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From i gnorance our comfort f lows; 

The only wretched are the wise 

Matthew Prior 



Wo ord vooraf 

In het bijzonder danken we de staf en het 

personeel van het persagentschap Belga. 

Zonder de bereidwillige medew erking van d e 

Heer D. Ryelandt) afgevaardigde beheerder en 

voorzitter van de raad van beheer van Belg a, 

en de Heer J. Sannen, redaktiechef 'Binnen~ 

land', had dit proefschrift onmogelijk tot 

stand kunnen komen. 

Tevens gaat onze erkentelijkheid naar onze 

promotor , Professor Luykx 5 en het personeel 

van het Seminarie voor Pers- en Communicatie

wetenschap van de rijksuniversiteit te Gent , 

alsook naar onze ouders voor de mo gelijkheden 

die ze ons boden . 

Tenslotte danken wij allen die hun medewerking 

verleenden tot het uitwerken van deze v er

handeling . 
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Inleiding. 

Een persagentschap is een bureau dat berichten uit de 

gehele wereld ontvangt en deze zo mel mogelijk aan zijn 

cliënteel (andere persagen§schappen, dagbladen, radioin

stituten, partikulieren, enz) meedeelt. 

Doorgaans maakt men een onderscheid tussen : 

l . 

~~~~1~~~~~!~~g~Q~~~b~EE~~-= deze organismen zamelen nieuws in 
over de gehele wereld en verspreiden dit zo vlug moge lijk 

naar hun buitenlandse kantoren en de nationale persagent

schappen, kranten en radioinstituten waarmee een overeen-

komst afgesloten werd . 

Het zijn : AP (Associated Press) s UPI (United Press Interna

tional), AFP (Agence France Presse) , Reuter en 

TASS. 

I~~~~~~~~9~~1~-~g~~~~~b~EE~~ : deze hebben weliswaar eigen 
kantoren in de centra van het vTerà.dnieuws, maar overspan

nen toch niet alle landen, zodat ze tot samenwerking ver

plicht zijn met de wereldgroten. 

DPA (Deutsche Presse-Agentur) en ANSA (Agenzia Nationale -

Italië) zijn de enige twee die tot deze groep kunnen gerekend 

worden. 

~~~~2~~1~-E~~ê~g~~~ê~b~EE~~ : Deze beschikken voor de Jbinnen
landse berichtgeving over eigen nieuwsbronnen (bijvoor

beeld : eigen reporters, binnenlandse korrespondenten), 

doch zijn voor hun buitenlands nieuws aangewezen op de in

ternationale en de wereldnieuwsagentschappen, voor wie 

ze zeer dikwijls als plaatselijk korrespondent optreden. 

Het persagentschap Belga behoort tot deze groep. 
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Ontstaan in 1920 als een louter commerciêle onderneming 

met een kapitaal van 5.000.000 fr , is het persagentschap 

Belga sinds ong eveer 25 jaar een perscoöperatie g eworden , 

echter met behoud van de rechtsvorm der naamloze vennoot

schap. De Belgische tlladen bezitten de grote meerderheid 

der aandelen (80%) en zij alleen benoemen de leden van de 

raad van beheer die het beleid van de onderneming bepaalt. 

De klant is dus letterlijk koning. 

De taak van Belga bestaat erin de nieuwsberichten uit 

Belgi~ en uit de ganse wereld te verzamelen, te bundelen en 

te verspreiden, hoofdzakelijk ten behoeve van de pers. 

Het agentschap hetrekt haar buitenlands nieuws van de 

wereldnieuwsagentschappen AFP, Reuter, UPI en TASS.Het is 

ook geabonneerd op het internationaal agentschap DPA (waar

van het de 'Weltdienst' en de 'Eurodienst' ontvangt), het 

Cubaanse Prensa Latina , het Oost-Duitse ADN, het Spaanse EFE 

en, tenslotte , het ANP (Algemeen Nederlands Persbureau). Met 

deze agentschappen bestaat er een bestendige telexverbinding. 

Dit is niet het geval voor de nationale agentschappen van een 

tiental landen van Europa , waarmee Be lga beperkte uitwisselings

overeenkomsten heeft afgesloten, en die als plaatselijk korres

pondent voor Belgische aangelegenheden fungeren . Als een v a n 

hen aan Belga een bericht wil mededelen, roept hij via de 

internationale telex het agentschap op en geeft zijn tekst 

door. Dit komt feitelijk in de plaats van een telefonische 

mededeling. 

Wat Belgiê betreft ~ zijn het de eigen redakteurs) 

korrespondenten en reporters die de berichten van allerlei 

aard verzamelen en opstellen. Het karrespondentennet-binnen

land werd de jongste jaren aanzienlijk uit gebreid . 

Benevens zijn tekstberichgeving heeft Belga ook zijn 

beeldberichtgeving. Zijn fotodienst werkt inderaad als een 
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tweede redaktie die over gelijkaardige nieuwsbronnen beschikt . 

Wat het buitenland betreft wordt deze dienst van materiaal 

voorzien door een twintigtal agentschappen. Zo o.m. : UPI, 

AFP~ DPA , ANP, Politikens (Denemarken), Pressens Bild ( Zweden), 

Keystone ( Zw±tserland} , ANSA (Italië) NTB ( Noorwegen ), 

Lebtikuva (Finland) , Votava (Oostenrijk), Europa-Press (Spanje) , 

Neotema (Portugal), Pan Asia (Japan) s Pan India (India) , 

Prensa Latina (Cuba) en Photo Internationa l ( groepering der 

agentschappen van de Oostbloklanden zoals bijvoorbeeld TASS, 

CTK -Ts jechoslowakije, ADN ) . De beeldberichtg eving over België 

wordt door het agentschap zelf verzorgd. 

Op di t ogenblik heeft Belga ongeveer 120 personeelsleden in 

cHenst . 

Aanvankelijk lag het in onze bedoeling d e ge schiedenis van 

Belga tot 1973 n ee r te schrijven, doch gez ien de_omvang v an 

de dokumentatie waarover we beschikken alleen a l voor de periode 

tot en met de tweede wereldoorlog , leek het v ers tand i ger 

ons tot de periode 1920-1950 te beperken en enkel de eerste 

dertig jaren van Be l ga !s bestaan ~e behandelen. We l aten de 

laatste twintig met g raagte aan iemand anders over. 

Een eerste hoofdstuk is gewijd aan de voorGeschiedenis van 

Be l ga en behandelt achtereenvolgens de dominerende inv loed 

van Havas en Reuter, de stichtingsmot~en, de voorbereidende 

onderhandelingen en de oprichting, en tenslotte ) de overname 

van het oude Havas-Reuter bureau te Brussel. 

Een tweede hoofdstuk handelt over de werking en de struc tuur 

van het agentschap tussen de twee wereldoorlogen. 
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Een de rde hoofdstuk is hoofdzakelijk gewi jd aan de geb e ur

tenissen tijdens de tweede wereldoorlog. 

In een vierde en laatste hoofdstuk tenslotte werden een 

aantal na-oorlog se gebeurtenissen even van naderbij be 

schouwd. Zo onder meer de overname van het kapitaal door 

de pers~ de oprichting van een Vlaamse dienst en een Kongo 

dienst en (last but nat least) het Belga-incident 194 8. 

Tot slot volgen nog enlcele g e g evens over het Be l ga anno 

1950 . 
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HOOFDSTUK I DE VOORGESCHIEDENIS VAN BELGA . 

Op het ogenblik van Belga's stichting in 1920 waren d e 

meeste Belg ische kranten voor hun buitenlands nieuws 

grotendeels aangewezen op berichten overgenomen uit bui~ 

tenlandse bladen en op de nieuwsdiensten van de a gentachaD

pen Havas en Reuter die België als hun persoonlijk en 

exclusief 'nieuwsdomein ' beschouwden. Een eerste para~raaf 

handelt dan ook over de dominerende invloed van deze beide 

wereldnieuwsagentschappen. 

Het verlang en naar een eigen , n~tionaal a g entschap kwam 

van verschillende zijden. In een tweede paragraaf werd 

onderzocht waarom men het nodig had geoordeeld Belpa te 

stichten, welke de stichtingemotieven waren. 

Het verhaal van de voorbereidende onderhandelinr,en en 

de eigenlijke stichting van het agentschap werd in 

een derde paragraaf verteld . 

De vierde paragraaf tenslotte behandelt de over-

name door Belg a van het oude Havas-Reuter bureau te Bruss e l . 

·~~ ·~-·------·· 
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§ 1. DE DOMINERENDE INVLOED VAN HAVAS EN REUTER. 

Op het ogenblik van Belga's stichting in 1920 waren de 

meeste Belgische kranten voor hun buitenlands nieuws 

grotendeels aangewezen op berichten overgenomen uit bui

tenlandse bladen en op de nieuwsdienst van de agentschap

pen Havas en Reuter, die samen te Brussel een gemeenschap

pelijk bureau uitbaatten. Slechts weinig dagbladen konden 

zich de weelde van buitenlandse korrespondenten veroorlo

ven. Bovendien beschouwden deze twee wereldnieuwsagent

schappen België als hun persoonlijk en exclusief jacht

terrein. Dit monopolie was toen reeds zeer oud en vond 

zijn oorsprong in een aantal overeenkomsten tussen Reuter, 

Havas, Wolff en, later, AP. 

Reuters eerste overeenkomst (1) met Havas en Wolff (2) 

dagtekent van 1856 en had tot doel onderling de jongste 

beursnoteringen en marktprijzen uit te wisselen. 

Het tweede akkoord tussen de grote drie in 1959 betrof 

een wederzijdse uitwisseling van politiek nieuws. Havas 

leverde Reuter nieuws over Frankrijk, Wolff over Duits

land; en dit in ruil voor Reuters berichten uit 

Engeland. 

Het aldus bereikte evenwicht zou echter verstoord worden 

door Reuters besluit te streven naar uitbreiding op het 

Europese vasteland. Graham Storey zegt hierover (3) 

Together with Havas he set up a joint office in 

Brussels, which soon produced sub-agencies at Antwerp, 

Ghent and Bruges. In Amsterdam, Reuter bought the lo-

(1) Naar alle waa~schijnlijkheid was het inderdaad Julius 
Reuter die het initiatief hiertoe genomen had. 

(2) Duits WEreldnieuwsagentschap. 

(3) GRAHAM STOREY : Reuters. New Tork 1969, p.50 



cal Agency owned by a certain Alexander Delamar.( ... ) 

Reu t er carried on with his plans, and within a year 

·::tc~ ied offices in Berlin and Vienna to these already 

set up in Hamburg and Frankfurt. But, with Bismarck's 

power behind Wolff, and the King of Prussia's decla

rad intention to counteract these Press 'encroachments' 

from the Londen Agency, conflict was inevitable. It 

c ame in 1860. 

In dat jaar sloot Reuter een akkoord met AP en stelde 

aan Havas en Wolff voor de zeer hoge overseiningskosten 

voor deze telegrammen uit Amerika gezamenlijk te dragen. 

Elk kon dan gebruik maken van deze ~erichten en de winsten 

zouden worden gedeeld. Wolff sloeg d:' i t aanbod af en sJoot 

2cn a fzonderlijk kontrakt met de Western Associated Press~ 

(1) konkur:eent van AP. "Reliance on rival camps in America 

I·Jas a symbol of the struggle that developed in Europe 11 
( 2). 

N i 2m~nd bleek echter gebaat met een dergelijke konkur

renti e en toen Havas, na Reuters akkoorden met een lokaal 

agentschap te Bremen en met mitzaus te Kopenhagen, duide

li j k de zijde van het Engelse agentschap koos, bleek Wolff 

b ereid hetzelfde te doen en verbrak alle banden met AP. 

I n 1870 sloten de drie een eerste van vele "Agency Treaties , 

t ot prevent future conflict by ensuring to each . Agency its 

~ppr opr ia t e territerial 'sphere of interest'. Through them, 

t he 'triumvirate' - Reuter, Havas and Wolff - controlled 

the n e1.vs channels of the wor ld for the next fifty years. "- _( 3) . 

( 1) l:Jas eigendom van een aantal kranten uit het Midden
Westen die zich van de New York Associated Press 
hadd en afgescheiden. 

( 2) GRAHAf1 STOREY 

( 3) GRAHAf-1 STOREY 

op. ei t. p. 51 

op. cit. p. 52 
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Holff verkreeg het alleenrecht over Duitsland, Oostenrijk, 

Rusland, de Balkan en de Skandinavische landen. Dit tegen 

de jaarlijkse betaling van een fors bedrag aan Havas en 

Reuter die, met uitzondering van Hamburg, al zijn Duit se 

en Oostenrijkse kantoren sloot. 

De monopolies van het Franse en Engelse nieuwsbureau had

den eerder het karakter van een 'fait accompli'. 

Reut 'bezat' het Brits Imperium en het Verre Oosten, 

Havas het Franse Imperium en Italië, Spanje en Portugal, 

wat de snelle expansie van dit agentschap in Zuid-Amerika 

mogelijk maakte. België blijf gemeenschappelijk 'wild'. (1 ) . 

Deze overeenkomst gold voor een duur van 20 jaar, dus 

tot 1890. Zij zou echter niet onmiddellijk herniemrd wor

den. Zowel Bismarck als Crispi, de Premier van Italië, 

''rensten de steeds groter wordende invloed van Havas in 

Europa in te dijken en stuurden aan op een sterker samen

gaan van Stefani (Rome), Korrespondenz-Bureau ('VJenen) en 

Wo lff (Berlijn). Deze laatste oordeelde dat deze nieuwe 

alliantie ten allen koste de steun van Reuter behoefd e , 

en verkreeg die ook. "When the crisis came, Reuter was 

firmly with the Triple Alliance Agencies and in r'lay 1889 

the pact of aggression against Havas was concluded. Tl!.s 

r esult was a fiasco ( ... ) Havas was too wealthy and too 

povJer fully entrenched on the Continent to be isolated. "~2 ). 

Ool{ Reuter strmd sterk genoeg doch Stefani en het Korre s 

pondenz-Bureau gingen door deze mislukking aan invloed 
iL0 oc ten . Zij werden langzamerhand agentschappen met een 

zuiver nationaal belang. 

I n 1890 dan werd de oude 1870-ovenenkomst hernieuwd voor 

( J.) UNES CO : Les Agences Télégraphiques d 'Information. 
Unesco l 1953, p.21. 

( 2 ) GRAHAM STOREY ; op.cit. p.ll4 
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e en periode van 10 jaar. Het 1 eigendomsrecht 1 van Have .. s 

op Zuid-Amerika en Reuters heerschappij over Oost-Azië 

w9rden erkend. Enkel Wolffs werkterrein bleef· beperkt t o~ 

=uropa . 

In 1893 verkreeg AP, door een overeenkomst met de 1 al1Ü,7> 

~ i e ' het exploitatiemonopolie in Amerika van nieuws a f koms 

<:.:..g v an Reuter, Havas, vlolff en, langs deze drie om, van 

r::-nkele nationale agenschappen. Dit betekende de genade-

s lag voor United Press, (1), AP 1 s konkurrent en maakt e Lc.ncJ.o.l 

·· o·c hé t centrum van wereldnieuws. 

'
10utside the reports of a few correspondents of indivtidual 

11 papers, Reuters was by nmv the onl§l ne\'IS-viaduct betv..reen 

"Europe and America. European news from Havas and Wolff 
11Went to America through Reuters American nw\vs from t h := 
1'Associated Press came to Europe the same way. (2). 

De Verenigde Staten waren voortaan voorbehouden aan A. P . , 

d a t tevens toegang kreeg tot Canada, Mexico, Centraal Ame~~ 

ka en West-Indië. Het overige 'wild' waaronder bijv. het 

Verre Oosten of Europa bleef taboe. Praktisch gezien be 

te kende dit dat A.P. haar:·.nieuws niet rechtstreeks a an e e1·1 

:.·.rant of nationaal agentschap buiten haar grondgebie d mo -:::y , 

._-::;rkopen. Dat dergelijke 'grendelcàusules 1 het a gent s chap 

fe l hinderden in de lat~r zo door haar gewilde e xpansie hac i~ 

c2en betoog . Vooral daar het in 1907 opgerichte t weede 

Un i t ed Press niet met deze 1 monopoliebeperking' geplaagd zat 

A. P . zal Zich nochtans pas in 1934, na lange en aanhoud ende 

s+::." ijd t egen Havas in Zuid-Amerika en Reuter in het Verr e Oo ~;-· 

ten (o.m. in Japan) volledig van genoemde beperkingen bevri ,j c~ 

zij n (3)". It as clear that the old order was gone a na tb a. t 

( 1) bed oeld wordt Het eerste u. p., gesticht in 1885 . 
( 2 ) GRAHAl\1 STOREY op.cit. p. 117 
I ~ ) SIDNEY KOBRE . Develo,Ement of American Journalis m. \) . 

- 1972 - p. 692 
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the new ideas represented by the Associated Press had 

come to stay. Reuters decided to accept them ; and on 

February l2th, 1934, Sir Roderiek Jones was in New York 

to signa new agreement l'lith the A.P. I'Jhich for the first 

time gave both Agencies a free hand to issue news every

:·:·"· ' ': .. 'e in the I'Iorld. Each Agency could now serve any news

paper or ne\'lsagency in any country, l'li thout the other 's 

consent " (l). 

Door de eerste vrereldoorlog en de daaropvolgende Duitse 

nederlaag werd Wolff bijna volledig van de nieuws\·Jereldl{aart 

weggeveegd. De nieuwe invloedsverdeling liet er e.;een tv-rij ·

fel over bestaan wie de oorlog gewonnen en wie hem verloren 

had. Wolffs aktieterrein werd ingekrompen tot Duitsland 

zelf. Hierdoor verloor dit land een belangrijk wapen voor 

het voeren van haar buitenlandse politiek en wonnen Reuter 

en Havas nog aan invloed bij. 

Voor de Belgische kranten echter maakte dit weinig verschil 

uit want in 1887 bezat Wolff nog steeds geen eigen bureau 

te Brussel en het agentschap heeft er naar alle vJaarschijn

lijkheid voor 1914 nooit een gehad. Het feitelijke monopolie 

van Haves en Reuter verhinderden zulks . In 1887 antwoordde 

GeorgesNieter, een ambtenaar, op een vraag naar de leef

baarheid van een \Volff-agenschap (2) te Brussel dat (3) ni l est 

à remarquer que hTolff ne peut pas venir étab lir, avec_ 

chan~_de succès, à Bruxelles, une agence télégraphique 

~énérale en concurrence de Havas-Reuter. Ceux-ci sont en 

possession d'un monopole très ancien : ils ont de grandes 

(l) GRAHAM STOREY, op.cit. p.193. 
( 2) r:e t betrof dus een werelddienst · zoäR:s H-R. 
(3) JACQUES WILLEQUET : Documents pour servir à l'histoire 

de la presse be1ge 1887 -1914, 

Leuven, 1961, p. 32 



e t v i c il l es r e lat ions ave c l a presse belge , ils ont 

. ~. ué t ot~ tcs l 0s nombr euues co!l.curr ences Q. LÜ ont tenté de 

3 1 ét&blir. Depuis quatre ans, j 'en compte six et quelques

unes 'crè s sérieuses n . Enkel een bureau dat aan de Be l gische 

lT ant0n) t er _?:§.nvull ing van H-R, e en di0nst va n b ericht en 

:"n c;c edk:.)De k or::."Gêi_)Ondenti e s ov er Dui_ts la:.:~cl_~~lf zou leve

~ en mac.kte J volgens hem , eni e;e r ede li j!-:e kans op sla gen . 

D~ t het overwicht van beide agents chapp en o~ermijd e lij ~ 

J i ~p e spore~ na lie t in de Be l gische kranten zal niemand 

verbaz en . Voo:"al I-Iavas drukte zijn sten~pe l op de buiten

landse berichtgeving in onze dagbladen. Sommige auteurs 

spreken zelfs over het 'toenmaliG Havas - monopol~e 1 in 

Be lgiê (l). Men kan z ond er overdrijving ~ggen dat een zeer 

groot deel van de Be l gische pers een we~ke lijk pro-franse atmos

~ee:c" uit 2demcl e. lHe~ z o 'Jerwonclerlijl<: z o men bov endien weet 

dat op de meeste re~ 2kti c s we l Frans e clo~h haas t nooit Duitse 

d:=tgb l a den 1verden doorgele ze!l. :::; evJOon omdat het merendee l der 

medew er kers onvoldoende Duits kende. In hun rapporten bekleegen 

Duits e dip lomaten zich herhaaldelijk over deze e enzijdige 

en tendentieus rranse bel"ichtgeving . : ( l). "En 1887, le 

Minis tre d 'Alle~a~n2 ~Bruxel le s s'ét ait plaint ä óiver s es 

reprises de l a pa~t i alit é de s j ournau x b e l e e s , conséquence 

du Poncpo l e de f a i t détenu par l'agence Havas dans notre 
pays a. 

I n J907 s chreef d e Pr ins ds Reuss, Duit se zaakgelast igde te 

S2.'us s el (2 ) 11 Les rappor ts d8 la L& gation ont souvent rele -

~, é comb ien il é t ait f a cile, ~ Bruxelles,de re mp lir un quo- . 

tictien avec de s informatD!l.s françaises : il suffit pour 

( l) J ACQUES \HLLEQUET 

( 2 ) JACQUES WILLEQUET 

op.cit. i nleiding 

op.cit . pp. 61-62 



c e l éè (l 'un bon pot de colle et d 'une paire de cisaux bien 

~ iguis é s . Dans le cas de l'Etoile Belge , il faut y ajouter 

unc ligne téléphonique des plus actives . C' est ainsi 

~ue certains numéros du journal consacrent trois ou quatre 

colonnes aux informations françaises, c'est à dire pari

s2~1ne s, alors que l a petite et peu\ intéressante Allema gne 

do it se contenter de dix à vingt lignes. 

Een kleine bijzonderheid, maar wel het vertellen waard : 

_n 1 912 berichtt e FlotoH, Minister te Brussel, dat l ' Et oi_le 

Be;ge sedert enige tijd een meer vriendelijke houding had 

~angenomen jegens Duitsland ; hij voegde daar nog aan t oe 

:;uw~ ti eree persenne m ' a confié que l\L riladoux ( 1) poursui

vait très consciemment cette politique d ' amabi lité, dans 

::.
1 es pair d'obtenir une décoration allemande" . 

En om t e illustreren hd3J er de Fransen r eeds stonden op 

dit gebied besloot de ze diplomaa t zijn rapport met een l ij s t 

·"an de journalis ten die, de laa t st e j aren, een fr~n se_ onder

s cheiding in ontvangst hadden mogen nemen ! 

