de kust en het Waasland.  

Beide bladen hadden ook een ander karakter. De Volksgazet was nog het dichtst bij hetgeen we 

een partijkrant kunnen noemen, terwijl Vooruit een eerder onafhankelijkere koers voerde. Dit 

was zeker duidelijk toen bijvoorbeeld Jos Van Eynde beide de hoofdredacteur en directeur van 

Volksgazet was op hetzelfde moment als hij Minister van Staat was. Dit verschil bracht beide 

kranten verder in conflict, niet enkel in ideologisch opzicht, maar ook als strijd tussen de partij en 

dissidente opinies.  
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5.2.2. Van den Panhuyzen als ideologische ommekeer  

 

Naast deze specifieke redenen, moeten we ook naar een breder conflict kijken. Dit conflict vond 

plaats op economisch vlak. Sinds de inburgering van Keynes’ ideeën net voor en na de Tweede 

Wereldoorlog, was het Keynesianisme de dominante economische stroming in België. Tijdens 

deze periode domineerden de BSP en de CVP de Belgische politiek. Deze partijen zetten in op 

een dynamische groeipolitiek en een doorgedreven industrialisatie. De sociaal-democratie werd 

ingeburgerd. Ondanks het feit dat het kapitalisme de basis bleef van de maatschappij, werd dit 

kapitalisme nu meer planmatig aangepakt. Dit leidde tot zeer positieve resultaten en de Belgische 

economie groeide aan een hoog tempo. Ook de arbeider haalde hier z’n voordeel uit. In een 

poging vroegere klassentegenstellingen om te buigen tot sociale conflicten en de 

arbeidersbeweging institutioneel te binden aan de staat, werden maatregelen ingevoerd die het lot 

van de arbeider verbeterden. Zo werden tijdelijk de loonstijgingen afhankelijk gemaakt van de 

stijging in de arbeidsproductiviteit. Er werd nu gestreefd naar volledige werkgelegenheid. Dit was 

de keynesiaanse pacificatiestaat.173  

Aan het einde van de jaren ’60 begon dit systeem serieuze problemen te vertonen. De strijd om 

de meerwaarde brak weer los en doorbrak de harmonie van het voorgaande systeem. De 

multinationals hadden hierbij een grote invloed. De steeds groeiende macht van deze bedrijven 

maakte zich in België voelbaar. Waar de Belgische economie tot dan steunde op een blijvende 

integratie van het transnationale kapitaal in de Belgische ruimte, steunden multinationals op een 

systeem van wereldwijde verplaatsing van het transnationale kapitaal. En vanaf deze 

multinationals geconfronteerd werden met verzet van de arbeidersbeweging, vluchtten deze 

multinationals naar landen waar ze dergelijke problemen konden ontwijken – of zochten ze hun 

toevlucht in investeringen die loonkosten moesten besparen. Uiteindelijk bedroegen de 

investeringen door buitenlandse of gemengde ondernemingen in 1975 slechts 40% van het 

niveau van 1974.174 Dit en de reacties hierop leidden tot het verzwakken van het weefsel van de 

Belgische economie en – samen met de internationale factoren – de crisis van de jaren ’70. 

De staat zag hierop geen andere keuze dan het gebruik van haar subsidiemechanismen op te 

drijven. Dit kostte de staat bijzonder veel, op het moment dat haar inkomsten daalden door de 

drastisch stijgende werkloosheid. De financiële crisis van de staat kleurde dan ook de politieke 

thema’s van de jaren ’70. Er werden twee doelen gesteld voor de staat: het onder controle krijgen 

van het overheidsdeficit en het herstel van de gemiddelde winstvoet. Het herstel van deze 

                                                           
173

 WITTE (E.), CRAEYBECKX (J.), MEYNEN (A.), op. cit., p. 308 
174

 Ibidem, p. 336 



88 
 

winstvoet zou België weer aantrekkelijk maken voor multinationaal kapitaal. Het was dan dat de 

monetaristische stroming voet aan grond kreeg. Deze stroming wou de buitensporige inflatie 

aanpakken met een politiek van loonmatiging en van beperking van consumptie en import. Het 

was de katholiek-liberale regering Tindemans I (1974-1977) die deze soberheidsgedachte voor het 

eerst belichaamde. De vele ingrepen om de twee doelen van de regering – namelijk de inflatie en 

het deficit onder controle krijgen – te bewerkstelligen vormden een ingrijpende aanval op de 

verworvenheden van de arbeidersklasse. In vele opzichten vormde deze regering de voorhoede 

van het neoliberalisme, dat volledig zou doorbreken in 1982.175 

Er was hier sprake van een drastische ommekeer in de samenleving en in de visie op de 

economie. De keynesiaanse pacificatiestaat werd vervangen door haar neoliberale tegenhanger. 