Het monopolie van Havas en Re ut e r had echte r nog e e n an

d~r, misschien meer onverwacht gevol g . Werd het buitenland-

38 ni euws gefilterd vooraleer het Be l gi ê binnenkwam, d i t 

~a s evenzeer waar voor het Belgische ni euws dat , lan3s he t 

s~meenschappelijk bureau van Havas en Reut er om, over e en 

groo t dee l van de wereld werd verspreid. Kort na de eer s t e 

w ~re ldoor l og heerste in bepaalde kringen het gevoelen - en 

~ ~t is moge lijk é §n der elementen waardoor het ontstaan 

( ~.) De e i ge naar van het dag~lad. 

~~ ) J~C QUES WILLEQUET ; op.cit.p; 67. 



van Belga kan worden verkla ard - dat het doodzwij gen 

vanwege vreemde agentschappen van E~lgische initiatieven 

het land schade toebracht. (1). Zo bekloegen sommigen er 

zich bijvoorbeeld over dat aan de Belgi s che standpunten 

betreffende de Vredeskonf erentie van Parijs door Ha-

vas onvoldoende ruchtbaarheid was gegeven. 

Doch ook om economische r ede n voelde men in die ti j d , 

een periode van economische bpbloei, de noodzaak aan van 

een eigen stem in het binneiand en in de buitenwereld (l) 

Maar daarover meer in een volgende paragraaf. 

(l) Zie o.m. A. VANHAVERBEKE : Belga ; vijftig jaar. 

in "DE NIEUWE GIDS" van 22-23/8/'70. 



'14 .. 

§ 2.. STICHTINGSMOTIEVEN. 

De stichting van Belga was geen ééndagswerk en ook niet 

de verwezenlijking van één enkele groep. Het verlangen 

naar een eigen, nationaal agentschap 11 waaide" uit ver

schillende hoeken, en om verschillende redenen. Vooral 

de volgende drie factoren schijnen van belang te zijn 

gewee st : 

1) De noodzaak, vooral na '14-'18, aan een eigen stem 

in binnen- en buitenland, zowel om ekomomische als 

om politieke redenen. 

2) De dominerende invloed van Havas en Reuter, ook na 

de eerste wereldoorlog. 

3) Het streven van een aantal Belgische technici die er 

van droomden voor de verspreiding van nieuws (O.m. 

aan de pers) gebruik te maken van de draadloze t e 

lefonie en telegrafie. 

Dè politieke motieven hieldenmauw verband met de eerste 

wereldoorlog en diens weerslag op het internationaal s ta

tuut van België. Met het Vredesverdrag van Versailles 

immers kwam er een einde aan 's lands opgelegde neutra

liteit. (1). 

(1) Deze neutraliteitsverplichting werd vastge legd in het 
Vedrag der XXIV artike len van 1839 en ontstond als 
volgt : 

Na de nederlaag van Napo }_e on wensten de grootmogendheden 
de politieke kaart van Europa opnieuw vast te leggen . 
Fr.ankrijks grenzen werden teruggedrongen tot die van 1792 
en de mogendheden op het Kongres van Wenen (1814) st~eefden 



Deze neutraliteitsverplichting bracht mee dat Be l gi ë 

geen bondgenootschap mocht aangaan met een andere St aat 

(bijv. Frankrijk) en bovendien geen eigen buitenlandse 

politiek had te voeren. (1). 

In een toespraak tijdens de 'Semaine Sociale Universi

taire' in 1921 illustreerde Edmond Patris (2) deze neutral i 

tei tsverplichting op een treffende wij ze. "Une circul ai:!."e 11 

zo verklaarde hij - "exposant à nos agents à l'étranger 

l'attitude qu'ils avaient à prendre, disait qu'il faut 

ne jamais partirles premiers et s'efforcer de ne pas ar 

ri ver les derniers". ( 3) . 

ernaar, langs een nieuwe territoriale indeling om, de na
buurstaten van dit land te verstevigen. 

Zo werd o.m. het Noorden van West-Europa ingericht 
in een Koninkrijk der Nederlanden. De Belgische revolu
tie van 1830, waardoor dit Koninkrijk uiteenviel, sloeg 
een bres in de gordel rond Frankrijk. De ketting werd 
net zo s terk als haar zwakste schakel, het nieuwbakken 
België. ~eer tegen hun zin lieten de grootmogendheden 
(de Oostelijke Staten hadden deze revolutie niet tijdig 
kunnen onderdrukken wegens ops tanden op eigen bodem en 
Engeland wilde vóór alles een oorlog met Frankrijk ver·
mijden) deze toestand voortbestaan en bes loten zij do 
zelfstandigheid van België te erkennen. 

Om te verhinderen dat het gebied onder Franse invloed 
zou komen, besloot men echter 11 d'impos er à l a Belgique 
une neutralité permanente. On stipulait que cette neu
traiité serait perpétuelle, armée e t garantie. De l eur 
coté' l es Puissanc e s sI engagèPent à respecter la neutra-· 
lité Belgè. (4). 

(l) J. DHONDT : :Hededdaagse Geschiedenis, Gent 1968 -19 69, p . l4 2 
(2) Toenma lig ho ofdredakt eur van Le Soir en voo~zitter 7an 

de l'Association Générale oe la Presse Belge' 
(3) EDMOND PATRIS : Le Journa l - Les journalistes, in : 

Annuaire Offici elle de la Presse Belge 
Brussel 1922-1 923, p. 16 

(4) J. WULLUS- RUDIGER : L~ Be l g ique et l'Equilib~ e Eu
r opéen. Par is, 1935, p. 220 



16., 

Gedurende meer dan 80 jaar behield Belgiê d it ncut~a

liteitsstatuut en zou het dienst doen als sluitsteen in 

het bou~werk van het Europese evenwicht. Het Duitse ulti

ma tum e chter van 2 augustus 1914 en,twee dagen later, 

de sche~ding van het Belgische grondgebied door Dui ts land ~ 

brachten het vervullen van deze taak plotseling in he~ 

:;edrane; . ( l). Pr2.~t i s ch (doch niet juridisch) beteleende dit; 

he t einde van Belgie's neutraliteit en werd een herziening 

van 's lands internationaal statuut noodzakelij k . Reeds 1n 

1916 l i e t d e Be lgi sche r eger i~g de geallieerden weten 

'lè.a t 011s l a nd in de t oC::kcms t van c~E: b 2.r;den v.::r. de op r:; e 

legde neutraliteit wilde bevrijd worden 11 (2) en wees l e 

dere beperking van Belg i e 's onafhanke lij kheid a f. 

Men wenste, zoals Neder l and en de Skandinavische :anden, 

een volledige souvereiniteit te genie t en. De neutraliteits 

verplichiing v an 1839 werd dan ook d oor het Vredesverdrag V2P 

Versaille s opgeheven : ~ Glgie's internationale positie was 

door de oorlogs gebeurten i ss en grondi g gewij zi gd geworden, 

haar dipl omatieke geschi edeni s g ing een nieuwe fase in. 

Het Verdrag van VersaiL.e s wa s Belt;ic 1 s rijbewijs voor het 

voeren van een internati on:J.lc poJ.iti c1( . Doc;--l , o::; ö e vu· ge·· 

lijking door te trekken , om te r ij den heeft men ook een 

vervoermiddel nodig. P.nd ers gezr.::e:d , een persa.,sentschap in c1c 

handen van een regering i s een vraardevol :..ns·:;rume:'lc ve.n bu~_ :.:;:::::d · 

landse polit i ek . Sp ijt iJ ; gen oeg fvoor de Be l gische po litici) 

noemde het "Be .lgischc" J. gsnt schap toen .... Ha.vas - Rer.tcr . 

(l) zie o.m . : 0. DE F.AEYMAE KE R : Belgie's Inter11at ionae.l 
bel• _; id 1919 - 19-)sï:--Brussel i§4::> , ~-l.-

(2) 0 . DE RAE"JMAE1~1-m ; op .cit . p . 15 



Dat het monopolie van Havas-Reuter sommige politici, 

en dan vooral nà '14-'18, een doorn in het oog was, hoeft 

nog nauwelijks gezegd . 

Volgens A. Van Haverbeke (l) heerste in sommige kringen 

het gevoelen "dat het doodzvlijgen vanwege vreemde agent

schappen van Belgische initiatieven het land schade toe

bracht. Meer bepaald heerste deze overtuiging in de omge

Ying van Koning Albert, wienst tussenkomst aan het ontstaan 

van het agentschap niet vreemd is geweest 11
• ( 2). 

In een zeer boeiend artikel, geschreven door Kurt Grüne-

bauiD, een redacteur van Le Peuple, lezen \'le ( 3) : 

"Die Gründung einer belgischen Nachrichtenagentur er

folgte tatsächlich auf Veranlassung der politischen 

Kreise, die damals eine Poli tik zu betreiben \'lÜnscht en, 

die nicht mit den Ansichten, vlie àie damals besenders 

in Paris bezüglich der Dautschlandfrage bestanden, Über 

einstimmte. 

Die französische Nachrichtenagentur ravas und die Bri

tische Agentur Reuter hatten z.B. bei ihrer Berichter

stattung Über die Reparationskonferenzen den Be lgischen 

Standpunkt nicht genü gend hervor gehoben. Ausserdem be

richteten sie damals auch nich t ausführlich genug über 

Ereignisse im Ausland, welche Belg ien interessiert en". 

In dit artikel publiceerde de auteur ook de tekst van een 

dokument dat dateert van 23 september 1920 en opges t e l d 

( l) 
(2) 

(3) 

A. VAN HAVERBEKE ; op. ei t . 
Welke juist de rol va n Koning Albert is geweest bij de 
oprichting van }' ::; l ga is moeilijk te bepalen. Indien hij 
zelf ni e t tot de oorspronkelijke initiatie fnemers be
hoorde (doch de kans is groot da t dit wel het geval was), 
hij heeft hen nad erhand dan toch sterk "aangemoedigd"en ge-· 
steund door de grote ve, ~~o t schappen ertoe te bewegen he t 
nodige kapitaal ter beschikking te stellen. 

KURT GRUNEBAUf\1 : Ein historisches Dokument zur _ belg_:h_s _c_~-~~ 
Pressege schichte - Der Bericht der douts chc: 
Gesandsciîäl'Fill. Brussel über die Grundung ____ _ 
der Na chrichtenagentur Belga in Grenz Eëho 
van 12.2.1972. 



werd door de toenmalige Duitse gezant te Brussel, Dr 

Otto Landsberg . 

Interessant is, zo schreef deze gezant "dass den An

stoss zur Gründung dieser Agentur vrahrscheinlich eine 

' Me inungsverschiedenhei t' ( 1) zvJischen der Belg i sch en 

Regierung und Havas gegeben hat, welche letztere bis

her die v on der Belgischen Regierung gewünschten Ver 

Öffentlichungen,in der Ausländischen Presse besorgte . 

Es scheint, dass Havas hieraus unverh~ltmässi g hohen 

Gewinn auf Kosten der Belgischen Regierung g ezog en 

hat. Durch die Grü ndung der Agentur denkt di e Be l

gischen Re g ierung und der Belg ische Interess e nkre i s 

von der auch Über Belgien augenblicklich aus g eübten 

Reuter-Havas - Herrschaft freizukommen". 

De diepere oorz &éik v a n Belga's oprichting was volgens 

deze gezant 11 auf di 2 immer stärker werdende Selbst

bewusstsein der Belgier zurückzuführen. Es sollen die 

belgischen Bes trebunge n , die auf erlangung d e r ~tellunz 

einer Gross macht gerichtet sind,mög lich understützt 

werden". ( 2 ) . 

Deze twee elementen, breke n met het H-R- monopolie en 

de stichting v a n een eigen agen tschap t er onde rst e u

ning van Be lgi ~ 's nieuwe politieke aspiraties e n ekono

mische belangen - vindt ~en t e rug ook in een brief van 

27 april 1920, ond ertekend door de vertegenwoordigers 

van o . m. de Nation a l e Bank v2n België, de Société Gén§ 

ralE:: en de .i:Lmk van BI' u s sel, waarin aan np otentiële" 

aandeelhouders wordt uit gelegd waarom een Be l g is ch 

(1 ) Ook in de llOrspronkelijke tekst tussen aanhalingst eken e 

(2) KURT GRUNED AUH ; cp.cit. 



persagentschap broodnodig was. (2) . 

Voor 1914, zo stelde men, kon Be l g ië genoegen neQen 

met de diensten van het officieuze Havas. Dat is nu 

niet meer zo. Onze buitenlandse organisatie echter ver

toont grote leemten en reeds voor haar t eru gkeer naar 

Brussel besefte de regering dat hieraan moest word e n 

verholpen. Ze heeft dan ook de stichting willen aan

moedigen 11 en souscrivant un nombre import ant d'abon 

nements". 

"La Belgique d'aujourd'hui" - zo eindigd e de brie f -· 

"est bien différente de ce qu'elle a été pendant troi :::; 

quart de siècle. Elle a cessé d'être un état neutre ; 

elle est une grande puissance coloniale, elle a dans l c 

monde des intérêts économiques de première importance . 

Elle se trouve aujourd'hui en présence de devoirs et 

d'intérêts nouveaux et il importe qu'elle crée le s or 

ganis me s qui lui sant nécessaires 11
• 

Zoals men merkt, aan duidelijkheid laat dit nie ts t e 

wens en over. 

Opvallend bij dit alles is~ dat vooral politieke en 

ekonomische motieven - men kende toen een periode van 

ekonomische heropleving en koloniale e xpansie - de 

doorslag hebben gegeven . De bela nge n van de Belgische 

pers en haar l e zers kwamen blijkaar pas op d e derde en 

laatste pla ats. 

Zo bijvoorb ee ld werd aanvankelijk aan de kr~nt en niet 

eens gevraagd of zij aandele n wensten te kop e n, en dat t orwij: 

"Associated Press" reeds in 1848 een coöperatief 

(1) Belga-Dokurnenten Brief- Aandeelhouders van 2 0 . 4 . 1S~O 



statuut bezat. Ook toen Belga op 11 december 1920 het 

gemeenschappelijk bureau van Havas en Reuter te Brussel 

overnam, had men verwaarloosd voorafgaandelijk het ad

vies van de pers zelf, blijkbaar dus NIET de voornaam

ste belanghebbende, in te winnen en, nog sterker, alle 

dagbladen hiervan op de hoogte te breng en. Wat dan ook 

aanleiding heeft gegeven tot een konflikt tussen Belga 

en een aantal dagbladen (7 om juist te zijn). (1). 

"fllen zal" - zo schreef A. Van Haverbeke ( 2) --11heh~Jen 

opgemerkt dat dit agentschap aanvankelijk een bedoeling 

had die niet helemaal strookte met die welke er in be-

staat blote informatie te geven. Dat was overigens d e 

geest van de tijd en nagenoe g alle persagentschappen, zo 

internationale als nationale, hebben bij hun ontstaan de 

bijbedoeling gehad - zoniet soms de hoofdbedoeling - de 

eigen natie te dienen. Ook Belga beschouwde zich toender

tijd als een soort officieuze spreekbuis van de regering, nam 

regelmatig kontakt met haar vertegenwoordigers , vroeg het 

akkoord van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om 

sommige berichten te publiceren". 

Ook Ryelandt (3) gaf dit toe, maar voegde daar onmiddel

lijk bij dat 11 on en est bien r evenu aujourd'hui e t l es agen

ces de presse font preuve, au moins dans les pays libre s, 

à'une farouche indépendance vis-à-vis du pouvoir.( ... ) 

Sa (Belga's) carrière d'officieux était close bien avant 

la guerre". ( 4) . 

(l) BELGA : Geschiedenis van het a gentschap Belga. 
Belga - dec 1970 

(2) A. VAN HAVERBEKE ; op.cit. 
(3) Direkteur-Generaal van het agentschap v an 1938 tot 1971 

(4) DANIEL RXELANDT : Agences de Presse 

Brussel 1951 pp. 2-3 



Kort gezegd, Belga was aanvankelijk een officieus a

gentschap en kon tot stand komen doordat "verscheidene 

personaliteiten uit de politieke en zakenkringen niet 

ongevoelig waren voor het denkbeeld het land los te ma-

ken uit de greep van de buitenlandse persagentschappen".(l). 

Een goede voedingsbodem dus die het moge lij k maakte dat 

de voorstellen van de drie initiatiefnemers, - Pierre-Marie 

Olivier, Ernest Henrion en Maurice Travailleur-, in 

"goede aarde" vielen. Zo konden zij al dadelijk rekenen op 

de steun van Koning Albert die zijn sekretaris, Max-Léo 

Gérard, de opdracht gaf de onderhandelingen op de voet te 

volgen en te helpen waar hij kon. 

P-M Olivier - hij studeerde rechten aan de U.L.B. - 1vas 

redaktielid van de Revue Internationale Ec onomique en ver

keerde als dusdanig regelmatig in zakenkringen, ond er 

bankiers en in kolonia l e middens. Hij onderhield geregel

de kontakten met de verantwoor de lij ken van de 'Vereniging 

ter Verdediging van de Belgische Be langen in he t Buiten

land' en had reeds voor de eerste wereldoorlog gepooed 

een bureau voor, hoeft het nog gezegd ? ekonomi s ch ni euv.Js 

op te richten. 

Kort na het einde van de oorlog ontmoette hij Ernest 

Henrion, voor '14-'18 redaktiesekret aris van Le Matin te 

Antwerpen. Tijdens de oorlog belast me t de persdienst van het 

t weede bureau van het Groot Hoofdkwartier van het Belgische Le 

ger, bleef Henrion na de oorlog zekere berichten naar de 

krant en doorsturen en stond hij bovendien in voor de pu

blikatie van de Courrier de l'Armée. Als persattaché bij 

het Belgische leger had hij, door kontakten met hun ver

tegenwoordigers, ervaring op gedaan over de gr.ote persagent

schappen. E. Henrion drc 0 nde, het mag niemand meer verwonde

r en, van een echt,volwaardig nieuwsbureau. 

(1) BELGA op.cit. p.2 



V.lie nog met plannen rondliep was Maur ice Travaille t~::' ) 

een ingenieur en baanbreker van de draadloze telegra

fie in Belgiê. Hij had grote belangstelling voor Marco

ni's werk e n stichtte reeds in 1900 een naamloze ven

nootschap~ de S.A.I.T. (1), voor de exploitatie van e~~ 

verbindingsdienst (per draadloze telegrafie ) met sch e 

pen op zee. Naar de iO.ee van een telegraafagentschap Ha :::; 

nog sleehts een kleine stap. Nochtans, nr;L Travailleu::.:' 

had geen kontakt met de pers en dacht dan ook niet in de 

eerste plaats aan nieuwsverzorging voor de dagbladen . 

We l was hij op dat ogenb lik industriêlen en bankiers aan 

het polsen''. (2). Hi j was ook de stichter van Radio

Belgique, waaruit later het N.I.R. zou groeien. (3). 

Het streven naar een ekonomische berichtendienst, een 

volwaardig persagentschap of het gebruik van draad l oze 

telegrafie en telefonie voor het bezor gen van ni euws, 

een were ldoorlog, groeiend Be l gisch nationaal bewustz ij n , 

het nieuwsmonopolie van Havas en Reuter, nieuwe ekono

mische belangen en een eigen buitenlandse politiek , de be

langstelling van Koning Albert voor de p ers, het zijn alle 

faletoren die op het ontstaan van Belga hun invoed hebben 

gehad . 

( 1) Soc iété Anonyme Interna tienale de Té légraphie sans Fil. 

(2) BELGA : op.cit. p. 3 

(3) La Nat ion Belge van 1.4.1953. 



§ 3. VOORBEREIDENDE ONDERHANDELINGEN EN OPRICHTIN G 

De eerste initiatiefnemers, het duo Henrion - Oli

vier, slaagden er aanvankelijk niet in voldoende geld 

bij elkaar te brengen en hun pogingen liepen op niets 

uit. Toen M. Travailleur, die o.m. door het Hof werd ge

steund, het duo kwam versterken, lukte dit wel. Men 

slaagde erin 5.000.000 Fr., toen nog een aanzienlijk 

bedrag , samen te brengen en op 20 augustus 1920 was 

Belga een feit. 

Kort na het einde van de oorlog ontmoette P .f\L Olivier 

Ernest Henrion en vertelde hem over zijn plannen. Beiden 

beSbten samen te werken. Zij namen kontakt met Minister 

Renkin (l) die hen voorstelde aan verschillende perso

naliteiten uit koloniale en financiêle middens. 

Het agentschap dat zij wensten op te richten zou 

"Agence Télégraphique Belge" heten en een dubbel doen 

hebben : 

l) Het verzorgen van een dienst van algemeen (toen 

dus nog overwegend politiek) nieuws, beste~d voor 

de dagbladen, de administratie en partikulier s n . 

2) Het verspreiden van ekonomische en financiêle b8-

richten ten gerieve van krediet- handelsinstellin 

gen, de industrie, en nogmaals,de pers. 

Op een bijeenkomst in de Nationale Bank, 3 januari 1919, 

kwam de financiering van het plan ter sprake. De belang

rijkste bankgroepen \Ülden \>Jel een deel (1.500.000) 

(l) o.m. Minister van Kolonieên van juni 1911 to t en me t 
november 1918 en Minister van Spoorwe gen, Post en 
Telegraaf tijdens het f\Unisterie Delacroix (I) (21 na -· 
verober 1918 -17 november 1919). 



van het nodige kapitaal verstrekken, maar alles bijeen 

kwam men er daarmee niet. (2). Het plan ging, wegens 

geldgebrek, voor een klein jaar de diepvries in. 

r~aar ook M. Travailleur liep met plannen rond en toen 

Olivier dit vernam ging hij hem, in december 1919, op

zoeken. Men kwam overeen de handen in elkaar te slaan. 

De groep Henrion-Olivier kon rekenen op de hulp van de 

regering en van een aantal grote banken. Ook in kolo

niale middens had men belangstelling. M. Travailleur werd 

gesteund door de Koning, de zware industrie en verschil

lende kredietinstellingen en zou de onderhandelingen l e i

den. De Heer Max-Léo Gérard, de sekretaris van de Koning , 

zou er samen met M. Travailleur voor zorgen dat het nodi

ge kapitaal door de grote vennootschappen ter beschik

king werd gesteld. 

Eind januari 1920 hadden de Nationale Bank van België, 

de Société Générale de Belgique en de Banque d'Outremer 

reeds hun steun toegezegd. 

Ook met de pers werd, op aanraden van M-1 Gérard, kon

takt opgenomen. Alfred Madoux (1) en Edmond Patris kwa

men, als vertegenwoordigers van de kranten, de groep ver

voegen. 

Op 9 febnuari vTas er een eerste ver gadering van de voor

naamste aandeelhouders ( 2) ; Oli vier v.Terd benoemd tot af 

gevaardigde beheerder en belast met de politieke en admi 

nistratieve direktie ; Henrion zou direkteur van het 

Agentschap zijn. 

(1) Voorzitter van de "Entente des directeurs de journaux 
de Bruxelles" en direkteur van l'Etoile Belge. 

(2) dit waren : - Société Générale de Belgique 
- Nationale Bank van België 
- Banque de Bruxelles 
- Banque d'Outremer 
- Société Anonyme de télégraphie sans fil 

(S.A.I.T.) 



In maart 1920 kwamen er een aanta l nieuvJ e aandeel

houders bij. (zo o.m . de Groep Solvay en de Uni on des 

Armateurs) ( l) . 

Op 27 april volgde d2.n een oproep 11 aan de vertegen

\voord i gers va n handel en nijverheid 11
• Deze brief aan 

'potentiële' aandeelhouders werd ondertekend door de 

leiding van de Nationa le Bank, de Soci§t§ G§n§rale, 

de Banque de Bruxel les, de Banque d'Outremer , het 

Co~it& Centra l Industriel, de F§d§ration des Assoc i a 

tions Co~~ercia les et Industriellesj de Union des Ar~~

teur s en de hh. Patris en Mad ou x (2). Deze brief be 

vatte een betoog over de noodzakelijkheid voor België 

van een eigen persbureau, en verder een aantal g ege

·v· ens over de aard , het kap i taal en de beheersvorm van 

d e toekomstige vennootschap. De oproep kende succes. 

Geleidelijk aan lwn h e t bencdigde kapitaal bijeenge

bracht worden. 

In me i lagende statuten definitief vast en in juni 

werd Baron Leopold Donny benoemd tot financieel afge 

vaardigde beheerder, Travailleur tot voorzi t ter va n de 

Raad v an Beheer van Belga . Als kommissarissen koos ~er, 

de hh. Var§, Bastin§ en Hermann- Debroux. 

De vennootschap werd 20 augustus 1920 opgericht on 

der de naam "Agence T§l§graphique Be l ge S.J\. . " Belga 

nam ha2r intrek in een gebouw van de Banquo Be lge p e ur 

l 1 6tranger, gelegen ll, Jonkerstraat , Brussel . 

(l) DUT.-1_1\ERTS L. : _!:!is~orique Duwaerts.in Belga-dol{umentcn . 

( 2 ) BBLGA ; op. cit. p.4. 



A. Statuten. 

De aard, het doel en de voornaamste kenmerken (l) (kapi

taal, beheer, winstverdeling) van de vennootschap vindt 

men duidelijk omschreven in de oprichtingsstatuten van het 

agentschap, verschenen in de Bijlage van het Belgisch 

Staatsblad van 16 september 1920 onder het nummer 9973, 

pp. 2630- 2650~ (Zie Bijlage I). Aan deze oprichtingssta

tuten valt niets opmerkelijks te bespeuren. Statutair 

gezien onderscheidde het nieuw opgerichte Belga zich 

in niets van een doodgewone, klassieke N.V., waarvan er 

dertien in een dozijn te vinden zijn. 

In een eerste titel wordt gehandeld over de naam, de 

maatschappelijke zetel, het doel en de duur van de naamlo-· 

ze vennootschap. 

Het A.T.B. werd opgericht voor een duur van dertig j ae.r 

(en mogelijkheid tot voortzetting), en met haar zetel te 

Brussel , welke term al de gemeenten van de Brusselse ag

glomeratie omvat. Haar vJerl<terrein werd niet beperkt 

tot Belgiê, doch uitgebreid tot Belgisch Kongo en 'het bui

tenland' (Art. 2). Bij deze laatste term werd naar alle 

vlaarschijnlijkheid vooral gedacht aan .de oprichting van een 

filiaal in het Groothertogdom Luxemburg. 

De vennootschap stelt zich tot doe l het inrichten en ~i t 

baten in België en in het buitenland van diensten van poli

tieke en ekonomisch informatie en informa tie van algeme en 

belang zowe l ten behoeve van de pers, de private en over

heidsdiensten, financiële-, handels- en nijverheidsinstel

lingen, als ten behoeve van partikulieren en ge lijk 

welke publiciteitsinstellingen. (Art.3). De term 'infor

matie van algemeen belang' werd vermoedelijk ingelast om 

de verspreiding, door Belga, van regeringsmededelingen 

mogelijk te maken. 

(1) op het ogenblik van de stichting. 



Ook blijkt uit dit artikel dat het agentschap, naast 

een nieuwsdienst, ook een publiciteitsdienst (cf. het Fran

se Havas) mag uitbaten. 

Een tweed e titel betreft het kapitaal van de vennootschap. 

Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op vijf 

miljoen frank, verdeeld in vijfduizend aandelen, elR van 

duizend frank. (Art.5). Het kapitaal werd niet volledig~ 

doch slechts ten belope van één vierde, volstort op het 

ogenblik van de oprichting, zodat de vennootschap geen on

middellijk gebruik had van:!het volledig bedrag, (5.000.000) 

doch slechts van 1.250.000 fr. In artikel 8 werd uitdruk

kelijk bepaald dat de aandelen, zelfs na volstorting, op 

naam zouden blijven staan. Ook mag geen overdracht van aan

delen plaatsvinden, tenzij krachtens een bijzonder besluit 

van de raad van beheer voor elke overdracht en ten bate 

van een door hem aangenomen verkrijger. De aandelen mogen 

niet worden verpand, zij mogen niet ter Beurze worden inge

voerd, in België noch in het buitenland. (Art.8) Alhoewel 

in principe de aandelen van een N.V. vrij verhandelbaar zij n, 

hebben de stichters, volgens het principe van de wilsau

tonomie, hieromtrent dus een aantal beperkingen ingevoerd. 

Zo zonder toestemming van de Raad van Beheer toch aandelen 

verkocht worden, zal deze overeenkomst wel geldig zijn tus

sen partijen, en niet tegenstelbaar aan de vennootschap. 

(De nieuwe vennoot zal niet mogen stemmen). Aan de 'machts

verhouding' in de algemene vergadering kan dus strikt ge

nomen niet geraakt worden zonder toestemming van de raad 

van beheer. 

De samenstelling van de eerste algemene vergadering van 

aandeelhouders wordt uitvoerig besproken in een volgende 

paragraaf. 
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Titel III handelt over het beheer, bestuur en toezicht. 

De vennootschap wordt beheerd door een raad van tenminste 

vijf en ten hoogste negen beheerders,al of niet vennoten ; 

benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen 

tijde afzetbaar. Zij zijn herkiesbaar. (Art.ll) Bij het open

vallen van een beheerdersplaats, mogen de overblijvende le-

den van de raad van beheer en het college van commissaris-

sen, in algemene raad vergaderd, (1), voorlopig in de ver

vanging voorzien, tot de eerstvolgende algemene vergadering 

die dan overgaat tot de definitieve vervanging. (Art.l2) De 

raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en mag 

het dagelijks beleid van de vennootschap opdragen aan één 

of meer gedelegeerde beheerders (die eveneens belast zijn 

met de uitvoering van de raadsbesluiten) en de leiding van 

het geheel of van deze of gene speciale afdeling van de 

maatschappelijke aangelegenheden toevertrouwen aan één of 

meer bestuurders. De raad vergadert (op bijeenroeping door 

en onder het voorzitterschap van de voorzitter) telkens als 

het bela ng van de vennootschap het vereist. De raad kan en-

ke l rechtsgeldig beraadslagen zo tenminste de helft van 

zijn leden aanwe zi g oZ vertegenwoordigd is. Elk besluit 

Tdordt bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. De 

raad heeft de ruimste macht tot het verrichten van alle da--

den van beheer of van be schikking 3 die d e vennootschap aan

be langen. Hij beschikt over de volheid van bevoegdheid : de 

raad is :immers bevoegd tot het verrichten van alle handelin-

gen die d oor de wet of onderhaviee statuten niet uitdruk

kelijk worden voorbehouden aan de algemene vergadering, &an ~e t 

college van commissarissen en aan de algemene raad. (Art.l9 ) 

Vermits de statuten er niet anders over beslissen zijn de 

(1) is dus een benoeming door coöptatie. 



behe erders gemachtigd om alle daden van beheer te verrich

ten en om alle rechtsvorderingen in naam van de vennootschap 

te vervolgen. De bevoegdheid van de raad reikt dus zeer ver ; 

dit beheersorgaan is omzeggens "meester naast God"> in 

de praktijk de absolute meester van 'het huis'. (1). 

De verrichtingen van de vennootschap staan onder het 

toezicht van ten hoogsten drie commissarissen> al dan niet 

vennoten> voor ten hoogste zes jaar benoemd door de alge

mene vergadering en te allen tijde door deze afzetbaar. 

Zij zijn herkies~aar. (Art.20) De taak en de bevoegdheid zijn 

die welke hen bij artikel 65 en volgende van de samengescha

illide wetten op de handelsvennootschappen worden toegekend. 

(Art.21) (2). 

De verantwoordelijkheid van de beheerders wordt omschre

ven in artikel 13 ; zij gaan ten zake van de verplichtingen 

der vennootschap generlei persoonlijke verbintenis aan, 

maar zij zijn aansprakelijk voor de hun gegeven last en voor 

de misslagen in hun beheer, overeenkomstig de artike-

(1) Voor een geèetailleerde opsomming (echter van toelich
tende en niet van begrenzende aard verwijzen we naar 
artikel 19 van de statuten: 

(2) Zij hebben dus : 

a) Onbeperkte macht inzaken van toezicht en kontrole : 
ze mogen zonder verplaatsing kennis nemen van alle 
boeken, briefwisseling, processen-verbaal en van 
alle geschriften van de vennootschap. 

b) Ten minste iedere semester wordt hen door de beheer
d~?s een staat betreffende de toestand van aktief 
en passief over ge l egd. 

c) Ieder j aar, tenminste één maand vóór de algemene ver
gadering , wordt hen door de beheerders verslag gege
ven over de gewone handeling van de vennootschap. 
De commissar is sen maken dan een verslag waarin ze hun 
bevindingen optekenen en voorstellen doen die ze nut
tig achten. Zij mogen zich laten bijstaan door des
kundigen, aangenomen door de algemene vergadering . 



len 61 en 62 van de samengeschakelde wetten op d e h a ndels 

vennootschappen. (l) De beheerders moeten een waarborg 

storten teneinde de rechten van eventuele schuldeisers te 

waarborgen. Daarom werd statutair bepaald dat de b e he0rder s 

vijf en de commissarissen ieder tvree aandelen bij voorrecht 

verbinden tot waarborg voor de uitvoering van hun l ast 

(Art.22). 

De Algemene Vergadering wordt besproken in een vi e rde ti tel . 

Zij bestaat uit al de aandeelhouders, die allen re cht heb 

ben tot stemmen, het zij rechts tr eel<s in persoon, het zij bij 

gemachtigde, behoudens nakoming van de statutaire voorzi e 

ningen. De door de vergadering gen omen besluiten zijn bin

dend voor allen, zelfs voor de afwezige of dissidente a a n 

deelhouders. (Art.26) 

De aandeelhouders kunnen in buitengewone algemene ver ga 

dering worden bijeengeroepen telkens als het belang van de 

vennootschap het vereist. Zij moet word e n opgeroep en zo een 

aantal aandeelhouders, d i e samen minsten s één vijfd e van het 

(1) Dit betekent dus : 

1) Wanneer de b e he erder s g e e n fouten begaan, kunn e n 
n ooi t p ersoonlijk a anspr nk e lijk -vrorde n gest e ld. 

2) De beheerders h e bben we l een fout begaan : 

Z i-: --J 

a . Fout van be~e er : d e beheerder i s individue e l verant
woordelijk èn staat in voor de culpa l evis i~ ab 
stracta (een fout die een oplettend mens niet zou 
be gaan, dus ~en lichte fout) 
De verantwoorde lijkheid bestaat echter e nkel t.o. v. 
de vennootsch ap . Het i s de a l geme ne vergadering die 
besli s t of men d e actio mandati t e gen d e b e h e erder s 
zal instel l e r~ . 

b. Fouten tegen d e statuten of de wet (= zware e n onb e
twistb are fo~t en) : In dit geval is er h oofdelijke 
verantwoord e lijkheid te gen alle beheerders sa~2n . 
De ver antw oo7deli jkheid bestaat ni e t e nke l ten op 
zichte van d? vennootsch ap doch ook ten opzicht e v: .n 
derden . 
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maatschappelijk kap i taal vertegemvaardigen. Elke alge:nene 

v~rgadering wordt zo dit mogelijk is voorgezeten door ~e 

voorzitter van de raad van beheer. 

Iedere aandeelhouder heeft stemrecht op de algemene vergCl -

dering en heeft evenveel stemmen als hij aandelen bezit. 

Niemand echter mag aan de stemming deelnemen voor een getai 

aaddelen dat één vijfde van het totaal aantal geschapen e~

fecten of tv1ee "ttijfden van de effecten waarvoor aan de stem

ming wordt deelgenomen, te boven gaat. (Art. 32) Deze bep a ling 

heeft weinig praktische betekenis en kan gema kkelij k omzei l d 

worden , daar de aandelen die door een bepaalde belangcngro~; 

gekontroleerd worden, niet op naam van deze groep doch op 

naam van door haar gekontroleerde ondernemingen geboekt 

staan. "En vele kleintjes (die op dezelfde vlijze stemmen) 

maken een groot" zegt men wel eens. 

De algemene vergadering heeft de ruimste macht tot he t 

verrichten of bekrachtigen van handelingen die de vennoot

schap aangaan. De macht van de gewone algemene vergader inG 

is onbeperkt binnen de grenzen van de wetsvoorschriften en 

de statuten. Zij mag bijvoorbeeld geen beslissing treffen , 

door de statuten voorbehouden aan de raad van beheer of t: en 

verandering brengen aan áe statuten. Dit behoort tot de bA

voegdheid van de buitengewone algemene vergadering en ver

eist een speciale drie vierde meerderheid. Ook om t e beslui

ten tot een samensmelting van de vennootschap me t andere , de 

voortzetting of de vervroe gde ontbinding van de vennoots chap 

of de uitbreiding of de vermindering van het m~atsch~)pe 

lijk kapitaal, is een bijzondere drie vierde meerderheid no

dig en moet ten minste de helft der aandelen ter vergade 

ring ~erschenen zijn. 



Een vijfde titel heeft als onderwerp 

ling en reserve. 

balans, winstverde-

De raad van beheer moet elk jaar drie dokurnenten opmaken 

een inventaris, de balans en een winst- en verliesrekeni ng . 

De algemene vergadering beslist over de aanneming van de 

balans en de winst- en verliesrekening . 

Het batig balanssaldo maakt, na aftrek van de algemene 

kosten en de dienstig geachte afschrijvingen, de netto

winst uit. J aarlijks moet op de zuivere winsten e en bedr ag 

van 5% vcor de wettelijke reserve voorafgenomen worden, 

totdat een bedrag van 10% van het maatschappelijk kapi

taal is bereikt. Daarna kan overgegaan worden tot de uit

kering van een eerste dividend van 5%, berekend op het be

drag dat op de aandelen gestort zal zijn op vordering of 

door inbreng. Van het overschot wordt 15% af genomen voor 

de raad van beheer en het college van commissarissen, die 

dit bedrag naar gemaakte overeenk omst onder elkaar verde

len. Het restant van de winst mag in gelijke delen over de 

aandelen word en uitgekeerd, doch de raad van beheer kan de 

algemene vergadering voorstellen geheel of een gedeelte v an 

dit restant t e b estemmen voor overbrenging van nieuwe r el<:e 

ning of voor de aanleg van bijzondere reserve- of voor

zieningsfondsen. 

In de titels VI en VII tenslotte wordt gehande ld over de 

ontbinding van de vennootschap, vereffening en domiciliekeuze. 

Deze vluchtige en eerder oppervlakkige schets van Belga's 

sta tut en l a at toch reeds zien dat he t agentschap juridisch 

volledig geschoeid werd op de leest van een klassieke N.V. 

De meeste van d e hierboven opgesomde bepalingen vindt men t e 

rug in de statuten van elke naamloze vennootschap. Ook t reft 
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men een aantal 'overgangsbepalingen' ('oprichtingsbepalingen' 

ware misschien juister) aan die later, naar aanleiding van 

statuutwijzigingen, werden ges chrapt. (Zo bijvoorbeeld in 

de artikelen 6,11,20,27,36, 43 en 44) Enkele artikelen 

kvmmen hier niet ter sprake omdat ZlJ enkel procedure-rege-· 

len inhouden. (Zo o.m. de artikelen 7,10,15,18,25,28,30, 

35,39,40, 41 en 42). 

Het artikel 8 da arentegen verdient meer aandacht. Hierdoor 

vTerd immers een speciale beperking ingevoerd aangaande de 

overdracht van aandelen : deze werd aan de goedkeuring van 

de raad van beheer onderworpen. Genoemde beperking echter 

komt in de statuten van vrij veel N.V. 's voor, zodat ook 

hier moeilijk van een ongebruikelijke bepaling kan gespro

ken \vorden. Een andere 'veiligheidsmaa trege 1' (één persoon 

vertegenwoordigt maximum één vijfde van het totaal en twe e 

vijfden van de opgekomen stemmen in de algemene vergadering _ 

zie art.32) wordt door de wet zelf voorgeschreven (is dus 

een wettelijke bepaling van dwingende aard) en treft men 

bijgevolg aan bij elke N.V. ; eens te meer geen ongewone 

bepaling dus. 

Al bij al kan gezegd worden dat het Agence Télé graphi

que Belge (statutair ge zien dan) een gewone doorsnee N.V . 

is met weinig of geen bijzondere statutaire bep a lingen . 

Het bijzonder karakter van het agentschap (cf. de uit

spraak "de oprichting van Belga zal het land ten goede ko

men11 die er op wi j st dat het agentschap van meet af aan ge

zien werd als een instelling met een taak, voor een gedeel

te althans, van algemeen belang, en niet als een instel

ling van zuiver commerciële aard) komt statutair niet tot 

uiting. Dat is , zo geloven we , ook nu nog zo. 



B. De eerste aandeelhouders. 

Op dit ogenblik is Belga bijna volledig eigendom van de 

Belgische dagbladpers, die nu ongeveer 4.000 van de 5.000 

aandelen in haar bezit heeft. Toch was dit niet altijd zo. 

Wel integendeel ! Op de lijst van de eerste aandeelhouders 

komt geen enkele krant voor. De pers bezat op het ogenblik 

van de oprichting juist geteld 0 (nul) aandelen. Dat hier

tegen spoedig protest rees is be grijpelijk. (1) Ook de over

name (waarvan het belang eerder symbolisch mag genoemd wor

den) door de pers van 62 aandelen , en dit kort na de stich

ting van het agentschap, verandere weinig aan deze stand 

van zaken : Belga was en blee f ei gend om van een aantal fi

nanciële machtsgroepen, die met de pers geen uitstaans had

den. Aan deze toestand kwam pas, zo geloven we, een einde 

in 1948. Van dan af bezat de pers de meerderheid der aandelen 
( 2) • 

De voornaamste instellingen d ie bij de oprichting van 

Belga betrokken waren zijn : De Nationale Bank van België, 

de Société Générale de Belgique , de Banque de Bruxelles, 

de Banque d'Outremer, het Comi t é Central Industriel, de 

Fédération des Associations Cammerciales et Industrielles 

en deUnion des Armat eurs . 

Alles samen telt men 245 aande e lhouders (ondernemingen, 

financiële ins t ellingen en par t i ku l i er en ) . Zij werden, om 

(1) Zie hieromtrent § 4. De overname van het Havas-Reut er 
Bureau t e Brussel. 

(2) Zie hieromtrent § Het Be l ga-incident 1948. 

doch ook 

§ 1 : De overname van het kapitaal do or de pers . 



het geheel meer over zich telijk te maken) als volgt gegroe-

peerd . 

I. 63 banken, kredietinstellingen, immobilieën-
en verzekeringsmaatschappijen 2.008 

I I. 15 spoorweg- en trammaatschappijen, vervoer-
ondernemingen 405 

I I I. 31 ondernemingen uit de metaalindustrie 493 

IV. 40 steenkoolmijnen en Cokesovens 621 

V. 10 kristal-, spiegelglas- en glasfabrieken 135 

VI. 10 bedrijven uit de elektriciteitssektor 245 

VII. 15 textielondernemingen 203 

VIII. 5 ondernemingen uit het bouwbedrijf en de 
chemische industrie 75 

IX. 22 koloniale ondernemingen 347 

x. 23 ondernemingen allerhande 196 

XI. ll partikulieren 272 

2 45 5. 000 

Geen enkele aandeelhouder bezat (op eigen naam) meer dan 

100 (honderd) aandelen. Zo bijvoorbeeld onderschreven de 

Société Générale en de Banque de Bruxelles elk 'slecht s ' 

100 aandelen, de Banque de Paris et des Pays-Bas 50 en de 

Banque Lambert 25. 

Een aantal ondernemingen , die op de lijst der eerste aan

deelhouders voorkomen, werden e chter gekontroleerd door een 

financi ë l e machtsgreep. Om de mogelijke invoed van be-

paalde financiële groepen in de nieuwe vennootschap te k en

nen, moeten ook de aandele n in het bezit van door hen gekon

troleerde onde rnemingen of (kleiner e) financiële instellin

gen in rekening gebracht worden. Pas dan krijgt men een min 

of meer juist beeld van de theoretische'machtsverhouding' in 

de algemene ver g adering. Dat een derge lijke 1 her gr oepering "v a:1 

de aandeelhouders niet van een leien dakje loopt, l aat zich 

we l indenken. Het is bepaald moeilijk n,, in 1973 , nog t e 



achterhalen welke ondernemingen in 1921 en door wie en in welke 

mate gekontroleerd werden. Zo bijvoorbeeld ging de Banque 

de Bruxelles in 1935 een 'bondgenootschap' aan met de 'Groep 

de Launoit', dat in de praktijk bijna ep een fusie van 

Brufina en Cofinindus (de holdings van deze beide groepen} 

neerkwam. Voortaan is veelal sprake van de 'Groep Brufina

Cofinindus', wat de zaken niet vergemakkelijkt zo men wil 

achterhalen welke ondernemingen in 1921 door de Banque de 

Bruxelles gekontroleerd werden. (Goede raad is steeds welkom) . 