Dit betekende een verlies van macht voor de arbeidersbeweging en het drukken van lonen als 

crisisbestrijding, samen met de inkrimping van overheidsuitgaven. Maar dit uitte zich niet enkel in 

het overheidsbeleid. Het was onvermijdelijk dat door het veranderen van de reële context in de 

economie ook de bedrijfsfilosofie zou veranderen. Deze nieuwe – door het neoliberalisme 

geïnspireerde – bedrijfsfilosofie zou ook in de bedrijven het drukken van de loonkosten en 

arbeidsbesparende maatregelen bespreekbaar maken. Deze filosofie werd in Vlaanderen 

belichaamd door een nieuwe generatie van bedrijfsleiders, de zogezegde ‘Nieuwe Vlaamse 

Managers’. Voorbeelden hiervan waren Rik De Nolf en Leo Claeys, die het roer overnamen bij 

Roularta in 1980. Maar deze tendens werd verpersoonlijkt door Pierre Mathews, zoon van de 

bedrijfsleider van Dupuis. Deze had 20 jaar lang in de VS gestudeerd bij Milton Friedman – de 

vader van de Austrian School of Economics en notoir voorstander van het meest brutale 

neoliberalisme. Hij keerde terug naar België om z’n vader op te volgen bij Dupuis. Eenmaal 

aangekomen maakte hij al vlug enkele veelzeggende uitspraken. Over Dupuis wist hij het 

volgende te zeggen. 

“De lonen liggen veel te hoog en er loopt zo’n 100 à 200 man personeel te veel rond.” 

De gedachte dat iemand 25 jaar in dienst zou blijven in zijn bedrijf was voor de man ondenkbaar. 

Verder werd hij ervan verdacht de drukkerij van Dupuis verliesmakend te maken om deze 

vervolgens te kunnen afstoten. Hij protesteerde ook tegen de ‘linkse’ koers van Humo en dreigde 

zelfs Guy Mortier te ontslaan.176 Een internationale tegenhanger van een dergelijke Nieuwe 

Vlaamse Manager zou bijvoorbeeld Rupert Murdoch zijn. Deze stond bekend voor het opkopen 
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van failliete kranten en het doorvoeren van extreme neoliberale maatregelen, zoals het decimeren 

van personeelsbestanden.177 

Overal in de pers namen deze Nieuwe Vlaamse Managers het roer over van de traditionele 

beheerders, dewelke volgens een Brits onderzoek geen financiële kennis hadden. Het ontbreken 

van deze kennis was niet per se dramatisch, gezien volgens ditzelfde onderzoek de kwaliteit van 

management in de persindustrie amper invloed had op de winsten. Hoogstens kon povere 

management een sterke marktpositie laten eroderen.178 

Maar deze mentaliteitsverandering was niet overal even transparant. Het is in dit opzicht dat het 

Plan Van den Panhuyzen gezien kan worden als een voorbeeld van deze verandering. Ook Van 

den Panhuyzen legde een nadruk op personeelsbesparingen en verkoos zich puur te focussen op 

de boekhoudkundige aspecten van het bedrijfsbeheer. Dit betekent niet dat Van den Panhuyzen 

omschreven kan worden als neoliberaal, noch dat degenen die hem inschakelden voor het 

onderzoek dit waren. Wel toont het de generale trend in de maatschappij en de mentale druk die 

de economie op de bedrijfsleiders uitoefende. Maar het toonde evengoed aan dat de socialistische 

beweging en de arbeiders niet bereid waren dergelijke methodes zonder strijd te aanvaarden. Het 

is dan ook geen wonder dat ze verworpen werden en pas in enige mate toegepast werden na het 

faillissement van Ontwikkeling en Excelsior.  

5.2.3. Van den Panhuyzen en De Morgen 

 

Maar in principe hoeven we niet enkel op speculatie en logica te rekenen. Toen Volksgazet in 

1978 failliet ging en de situatie-Vooruit ook verandering eiste, werd het plan Van den Panhuyzen 

toch nog deels toegepast. Of althans, de geest van het verslag kreeg weerklank. De voorstellen 

van het verslag zelf werden links gelaten als gevolg van de specifieke omstandigheden waarin de 

bedrijven zich dat jaar bevonden. Na het faillissement van Ontwikkeling en Excelsior, werd een 

nieuwe uitgeverij opgericht: N.V. De Roos. Gedurende een korte periode poogde deze N.V. 