Een dergelijke ' doorlichting' van de eerste aandeelhouders 

leek nochtans een boeiend experiment, en we hebben het er dan 

toch maar op gel'laagd. vJe poegden, bij vrij ze van voorbeeld, 

een lijst samen te ste llen van alle financiële instellingen 

en ondernemingen die een aantal aandelen van de nieuwe ven

nnotschap onderschreven en tevens door de Société Générale 

gekontroleerd werden. Het resultaat mag verrassend genoemd 

worden. Meteen wordt stilaan duidelijk hoé Koning Albert 

de stichters van het agentschap 'gesteund' heeft . (1). 

I. Banken, kredietinstellingen, immobilieën-
§g=y§~~~~~~!~G~~gg~~~5ê22~J~~~----------

1. La Sociétê Générale de Belgique 
2. S.A. Banque Belge peur l'Etranger 
3. S .A. La Banque d'Anvers 
4. S.A . La Banque Italo-Belge 
5. S.A. Banque de la Flandre Occidentale 
6. S.A. La Banque de Huy 
7. S.A. Banque générale de Liège 
8. S.A. Banque du Congo Belge 
9. S.A. Le Crédit Foncier de Belgique 

10. La Compagnie immobilière de Belgique 

100 
100 
100 

50 
10 
10 
30 
25 

3 
10 

(1) Voor het opstellen van deze lijst werd gebruik gemaakt 
van volgend werk 

- PIERRE JOYE Les Trusts en Belgique, Brussel, 1961 



II. §2~Q~~~g;_~~-~~§~~§§~~~Q~22~i~~~-Y~~YQ~~-
9~9~~~~~~~€?~~ · 

11. La Société Belge de Chemins de fer en Chine 
12. Compagnie Internationale des Hagons Lits 
13. S.A . Le Lloyd Royal Belge 

III. Q~g~~~~~~~g~~-~~~-2~-~~~§§~~~q~~~~~~· 

3? o 

r-
) 

25 
100 

1 30 

14. S .A. des Aciéres d'Angleur 10 
15. S.A. Fabrique Nationale d'Armes de Guerre 25 
16. S .A. John Cockerill 25 
17. S.A. La Brugeoise et Nicaise et Delcuve 10 
18. La Société Générale Métallurgique de Hoboken 20 
19. S.A. Mines et Fonderies de Zinc de la 

Vieille- Montagne 25 
20. S.A. La Providenee 25 

21 . S.A . du Charbonnage d'Hornu et Wasmes 
22. S.A. des Charbonnages du Levant de Flénu 
23 . S.A. du Charbonnage de Marcinelle (Nord) 
24. S.A. des Charbonnages de Monceau-Fontaine 
25. S.A. des Charbonnages des Produits à Flénu 

140 

15 
15 
10 
15 
15 

70 

26. S.A . des Cristalleries du Val-Saint-Lambert 15 

27. S.A . d'Electricité de l'Escaut 10 



VII. -

VIII. -

IX. ~2!2~~~!~-2~~~~~~~~Qg~~· 

28. S.A. Compagnie du Chemin de fer du Bas
Congo au Katanga 

29. S.A. Compagnie du Congo pour le commerce 
et l'industrie 

30. S.A. Internationale Forestière et Minière 
du Congo 

31. S . A. Union Minière du Haut-Katanga 

20 

25 

100 
100 

245 
------------

1.048 

Haast al deze ondernemingen of instellingen werden op de 

s tichtingsvergadering vertegenwoordigd door M. Auguste 

Callens, toenmalig direkteur van de Soc.Générale. Zo men 

b ij dit totaal van 1048 ( = 20,96 !) van het ka-

pitaal) nog de aandelen voe g t die in het bezit zijn van 

ondernemingen waarvan niet kon worden achterhaald of zij ja 

dan neen door de Société Générale gekontroleerd werden, doch 

die ook door M.Ca llens op de ~ichtingsvergadering werden ver 

tegenwoordigd, komt men tot een totaal van 1561 aandelen of 

}1 , 22 % van het kapitaal. Het is waarschijnlijk dat de S.G. 

h i erwee de belangrijkste aandeelhouder van Belga was (en trou

wens b leef tot in 1948). Andere belangrijke aandeelhouders 

waren : de Banqu e de Bruxelles (1), de Banque de Paris et 

des ?ay s - Bas, d8 Nationale Bank van België en de Banque 

d 'Outremer . (2). Beweren dat de S.G. Belga kontroleerde is (t e) 

vee l gezegd e n vermoedelijk onjuist. Doch het is ongetwij-

fe ld C C l1 fGit dat deze groep grote macht en invloed (zo 

m2n zulks wilde ) kon bezitten. ~n de NV l angs één of twee 

( l) Ock ond ernemingen die door deze groep gekontroleerd werden 
komen voor onder de aandee lhoud e rs. Zo bijv. : S.A. La Ba n 
que Li~geoise (50) , S.A. d'Ougrée-Marihaye (25) en S.A. 
Compagnie généra le des Conduites d'eau (15). 

(2) In l928 v erwierf de S .G. de kontro le over de Banque d'Ou 
tremer. 
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vertegenwoord i gers in de r aad van beheer van Bel ga om) (l) 

e n dat de be langrijkste financiële machtsgroe pen van het 

l and het overwicht hadden in de a l geme ne verga d ering en 

(naar alle waar schi jnlijkheid dus ook) in de raad van be 

heer. (2) Fe it is dat d e nieuwe leden van de r aad v an be

heer tot in 1948 beurtelings door d e Société Générale en de 

Banque de Bruxelles benoemd we rden . Doch d i t zou dan ook 

letterlijk a lles gewees t zijn wat z i j deden . 

Deze instellingen wensten zich, volgens de Heer Ryel andt, 

niet i n te laten met het beheer van het agentschap en heb

ben van hun positie in Belga g e en g ebruik g ema akt om de 

l e i d i ng van het a gentschap deze of gene besliss i ng op te 

dringen. Zij war e n er zelf s (dit s laat op de periode kort 

vóór en na de tweede wereldoo rlo g ) niet spec i aa l op geste l d 

d e aande len v an Bel ga in hun bezit te h ouden . 

(l) P .JOYE schr eef in zijn boek Les Trusts en Belgigue o . m. 

Après avoir rappelé que "l a société par ac tion a é té 
conçue à l'orig ine comme une pet i te républ ique démoc rati
que o~ tous les pouvoirs emanent de l'assembl ée géné r ale , 
souveraine," la Commiss ion Bancaire constate que la r éa
lité est totalement d ifférente : "La majorité des ac tion
naires n 'ont ni l e pouvoir ni s urtout le dés ir d 'inf l uen
cer l a direction de s s ociétés anonymes . Le controle de la 
plupart de celles - e i appartient, en f a it s inon e n droit , 
à quelques actionnaires i mportants ou au consei l d ' admi ni
stration. La propriété et le pouvoir de gestion se s ont 
dissoc i és p ro gress ivement ". ( Commi s s ion Bancaire, 1935 -
1960. Brussel, 1 960, pp 153 en 1 55 .) ( ... ) 

Il s uff it de détenir de 20 à 30 % du capital d ' une so 
c i été - et s ouvent beaucoup ~oins - pour la c ontroler en
ti è rement, pour dé t erminer s on action et pour se pa r tager 
les pos~e s rémunérateurs du conseil d' administrat i on . 
( pp 94 - 95 ) 

(2) I n z i jn boek La Presse et l es Trusts en Be l gigue ( Brus -
sel 1958 , p 94) schreef deze l fde auteur h i erover o.m. : 

Jusq 'à la deuxi ème guerre mondiale, l' Agence Belga était 
la propr i été exclusive de s gr ands t~usts be l ges . A lui 
seul le group e de S.G. détenait environ 2 . 000 des 5 . 000 
actions formant le capital d e la société . 
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Deze bewering wordt des te ge loofwaard i g er zo men be 

denkt dat beide instellingen in 1 948 bereid waren het groot

ste deel van hun Belga- a andelen (met een nominale waarde van 

1 . 000 fr in 1 920 ) tegen de spotprijs van 300 fr (in 1948'!) 

a~n de Bel gi sche dagbladpers te verkopen . 

C. De samenstelling van de eerste raAd van beheer . 

De samens telling van de eerste raad van beheer was als 

volg t : M. Travailleur voorzitter 
Edgard Casteleyn onder-voorzitt e r 
Baron I1éopold Donny afgevaardigde beheerder 
P . M. Olivier af gevaa rdigde b eheerder 
Emile Di gneffe beheerder 
Alfred lVJadoux beheerder 
Edmond Patris beheerder 

De heer Casteleyn was een Antwe r p s bankier (afgevaardigde 

beheerder van de Banque d ' Anvers) en voorzitter van de raad 

van beheer van La Métrop~le. 

Baron Léopold Donny, een gepens ioneerd amLtenaa r en ere 

direkteur van h et Ministerie van Buitenlandse Zaken, werd be 

last met het financieel beheer, P. M. Olivier met het politiek 

en administratief . 

Emile Digneff e, senator, zakenman en advokaa t bij het Hof 

van Beroep te Luik, was tevens direkteur van de SA John Co~ke

rill en van de SA d es Mines et Fonder ies de Zinc de la Vieille 

Kontagne . 

1\il. Cas teleyn verteg enwo ordigd e de kredi e tinstelling en in de 

raad van beheer van Belga, de heer Di gneffe de handel en de in

dustrie en Baron Donny het Ministerie van Buitenlands e Zaken . 

De heren Patris en Madoux waren de 'afgevaardigden' van de pers . 

De Soc iété Générale werd vermoedelijk vertegenwoordi gd door 

de heren Casteleyn (Banque d'Anvers) en Digneffe (Cockerill en 

Vieille Montagne), de Nationale Bank door Paul Henr i Bast i n é 

(een kommissaris) en de Banque de Bruxelles waarschijnlijk 
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doo r M. Travailleur, die beheerder was of l ater werd van 

Electrobel , waarvan Brufina, de holding van d e Banque de 

Bruxelles , de voornaamste aandee l houder is . 

Het kollege van kommissarissen t e lde dr ie l eden : 

l . Paul - Henri Bastiné , hoofd van de d i enst ' Al g emene Boek

houding ' van de National e Bank . 

2 . Charles - Henry Hermann- De broux , advokaat bij het Hof van 

Beroep te Brussel, toen burgemèester te Auder

g em en voorzitter van de kommissie voor oorlog s 

schade . 

3 . Charles Varé, direkteur van de S . A. I . T . , burgerlijk i nge 

nieur en onder-direkteur van New- Antwerp 

Te l ephon and Electrical Works . 

Ernest Henrion,werd, zoals g ezegd , direkteur v an h et 

a gentschap . Belga was ......... bijna klaar voor de start . 
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§ 4. OVERNAME VAN HET HAVAS-REUTER BUREAU TE BRUSSEL. 

Daar Belga ook (en misschien vooral) tot taak had de in

vloed van Havas en Reuter tegen te gaan, was het logisch dat nog 

voor de'start' op l/l/1921 gestreefd werd naar een overna-

me van het gemeenschappe lijk I-lavas-Reuter bureau te Brussel 

en meteen (wat misschien even belangrijk was) van het H-R 

kliënteel in België en Luxemburg. Of de dominerende in-

vloed van beide agentschappen hierdoor sterk werd afge-

zwakt blijft zeer de vraag, vermits Belga tot 1935 voor het 

overgrote deel van zijn buitenlands nieuws op deze twee 

persbureaus aangewezen bleef. Lange tijd ook bereikte Bel-

gisch nieuws enkel langs Reuter en Havas om de rest van de 

wereld. 

In 1887 waren alle Brusselse dagbladen geabonneerd op de 

berichtendienst van de heren Havas en Reuter, die hen een te

legrafische dienst van alle hoofdsteden en landen en een 

telefonische dienst met Parijs ter beschikking stelden. 

Voor de provinciale kranten bestond een speciale regeling. 

Zij mochten , mits betaling, de H-R. berichten, verschenen in 

de Brusselse bladen, overnemen. Het nieuws aangekomen te 

Brussel na het verschijnen van de Brusselse kranten, werd 

hen, langs een korrespondent te Luik, Antwerpen en Gent, 

rechtstreeks overgemaakt (l). 

Op het ogenblik van de overname door Belga, in 1920, 

waren er 42 Belgische en 6 Luxemburgse dagbladen geabon

neerd op Havas-Reuter. Het aantal particuliere abonnees 

bedroeg 177. De ~arlijkse bedrijfsantvangst beliep 

950.000 fr en er was 200.000 fr nettowinst (2) Het Brus-

(l) JACQUES t.HLLEQUET : op.cit. pp. 31-32 

( 2 ) BELGA : op.cit. p.5 



selse H-R filiaal betaalde ja~lijks een abonnement van 

72.000 fr aan de agentschappen Havas en Reuter (36.000 fr 

voor elk) en de overseiningskosten schommelden rond 

50.000 fr jaars. (l). 

Vermoedelijk reeds tijdens de eerste raad van beheer (op 

15 september 1920) stelden de heren Patris en Madoux voor 

onderhandelingen aan te knopen over de aankoop van het 

H-R bureau te Brussel, of, zoals Edmond Patris het uit

drukte, "de négocier le rachat du "standing" de ces agen

ces en Belgique. (2) 

Het waren moeilijke onderhandelingen. Om zijn verzoek 

kracht bij te zetten deed het agentschap een beroep op het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken (3) dat er, bij monde van 

de Belgische ambassadeur te Parijs en te Londen, bij de Franse 

en Engelse regering op aandrong Havas en Reuter te willen 

"overtuigen" op het voorstel van Belga in te gaan. Deze 

beide agentschappen begrepen ook wel dat zij best geen 

krachtmeting konden aangaan (in België dan) met een na

tiooaa l agentschap dat werd opgericht met de steun van Ko

ning Albert zelf, de Belgische regering en de kopstukken 

uit de wereld van de handel en de industrie. Bovendien ken-

de Reuter op dat ogenblik enige financiële moeilijkheden. (4) 

Op 26 oktober 1920 bereikte men een beginselakkoord 

en op 11 december werd de overeenkomst definitief ondertekend . 

( l) BE LGA-DOKUf,'lENTEN : DUHAERTS : Historique-Duwaerts. 
(2) EDMOND PATRIS : op . cit. p.l7 
(3) Meteen wordt duidelijk waarbm Baron Léopold Donny in de 

raad van beheer zetelde. 
(4) GRAHAM STOREY schrijft hierover : With critical days 

ahead, a number of emergency measures had been tried out 
economy campaigns launched and certain assets sold. Du
ring the l920's much-needed savings were made, and thes e 
1vent in fighting the competi ti on of the next decade. But 
such 'crisis measures' themselves tended to detract from 
the quality of the news service. ( ... ) Soon after the war, 
Belgian business interests ha.J. bought the Bureau owned 
j ointly by Reuters and Havas, and set up their ol'm agen
cy, Belga. in: Reuters, p. 207 



Een eerste dokument regelde de overname van het H-R bu

reáu te Brussel. Tegen betaling van 3.330.000 fr werden, 

van 1 januari 1921 af, alle abonnementen (kranten, minis

teries en partikulieren) op Havas-Reuter in België en Lux

emburg aan Belga overdragen. De overeenkomst had enkel 

betrekking op de exploitatie van een berichtendienst (voor 

politiek, ekonomisch, financieel, sport en gemengd nieuws) 

en deed hoegenaamd geen afbreuk aan Havas' en Reuters recht 

in België een publieiteitsdienst uit te baten. 

In een tweede document onderschreef Belga voor een perio

de van 20 jaar, dus tot 31 december 1940, een abonnement op 

de diensten van beide agentschappen op basis van 62.500 fr 

voor elk (per jaar) ; Havas en Reuter van hun kant namen elk 

een abonnement op de Belga-dienst (met nieuws uit België en 

Belgisch-Kongo) tegen 12.500 fr per jaar. (elk). Het agent-

schap van ontvangst moest aan de afzender alle overseiningskosten 

voor het doorgeseinde nieuws terugbetalen. De lokalen en 

het personeel van Havas-Reuter werden overgenomen door Bel-

ga. 

Het begon al dadelijk met een groot incident. 

Alle Belgische dagbladen waren niet op de hoogte gebracht 

van deze transactie en zeven(l) onder hen protesteerden 

scherp bij Havas en Belga tegen deze gang van zaken. 

Op 22 december had de heer Renier, ondervoorzitter van 

het agentschap Havas, een onderhoud met de leden van de 

raad van beheer van Belga. Hij deelde hen mee dat (door de 

zeven) aan Havas en Reuter verbod was opgelegd hun kontrakt 

af te staan aan Belga. Dit omdat de kranten niet vlug genoeg 

van de overeenkomst op de hoogte werden gebracht, en ten 

tweede, omdat aan de dagbladen geen deelneming in het ka-

(1) Dit waren La Libre Belgique,(kath.), La Gazette (kath.) 
Versl l'Avenir (Namur-kath.), La Dernière 
Heure (liberaal), l'Express (Liège-liberaal), 
La Meuse (neutraal) en La Nation Belge (neutr. ) 



pitaal werd aangeboden. f1en achtte het verqer wenselijk 

dat geen enkele krantendirekteur deel zou uitmaken van de 

raad van beheer. De aldus vertegenwoordigde kranten immers 

zouden, zo zegde men, sterk bevoordeligd worden m.b.t. de 

verdeling van nieuws en publiciteit. 

De 'oproerlingen' eisten o.m. 

l) Dat Belga niet op l januari van start zou gaan, doch 

pas later, zodat de kranten zelf met het agentschap 

over de overname van de kontrakten zouden kunnen on

derhandelen. 

2) Dat geen enkel krantendirekteur zitting zou hebben in 

de raad van beheer. 

3) De oprichting van een 'Technisch Comité', d.i. een adviescr

gaan, samengesteld uit krantendirekteurs. 

4) Verplichte bronvermelding. 

5. Het recht voor de zeven hun huidig kontrakt op te zeggen. 

Belga antwoordde hierop dat de krart~n niet werden ing0-

licht om de onderhandelingen niet in gevaar te brengen. 

Aan de kranten~ zo luidde het, werd ook niet gevraagd a an

delen te kopen omdat een aantal (minder l{apitaalkracht i ge ) 

onder hen door dit aanbod zeker in verlegenheid zouden zijn 

gebracht ;verder wilde men een moge lijke rivaliteit tus-

sen kranten-aandeelhouders en niet-aandeelh ouders vermijden. 

De kranten echter die dit wensten, zouden vooralsnog de 

k ans krijgen aandelen (maximum vijf) aan te kopen. De opric ~1 -

ting van een TC werd reeds eerder overwogen en Belga ver

klaarde zich bereid hieraan zijn medewerking te verlenen. 

De bronvermelding zou voortaan gebeuren . Me t de krant en d ie 

dit wensten zouden nieuwe kontrakten worden afgesloten. 

Op 24 december 1920 v-olgde een ontmoeting tussen de di

rekteurs van de zeven kranten en de leiders van Belga . 

Daar we~de basis gelegd voor een verdere samenwerking tus 

sen het agentschap en de pers. 
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Men besloot er o.m. tot de oprichting van het gevraagde 

Technisch Comité. Het zou bestaan uit 4 direkteurs van 

Brusselse dagbladen, 3 vertegemroordi gers van provinciale 

kranten en 2 afgevaardigden van Belga. (l) Men zou er ge

r egeld van gedachten wisselen over alle aangelegenheden in 

verband met de nieuwsvoorziening . A. Madoux werd de eerste 

voorzitter van dit adviescomité. 

De hh. Madoux en Patris lieten t evens weten ge en vernieu

wing van hun mandaat als beheerder te zullen vragen en over

eengekomen werd dat later geen dagbladdirekteurs, - re
dakteurs of- beheerders meer zitting zouden hebben in de 

raad van beheer . 

Wat de 'aandelen-kwestie' betreft, op 8 juni 1921 keur

de de raad van beheer de overdracht goed van 37 aandelen (op 

5.000 of 0,70 %) aan in totaal 12 kranten (2). Hiermee 

deed de pers, (op de dag van vandaag de grootste aandeel

houder~ met ~ 4.000 aandelen of 80% van het kapitaa l) 

haar (weliswaar bescheiden) intrede in Be lga. Alle be gin 

is moeilijk zou men zo zeggen ! 

No g in juni gaven de dagbladdirekteurs als hun mening 

te kennen dat Belga de Belgische krant en waarschi jnlijk 

in een betere positie zou brengen om het hoofd te bieden 

aan de konkurrentie van de Franse pers . ( 3) De oprichting 

van dit comité was een goede zaak en hielp Be l ga het ver

trouwen te winnen van de Belgische pers. 

(1) De samenstelling in 1921 zag er dus als volgt uit : 
r.qadoux 
Brébart 
Neuray 
J ans s ens 
De Ga uwer 
De marteau 
Des Essarts 
Olivier 
Henri on 

Voorzitter - l 'Etoile Belge - liberaal-Brus. 
La dernière Heure - liberaa l - Brussel. 
La Nation Belge - neutraal - Brussel. 
De Standaard - katholiek - Brussel. 
Le Matin van Antw. - liberaal - Provincie . 
Gazette de Li ège - katholiek - Provincie . 
Le Journal de Charleroi - onafh.soc.Provincie. 
Belga. 
Belga. 

( 2 ) Te l kens vijf aandelen aan : La Dernière Heure, La Gaz e tte, 
La Libre Belgique, Le Neptune, Het Volk en Lux. Zeit1~n~~ 
Twee aan La Nation Belge en één aandeel a an : Le Soir, 
De Standaard, l' Echo duSoir (Antw.), Journal de Charleroi , 
en La Gazette de Liege. 

(3) BELGA : op.cit. p. 5 





HOOFDSTUK II. DE PERIODE VAN 1921 TOT DE TWEEDE WERELDOORLOG. 

He t n i e uwbakken Belsa was in feite niets anders dan het 

oude Hava,s ·-Reuter hureau te Brus~ . Het a g entschap nam 

1mmers niet enkel de abonnees van dit bureau over , doch 

ook de gebouwen en personeel. Men mag gerust ze ggen 

dat - buit en de naam en de eigenaars - a lles b ij h e t oude g e

bleven was. Belga was misschien wel in naam een a~ent-

schap9 in werkelijkheid had het in de ~rste j a ren v an haa r 

bestaan meer we g van het filiaal van Havas en Reute~ ~ wi ens 

hoofdaktiviteit erin bestond de nieuwsdiensten van dez e 

twee wereldnieuwsagentschappen aan de kranten door te geven. 