Volksgazet verder uit te brengen, maar uiteindelijk werden de persen stilgelegd. Na 

onderhandelingen met S.M. Het Licht – en onder sterke druk van de socialistische beweging – 

werd besloten de krachten van beide steden te bundelen en gezamenlijk een nieuwe socialistische 

krant uit te geven. Maar in plaats van de ouderwetse, partijgebonden Vooruit en Volksgazet, zou 
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de nieuwe krant modern, progressief en Vlaams zijn. De Roos zou deze uitgeven en Het Licht 

zou deze drukken.179 Dit nieuwe project werd De Morgen gedoopt. 

Dit was uiteraard niet volgens het plan van Van den Panhuyzen. In het originele plan zou de 

volledige productie naar Antwerpen verhuizen, terwijl hier het drukwerk zich in Gent zou 

concentreren. Dit is weinig verrassend, gezien Ontwikkeling en Excelsior verloren gingen in het 

faillissement. Dat dit niet de ideale oplossing was, gezien de schaal van Het Licht kleiner was en 

haar apparatuur minder modern. Toch werd voldaan aan de grootste eis van het Plan Van den 

Panhuyzen, namelijk het snoeien in het personeelsbestand. Waar het Plan hoogstens 140 jobs zou 

gekost hebben, werden nu 150 arbeiders en tien redacteurs afgedankt bij N.V. De Roos. Dit liet 

185 banen over bij De Roos, plus de Gentse werklieden.180 Opvallend hierbij is het feit dat bijna 

alle vakbondsvertegenwoordigers ontslagen werden, hetgeen geïnterpreteerd werd als een poging 

de macht van de vakbond te verbreken. De overgebleven redactieleden moesten ook inboeten. 

Ze behielden dan wel hun anciënniteit, maar hun loon viel terug tot de laagste barema en ze 

verloren hun extra-legale voordelen. Uiteindelijk kon dit deel van het Plan slechts uitgevoerd 

worden, wanneer geen andere mogelijkheid meer overbleef. Het faillissement van Excelsior en 

Ontwikkeling plaatste elke tegenstander in een situatie waarbij protest onmogelijk was. 

Gezichtsverlies was ook niet meer een zorg voor de partij, gezien dat kalf reeds verdronken was. 

Er was hier dus sprake van een vorm van shock therapy.  

Hiermee en met de samensmelting van de twee onafhankelijke kranten werden de twee 

voornaamste voorstellen van het Plan uiteindelijk toch uitgevoerd.  

Ook inhoudelijk zou er sprake zijn van verandering. Onder leiding van Paul Goossens zou De 

Morgen modern, Vlaams en progressief worden. Maar de grootste verandering had de 

partijgebondenheid van de krant moeten zijn. In principe had de redactie grotendeels een eigen 

koers moeten varen. De generale trend moest uiteraard socialistisch blijven, maar de socialistische 

beweging zou in principe niet meer kunnen ingrijpen in de redactionele beslissingen van het blad. 

Toch veranderde er weinig aan de eigendomsstructuur van het blad. Het zou in het bezit van de 

socialistische beweging blijven, waardoor deze de financiële controle zouden behouden. Om dit 

tegen te gaan, tekenden de redactie en de partij een protocol dat borg stond voor de redactionele 

onafhankelijkheid.181 Dit bleek weinig uit te maken. Reeds in 1979 begonnen stemmen uit de 

beweging te klagen over de koers van De Morgen. De kritiek van de krant op de partij en de 
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vakbond, het gebrek aan kritiek richting de CVP, het feit dat een platform werd gegeven aan 

kleinlinkse groeperingen zoals AMADA, RAL en de KP, en het gebrek aan partijnieuws vielen in 

kwade aard. De beweging zag dit niet als het schenden van de redactionele onafhankelijkheid, 

maar als simpelweg ‘hun zeg opeisen’. In reactie op het niet-drukken van een syndicale brief, 

kwam de volgende veelzeggende reactie. 

“Wij betalen om splinter –en randgroepen aan het woord te laten en onze eigen mensen te provoceren.”182 

De partijtop probeerde deze protesten te minimaliseren, maar met weinig succes. Van financiële 

zekerheid uit de socialistische beweging was er geen sprake. Maar ook op de lezer kon de krant 

niet rekenen. Waarbij we de oplage van Volksgazet in 1978 op 45.000 en die van Vooruit op 

25.000 kunnen schatten, schommelde de oplage van De Morgen rond 40.000 exemplaren.183 We 

zien dus dat de schatting van een verlies van 10.000 lezers door de onderhandelaars van Het 

Licht in 1974 nog conservatief bleek te zijn. Het werkelijke verlies van 30.000 lezers was een 

zware opdoffer.  