Stilaan echter nam het agentschap uitbreidin~ en kon men 

de kranten (en de overig e abonnees) een meer gevarieerd e nieuws 

dienst aanbieden. Zo nam Belg a bijvoorbeeld in de 

loop der ~aren een aantal buitenlandse korrespond enten in 

dienst en a bonneerde z ich op het DNB (Deutsche Mac hr ichten 

Buero) en de ekonomische dienst van Reuter. 

In 1925 werd gest a rt met een eigen reportag edienst. 

(in het beg in l reporter) voor binnenla nds nieuws . Deze d ienst 

zou echter pas na de tweede wereldoorlog tot een volwaardige 

Redaktie-Binnenland uit groeien . I n deze periode ontvingen 

d e kranten van Belga dan ook overweg end buitenlands nie u ws, 

en slechts sporadisch Belg isch. Vóór 1940 bezat Belga (b ijna ) 

g een korr e spondenten - binnenland 

De technische uitrusting werd voor tdurend aangepast en in 

1930 startte men met een telexdienst. In februari van d a t 

jaar verhuisde Belga en nam haa r intrek in een ruimer ge

bouw : g elegen Broekstraat n° 20. 
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In 194 0 had het agentschap ong eveer 60 man ( e r war e n 

ook dames bij , nl. de directie-secretaresse en de tel e fonisten 

en de stencilafdeling) tegen , zo schatten we, een twintigtal 

in 1922. 

Ziedaar, bij wijze van inleid ing op de nu vo l~ende 

sch?ervlucht boven Belga's werking vóór 1940 , enkele wil l ekeur i g 

gekozen gegevens uit de ges chiedenis v a n het agentschap 

in deze periode . 

In dit:hoofdstuk word t achtereenvo l g ens g ehandeld over 

d e nieuwsbronnen van het agentschap , de t elexd ienst ~ de 

werking en de struktuur. Verder over de stand v an zaken i n 

1939- 194 0 en d e internat iona le organisat ies waarva n Be l ga in 

deze periode deel h eeft · uitgemaakt . 



§ 1 WERKING EN STRUKTUUR. 

Deze paragraaf werd opgevat als een kort en bond i g over 

zicht van Belga's 11 jeup;djaren". Bepaalde be lanc;rijke 

gebeurten issen ) zoals bijvoorbeeld de oprichting van een 

eigen telexnet , werden elders in dit werk dan meer uitvoe

rig behandeld. 

De samenstelling van de raad van beheer werd voor een 

eerste maal gewijzigd in mei 1922 a ls gevolg van de strub

belingen met een aantal dagbladen naar aanleiding van de 

overname door Belga van het Havas-Reuter bureau te Brussel. 

(1) Nadat een zevental kranten immers uiting hadden gegeven 

aan hun misnoegdheid over de aanwezie heid van de heren 

Patris en Madoux in de raad van beheer van het a gentschap, 

hadden beiden besloten geen vernieuwing van hun mandaat te 

zullen vrag en. Dit liep ten einde in mei 1922. Voorlopig 

werd niet in hun vervanging voorzien , zodat de raad vanaf dat 

ogenblik no g slechts vijf leden telde namelijk : M. Travail

leur ; E. Ca steleyn : Banon L6opold Donny, P.M. Olivier en 

Emile Digneffe. Zowel de samenstel ling van d e raad van be 

heer als het kollege van kommissarissen bleef dan onveran

derd tot 1931. 

ilin 1931 11 - zo leest men in een door Be l g a verspreide 

brochure (2) - " nam E. Casteleyn ontslag en werd verva n g en 

door 

(l) Zie hieromtrent : Hfst . I 

(2) BELGA op.cit. pp . 9-10 

§ 4 ~ Overname v a n het Havas
Reuter bureau te Brusse J 



graaf Adrien van der Burch ~ commiss&ris-generaal van Belg iê 

bij verscheidene wereldtentoonstellingen (l) Dat jaar diende 

ook baron Donny zijn ontslag in als a fgevaardigde be~eerder en 

werd niet vervangen. P . ~ . Olivier bleef dus de enige afge

vaardigde beheerder. Baron Donny verliet de raad in 1933 en 

in zijn plaats , op voorstel van de 'Sociêté G§nêra le' . kwam 

Daniël Ryelandt, toen attaché bij het Kabinet van de Eerste 

Minister. (2) P.M. Olivier overleed plotseling op 5 mei 1937 
na de jaarlijkse algemene vergadering. Op 15 november werd 

Daniël Ryelandt tot afgevaardigde beheerder verkozen en hij 

trad op 15 februari 1938 in dienst. E. Digneffo overleed 

in juni 1937. Hijzelf en P.M. Olivier werden in de raad opge

volgd door de heer Ren§ Henry, direkteur van een Luikse steen

kolenmijn , en de Antwerpse liberale senator Robert Godding. 

Een jaar later werd de raad van beheer uitgebreid tot 

zeven leden. François PeetersJ direkteur van Belga , en 

Camille Gutt waren de nieuwelingen. Toen Gutt in februari 

1939 minister van Financiën werd ~ volgde graaf Louis de 

Lichtervelde hem op' : . 

Begin 1940 was de samenstelling van de raad van beheer dus 

als volgt P·1. Travailleur :voorzitter 

Adrien van der Burch :ondervoorzitter 

Daniël R.yela.ndt 

François Peeters 

Robert Goddinp; 

René Henry 

: afgevaardigde-beheerder 

:direkteur-beheerder 

:b eheerder 

:beheerder 

Louis de Lichtervelde :beheerder 

(1) was later o .m. ook voorzitter van de Compagnie Commer
ciale Belge en ondervoorzitter van Ford-Belgium. 

(2) Hij promoveerde tot doctor in de rechten aan de universi
teit te Leuven en werd hoofdredakteur ban het poli -
tieke weekl:ïE.d L'.A.utorit§ in 1926 . In 1932 1'Terd hij 
kabinetsattache van de toenmali ge Eerste ~inister , graaf 
de Broqueville. Van 1934 af was hij achtereenvolgens 
kabinetschef van de '1inisters Pierlot~ du Bus de Warnaffe 
en De Schrijver. 
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Het kollege van kommissarissen ondergin~ tot 1 940 nag e

noeg geen wijzigingen. Alleen Charles Var§ verliet in mei 

1932 het agentschap en werd er op~evolgd door Albert Du 

Pont . 

In 1921 werd François Peeters , i n 1894 in dienst getreden 

van Havas_ tot (de allereerste) hoofdredakteur van Belga 

benoemd . Na het overlijden van Ernest Henrion in 1925 werd 

hij onderdirekteur 5 in 1928 direkteur en in 193 8 tenslot-

te beheerder~direkteur. Louis Char l es We llens ; een r edakteur 

die eveneens van Havas kwam , werd hoofdredakteur in 1936 ! 

toen twee redaktiesekretarissen benoemd werden : Geor~es 

Dugois_ nog een oudgediende van Havas en Léon Duwaerts ~ 

sinds 1924 bij Be l ga waar hij de eerste reporter werd. 

Oo l januari 1921 werd het oude ; tot 'A~ence Télégraphique 

Belge' herdoopte Havas-Reuter bureau te Brussel offici e el de 

eigendom van Be l ga en kon het a g entschao van st art g aan . Een 

vlieg ende en voorzeker rre en staa~de start ! Het nieuwbakken 

pers~eer; immers ~iet alleen de .0"ebou~·ren en h e t se school -· 

de personeel van dit bureau ~ maar ook nor een groot d e el van 

het cliênteel van Havas en Beuter in Belgi~ en Luxemburg mee 

als doopgeschenk. Een niet te versmaden voordeel I 

Nog in Hetzelfde jaar besloot men een bijkantoor te 

Antwerpen op te richten. M. Noppen werd belast met de leidinc 

ervan. 

Sinds 1923 wordt het uur van overseinin~ op de berichten 

vermeld. Hierdoor is het de kranten mogelijk eventuele ver 

trag ing en in de berichtgeving op te merken. Het uur van ont-
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vangst op Belga werd (en wordt) evenwel niet aang eduid . 

Toen het Technisch Comité dit in 1923 vroeg ~ wei g erde het 

agentschap zulks te doen omdat deze r,egevens , 'tot de ei~en 

keuken van het huis' behoorden . 

In 1924 nam h e t door M , Tra vailleur gestichte " R.adio

Belgique'1 (l) een abonnement op Belga, d och dit lokte heftig 

protest uit vanwe g e de Bel~ische dagbladen . Dezen v oe lden 

zich in hun bestaa n bedrei~d nu de geschreven pers a~massa

communicatiemedium haar monopo liepositie zag teloor gaan a ls 

gevolg van de opkomst van de radio en zijn '~esproken da~ 

blad ' . De kranten bet oogden dat de Belga-berichten door hun 

opname in het radiojournaal v eel van hun nieuwswaarde en 

aantrekkin~s kracht verloren en niet meer instaat zouden 

zijn de lezers te boeien. Men vreesde , zo zegde men ~ voor 

een sterke . daline van de verkoop. 

Daarom kwam men overeen dat het ' gesproken dagblad' bond i~ 

zou zijn en pas mocht worden uitge zonden als de krant e n reeds 

waren verschenen. 

Dezelfde moeilijkheden rezen opnieuw in 1930 toen het INR

NI R de plaats van ''Radio - Be l g ique" e; ing innemen . "Om te te

g enstand van de kranten te overwinnen ~erzocht Belga he t nieuwe 

krachtig e med ium de berichten in verkorte vorm t e g even tijdens 

de vijf nieuwsuitzendingen ( 2)~ de dagbladen te vermelden 

en aan de luisteraars de raad te geven voor uitvoeri~er nieuws 

de bladen te lezen 11
• (3) 

Op die manier maakten radio en krant e n elkaar niet over

bod i g , maar vulden elkaar eerder aan. Het was nu aan de ge-

(l) Belc a nam financieel deel in deze onderneming d ie zich 
in de eerste plaats tot doe l stelde nieuws te verspreiden. 

(2) n amelijk te : 7 h 25 ; 8 h 25 , 13 h , 19 h 30 en 22 h . 

(3) BELGA : op.cit. p.7 
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schreven pers .zich aan deze ilieuwe ganr; van zal<:en aan te pas -· 

sen. ''De periode van de jacht naar zgn. primeurs ( l) 

is voor de krant dus grotendeels voorbij. Wel kan de krant 

achteraf haar ~chade gedeeltelijk herstellen door middel van 

een ge fundeerde commentaar-. 11 (2) 

In 1925 werd , bij wijze van proef, een eigen reportage

dienst opgericht en in 1926 voerde men een volledis e r eo~ - · 

ganisatie van de diensten door. Voortaan telde het agent sc hap 

zeven afdeling en : een administratieve en een boekhoudkun 

dige tlienst ~ de redaktie ~ een dienst telefoon en drukken ~ 

een financiële en een verzending sdienst , en tenslotte een 

reoortagedienst ~ die dus behouden bleef. 

Het jaar 1927 werd gekenmerkt door een akkoord met het 

gespecialiseerde Britst e a r, entschap Camtelburo (Commercial 

Telegram Bureau) ~ later nagenoeg Belga 's enig e nieuwsbron 

voor ekonomische berichtg eving . 

In 1928 kocht het agentschap te Antwerpen een gebouw in de 

Korte Klarenstraat n° 3 om er zijn plaatselijk bureau , dat 

tot dan toe slecht g ehuisvest was, onder te bren8en. Ool<: het 

hoofdkantoor te Brussel betrok een andere j in 1929 a ang ekochte 

woning en verhuisde beg in 1930 naar dit oude herenhuis in de 

Broekstraat n° 20 . Belga bleef er tie n jaar. ~eteen maakte 

men van de gelegenheid gebruik met een tel~xdienst te starten. 

De nieuwe apparatuur· · werd onmidd e llijk in de Broekstraat 

geïnstalleerd. 

In 1931 zae Belga zich genoopt de exclusiviteit van de 

v erspreiding van agentschapsberichten in het G~oot -Hertogdom 

(l) Het ' gedrukte' nieuws kan vanzelfsprekend het 7 gesproken' 
nieuws niet bijhoude n. Vooral de radio kan door middel 
van 'speciale uitzendingen' alle sne lheidsrekords breken . 
( 2) • 

(2) THEO LUYKX : Overzicht van de Ontwikkeling der Communicatie
media. Brussel 1970 p. 147. 
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Luxemburg , d ie Belga krachtens internationale overeenkomst 

bezat , g ed eeltelijk prijs te geven. Havas wenst e i mmers een 

d irect e overeenkomst te kunnen sluiten met de nieuwe v ennoot 

schap Rad io-Luxembourg , opgericht door Franse groepen. 

Be l ga g ing op deze eis in tes en bepaalde financi ë le t egemoet 

koming en . ( l) 

Vanaf 193 2 deelde het agentschap jaarlijks aan zijn aan 

dee lhouders voor meer dan 200. 000 fr dividenden uit . I n 

1939 echter moest het divident met drievierde worden vermin

derd . In 1932 nam Belga een eigen telefoonlijn Bruss e l -Antwer

pen in gebruik en in 1934 een vast e telexlijn Brussel-Par ijs . 

Vanaf dat jaar bestond er ook een permanente nachtdienst 

van middernacht tot 6 h. 1 s morgens. 

Belga's overeenkomst met het DNB (D e utsche Na chric h ten

Buero) dateert van 1935 " de in dienstneming van een eig en 

korrespondent in Kong o van 1937 . De ze beperkte ' Kongod iens t ' 

werkte tot mei 1940 . 

Vanaf 1938 beschikte het agentschap voor de verbinding 

Brussel-Den Haa g (Belga h a d er een eig en korrespondent in dienst) ' 

over een vaste telexlijn. Dat was sinds 1939 ook het ge val voor 

de verbinding Brussel-Luxemburg , waar het agentschap sedert 

november van dat jaar een bijkantoor bezat . 

Kort vóór de tweede were ldoorlog maakte Belg a deel uit 

van de 11 Groep'32n. (2) 

(l) BELGA : op . cit . p. 9 

(2) Zie Hfst. II ; § 4 : De "Alliance" en de "Groep '32 11
• 



§ 2 DE NIEUWSBRONNEN. 

Om reden van overzichtelij kheid werd deze p a ragr a a f opge

splitst in de afdelingen Alg emeen Buitenlands Nieuws ) 

Binnenlands Nieuws en Ekonomische Berichtg eving. De Kongo

dienst wordt behandeld in een afzonderlijk hoofdstuk. (l) 

Algemeen Buitenlands Nieuws. 

Toen Belga op l januari 1921 van start ~ing was het enkel 

geab onneerd op de wereldnieuwsdiensten van de agentschappen 

Havas e n Reuter. Dit bleef zo tot 1935. Toen abonneerde 

Belga zich ook nog op de nieuwsdienst van het DNB . ( 2 ) 

Verg eleken met de huidige overseining smiddelen was de 

techniek , d ie toen gebruikt werd voor de nieuwsverspreid ing , 

vrij rudimentair. Stenografen tekenden te Brussel de be 

richt en op die Havas uit Parijs telefoneerde . Reutern i euws 

werd aanvankelijk in morse ontvangen en later per tele F,r am (3) 

In november 1921 drong de Belg ische re gering er bij Belga 

op aan dat men zo spoedig mogelijk bijzonderekarrespondent e n 

in dienst zou nemen o.m. in Londen , Parijs en Rome. 

Bij grote internationale konferenties , zo werd overeeng ekomen, 

zou het agentschap een van haar reàakteurs ter plaatse 

detacheren. 
In de loop van de jaren nam Belga inderdaad in de belang -

rijkste steden een aantal bijzondere korrespondenten in 

(l) Zie : Hoofdstuk IV. § : De Kongodienst. 
(2) In 1921 betaalde Bel~a aan Ha vas en qeut e r samen 200.000 

fr. Vanaf 1928 werd dat 234.616 fr . jaarlijks. Dat was i n 
1939 nog steeds zo . 

(3) BELGA : op.cit . p.6 



55. 

d ienst en bouwde zo een e i gen karrespondentennet uit. 

Op die manier besch i kte_ het agentschap over een aanvul l ende 

bron van buitenlands nieuws. 

Zo o.m. in : Londen (vanaf 18 / l /1 922} 

Genève (vanaf 18/l/ 1922 ) 

Rome (vanaf 4/10 /1923) 

Parij s ( 22 /7/ 1923 ) 

Amsterdam (31/ 3 /1 926 ) 
Pari js (Begin 193 4 - een tweede korrespondent ) 

Leopoldstad (maart 193 7) 

Den Haag (19/10 / 1938 ) 

Berlijn (19/10/193 8 ) 

Vatikaan (10 /3/1939) 

Montreal ( Canada - 10/ 3 /1939) 

Deze Be l ga korrespondenten in het buitenland ~~!~f2~~~~

den hun nieuws en zo deden ook de r eporters d i e het agen t 

schap uitstuurde om de grote internationale konferenti es 

en de koningsreizen te verslaan . In 1928 nochtans wer d het 

verslag over de koningsreis naar Kongoaan Belga overgemaakt 

via Belradio (l) ( 2 ). 

Korrespondenten zijn echter dur e vogels . Na de tweede 
were l doorlog zou Be l ga dit net niet opnieuw uit bouwen , waar

schijnlijk vooral om financi~le redenen. 
nBe l e;a" -- zo schreef B. Rye landt in 1956 (3) - 11ne peut 

avoir partout ses informateurs ~ elles , car e lle n' a pa s 

les rnayens de s e payer tout ce personnel, e t l es frais de 

transmissions sp§ciaux que l eur tr avail entra inerait . El le 

(1) BELGA : op . cit . p . 6 
(2) Belradio : De Belg i sche radio in Kongo 
(3) DANIEL RYELANDT : Problèrnes de l'Informat ion 

1956 - p. 4 



doit s'assurer les services d'agenc es §trangêres , dont 

l'êtendue et la variêtê permettent d' a illeurs de reeau

per les nouvelles et de combler par l'une las lacunes 

des autres 11
• 

56. 

In 1939 betaalde Belga voor al haar buitenlands nieuws 

samen in totaal on~eveer 1.220 . 300 fr . Het 'korresponden

tennieuws' kostte in dat jaar vermoedelijk 495.160 fr of 

40 ~ 57 %_ het 'agentschappennieuws~ 725.140 fr of 59 ~ 43 % 
van de totale ui t e:aven . ( 1) ( 2 ) ileze ver gelijking laat 

~idelijk zien welke financiêle last het in dienst nemen 

van eigen vert egenwoordigers in het buitenland met z ich 

meebrengt. Men dient i mmers n i e t te vergeten dat het a gent 

schap niet enkel de wedden van deze mensen moet beta l e n 

maar ook , en vooral ! , de(soms zeer· ho z e ) overs e inin~s

kosten voor de g estuurde berichten. 

Doch nu terug naar 1933. Op het einde van dit j aar d a ch t 

mP~ er ernstig aan voor de verbinding Ha vas-Belca ( en 

omgkeerd) een vaste lijn in gebruik te .nemen. ~1e n beg on 

hierover te onderhandelen in januari 1934 en in me i werd 

een overeenkomst bereikt : voortaan ontving Be l ga de 

Havas-berichten per telex en moesten deze niet l anger 

ge telefoneerd en stenografisch opgetekend worden. 

Een klein jaar later ~ op 5 februari 1935 om preci es t e 

zijn , abonneerde Belga zich op de nieuwsdiensten van het 

DNB . Dat dit pas in 1935 (dus meer dan 14 jaar na de op-

(1) Steeds de overseiningskosten inbegrepen . 

(2) ~g~~~~~Q~22~~ · Parijs : 474.833 
Londen : 178.808 
Berli.jn : 71.500 

725.141 

Parijs : 97 . 500 
Londen ~ 155 . 000 
Berlijn · 94.000 
Overige : _148 . 660 

495 .TIO 
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richting van het agentschap) gebeurde J is niet zo ver 

wonderlijk. België behoorde traditioneel immers tot het 

voorbehouden jachtterrein van de agentschappen Havas en 

Reuter en aan dit systeem van verdeling van de wereld in 

invloedszones kwam ,pas in 1934 definitief een einde. (l) 

Na een lange en aanhoudende strijd tussen AP (Associated 

Press) en Reuter (met als 'twistappel' o.m. China en Japan, 

beiden traditioneel 'bezit' van Reuter) zegevierde het 

standpunt van het Amerikaanse persbureau en verkreeg elk 

agentschap het recht zijn nieuws te verkopen aan wie en 

waar ool{ ter wereld. Anders gezegd : "Les j ournaux et les 

agences nationales purent dês lors se procurer des infor 

mations en s'adressant aux agences mandiales de l eur 

choix". (2) Hava s en Reuter zagen dit akkoord Belga -DNB 

ongaarne tot stand komen - zij bestempelden deze handel

wijze als 'unfair' - doch waagden het niet hiertegen te 

protesteren. 
Belga nam niet enkel een abonnement op de Duitsland

dienst van het DNB , doch ook op de v.re:rélddiens t van dit 

agentschap. Beide nieuwsdiensten werden per Hellschreiber 

(3) ontvangen en omvatten afwisselend berichten in het 

Duits en in het Frans. Verder werd;overeengekomen dat 

Belga haar eigen binnenlands (dus Belgisch) nieuws , langs 

de vertegenwoordiger van het DNB in Brussel ofwel rechtstreeks 

per telefoon of per telegraaf zo het DNB hierom verzocht, 

aan het Duitse persbureau zou overmaken. 
In juni 1935 kon gestart worden met de dagelijkse ont

vangst van de DNB-berichten. 

(1) Zie hieromtrent Hfst. I § 1 De dominerende 
invloed van Havas en 
Reuter. 

(2) UNESCO ~ op.cit. p.22 
(3) = radioverreschrijver (dus draadloos) 



Vanaf maart 1937 ontving Belg a ook ~euter per 

Hellschreiber. Het was een nieuwsdienst in het Engels en 

het agentschap moest dus een aantal vertalers in dienst 

nemen. 
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Een nieuwe stap voorwaarts was de ingebruikname , in sep 

tember 1938, van een vaste telexlijn tussen Belga en de 

bure len van het ANP (l) in Den Haag (waar het a gentscha p 

van oktober af een eigen korrespondent in dienst had) 

en Ams terdam. 

In 193 9 tenslotte breidde het a gentschap zijn buit enlan( 

se nieuwsbronnen nogmaals uit toen het lid werd van de 

"Groep ' 39" ~ een alliantie van kleine onafhankelijke nationa··· 

le agentschappen , die tot stand was g ekomen o~ initiat i ef 

van de heer H.H.J. van de Pol, de toenmalig e direkteur van 

het ANP , en tot doel had de rechtstreekse wederzijdse uit

wisseling van eigen , nationaal nieuws moselijk te maken. 

Aan deze "Groep '39" 1-•rerd een afzonderlijke paragraaf 

gewij d. ( 2 ) 

Begin 1940 was Belga dus g eabonneerd op de nieuwsdiens ten 

van Reuter , Havas , DNB en de "Groep '39 11
• Bovendien had het 

agentschap toen reeds twee vaste berichtgevers te Parijs en v er

der één te Londen , Berlijn , Amsterdam ~ Den Haag, Genève, 

Rome, Leopoldstad en bij het Vatikaan. Te Luxemburg bestond 

een Belga-bur eau. 

Met de tweede wereldoorlog kreeg dit informatienet echter 

een gevoelig e deuk. Het karrespondentennet werd na de oorlog 

niet opnieuw uitgebouwd en Belg a bleef nog enke l geabonneerd 

op Reuter en AFP. (3) Het DNB werd bij de neder laag v a n 

(l) Algemeen Nederlands Persbureau. 
(2) Hfst. II : § : De "Alliance" en de ';Groep '39". 

(3) Ag ence France Presse, d8 opvolger van het oude Havas . 



Duitsland in 1945 ontbonden en van een dagelijkse en 

wederzijdse nieuwsuitwisseling tussen d e leden van de 

';Groep '39 11 wa s ge en sprake meer. Dit zou voortaan nog 

enkel in speciale gevallen geschieden. 

Binnenlands Nieuws. 

Aanvankelijk bracht Belga ge en Belgisch nieuws. In 

1925 echter werd gestart met een eigen 'reportagedienst' 

(1 r eporter) en beg on het agentschap verslag te g even over 

belangrijke nationale plechtigheden. De eerste 'verslagen ' 

plechtigheid was de planting van een boom , als symbool van 

de Belgisch-Amerikaanse vriend schap > in het park van het 

Egmontplieis op 6 mei 1925. 

Later bracht het agentschap ook verslag uit over de 

5 9 . 

àebatten in Kamer en Senaat , over de vergaderin~e n van de parle

mentaire kommissies en, soms,over één of ander belangrijke 

g erechtszaak of speciale g ebeurtenis . Ook bezorgden ge leg en

heictscorrespondenten haar nu dan dan belangrijk nieuws uit het 

b innenland (l) 

Doch erg belangrijk was dit alles niet. Men mag gerust 

s tellen dat, tot 1940 , de eig en binnelandse berichtgeving 

van Belga vrij onbeduidend is en dat deze nog veel te wensen 

overliet . Kenmerkend hiervoor is dat , en dit met instemming 

van de dagbladen ; enkel de provinciekranten dit binnenlands 

nieuws toegestuurd kregen . 

Pas na de bevrijding in 1944 werd een binnenlandse redak

tie opgericht met een eigen staf en van dan af werden de 

ber ichten ook in de algmmene nieuwsdienst opgenomen (l) 

(1) BELGA ~ op.cit. p , 6 
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Ekonomische berichtgeving. 

nDe ekonomische redaktie!! - zo schreef D. Ryelandt - "die 

vooral :voor partikulieren werkte~ haalde zelf haar nieuws 

op in het binnenland. Voor het buitenlands nieuws gebruikte 

zij partikuliere bronnen. In 1925 organiseerde Belga een 

dienst van beursnoteringen uit het buitenland die zij per 

radiogram ontving. In 1926 sloot het agentschap een aNkoord 

met Reuter voor de levering van de volledige dienst van eko

nomische berichten en marktnoteringen.~~ (1) 

Om de ontvangst van deze "Reuterian:-dienst" per radio 

mogelijk te maken , installeerde men een ontvangsttoestel in 

het Belga-kantoor te A~twerpen, dat daar sinds 1921 was ge

vestigd . Ook een groot deel trouwens van de cliëntele van de 

ekonomische redaktie vas in deze havenstad gevestigd (2) 

Om de kosten te drukken besloot Belga tot een nauwe sa~en

werking van het Nederlandse ANP . De Reuter-berichten werden 

vanuit Antwerpen getelefoneerd naar het bureau van dit agent 

schap te Amsterdam, dat in ruil hiervoor de helft van het 

abonne1nentsgeld en van de overseiningakosten Londen-Antwerpen 

betaalde: alsook de kosten voor de telefonische verbinding 

Antwerpen-Amsterdam . Later , in september 1938; nam men voor 

de verbinding ANP - Belga-Amsterdam een vaste telexlijn in 
gebruik. 

Van 1927 werd het gespecialiseerde Britse agentschap 

Camtelburo (Commercial Telegram Bureau - later door Beuter 

aangekocht) vrijwel de enige nieuwsbron van Belga's ekono-

(1) BEEGA : op.cit . p. 6 

(2) Op een totaal van 49 ekonomische abonnementen (kranten 
niet inbegrepen) ~~g!n_12~Q telde Antwerpen er 36 ~ 
Brussel 11 en Gent en Lui~ elk 1 . 
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rnische redaktie (1) 

Vóór 1914 verschafte Camte lbur o bepaa l de marktnoteringe n 

~an .Havas en Reuter te Brussel. De opbrengst van de Be l

g ische abonnementen op deze dienst werden verdeeld tussen 

Camtel e n Havas-Reuter . 

In 1919 kwam er een (echter nog voorlop i~ ) akkoord tot 

stand waar bij bepaald werd dat het Britse ·agent schap voor

taan van H-R Brus sel een v ast bedr ag,narne lijk 7.000 fr 

zou ontvangen. 

Toen Belga dit H-~ bureau te Brussel overnam v erkeerde 

de direktie in de men ing dat deze regeling b ehoud en bleef > doch 

dit was niet het g eval : Camtelburo wenst opnieuw een deel 

van de winst (en dus niet een vast bedrac ) te ontvangen ~ 

doch noch Havas noch Beut e r hadden Belga over dit beslu i t 

inge licht . Toen Be l ga op dit , voor haar v e rras send verzoek 

(2) van Camte l niet wenst in te ga an , weigerd e de Brit n og 

langer met het agentschap samen te we rken en stichtt e een e i gen 

filiaal te Antwerpen. 

In 1926 echter - de zaken v a n het Camtelburo c ing en nie t 

a l t e best - in Belgiê toonde Camtel zi ch bereid opnieuw 

betrekkingen aan te knopen ) doch enke l op basis vRn de oor 

spronkelijke overeenkomst : 'fity-fifty 1 verdeling van de 

opbrengs t van de abonnementen. De direktie a anvaardde dit 

voor ste l, terne er daar de marktnotering en g e l everd door Com

telburo bijn onmisbaar waren voor Be l ga. Zij werden sterk 

g ewaa rd eerd in handelsmiddens en zouden voor het a c entschap 

een duchtig wapen zijn in de strijd tege n de konkurrentie. 

Zo ke n nog datzelfde jaar over een ni e uwe overeenkomst 

onderhandeld worden. In 1927 werd definitief een akkoord 

(1) BELGA : op.cit. p . 7 
(2) narnelijk : b e taling van een bed rag ge lij k aan de helft 

v a n de winst minus de reeds door Be l ga ~ e
st ortte som van 7 . 000 f voor het j a ar 19 21. 
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bereikt. Het was Be lga nu moge lijk g eworden de kranten ~ e n 

partikulieren, een rijke en gevariêerde :ekonornische 

dienst ter beschikking te stellen. Het leeuwenaandee l van 

dit ekonornische nieuws bestond uit Comtel-berichten , dus 

buitenlands nieu~rs (beursnoterineen en de markt~rijzen van 

een aahtal produkten zo~ls bijvoorbeeld graan , tarwe en 

katoen) , wat trouwens de Belg ische cliêntele ook meer 

interesseerde , daar de meesten voor het Belgische nieuws 

over ei g en nieuwsbronnen beschikten. Het agentschap zelf 

bracht weinig Belg isch ekonomisch nieuws en men mag g erust 

zegg en dat : zoals di t tot 1940 het c aval was voor het alse

rneen nieuws ~ ook de eigen ekonomische berichtgeving vrij 

onbeduidend was. Dat is , zo gelove n we . steeds zo g ebleven 

tot 1963 , jaar waarin deze dienst e~nvoudigweg werd opge

doekt (1 ) 

Op 1 mei 1929 sloot Belga dan nog een akkoord met het 

Agence Cosmograph ique , een Zwitsers agentschap van beurs

informatie. 

BelRa's ekonomische dienst werd in deze periode sterk 

naar waarde ge schat en te l de ongeveer 150 abonnementen : een nie t 

te versmaden bron van inkoms~en dus . Dat . tot 1940 l de be

grotingen en rekeningen van het agentschap sluitend bleven , 

en, vanaf 1932 ~ jaarlijks aan de aandee l houders voor meer 

dal 200 . 000 fr dividenden kon uitgekeerd worden , was in niet 

ger inge mate te danken aan àe ekonornische afdeling . 

In 1939 trad bi j deze winstpost echter ineens een geweldi

ge teruggan g op (nog een vijftigta l abonnementen in 1940) 
en moest het dividend dat jaar met dr ievierden worden ver

minderd. 

Na de tweede were ldoorlog zou de ekonomische dienst een 

nieuwe bloei kennen. 

(1) Te g en 31 januari 1963 had Reu t e r de verteg enwoordig ing van 
Cerntelburo aan Belga onttrokken. Na een pog ing om de dienst 
verder in leven te houd 8n met andere middelen, besloot 
de raad van beheer d e ekonomische dienst zonder meer a f t e 
schaffen per 30 juni 1963. 



§ 3 DE TELEXDIENST. 

Reeds een veertigtal jaren geschiedt de overbreng ing van 

de berichten aan de kranten per telextoestel of verreschrij 

ver . Voorheen ontvingen de abonnees het nieuws per~spoedbe

stelling met de post en , bij wijze van aanvulling , per 

tele foo n > een werkwijze die vooral door de provinciekranten 

op prijs g esteJd werd. (l) In feite gold als algemene re gel 

dat de kranten hun nieuws (de Belga-berichten werden g estencild 

en gebunde ld in omslagen per dagblad) zelf op g e regelde 

tijdstippen kwamen ophalen. (2) Dit was natuurlijk enkel 

doenbaar voor de Brusselse dagbladen. De provinciekranten 

kregen deze omslagen met de post toege stuurd en na 

een bepaald uur werden zij telefonisch van nieuws voorzien, 

zodanig dat ook deze late berichten tijdig de reda~ties b e

reikten ennog in de editie van de volgende morgen ko~den 

opgenomen worden. 

Op deze manier was het agentschap er in gesla a g d de over

brengingssnelheid voor de berichten ge voelig te verhog en. 

Niet v o ldoende echt e r en men keek uit naa r een meer efficiênt 

en sneller systeem. 

In december 192 8 overwoog Belga dan ook de uitbouw van een 

telexnet en e inde 1929 werd aan de kranten een eerste kon

kre et voorstel hieromtrent gedaan. De telexdienst zou werken 

van 8 uur s'morg ens tot middernacht. De kosten ervan 

moesten door de kranten gezamenlijk worden g edragen. He t 

(l) BELGA : op.cit. p.6 
(2) Vandaar ook dat alle kosten v a n overseinins of verzen

ding traditioneel ten laste van de abonnEnt e n komen. 
Van deze al~emene reg el "De bestemmeling betaalt het 
port ' wordt slechts zelden afg eweken . 
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abonnementsgeld op deze dienst zou dus variëren naargelang 

het aantal inschrijvingen . 

Het Brusselse dag b l ad Le Soir ( als eer st e en voor lopig 

ook enige) hapte toe. Beeds op 2ê januari 1 930 liet deze 

krant weten met de door Belg a g es telde voorwaarden akkoord 

te gaan . Men was~ z o deelde me n mee , zonodi g zelfs bere id 

de vo lledige kosten van de nieuwe di enst t e drag en tot er 

nog andere liefhebbers werde n gevonden . 

Vermoedelijk op 1 april 1930 lieo de telexdienst of 

ficieel van stapel. (1) 

In 1932 volgden dan nog zeven Bruss e lse kranten ~ namelijk 

La Dernière Heure, Het Laatste Nieuws , La Libre Belgique } 

La Nation Be l g e , De Standaard ; le Peuple en Le Vi ngtième Si ècle. 

In d e overeenkomst g elioten tussen Belga en deze kranten 

werd onder meer bepaald 

l) De kssten voor de aankoop van een telex-ontvangsttoestel , 

evenals deze voor de aansluiting op de lijnen van de 

Reg i e en het onderhoud van de apparatuur, val l en volledig 

ten laste van de kranten. 

2 ) De polit ieke berichtgeving is prioritair : zij kr ij r t d e 

voorrang op de ekonomische en de sportinformatie , die 

slechts tussendoor , en e nkel ~o het politieke nieuws 

hierdoor geen v ertrag ing op loopt , zal wordendoorgeseind. 

3 ) Het a gentschap ontvan~van a lle kranten samen een maan-

(l) Le Soir bleef wel verder de nieuwsomsla~en van het a s ent
schap ontvang~Dit ter bevestigiov van de per telex 
overg eseinde berichten . Deze rewoont e bezorg de deze met 
de post verstuurde Belga-beri cht~n later de naam 'Confir
matifs~ Deze 'Confirmatifs ' (in h~t Neder l and s gewoonweg 
Belg a - vellen genoemd) worden nu nog steeds aan de kranten 
toegestuurd. Een onlangs door Be l g a gedaan voorstel ze af 
te schaffen werd door hen verworpen. Men maakt er dus 
nog steeds ~ebrui k van . 



delijkse vergoeding ~ die voorlopig werd vast gesteld op 

7 . 000 fr (en later verhoogd tot 8. 000 fr) 

4) De dagbladen die niet vanaf 8 uur 's morgens (doch wel 

minimum 8 uur per dag ~ zo bijvoorbeeld van 16 h to t 2 ~ h ) 

op het politieke nieuws van het agentschap geabonneerd 

zijn , kunnen toch gedurende de hele dag de t e lexb erichten 

ontvangen. Telkens echter zo een krant hier om ver zoekt , 

zal Belga's maandelijkse vergoeding verhoogd word en met 500 fr. 

(l) (2) Bovendien kan dit enkel gebeuren met de instemming 

van de r 8eds geabonneerde dagbladen . 

Om de Bel~a-berichten per telex te ontvangen moesten de acht 

Brusselse kranten in augustus 1932 e lk 1062 ~ 50 fr extra - abon

nements g8ld betalen . (3) Ook de kosten voor de lijnverbin-

ding tussen Belga en elk dagblad (voor een Brusselse krant 

bedroeg dit 1 . 400 fr (4) per jaar) vi e len ten laste van de 

abonnee. Verder werd overeengekomen dat , indien de tel ex-

dienst verlies maakte ) het tekort door de kr anten zou wor den 

bijgepast , 

Om technische redenen bleef het t e lexnet aanvankeli j k tot 

Brussel bepe~kt , doch sinds begin 1933 konden ook niet-Brus

selse kranten van de nieuwe dienst gebruik maken. Achtereen-

(l) Alle kranten op wie dez e bepaling van toepassing was 
werden gemerkt met het tken ° . 

(2) Dit was een voor de kranten uiterst voordelige regeling . 
Deze 500 fr was immers nog iets minder dan de prijs 
gevraagd voor een verlenging van een abonnement met 
anderhalf uur en kwam ongeveer overeen met de prijs ge
vraagd aan de provinciekranten voor de toezending van twee 
supplementaire omslagen per dag. 

(3) Belga's vergoeding was immers met ingang van 1 mei ver
hoogd tot 8 . 000 fr en op het dagblad De Standaard 0 was 
de bepaling vermeld sub 4) van toepass1ng. 
Dus : 8.500 : 8 = 1062,50 

(4) namelijk : 700 fr. voor de verbinding Belga-Cèntrale der 
Regie en 700 fr voor de verbinding Centrale - Redaktie van 

de krant . 



volgens sloten de meeste andere kranten dan ook op dit net 

aan ~ sommigen voor een beperkt aantal uren. (l) Zo o. m, : 

- Le Matin ° (Antwerpen - vanaf l/4/19 33) 

- La Mê tropole 0 (Antwerpen - l/4/1933) 

- Gazet van Antwerpen° (Antwerpen - l/4/1933) 

- Ga0ette de :charleroi 0 (Charleroi - l/5/1933) 

- Gazette de Liè ~e (Luik - l/8/1933) 

- La Wa llonie (Luik - l/8/1933) 

- De Nieuwe Gazet (Antwerpen - l/9/1933) 

- Le Neptune 0 (Antwerpen - l/5/1934) (2) 

- De Dag 0 (Antwerpen - l/ll/1934) 

- Journal de Charleroi (Charleroi - l/ 3/1935 ) (3) 

- Senaat (Brussel - 21/7/1934) 

- L 1 Indêpendance Belce 0 (Brussel - l/2/1937) 

- J ournal de Luxembourg (l/5/1937) 

- La Flandr~ Libêrale (Gent - l/ll/1937) 

- Courrier de l' Escaut 0 (Doornik - l/ll/1937) 

- L'Avenir de Tournaisis 0 (Doornik - l/ll/1937) 

- I NR -NIR (Brussel - april 1939) 

- Le Rap~l 0 (Charleroi - mei 1939) 

- Vooruit (Gent - december 1939) 

- Het Volk (Gent - december 1939) 

Le Pays Rêel (Brussel - januari 1940) 

Be g in 1940 telde de telexdj.e nst een 25-ta l aang esloten kran 

ten : vanaf apri l 1939 ontvingen ook een aantal partikuliere 

a~onnenten hun (politiek) nieuws per telex. (Bijvoorbeeld 

Cofinindu s en de Universitaire Stichting ) Het web v a n 

(1) Zo bijvoorb e eld de Journal de Charleroi. 

(2) tot 1/3/193 6. 

(3) Echter slechts voor een beperkt aantal uren n.l. van 
20 h 30 tot 22. 30 h. De telex van deze krant werd , om 
financiële redenen , niet op een vaste lijn, doch op een 
telefoonlijn aangesloten. 



Belga's'telexspin' verbond zes steden met het centrum 

Brussel ~ Charleroi ; Luik , Doornik) Luxemburg, Gent en 

Antwerpen . 
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Na de tweede were ldoorlog werd dit systeem tot a lle kranten 

uitgebreid en lontvingen ook een gnoter aantal partiku li eren 

hun nieuws per telex. De 'teleprinter exchange' had voorgoed 

zijn mntrede gedaan. 

Opmerkenswaard bij dit alles is dat met deze 

telexdienst in de schoot van het agent schap (en voor het eerst 

in haar geschiedenis) een financiëles amen' . ..rerking tussen kran

ten - een feitelijke coBperatieve van de pers - tot stand 

kwam. 

Des te opmerkenswaardiger daar het agentschap zelf later 

we liswaar juridisch de vorm van een naamloze vennoot schap 

bleef behouden do ch in feite meer en meer naar een perscoö

peratieve evolueerde. Zo mag de telexdienst gerust de 

voorbode van deze evolutie worden genoemd . 
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§ 4. DE "ALLIANCE 11 EN DE naROEP 39"· 

Tijdens de periode 1921 - mei 1 940 is Belga lid Geweest 

van t wee internationale organisaties : de 11 Alliance Euro

péenne des Agences de Presse 1
' en de "Groep 39 11

• 

De eerste, de r.'Alliance" , werd kort na de eerste wereld

oorlog opgericht op initiatief van de s rote a gentschappen. 

De leiding ervan was in handen van het were ldnieuwsagent

schap havas. Ell< jaar kwamen de direkteurs van de pers

bureaus die deel uit maakten van deze "Alliance' ' samen om 

van gedachten te wisselen over beroepsbelangen, technische 

aangelegenheden, en zo meer. De laatste van deze jaarlijkse 

conferaQties~werd gehouden in 1938 . 

Volgens Graham Storey was de oprichting van de bond ond er 

meer het gevolg van de 11 common interest in the new Commer -

cial Services and the i mmense possibilities of radio tele -

g,r aphy " . ( l) ( 2 ) . 

v·Ia t er ook van zij) feit is dat de gro:be agentschappen 

er het roer in handen hielden, terwijl de kleine nationale 

agentschappen, zoals Belga bijvoorbeeld, er niet aan hun 

tr ekken k1•Tamen. 

Dit was echter we l het geval in de "Groep 39 1
, die- al

hoewe l veel beperkter dan de "Alliance" - juist daarom 

voor het agentschap van groot (misschien wel van groter) 

(1) GRAhAM STOREY : op.cit . P. 182 
(2) De ingebruikname van radiozend ers door Reuter voor de 

overseining van haar berichten, had verstrekkende gevol
gen. "It was - zo vertelt de zelfde auteur ·· li no long er 
necessary for Austria and Hungary to take the Reuter 
service only through the medium of Wo lff of Ber lin , or 
for Spain and Portugal to receive it secendhand through 
Havas . Londen now had a direct link with the Agencies 
on the Continent. 



belang is ~eweest 5 en nog is. 

;'De Groep 3 9 ;: . 

In 1939 betrok Be l g a h2ar buitenlands nieuws van de drie 

grote Europese wereldnieuwsagentschappen : Havas (Frankrijk) ; 

Reuter (Engeland) en DNB (Duitsland) . De oorlog stoestand 

had dan ook e i genaard i g g enoe g voor gevolg dat Be l ga haar 

internationaal nieuws toekreeg via a g entschappen die be

hoorden tot één der oorlogvoerende part ij en. 

Daar genoemde agentschappen alle -hoewel in verschillende 

mate - onder invloed stonden van hun reg ering : was het ge

vaar groo t dat zij gek leurd nieuws zouden geve n. De owlossing 

van dit probleem kwam van Neder landse zijde. 
11 Toen in september 1939 1

'- zo schreef D. Rye landt (1) -

de grote mogendheden elkaar de oorlog verklaarden, zette 

H. H.J. van de PolJ direkteur van het Nederlandse persbureau 

ANP (2) 1 teg enover zijn Belgische kolleg a uiteen dat het 

hem noodzakelijk voorkwam dat de agentschappen van de vrije 

en neutrale kleine landen in Europa rechtstreeks nieuws uit 

eigen land zouden kunnen~uitwisselen, daar de grote ~ent

schappen over deze landen slechts g ekleurd ni8uws zouden 

brengen''. (3) De bedoeling was duid e lijk en werd door Graham 

Storey klaar samengevat (4) : 11 In 1939 ) soon after the outbreak 

(1) BELGA : op. cit. p. 11 
(2) ANP · Algemeen Nederlands .Persbureau. 
( 3) Het lae; dus in de bedoeling ;'d 'org aniser entre les agences 

indépendants des petits pays europeens Eestes neutres 
dans le conflit mondial un service quotictien d 'informa tions 
nationales'; . (a) 

(4) GRAHAM STOREY : op .ci t . p . 239 
(a) DANIEL RYELANDT : La Collaboration entre les Agences Na

tlonales de Presse en Eur ope - Le 
TrGroupe 39 1

' - in DE PERS n° 6 v a n anril--
juni 1955 p. 47 



of war 5 a group of neutral a nd independant Agencies had 

estab lished a l oose federation, with a view to deve l oping 

their nevls services untouched by Har propaganda. !I 
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De voordelen van een derge lijke wederzijdse nieuwsuit

wissel i ng lagen voor de hand. Daar bijvoorbeeld waar nieuws 

uit Zweden België (en omgekeerd) voorheen enkel bereikte 

via ê§n van de grote dr i e ) zou het nu moge li jk worden recht

streeks ~ zonder tussenkomst van het DNB of wie dan ook ) 

bericht en te ontvangen van het Zweedse nationale persbureau. 