Maar ook de personeelsbesparingen bleken niet genoeg te zijn, ondanks het feit dat ze 

grootschaliger waren dat voorgesteld door Van den Panhuyzen. Zelfs het verlies van de schulden 

van Volksgazet leek de situatie niet te verhelpen. Ondanks een herstructureringsprogramma en 

verwoede pogingen extra kapitaal te vinden, ging De Morgen op 30 oktober 1986 failliet. Dat de 

SP net op het moment dat de oplage en de reclame-inkomsten leken te stijgen haar steun introk, 

deed velen vermoeden dat het hier ging om een afrekening tussen de partij en de onafhankelijke 

krant. Desondanks toont dit faillissement aan dat de basisprincipes van het Plan Van den 

Panhuyzen niet voldoende waren om de krant te redden.  
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5.3. Overige oplossingen en reddingspogingen 

 

Het Plan Van den Panhuyzen was niet de enige poging Volksgazet te redden. In de jaren na 1974 

werden verwoede pogingen ondernomen om de lijdende krant te redden. De Raad van Beheer en 

de socialistische beweging waren zich maar al te bewust waar de problemen van Volksgazet zich 

bevonden. Verschillende onderzoeken door organisaties binnen de beweging, zoals Febecoop in 

’77, illustreerden de problemen van Ontwikkeling en Excelsior tot in de details. 

Hervormingsplannen werden opgesteld, onder andere als voorwaarde voor het verkrijgen van 

staatsleningen. Maar er werd ook overgegaan tot daden. 

5.3.1. Personeelsbesparingen 

 

Gedurende de volledige jaren ’70 probeerden Excelsior en Ontwikkeling hun personeelsbestand 

te doen inkrimpen. In december 1971 hadden beide bedrijven 429 personeelsleden in dienst. In 

1977 bleven slechts 310 werknemers over.184 Deze daling kwam voornamelijk voort uit het niet 

vervangen van gepensioneerden en natuurlijke afvloeiing. Gezien de gemiddelde leeftijd van de 

werknemers bij de bedrijven, was hier veel ruimte voor. 97 van de 310 werknemers waren ouder 

dan 50 jaar. Dit had zowel voordelen als nadelen. Oudere werknemers kostten de bedrijven meer, 

omwille van anciënniteit. Maar veel van deze werknemers stonden op de rand van hun pensioen 

– en al was het niet mogelijk al deze posities open te laten, op z’n minst werden ze vervangen 

door jongere en goedkopere werklieden.185   

Het is belangrijk hier op te merken dat het hier ging om personeelsbesparingen zonder 

technologische vernieuwingen. Indien er geïnvesteerd werd in modernere machines in de 

drukkerij, kon nog verder bespaard worden op arbeidskracht. Uiteraard zou een dergelijke 

besparing niet even gemakkelijk geaccepteerd worden, waardoor een verdere arbeidsbesparing 

weinig waarschijnlijk was. Maar even onvermijdelijk was de nood aan technische vernieuwing. 

Achterblijven op technisch vlak was geen optie in de persindustrie. Dit vormde het recept voor 

een toekomstige crisis, wanneer de beheerders en de socialistische partij zou moeten kiezen 

tussen hun ideologische principes en de competitiviteit van hun krant. Het was een ware Sophie’s 

Choice voor de partij. Een bijkomende hinderpaal was dat de partij zou moeten opdraven voor de 

kost voor de technische vernieuwing – hetgeen bijzonder moeilijk te legitimeren zou zijn, de 

reeds buitensporige hulp vanuit de partij indachtig. 
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Dat er verzet zou komen tegen personeelsbesparingen was weinig verwonderlijk. Hoewel het 

nooit kwam tot naakte ontslagen, werd bij Ontwikkeling en Excelsior tijdens de jaren ’70 een 

strenge loonpolitiek gevoerd. Maar ook dit lokte stakingen bij het personeel uit. Zo werd er op 22 

september 1976 gestaakt voor het verhogen van de bovenloon.186 Aan het eind van dit jaar kwam 

een compromis. Er zouden enkele wijzigingen doorgevoerd worden in de betaalde 

vakantieregeling en de werktijd zou vanaf 1 januari 1977 teruggevoerd worden naar 38 uur. Van 

het aanwerven van nieuwe personeelsleden door deze arbeidsduurvermindering kon wel geen 

sprake zijn en er zouden geen overuren uitbetaald worden indien er meer dan 38 uur gepresteerd 

zou moeten worden in geval van overmacht.187 Van de loonsverhoging kwam niks in huis. 