Belga viel dadelijk het voorstel bij en ook de vier 

Skandinavische landen waren bereidi om mee te werken. He t 

Hongaars nieuwsbureau zou enkele maanden later (op 1 .april 

1940)toetreden ; doch het Zwitserse agentschap verkoos voor

lopig afzijdig te blijven. In totaal besloten dus 6, en 

later 7, persbureaus samen te werken : nl. 

ANP 

BELGA 

NTB 

RITZAU 

TT 

FINSKA NOTISBYRAN 

en later ~1TI 

Algemeen Nederlands Persbureau - Nederland 
Be l gië 

Norsk Telegrambyra - Noorwegen 

Rit zaus Bureau - Denemarken 

~ Tidningaras Telegrambyra - Zweden 

No tisbyran : Finland 

~agyar Tavirati Iroda - Hongarije 

De technische organisatie vergde enkele tijd , maar op 5 fe-· 
bruari 1940 begon het systeem te werken. Het duurde 3 maan

den. Dan werden hun plannen in de war restuurd door de 

Duitse invasie ) die een einde maakte aan de eerste tase 1n 

de samenwerking tussen de nationale agentschappen in Europa. 

Toch werd hiermee de basis gelegd voor de clûb van kleine 

onafhankelijke persbureaus die onder de naam 11 Groep 39 11 
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bleef voortbestaan (1) 

De groep gaf dagelijks een nieuwsbulletin uit (gemid

deld 4.500 woorden) dat werd samengesteld uit bijdragen 

van alle deelnemende agentschappen. Elke dag moesten deze 

een bulletin van binnenlands nieuws (gemiddeld 750 woorden ) 

naar het ANP sturen ( 2 ) dat deze nieuwsbulletins dan naar 

de bij de pool aangesloten a~entschappen overseinde via 

Hellschreiber (3). Ingeval zich in één van'lidstaten' 

een special~ gebeurtenis voordeed, zou hieraan bijzondere 

aandacht worden besteed. De bijdragen van de andere ggent

qchappen voor die dag (en) werden dan sterk geredüceerd 

weergegeven. 

Ook andere persbureaus konden zich op deze nieuwsdienst ~ 

11 Hell Commune " geheten, abonneren (Wat sommigen dan ook 

deden) . 
• De tweede were ldoorlog echter betekende meteen het (voor-

lopig) einde van de "Groep 39" . 

Reeds dadelijl{ na de oorlog namen de leden van "Hell 

Commune 11 kontakt op met e lkaar en in december 1945 besloten 

de d irekteurs van "Gr oep 39 11 (echt er zonder de Hongaren, 

maar nu met de Zwitsers erbij ) verder samen te werken . 

Later kwam daar nog OostenEijk ( A.ustria Press-Agentur "ILP . A. ") 

bij. 

(l) Hierover schreef D. Ryelandt o.m. : "Un sentiment de soli
darité naquit rapidement entre ces agences et une 
grande amitié entre leurs dirigeants ~ de sorte que l'habi
tude se prit bientot de se communiquer des renseignements 
d'ordre technique et administratif. Une véritable com
munauté de travail se formait entre elles. (a) . 

( 2 ) Op het adres : Presse Anephell Amsterdam . De kosten werden 
gezamenlijk gedragen. 

(3) = radioverreschrijver of radiotelex. 
(a) DANIEL RYELAND'r : Le nGroupe 39n- op.cit. p.47 



Hoewel de bestaansreden v an de g r oep g r otendeels verdwe 

nen wa s , wilde men toch met e lkaar in kont akt bli jven en 

n i et enkel op n i euwsvlak maar ook , en voo r a l, op andere 

terre i nen ' de kop oen b i jeen steken '. 

liet reglement van de " Gr oep ' 39 " ornschr i ,-ïft deze bond 

als " une a lliance d ' agences national es e uropéenne s de 

pr s ~ e désir e u ses de copérer étroit ement d a ns tous l es 

domaines de l eurs act ivités professionnelles ." Zij ruil en 

onder elkaar " to m;: renseignements et toute docun entation 

conc e rnant l eur s c ontrats, leurs t a rif s e t l es négoc iations 

en cours , tant à l 'intéri eur qu ' à l' extériue r" en d it i n 

"l a p l us c omplète confiance ." ( l) 

Op deze mani er gro e ide de groep uit t ot een vrienden

k ring waar i ede r een ge g evens over het e i gen bedrijf, v a n 

belang voor de anderen , zou mededelen . El k een houdt de 

anderen op de ho cJgte van onderhande l ingen d i e worden g e 

voerd met ' vre emde ' agentschappen en men neemt zovee l mo g e 

lijk e e n eensge zind s t andpunt i n . Di t i s bijwij l e n zeer nut

t i g g ebleken . Dat was b i jvoor bee l d het g eval toen Beu ter , 

rond 1970, bes l oot haar tarieven met 50 ~à te verho g en . 

Hi erop li eten a ll e l eden v an de '' Groep ' 39" het we r e l dni euws 

a ;_sentschap verstaan dat z i j geen van allen hun abonnemen t 

o p de Heute r - nieuwsdienst zouden vernieuwen ind i en de 

prijsverho g i n g e r kwam . En d i e kwam er n i e t . Ook voor pe r s 

a gent s chappen heeft het z ij n voorde l en ' ge syndike erd ' te 

zijn. Eendracht maak t macht , zegt men we l eens . Een waarhe i d 

a l s een koe ! 

Enkel a g entschappen die voll edi g onafhankel i jk z i jn ku~

nen dee l u i tmaken v an de groep . De off ici~l e ta a l i s het 

Frans d oc h ook Eng e l s en Du i ts worden re gelmat i g gebruikt . 

Van de aanvang af verzorgde Be l g a he t sekretariaat van de 

" ·-;.roep ' 3 9 " . 

( l ) DAlGEL HUELJIJ,JDT Le " Grouoe ' 39 " op . c it . pp 47 - 48 . 
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Was de samenwerking na de oorlog op velerlei gebied 

toegenomen~ dan was dit toch juist andersom wat de uit

wisseling van nieuws betrof. Dit zou niet meer dagelijks, 

zoals vöör de oorlog het geval was? maar enkel in speciale 

gevallen (en zo daarom gevraagd werd) geschieden. 

"Voortaan" - zo zegde D . Ryelandt hierover - "zou elk 

der zeven persagentschappen als bijzonder korrespondent 

voor de overige zes optreden voor alle nieuws dat een bepaald 

lid v~ de hele groep zou kunnen interesserenc Deze vorm 

van samenwerking bleef tot dusver eerder okkasioneel op 

het algemene vlak, maar groeide uit tot een doeltreffende 

samenwerking op het regionale vlak : tussen ANP en Belga, 

tussen de vier Noordse agentschappen, tussen Zwit serland 

en Oostenrijk (APA trad in 1956 toe toen Oostenrijk bij de 

ondertekening van het staatsverdrag zijn souvereiniteit 

herwon)" (1) 
Het bestaan van deze beperkte uitwisselingsovereenkom

sten verklaart misschien ook (t e n d e l e ) wa a rom Belga haar 

net van buitenlan~se korrespondenten na de oorlog niet 

opnieuw heeft uitgebouwd. 

Op dit ogenblik is het agentschap ook nog lid van de 

"Allie.nce' Euro péenne desAgences de Presse ", gesticht in 

1957. De werkza amheid van de "Alliance" is beperkt tot 

het terrein van de techniek der persberichtgeving. 

Ook maakt Be lga met haar fotodienst deel uit van de 

EPU (European Picture Union) een groepering van Westerse 

persbureaus die in 1951 werd opgericht . Er zijn partiku

liere· ~ondernemingen of fotod!Lensten van grote dagbladen 

bij, maar ook afdelingen van persbureaus. (Bijv. Belga, AFP, 

DPA, ••• ) De EPU maakte denuitwisseling v a n foto's 

onder leden mogelijk en organiseert bij grote gebeurtenissen 

als de Olympische Spelen reportages in pool (2) 

BELGA : op.cit. p.20 
zie o.m. BELGA : op.cit. p .21 
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BELGA TIJDENS DE ~WEEDE \~RELDOORLOG . ( 1) 

Op 10 mei raasde de oor l og over het land. Door de mo

bilisatie beroofd van een deel van zijn staf en van zijn 

medewerkers moest Belga roeien met d e riemen waarover het 

beschikte. 

Een Belga-kern, geleid door de beheerder-direkteur Fran

çois Peeters, volgde de regering op haar zwerftocht en be

lande uiteindelijk te Sauveterre-de-Guyenne. Op 30 juni 

staakte het uitgeweken Belga-bureau haar aktiviteit en 

stelde zijn materiaal ter beschikking van Havas. F. Peeters 

en z i jn medewerkers waren op 6 juli te Brussel terug. 

Onmiddellijk na hun aankomst in de hoofdstad op 18 mei 

legden de bezetters beslag op de gebouwen en het materiaal 

van Belga en ste l den er Belgapress voor in de plaats. Dit 

betkende voor het a gentschap een rredwongen 'winterslaap' 

waaruit het slechts zou'ontwaken'met de bevr i jding in 

1944. 

Van 10 mei tot en met 15 mei draaide het agen t schap noc op 

volle toeren. Belga trachtte haar abonnenten (o.m. kr a nt en , 

buitenlandse persag entschappen, partikulieren ) zo goed mo

gelijk in te lichten over het verloop van de gebeurteniss e n . 

Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de persdiensten van 

(1) Bij h e t opstellen van dit hoofdstukje werd een ruim 
gebruik gemaakt van de Belg a-brochure : De Ge schi e deni s 
van het Agentschap Belga,samen met de noiTties van de 
heer DU\'/AEHTS en een klein artikel in Présence de Bruxe l 
les de enig e schriftelijke dokumentati e waarover we be
schikten voor deze pe riode . 



de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Landsverdediging. 

Ook op 16 mei, doch enkel in de voormiddag , werden nog 

berichten doorgeseind. 

Op 12 mei besliste de raad van beheer dat Belga de re

gering zou volgen, zo deze, gezien de oorlogsgebeurtenis

sen, mocht besluiten Brussel te verlaten en elders haar 

intrek :, te nemen. De maatschappelijke zetel van de vennoot

schap zou automatisch worden overgebracht naar de plaats 

waar de regering zou zetelen in geval van ontruiming of 

bezetting van het grondgebied. 

Toen, op 16 mei, de regering naar Oostende vertrok, 

sloot Belga haar kantoren te Brussel en bracht Havas-Parijs 

van haar vertrek op de hoogte. De nieuv.re standplaats, zo 

deelde men mee, zou Oostende zijn. Nog diezelfde avond kwa

men vier leden van de redaktie (1) te Oostende aan. De vol

gende dag volgden nog drie anderen (2). 

Deze kern-redaktie begon op 17 mei te werken. Il1en nam 

kontakt met de regering, de verschillende ministeries en 

met de persdiensten van het Ministerie van Buitenlandse Za

ken en het Ministerie van Landsverdediging. Havas-Parijs en 

ook Havas-Lille ontvingen voortaan de Belga-berichten per 

telefoon. Ook het NIR-INR, dat zijn uitzendingen nog niet 

had gestaakt~ vlerd verder bevoorraad, waarschijnlijk even

eens telefonisch. 

Rad io-apparatuur was er niet voorhanden. Reeds 3 dagen 

voorheen immers, dus de veertiende mei, vlas een andere 

groep (3) per autobus (die was volgestouwd met de archieven, 

en de boekhouding van Belga, een aantal schrijfmachines, 

(1) n.l. François Peeters , direkteur, Wellens, hoofdredak
teur, Dugois, Redaktiesekretaris, en R. Sieren, 
redakteur. 

(2) n.l. Bertelson enD. Peeters, redakteursen Seclepe, 
boekhouder. 

(3) Twee redakteurs en twee 'telexmannen~ 



radiozend-en ontvangsttoestel, enz .... ) naar Frankrijk 

afgereisd. 

Op 18 mei trokken verschillende leden van de regering, 

~ n Belga met hen, naar Le Havre . F. Peeters, Wellens en 

M. Le Lorrain (vast correspondent van Havas in Belgiê) kwamen 

er aan op zondag 19 mei. De rest van de ploeg op 20 mei. 

Het agentschap begon opniemJ te werken en stelde zich in 

verbinding met Havas-Le Havre, doch reeds de volgende dag 

ging het verder naar Poitiers, waar or 29 mei de tweede 

ploeg (met autobus) arriveerde . Het agentschap kon opnieuw 

gebruik rnaken van haar radioapparatuur. M. Dugois werd aan

geste l d als vertegenwoordiger bij Havas - Tours, de Heren 

D'Hondt en D. Peeters waren werkzaam bij de persdienst v an 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij stonden onder 

meer in voor de captatie, per radiotelex, van de nieuws

dienst van het DNB (Deutsche Nachrichten Buro) . 

Op 17 juni dan volgde een gedeelte van de ploeg (l) de 

regering naar Sauveterre-de-Guyenne. De rest bleef achter 

te Poitiers met de opdracht zo vlug mogelijk naar België 

terug te keren. 

Na de ondertekening van het wapenstilstandsverdrag tus

sen Frankrijk en Duitsland, vergaderden de Belgische minis

ters te Sauveterre en zi j k•·rarnen tot het bes luit dat de 

verschillende rninisteriêle diensten best naar België zou

den terugkeren. Het uitgeweken Belga-bureau staakte zijn 

vrerkzaarnheden, stelde zijn materiaal ter beschikking van 

Havas en verliet Sauveterre op zondag 30 juni, samen met 

de colonne van het Ministerie van Financi~n. Men was op 

6 juli t e Brussel terug. 

De Duitsers waren er sinds 18 mei. Reeds de l9e mei inra -

( l) nl. F. Peeters, D. Peeters, D. Bertelson en R. Sieren . 
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me n vertegenwoordigers van het DNB~ vergezeld van een 

twee maanden tevoren ontslagen Belga-redakteur, zich 

meester maken van de insta llat ies van Belga en het agent

schap heropenen. M. Traveilleur protesteerde heftig tegen 

deze handelwijze en verklaarde ti j dens een onderhoud op 

5 juni met de Duitse afgev aardigden (l) dat van een hervatting 

van Belga's werkzaamheden geen sprake kon zijn. Toen de 

Duitse vertegenwoordigers antwoordden dat een dergelijke 

houding beslist de 'dood' van Belga betekende, daar de 

strijd r eeds beslecht was in het voordeel van Duitsland, 

maakt e l\1 . Travailleur een einde aan het onderhoud "en f a i

sant rem~rquer que c'est aux membres du Conseil d'adminis

tration de Belga à apprec1er l' importance du risque qw'~ ils 

font courir à la société et que seul l'avenir pourra 

dire s' ils ont vu juste". (2) 

De bezetters negeerden deze beslissing, legden defini

t i e f beslag op de lokalen en het materiaal van het agent

s chap en begonnen nieuws te verspreiden onder de signatuur 

' Be l ca' . Na schriftelijk protest vanwe ge M. Traveilleur 

hiertegen, schakelde men over op de signatuur 'BeJgapress'. 

Op een derde schriftelijk verzoek werd niet meer gereageerd. 

Het was en bleef ' Be lgapress'. (3) 

Op 15 juli s t e lde f·î. Traveilleur in de Brederodestraat 9 ~ 
i n het gebouw van de Banque d'Outremer, waar S.A . I.T. gevestigd 

was, een kantoor t er beschikking van Belga en op 17 sep-

tember bracht de Raad vnn beheer de maatschappe lijk zetel 

van de vennootschap over naar Brussel, zelfde adres. Hier-

dOOl' \'rilde men nogmaals bel~ lemt onen dat Belga hoe genaamd 

(l) Dit waren Wolfgang Koerber, v66r 10 mei DNB's kor
r e spondent te Brus sel en de heer Liebe , 
persat ta ché bij de Duitse ambassade. 

(2) DUWAERTS : Historique Duwaerts ; op.cit . 
(3) Een jaar later, i n 1941~ dus zou een naamloze vennoot

schap worden opgericht onder de ze naam. 
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niets t e maken had met het nieuwe Belgapress. Er werd ver

der een dienst voor steun aan werkloos personeel ingericht. 

Aan alle medewerkers - diegenen echter die naar Belgapress 

waren over~open (weinig in aantal overigens) uit gezon

derd - werd drie maand loon (juni, juli en augustus) uit

betaald. 

Begin november dagvaarden vier medevrerkers van Belgapress 

(die vroeger bij Belga werkzaam waren) het ag.entschap om 

betaling van dit bedrag te eisen en beschuldigden Belga 

van kontraktbreuk. Belga's verdediger stelde hiertegenover 

dat het de eisers zelf waren geweest, die door in dienst 

te treden van een derde, hun kontrakt hadden verbroken en 

kreeg, op 6 december, gelijk van de rechtbank : genoemde 

eisers verloren hun proc e s in eerste aanleg , en nadat zij 

tegen deze uitspraak in beroep waren gegaan, ook in beroep. 

Kort na het incident, op 27 februari 1941, deed de Sicher 

heitspolizei een inval in het kantoor in de Br ederodestraat. 

Zij hield de direkteur (F. Pe e ters) en de boekhouder (Secle 

pe) aan, benevens de heren Dugois en Van Zieune, die er 

toevallig aanwezi g waren, en de heer M. Tra va illeur. In de na

middag - er was gepland voor die dag een ver gadering van de 

raad van beheer te houden - arresteerde men M. Ryelandt en 

Graaf d e Licht erveld e ; 's avonds Graaf Adrien van der Burch. 

Ook he t hoofd van het Be l ga-kantoor te Antwerpen, M. Noppen, 

werd die dag gevangen genomen. 

Be l ga werd er door de Duiste overhe i d onder meer van be

schuldigd met de Belgische ' Sche inregi erung ' en de verschil

l ende Be l gi s che diensten t e Londen in kontakt te staa n en 

mee te werken aan de ondergrondse pers. Men trachtte de 

aangehoudenen ertoe te bewe gen bij Belgapress opnieuw aan 

het werk te gaan, doch zonder suks es. 

De heren Ryelandt, Travailleur, Dugois en Van Zieune wer

den nog dezelfde dag terug vrij gelaten : Graaf Adrien van 



der Burch en Graaf de Lichtervelde daarentegen eerste op 

5 ma art, M. Seclepe op 6 maart. Enkel F. Peeters bleef 

gevangen. Hij werd overgebracht naar de gevangenis van Sint 

Gilles en herhaalde malen aan een verhoor onderworpen. 

Men vroeg hem de leid ing van Belgapress op zich te nemen 

doch hij weigerde halsstarrig voor de bezetter te werken. 

Hij werd pas op 27 mei (bewusteloos) in vrijheid gesteld 

en overleed, twee da gen later, op donderdag 29 mei (1). 

Tot op het einde van dat jaar werden verscheidene per

sone elsleden aangehouden, opnieuwe vrijgelaten, opgeroepen 

vo or ondervraginE~ bedreigd of kregen aanlokkelijke voor

stellen gedaan. (2) Twee hunner, namelijk m. Seclepe (op 29 

me i) en de h e er Duwaert s (op 16 oktober) werden nogmaals 

aangehouden in 1942 en opnieuw vrijgelaten. 

Belgapress bleef gedurende geheel de oorlog werkzaam en 

verzorgde, met behulp van enkele medewerkers - die na de 

oorlog werden veroordeeld wegens hulpverlening aan de 

vijand - een nieuws d ienst ten gerieve van de Belgische radio 

en kranten die tijdens d e bezetting verschenen. Zij bracht 

alle apparatuur over n aar een oud (voor dit doel door haar 

gekocht) herenhuis, n°43 op d e Kunstlaan. Het was in dit huis 

dat Be l ga na de bevrijding van 

(1) Hij werd geboren op 19 december 1881. In 1894 werd hij 
aangenomen als loopjongen in het Havas-Reuter bureau 
te Brussel. Hij volgde avondlessen en belandde eerst 
op de financiële dienst van het H-R bureau, later als 
st enograaf op de redaktie. Eind 1911 was hij redakteur 
To e n Belga het H-R bureau overnam bleef hij in dienst 
als redakteur en v.Jerd in juni 1921 tot hoofdredakteur 
in november 1925 tot onderdirekteur en op 13 juni 1928 
tot direkteur van het agentschap benoemd. Op 4 mei 1938 
tenslotte tot beheerder-direkteur. 

(2) Be l ga : op.cit. p.13 
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Brussel opnieuw aan het werk ging.(l) (Alhoewel het werk 

de eerste dagen nog gedeeltelijk in het kantoor in de Brede

rodestraat verliep). 

Op 5 september bezette een ploeg van Belga waaronder o.m. 

de heren M. Travailleur en Léon Duwaerts) ( 2) de lokalen van 

Belgapress. l\1en trof er een deel van het oud, doch ook 

nieuw materiaal aan. 

Op 7 september ontvingen de Brusselse dagbladen opnieuw 

('\.<J e l nog plaatselijk) niem<Js van Belga : het kontakt met de 

kranten was weer opgenomen . 

Het tijdens de oorlog verstopte seinmateriaal werd opnieuw 

in gebruik genomen en maakte de ontvangst van de radio

grammen van Reuter (vanaf 15 september) en de morsebe-

richten van A.F.P. (vanaf 23 september) (3) mogelijk. Het zou 

echter nog tot begin 1945 duren vooraleer het agentschap 

terug normaal functioneerde. Niet alleen ontbraken er na 

de oorlog verscheidene vroegere medewerkers op het appel, 

er drongen zich ook enkele noodzakelijke wijzigingen op. 

De direkteur was overleden. De hoofdredakteur had het 

agentschap verlaten, en ook enke le bedienden en redakteurs. 