Andere pogingen om de loonkosten te verlagen waren al eerder toegepast en vereisten een even 

zware strijd met de vakbonden. Zo werd in 1974 een akkoord bereikt over de afbouw van de ½ 

belastingen. Waar Ontwikkeling en Excelsior vroeger instonden voor het betalen van deze 

belastingen, werd dit nu gradueel overgeschakeld naar de werknemers zelf. Ook hiervoor 

moesten de bedrijven een reeks toegevingen doen. Dit illustreert de sterke positie van de 

werknemers binnen het bedrijf en de moeilijkheden die personeelsbesparingen met zich 

meebrachten.188  

5.3.2. Inhoudelijke veranderingen 

 

Besparingen waren natuurlijk niet voldoende. Als Volksgazet wou overleven, moest het ook meer 

inkomsten binnenhalen. Dit betekende een hogere oplage versieren. Of liever: de neerwaartse 

trend stoppen en dan de oplage opnieuw doen stijgen. Volksgazet moest dus weer aantrekkelijk 

gemaakt worden voor het toenmalige leespubliek. Inspanningen hiertoe moesten wachten op het 

aftreden van Jos Van Eynde als hoofdredacteur en bedrijfsleider. Pas toen deze functies 

respectievelijk door François Geudens en door Hubert D’Hollander werden ingevuld, leek 

verandering mogelijk. Geudens kwam al snel op de proppen met een duidelijke visie voor de 

krant.  

Er moest afgestapt worden van de notie van de krant als nieuwsbron. Er moest een grotere focus 

komen te liggen op achtergrond –en regionaal nieuws. Het blad zou open, degelijk geïnformeerd, 

maar aantrekkelijk en levendig qua vorm en inhoud moeten zijn. De stukken zouden meer 

afkomstig moeten zijn uit eigen huis – en dus niet van de persagentschappen. Er zou minder 
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zwaar-op-de-hand en belerend geschreven moeten worden. Om dit te bewerkstelligen zou de 

redactie terug uitgebreid moeten worden. Deze was door de jaren heen teruggevallen tot 10 

redacteurs van een robuustere 16 voor de crisis. Geudens zag hier geen grote meeruitgave, omdat 

het zou gaan om nieuwe redacteurs zonder hoge anciënniteit. Maar ook de lay-out moest 

veranderen. Het lettertype moest groter en leesbaarder worden, de stukken korter, de titels 

vinniger en de illustraties beter. De volledige lay-out had nood aan verfrissing.189  

Over het formaat van het blad was onenigheid tussen Geudens en D’Hollander. D’Hollander 

verkoos de overgang naar een groter formaat. Dit zou een directe financiële weerslag geven, door 

een hogere mogelijke inkomst uit de publiciteit. Het zou ook meer mogelijkheden bieden qua lay-

out en een minder opeengedrukt uitzicht bieden. Een groter formaat zou ook een zeer duidelijk 

signaal van verandering sturen naar de lezers toe – hetgeen belangrijk was om het imago van de 

krant op te frissen. Geudens zag geen heil in een formaatverandering. De lezers waren het 

tabloidformaat gewoon en vonden dit formaat bijzonder handig. Het compacte formaat bood 

ook grote mogelijkheden qua presentatie. In Groot-Brittannië waren quasi alle kranten op dit 

formaat overgestapt.190  

Geudens meende dit plan tegen maart-april 1978 tot voltooiing te kunnen brengen. Enkele van 

deze maatregelen konden ook effectief uitgevoerd worden. Deze werden positief ontvangen. De 

oplage van Volksgazet steeg met 3%. Op zich was dit maar een minuscule stijging, maar het ging 

wel om de eerste stijging in jaren. Op 2 mei hoopte de krant haar nieuwe imago extra in de verf te 

zetten met een uitgebreide promotiecampagne in Brabant, Antwerpen en Limburg.191 Volgens 

D’Hollander zou de oplage kunnen stijgen met 20.000 exemplaren. 

Wat zou dit financieel betekenen? Een stijging van 20.000 exemplaren zou de totaaloplage op 

ongeveer 68.000 exemplaren leggen – het niveau van 1972. Dit zou op twee manieren inkomsten 

brengen. Enerzijds zou dit de inkomsten uit de verkoop verhogen en anderzijds de inkomsten uit 

de publiciteit. Geudens zag hier een winst van 19.316.000 fr. uit de losse verkoop en 9.950.000 fr. 

op abonnementen voor een totaal van 29.266.000 fr. Qua publiciteit zag hij een verhoging ter 

waarde van 10.000.000 fr. in het vooruitzicht.192 De stijgende kosten verbonden aan de hogere 

oplage zijn in deze bedragen verrekend. Indien we dit confronteren met het verlies van 

Ontwikkeling in 1977, 88.873.678 fr., komen we uit op een verlies van 49.607.678 fr. Zelfs met de 

staatssteun (15 miljoen) en een optimistische schatting qua steun uit de socialistische beweging 
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(18 miljoen), zou nog een verlies van 16 miljoen frank overblijven. Naar alle waarschijnlijkheid 

zou dus nog een extra 10.000 exemplaren verkocht moeten worden, enkel om break-even te 

draaien. Indien Volksgazet terug winst wou zien, zou het haar oplage bijna moeten verdubbelen.  

Was dit realistisch? Zoals we zagen bij de evaluatie van het Plan Van den Panhuyzen, bracht De 

Morgen veel van de inhoudelijke veranderingen tot werkelijkheid. Desondanks kelderde de 

oplage verder. Dit kan deels afgeschreven worden aan het feit dat de focus van het blad zich naar 

de Gentse regio verschoof. Het gros van de lezers die afviel, kwamen dan ook uit de Antwerpse 

regio. Maar zelfs al was dit geen dreiging voor Volksgazet zelf, van een stijging in oplage was geen 

sprake. Het leek dus weinig waarschijnlijk dat Geudens’ plan Volksgazet zou redden.  

5.3.3. Alternatieve oplossingen 

 

Door de reikwijdte van de crisis werd niet enkel in het Belgische socialistische milieu gezocht 

naar oplossingen voor de problematiek van de geschreven pers. Quasi elk persbedrijf in binnen-

en buitenland zocht manieren om met de veranderende industrie om te gaan. Vaak resulteerde dit 

in plannen en voorstellen die zich focusten op het hervormen van de drukkerijen. Het gros van 

de kosten voor elke krant kende z’n oorsprong in deze drukkerijen, als gevolg van hun 

loonintensiviteit. Hierbij werd vooral gedacht aan concentratie van de drukkerijen, met het Plan 

Van den Panhuyzen als voorbeeld hiervan bij de socialistische pers. Maar dergelijke concentratie 

binnen de zuilen zou niet voldoende zijn. Daarom werd er gekeken naar grootsere oplossingen. 

Vanuit linkse hoek kwam de vraag naar het ter beschikking stellen van drukkerijen door de staat. 

Deze zogenaamde ‘witte persen’ zouden de vorm aannemen van massale drukfabrieken, uitgebaat 

door de staat en beschikbaar voor alle persbedrijven. Het belangrijkste aspect hiervan zou het 

ontbreken van een winstmotief voor deze drukkerijen zijn. Door de massale schaal van deze 

drukkerijen zou de prijs gedrukt kunnen worden, op een niveau dat niet bereikt kon worden door 

de individuele zuilen. Het zou de concurrentie tussen de persbedrijven deels kunnen 

neutraliseren. Uiteraard was dit niet naar de zin van de liberale krachten in het land. Zij 

betreurden niet enkel het verlies van concurrentie in de persindustrie, maar ook de groeiende 

macht van de overheid over de pers. Dit was geen onterechte angst. Met de controle over het 

drukapparaat, kwam eveneens de macht dissidente kranten niet te drukken. Sowieso moest de 

vraag gesteld worden wie beroep kon doen op deze drukfabrieken. Het is gemakkelijk in te 

beelden dat het moeilijk zou zijn voor nieuwe kranten om toegang te krijgen tot deze persen. 

Gezien de liberaal-katholieke regering Tindemans I aan de macht was tijdens de crisisjaren, leek 

deze optie weinig waarschijnlijk. Ook later zou een dergelijke oplossing moeilijk door te voeren 
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zijn, omwille van de hoge kosten voor de staat en een algemene weerwil tegen het nationaliseren 

van industrieën.193  

Een oplossing die reeds getest was en aanvaardbaarder was, kon gevonden worden in Zweden. 

Hier werd concurrentie binnen de krantenwereld beperkt tot het marketing-niveau. De 

uitgeverijen waren verbonden in de Tidningsutgivarna, de TU. Via deze maatschappij werd de 

newsprint gezamenlijk aangekocht aan een gunstig tarief. De uitgeverijen bezaten samen ook het 

grootste distributiebedrijf in het land, AB Pressbyrau. Dit bedrijf verdeelde niet enkel de kranten 

over heel het land, maar bezat ook een grote hoeveelheid verkooppunten. Ook werkten de 

Zweedse kranten samen met hun Scandinavische buren inzake technisch onderzoek. Enkel de 

concurrentie op vlak van marketing bleef uiteindelijk over. Hier kan dezelfde kritiek als bij de 

staatsfabrieken geponeerd worden. Dergelijk systeem bevoordeelt de grote, reeds bestaande 

kranten en stromingen. Een nieuwkomer zou moeite hebben toegang te verkrijgen tot dit 

systeem. Ook zou het geen wondermiddel voor de pers blijken te zijn, want ook Zweden werd 

hard getroffen door de crisis van de jaren ’70. De Zweedse regering moest ook overgaan tot 

staatssteun aan haar pers.194 

Uiteraard bestaan er nog oplossingen. Hieronder bevindt zich hetgeen uiteindelijk gebeurd is, 

namelijk het verkopen van de krant aan één van de persgroepen en het commercialiseren en 

liberaliseren van de inhoud. Slechts de overname van De Morgen door de Persgroep kon haar 

uiteindelijk redden en tijdelijk een eind brengen aan de jarenlange crisis waar het blad en haar 

voorgangers zich in bevonden. Maar kan de huidige De Morgen nog vergeleken worden met 

Volksgazet – of zelfs de jonge De Morgen? De inhoud van het blad heeft alvast weinig meer te 

maken met de socialistische schrijfsels van vroeger.195 En indien we het behouden van een 

gezonde, vrije en veelzijdige pers als doel stellen, kan deze oplossing ook niet aanvaard worden. 

De nefaste effecten van de persconcentratie zijn immers gekend, alsook die van de 

commercialisering.196 Tevens lijkt de oplossing slechts van tijdelijke aard te zijn geweest en blijft 

De Morgen met moeite overeind.  
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195
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VI. Conclusie 
 

Vele jaren later is het faillissement van Volksgazet een symbool van een veranderende perswereld. 

De krant kon zich niet verweren tegen de druk uitgeoefend door de vele nieuwe factoren binnen 

deze perswereld. De krant had nooit een machtige positie kunnen veroveren op de markt en 

moest de gevolgen hiervan aanvaarden.  

De redenen voor het falen van de krant waren meervoudig. Louter verwijzen naar fenomenen 

zoals de persconcentratie en de ontzuiling zou misleidend zijn. Immers, de maatschappelijke en 

economische veranderingen die aan de basis lagen van de persconcentratie en de ontzuiling, 

zouden zelf een direct invloed hebben op het falen van Volksgazet. Hoewel de situatie van 

Volksgazet door beide concepten beïnvloed werd – en deze situatie als voorbeeld van beide 

concepten gegeven kan worden –, kon deze niet beperkt worden tot de concepten.  

Eén van de belangrijkste elementen was de verschuiving op vlak van economie en economische 

ideologie. Het blootstellen van Volksgazet aan de volle krachten van de vrije markt bracht enkele 

fundamentele problemen van de krant aan het licht. De krant werd voordien door de 

socialistische zuil afgeschermd, maar deze werd nu door dezelfde economische en 

maatschappelijke veranderingen aangetast en afgebroken. Zelfs al had de socialistische zuil het 

overleefd, toch moest Volksgazet nu een veel zwaardere concurrentie vanwege de niet-

socialistische bladen verdragen.  

De fundamentele problemen die tijdens de jaren ’60-’70 aan het licht kwamen, waren veelvoudig. 

Vooraleerst leek het bedrijfsmodel geconstrueerd te zijn op de assumptie van eeuwige groei. 

Aangezien de loonlasten altijd zouden blijven groeien, moesten de inkomsten meegroeien. Deze 

inkomsten moesten gehaald worden uit ofwel een stijgende oplage, ofwel uit prijsverhogingen. 

Prijsverhogingen konden nooit vlug genoeg stijgen om te voldoen aan de stijgende kosten en 

zouden uiteindelijk een negatief effect hebben op de oplage. De inkomsten die gehaald werden 

uit de verkoop waren overigens niet voldoende om uit de kosten te raken en moesten aangevuld 

worden met publiciteitsinkomsten. Socialistische kranten hadden echter nooit veel inkomsten 

kunnen halen uit publiciteit. Een stijgende oplage was evenmin realistisch. De totale Belgische 

oplage vertoont al sinds de jaren ’70 een dalende tendens. De oplage van Volksgazet zelf kelderde 

vanaf 1965. Het imago van Volksgazet trok simpelweg geen lezers meer aan. Meer nog, het leek 

alsof een links blad in Vlaanderen geen voet aan grond meer kreeg – hetgeen ook later voor De 

Morgen problemen zou zorgen.  

Een nieuwe zwakte, veroorzaakt door de fundamentele veranderingen op economisch vlak, was 

het arbeidsintensieve drukproces bij de drukkerij Excelsior. Deze arbeidsintensiviteit betekende 

een bijzonder zware loonlast. Op zich kon deze loonlast al voor problemen zorgen voor de krant. 

Het feit dat de mechanisering van de industrie van start was gegaan en dit bij andere kranten 

reeds voor personeelsbesparingen zorgde, voerde de druk op bij Volksgazet om ook zelf op 

personeel te besparen. Deze druk werd ondraaglijk eenmaal de economische veranderingen te 

veel werden voor de wereldeconomie en deze in een diepe recessie viel. De recessie nam alle 

structurele problemen van Volksgazet en vergrootte deze exponentieel. Waar Volksgazet tijdens 

de jaren ’60 de schijn nog hoog kon houden, werd haar precaire situatie voor gans de wereld 

duidelijk na 1974.  
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Pogingen werden ondernomen om Volksgazet alsnog te redden. Het plan Van den Panhuyzen 

zocht haar toevlucht in personeelsbesparingen en de concentratie van de socialistische pers, maar 

omwille van verschillende politieke en sociale overwegingen werd dit plan verworpen. Sowieso 

leek het weinig kans op slagen gehad te hebben, als we naar de gelijkaardige maatregelen van de 

latere De Morgen kijken. Andere pogingen werden ondernomen, waaronder 

personeelsbesparingen en inhoudelijke veranderingen bij de krant, maar dit zou futiel blijken te 

zijn.  

Het faillissement van Volksgazet in 1978 kan dan ook enkel als een onvermijdelijkheid 

beschouwd worden. De linkse krant ondervond de negatieve gevolgen van de vrije markt, waarbij 

enkel de grootste krant in elke deelmarkt levensvatbaar is. De minder dominante kranten in elke 

deelmarkt zouden misschien tijdelijk kunnen overleven, maar zouden enorm kwetsbaar zijn voor 

economische veranderingen, crisissen en andere schokken – ongeacht hun absolute oplage en 

inkomen. Deze problematiek zou niet sterven met Volksgazet. Ook De Morgen zou zich 

hierdoor vaak op de rand van de afgrond bevinden. Dit was het lot van de linkse krant in 

Vlaanderen. Het draagvlak voor socialistische kranten was misschien niet klein, maar het was 

kleiner dan het draagvlak voor niet-socialistische kranten.  

Eén van de elementaire aspecten van een gezonde dagbladpers wordt hierdoor geschaad, 

namelijk de veelzijdigheid. De pluriformiteit van de pers gaat dus verloren, als gevolg van de 

marktkrachten. In het verleden stelde de staat zich het behouden van een gezonde dagbladpers 

als doel. Dit omvatte onder andere directe overheidssteun aan de pers. Maar ook dit was absoluut 

niet voldoende om Volksgazet te redden. Wanneer de gegeven steun de grote kranten niet 

bevoordeelde, kon het hoogstens het lijden van kleine kranten zoals Volksgazet verlengen. De 

economische crisis van de jaren ’70 overleven zou voor Volksgazet niet voldoende zijn geweest. 

Haar structurele problemen waren veel te ernstig.  

Wat kan er dan gedaan worden om een gezonde, vrije en veelzijdige dagbladpers te bekomen in 

het heden? Is dit wel mogelijk? Als we iets kunnen leren uit dit onderzoek, is het dat dit quasi 

onmogelijk zal zijn met traditionele methodes. Veel opties zijn er niet. Het verlaten van het 

marktmechanisme in de pers zou een oplossing mogelijk maken. Dit is echter weinig realistisch, 

gezien het huidige politieke klimaat en het feit dat een dergelijke maatregel enkel toepassen op 

nationale schaal weinig effectief zal zijn. De klok terugdraaien is ook geen mogelijkheid. Een 

huidige en meer realistische trend binnen het marktsysteem is het rechtstreeks subsidiëren van 

journalisten. Indien de staat elke journalist een loon zou uitbetalen en hen via het internet een 

platform zou aanbieden, kunnen veel van de problemen van de pers in de vrije markt vermeden 

worden. Dit brengt uiteraard ook vele problemen met zich mee. Echter, als een gezonde, vrije en 

veelzijdige pers een voorwaarde is voor de democratie, moet actie ondernomen worden om deze 

pers te redden. 

Wat voor betekenis kunnen we nu aan het vallen van de bladen toeschrijven? Een krant stierf, 

maar de pers leek door te gaan. Toch verloor de pers iets tijdens de jaren ’70. Het onderging een 

fundamentele verandering. De pers levert nog steeds goed werk, maar is structureel verzwakt. Als 

een holle boom gaat de pers verder. En we voelen de gevolgen. 
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