De afgevaardigde-beheerder~ M. Ryelandt, steeds onder de 

wapens geroepen, kon pas einde oktober zijn t a ak hervatten. 

Er diende een Nederlandse dienst in het leven geroepen t e 

Narden, nieuw personeel aangeworven. 

(l) Alhoewel dit slechts een 'voorlopige oplossing' was 
- dit herenhuis was eigenlijk niet geschikt om een 
persagentschap te herbergen - zou Belga er nog 15 jaar 
blijven. Pas op l augustus 1959 werd verhuisd naar de 
We tensch apsstraat. (en daar is het agentschap nu nog 
steeds gevestigd). 

(2) Zie o.m. : Présence de Bruxelles van sept.-okt. 1960 p. 14 
(3) Agence France Presse : de (Franse) opvolger van het Frans e 

Havas, dat na de oorlog van collaboratie 1·1erd beschuldigd 
en moest verdwijnen. 



M. Seyl, tijdens de bezetting in het geheim tot opvol-

ger van F. Peeters aangeduid, nam onmiddellijk de taak van 

direkteur op zich. (l) De heren Dugois en Duwaerts, die 

de algemene redaktie weer op gang brachten, werden bevor-

derd tot heofdredakteur. M. De Cooman, voorheen Belga's 

korrespondent te Den Haag, werd benoemd tot redaktiese

kretar is en belast met de oprichting van een Nederlandse 

dienst. Het Nederlands had voorgoed zijn intrede gedaan in 

dit Brusselse bolwerk. M. Travailleur, die zelf het agent

schap leidde, stelde twee van zijn medewerkers bij de S.A .I. T., 

namelijk A. Wautot en W. Verdrengh (expert boekhouder), aan 

tot hoofd van de technische dienst en hoofd van de admi

nistratie. Spoedig kwam ook een kern van sportredaktie en 

(een nog primitieve) fotodienst tot stand . Het uitgebreid 

karrespondentennet in het buitenland, zoals dat bestond 

vöör de oorlog, werd niet opnieuw uit gebouwd. 

Hoewel de oorlogsjaren nu niet bepaald de 'duistere mid

deleeuwen' in Belga's geschiedenis zijn, toch vormen ZlJ 

een per iode van volledige inaktiviteit op het professione

le vlak, een 'black-out' in haar geheugen. Toch geen volle 

dig verloren jaren. Want het na-oorlogse Belga werd meteen 

een vernieuwd Belga. Sommige ~ken verdwenen, nieuwe kwamen 

er voor in de plaats. 

Een van de belangrijkste wijzigingen echter, waaraan 

r eeds dadelijk na de bevrijding (misschien reeds tijdens de 

oorlog ) volop werd gedokterd, was de overname van het kapi

taal van het a gentschap door de Belgische geschreven dag

bladpers. Iets dat overigens niet ZÓ' •Jlot verli ep, vermi ts 

er een incid ent moest aan te pas komen, voorale er de knoop 

definitief werd doorgehakt. (2) Maar daarover liever l a ter 

meer. 

(1) Hij werd definitief tot direkteur benoemd op l okt. 1944 

(2) zie § 3 : Het Belga-incident 1948. 
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HOOFDSTUK I V HET NA-OORLOGSE BELGA T OT 1 950 . 

In dit hoofdstuk werden een aantal na-oorlogse gebeurte

nissen even van naderbij beschouwd. 

De belangrijkste ervan is wel d a t de Belgische bladen 

Be lga inkochten. Een eerste p a ragraaf beha ndelt dan ook 

deze overname van het kapitaal door de pers. Ook de oprich

ting van een Vlaamse Dienst komt er a a n bod. 

Tijdens de oorlog was Kongo zo belangrijk g eworden en 

h a d dit land voor het Belgische publiek en de wereldopinie 

zoveel belang gekregen d a t Be lga geen genoegen meer kon 

nmen met een beperkte nieuwsdienst over Kongo en tot àe 

oprichting van een eigen bureau te Leopoldst a d besloot. 

Deze Kongodienst werd besproken in een tweede para graaf. 

In 1 948 deed zich een konflikt voor tussen Belga en de 

regering Spaak . Op de vraag naa r het hoe en wa arom ervan 

werd, in een derde paragraaf gepoogd een antwoord te geven. 

De vierde en l aas te paragraaf tenslotte behandelt 

als sluitstuk van dit hoofdstuk , Belga anno 1 950 . 
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§ 1 EEN NIEUVffi START . 

In deze paragraaf worden twee belangrijke na-oorlogse 

gebeurtenissen 9 namelijk de overname van het kapitaal door 

de pers en d e oprichting v an een Vlaamse Dienst, onder 

de loep genomen. 

In juni 1921, kort na de stichting v a n het agentschap dus, 

werden de krant e n in de gelegenheid gesteld een (zeer klein) 

deel van het kapitaal over te nemen. Op 8 juni van dat jaar 

keurde de r a ad van beheer de overdracht goed van 37 a a ndelen 

~op 5.000) aan in totaal 1 2 kra nten (1). Deze transactie (het 

belang ervan wa s zuiver symbolisch) wa s een gevolg van de 

onenigheid die gerezen wa s tussen Belga en een aantal dagbla

den naar aanleiding van de overname v a n het Havas - Reuter 

bure a u te Brussel door het agentschap en moest Belga helpen 

het vertrouwen v an de Belgische pers te winnen. 

Tot aan de tweede wereldoorlog ble ef dez e toestand (t.t.z 

een a gentscha p voor maa r niet van de pers) nagenoeg ongewij

zigd voortbestaa n. Begin 1940 hadden de dagbladen slechts 62 

aandelen (of amper 1,25 % van het kapitaal) in hun bezit. 

Belga wa s dus, zoals nu wel het g eval is, nog lang geen ei

gendom van de Belgische pers (2) Doch daa r waren volge ns 

M. Ryelandt 9 op de eerste plaats de dagblade~ zelf de oor

zaak van. 

" Aan de v o ora vond van de wereldoorlog" - z o schreef deze 

(1) Zie Hfst. I 9 § 4 De overname van h et Havas - Reuter bu
reau te Bruss e l. 

(2) Wel kwam in 1931, in het kader v an de telexdienst, een 
financiële samenvmrking tussen de 'telexkranten 1 tot 
stand, die in de praktijk op een feitelijke perscoöpera
tie neer kwam . 
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auteur (1) - "had d e afgevaardigde beheerder enkele Belgische 

dagbladen gepolst om te vernemen of zij eventueel bereid ~ou

den zijn de aandelen over te nemen die in het bezit waren van 

de inschrijvers van 1920, Hij wist dat dezen er niet speciaal 

op gesteld waren deze aandelen in hun bezit te houden, Zijn 

voorstel vond geen gehoor. De ·kranten oordeelden dat het 

"Technisch Oor.1ité" volstond als geïnstitutionaliseerd contact

orgaan tussen Belga en de pers" , 

Na de bevrijding was de sfeer veranderd en de dagbladen 

wa ren wel bereid meer belang te stellen in Belga. In de loop 

van de tweede wereldoorlog hadden in bepaalde journalistieke 

middens nieuwe ideeën ingang gevonden, 

In een dokur.1ent dat dateert van 1943 en opgesteld werd 

door M, St ijns, de toenmalige hoofdredakteur van Het Laatste 

Nieuws die tijdens de oorlog naar Engeland uitgeweken was 

en er met Reuter in kontakt stond,leest men o,m . (2) 

" f1l . Gutt has read the lecture that was made by Mr, C,J . 

Chancellor (3) 9 at the Netherlands House, on 7 th October 

1 9 43. He considers that the point of view expressed therein 

tallies with the ideal that we should like to attain to in 

Belgium : that is to say that the Agency would exist solely 

for and by the press, and that it would be guided only by the 

mot to : 1 Thruth in News'. 

M, Gutt believes that the financial organisations that 

hold Belga chares would not be opposed to a modification of 

the statutes which would enable the newspapers tot a cquire 

the ~ajority of the shares. 

It will, of course, be necess a ry toawait the reorganisa

tion of the press in Belgium, t o" prepare this evolution 

(1) BELGA : op . cit . p . 15 
(2) Belga- Dokumentatie Seminarie voor Pers-en Kommunikatie

Wetenschappen R , U.G, Stijns-Confidential - London 
16 nov. 1943 

(3) direkteur-generaal v an Reuter, 
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which will ~eet with general approval 11 • 

. De kranten voelden na de oorlog inderdaad iets voor een 

organische samenwerking met Belga, maar zij aarzelden wat de 

vorm en de ~odaliteiten van die coöperatief betrof. Er. was 

immers een 'kleine' moeilijkheid : er was weinig geld in de 

'perskas' Van een overname van het kapitaal kon vooralsnog 

geen sprake zijn. 

Reeds in 1945 echter verzochten de dagbladen Belga in de 

raad van beheer een man op te nemen die buiten de pers stond 

(men wenste geen dagbladdirekteur uit vrees voor inmenging) 

maar toch haar volle vertrouwen genoot : Jean Willems, 

direkteur (later voorzitter) van de Universitaire Stichting. 

"Jean Hillems, een man zonder politieke bindingen en met 

een nuchtere kijk op de dingen, buitendien een ervaren be-
d e opdrach t 

heerder, kreeg van de Belgische pers êrover te waken dat 

het Agentschap Belgz zou worden beheerd in het belang van 

de pers. Hij werd op 2 mei 1945 in de Raad van Beheer geko

zen" • ( 1) 

Wat de overname van het kapitaal betreft, daar moest, in 

1948, een incident aan te pas komen vooraleer de knoop defini

tief werd doorgehak~ (2) Wel begonnen vanaf 1945 (3) een 

aantal kranten, eerder symbolisch, enkele aandelen van Belga 

te kopen. In 1948 , na globale onderhandelingen 9 stonden de 

drie belangrijkste aandeelhouders (o. m. de Société Générale 

(4) en de Banque de Bruxelles) hun aandelen en die van hun 

(1) BELGA : op.cit. p. 15 
(2) Zie Hfst. IV, f3 g Het Belga-Incident 1948 . 
(3) Bij het einde van de oorlog bezaten de kranten 151 aan

delen. 

(4) Volgens P. JOYE in zijn boek La Presse et les Trusts 
en Belgigue - Bruseel 

S.G. ongeveer 2 .000 van de 5.08á8aan8êl2~) bezat de 
rond 1 940. 
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filialen af aan d e dagb l aden , d ie aldus i n het bezit kwaoen 

van 2 .046 aandelen . 

"Een heilzame en voor het agentschap bi j zonde r be l ang

rijke gebeurtenis" - zo vertelt ons een verslag van cle raac~ 

v an beheer ( 1) - 11 v1a s d e overneming doo r de Belgi scha pers 

v an de nee rderbeid der aandelen in het ma a tschappelijk kap~ 

t aal. Vöór de oorlog bezat de pers a mper 62 v an è e 5 . 000 

aande len v an h et Belgisch Te legraafagentschap . Zi j heeft er 

thans 2 . 013" . 

"He t B . T . L . ( 2 ) i s d us" - zo besloot d it v erslag - "in 

f eite e en Belgische perscoö~erat i e gewor èen , uet behoud v&n 

d e juridisc he bedri j f svorm ene r naar-1lo ze vennoots c hap" . 

Sind s d ien ko c h ten d e d agbladen n o g een belangrijk aan

tal aandelen , z oda t zij er nu i n het totaal o~gevee r 4 .000 

(o f GO ~ van het kapitaal) in handen hebben . 

" Daar b uiten zijn 99 aande len in het bezit v an beheerders , 

v oo r malige beheerders of andere personaliteiten uit Qe p ers 

k rin gen . Enkel e vennootschappen en partikul ieren wensen h un 

aand elen te behouden . De belangrijkste onder d eze aandee l

houders h ee f t 101 aand e len ". (3). 

De Vlaan se Dienst. 

Tot aan de t weede wereldoorlog werkte Delga uit s luitend 

i n het Fran s. 

Reeds i n 1 922 had d e raad van Beheer van het agentschap 

ov e r woge n een 1 Vlaa~se Dienst' op te richt e n, doch men had 

(1) 

( 2 ) 

(3) 

Belga- Dokumentatie : Verslag van de raad van beheer van 
( 1·m a rschijnlijk) decenber 19q.8. 

Be l g ische Telegrafisch Age n tschap . 

BELG~ : op. ci t . pp. 15-16 



di t plan veldra l a ten varen . De Vlaa mse pers s pee l de t oen

d erti jd een niet zo belangrijke rol als te g enwoordig en 

bovendien bleek het uiterst moeilijk geschoold person eel 

te vind e n dat goed Ne d erlands kende . 

Dat was blijkbaar reed s veel Linder het geval in 1938 . 

Toen i r.J.>::J.ers "t-rerd een Vlaams uni ver si t .s.i r ae.ngev-rorden al s vast 

ko rresponde nt in Nederland . Hi j stuurd e berichten in d e beide 

l ands talen en a an d e Vlaams e krant e n werd de Nederlandse 

versie be z orgd . Hiermee h ad het Nederlands voor goed z ijn 

( weliswaar nog er bes c heiden) intrede gedaan i~ d it 

Brusselse bolwe r k . 

Dat Be l ga pa s na d e tueed e 1:Jereldoorl og i n beide lands

talen begon te werken~ ligt ( ook h ier) voora l aan d e dagbla

d en z elf . In 1 938 i mmers pols te d e nieU>le afgevaar d igd e 

beheerderp D. Ryeland t , de Vl aams e k ranten en stelde h un v oor 

de hele nieuv-1s d ienst in hun taal te verzorgen . 

" Zijn voorstel we r d e chter afgewezen, vooreerst omda t vol

gens d ie k ranten de taal voor de ene wel 9 voor de andere n iet 

zou pas sen 9 maar voora l t o c h om f inanciële redenen. De Vlaam

se k ranten 1vensten niet extra te betalen v o or dez e d ienst en 

de Fr ansta lige blade n uare n blijkba;;n~ ook niet bereid een 

d eel van d e kosten te dragen". (1) 
Hoe eigenaar d ig ook, he t was d e oorlo g die ui t komst bracht 

op de vraag wi e d e Vlaamse afdeling van een tweetalig Delga 

zou betalen . Na d e bevrijding i mmers kon geen sprake meer 

zijn van de voor- oorlogse abonnementstarieven . 

" I-Iet agentschap st ak dadelijk van '1:rr2. l i n b eid e landstc:üen . 

De totale kos ten werden verdeeld over a lle cliën ten e n d e 

nieut-~e v.rerkuijze gag geen aanleiding tot discussie . De 

voorDalige Belga- k orrespondent in Nederland, J . ? . De Cooma n, 

kreeg d e opdr a cht Nederlandstalig personeel aan te 1verven en 

(1) ~LGf,_ : o p .cit. p. 7 
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op te leiden. Als linguïst kreeg hij ook toezicht over alle 

in het Nederlands verspreide berichten. Die taak vervult 

hij nog steeds. 

Om deze toestand formeel te bevestigen besliste de eerste 

alge mene vergadering na de oorlog, gehouden o p 2 n ei 1945, 
de naam van de vennootschap tHeetalig te ma ken , e n terzelf

dertijd off icieel d e reeds gebruikte verkorte signatuur 

' l .. gentschap Delga'/Lgence Belga' i n te voeren ." (1) ( 2) . 

In het begin vertaa l de de Vlaamse ploeg ( a a n vankeli jk 

vier ' man' sterk, waaronder ~·n typiste), wegens ti jdgebrek , 

enkel de belangrijkste berichten uit de (no g steed s d oor 

een eentalige Franse redaktie opgestelde) nieuwsdienst 

van Belga. 

Deze Nederlandse berichten vielen echter bij de k ranten 

in goed e aarde zodat het agentschap reed s na enkele maanden 

besloot haar vertaaldienst uit te breiden en o eer vertalers 

en typisten in dienst te nemen . Zodoende besch i k te men i n 

1945 over voldoende personeel om de Vlaamse dagbladen een 

volledig in het Nederlands gestelde nieuwsdienst te bezorg en. 

Dat aan d eze werkvlij ze (geen autonome Vlaamse redaktie 

do c h e nkel een Franse redaktie en e e n vertaald ienst) een 

aantal nadelen-en dan vooral voor de Vlaamse dagblade n 

verbond en waren, ligt voor de hand . So~s vertoonden d e Vlaam

se tek sten sporen van de haast "t--raarr:Jede zij uerden vert aald, 

met het g evolg dat, zo sch reef De Roode Vaan i etwat overd re 

ven (3) 1 " d e berichten soms in een taal t j e ge ste ld z i jn dat 

s lechts van verre o~ het Nederland s gelijkt . De Vlaa~se op-

(1 ) 
(2) 

( J) 

DCLGk ~ o p .cit. p . 8 

De tek st van art. 1 l u i dele voortaan : O?g ericht Hordt 
een naamloze vennootschap met d e naao ' Lgentschap Be l ga ' 
{Belgische Ferstelegra afagentschap 9 NV) in h et Fn a ns 
1 ~gence Belga ' ( Lgence T~l~graphique de Pr esse, S . ~ . ). 
De vennootschap bezigt de naam ' Belga' voor hae.r 
berichten tekening. 

De Roode Vaan van 28/ 2/1 945. 



stellers worden verplicht de vertalinren leesbaar te maken 

en moeten om dit te kunnen bewerkstelli ~en , somtijds hun 

toevlucht nemen tot de Franse tekst of tot hun eigen lnVoe

vingen". 

89. 

Dit kwam, zo vertelde ons de heer De Cooman, omdat toender

tijd, de berichten, nog vóór men ze ter correctie aan de revi

sor had voorgelegd, onmiddellijk op stencils werden re typt. 

Deze laatste diende de tekst dus op het stencil zelf van 

fouten te zuiveren en kon dus in vele gevallen no~ weinig 

wijzi~en aan de woordkeuze of zinsbouw der berichten , soms 

met alle gevolgen van dien. 

Doch sommige kranten formuleerden ook nog andere dan taal

kundige (namelijk inhoudelijke) bezwaren . Zo bijvoorbeeld 

De Standaard . 11 De lezer weet" - zo schreef deze krant (1) -
11 dat wij reeds herhaaldelijk een eitje hebben te nellen gehad 

met de redactie van dit agentschap, wier bericht r. evinv. 

wel eens te wensen heeft overge laten in Vlaams en katholiek 

opzicht. De katholieke en Vl aamse actualiteit komt in de be

richtgeving van Bel~a niet tot haar recht · de geest , die er 

in tot uiting komt , is niet deze van de meerderheid v an~ l ands 

bevo l king maar deze van een beperkte Brusselse kr inv , wiens 

politieke invloed tot het verleden behoortn. 

Het Antwerpse Het Handelsblad ( 2 ) vRtte zijn kritiek op 

een meer kernachtige wijze en in minder vleiende bewoordin

gen samen. In een artikel met de titel ~~~~~Q~-~~~~~~~~~b
~!~t~~-~~-1' vertelde deze krant dat Be l ga oo 26 januari 
een bericht verstuurde dat be~on met de woorden : Wij lezen 

in de Na tion Belge .: . . : 11 Welnu 11
- zo ~r:; in c; Het Handelsblad verder 

- "hetgeen Belr:; a op 26 januari in de Nat ion Belge las en 

belangrijk genoe g vond om over het ~anse land te verspreiden 

(1) De Standaard van 18/2/1948. 

(2) Het Handelsblad van 30/1 /1 945 . 
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was een bericht over de aanhoudinR door de Antwerpse politie 

van een zekeren B uit Kapellen in betrekkin~ met de uit~ifte 

van valse briefjes van 100 pond sterlinr. Een bericht dat die 

heren van Belga dus 2 dagen v~oe ger in Het Handelsblad en 1 

àag vroeger in de andere Antwer:9se bladen hadden kunnen lez en . 11 

En verder : "Het is ,P' oed en we l de Vlamin r, en wijs te maken 

dat de tijd zeer on~eschikt is om thans · over zekere te~en

stellingen te praten ) maar '0aullois' en consoorten vagen 

daar vierkant hun broek aan en alles wijst erop dat wij 

eens te meer de dupe van de ~es chiedenis gaan worden. Maar 

wij zijn , voor ons paart, niet van zin om te laten b egaan en 

als Belga denkt dat ze teruf tot de monsterachti~e wantoe

standen van vóór mei 1940 kunnen teru~gaan , dan zijn ze er 

lelijk naast. Wij hadden gemeend te mogen besluiten, uit de 

oprichting van hun Nederlandsehen vertaaldienst dat ze einde

lijk tot de jaren van verstand gekomen waren (ook al zouden 

ze er niet slecht aan doen hun vertalers nog ette lij ke jaar

kensnaar school te sturen). Maar he t blijkt dat de geest 

van het huis nog helemaal dezelfde i s als vroeger " . 

De kritiek van dit blad is we l erg hard, en heslist tê onge 

nuanceerd om volledig juist te kunnen zijn, maar toch, zoals 

het spreekwoord zegt, geen rook zonder vuur .... 

De Vlaamse ~edakti e ' van Belga deed ook nog wat anders 

dan vertalen : zij maakte een zelfstandige keuze uit de ont

vangen DNB-berichten (1) en was ook be last met de behandelinv 

en selektie van he~nieuws uit Nederland. Werkelijk redaktionele 

arbeid dus. Deze in het Nederlands gestelde berichten werden dan 

achteraf in het rrans vertaald. 

Al bij al bleef het vertalen uit het Frans in het Nederlands 

toch haar hoofdactiviteit. 

(1) De nieuwsdienst van dit agentschap werd nog gedurende enke

le maanden na de bevrijdinV- ontvangen. 



Lange tijd bleef de Vlaamse berichtgevin~ Belga's zorgen

kind. In een dienstrnededelinp van januari 1955 (1) vroeg het 

agentschap aan haab korrespondenten-binnenland onder meer··. 

"de nous faire tenir des dépêche s au :' sujet des manifest a ti ons 

culturelles flamandes et des réunions , assemblées ou congr ès 

qui pourraient tenir, dans l eur région 3 des organisme s fla-

91. 

mands. NQ~ê-~YQQê_ÇQQê~~~~-~-q!Y~tê~ê-I~2r!ê~ê_9~~-~~-ê~~~ ~~r 

~~~~~-Q~g!~g~ . 

Lorsqu'une personnalité marquante y prendra la narole , 

il conviendrait , si elle a fait une déclaration intéres sante, 

que les termes mêmes utilisé s par l'orateur soient respectés et 

notés en tlamand pour nous être transmis dans cette l anr ue. 

Ceci afin de nous permettre de les reproduire fidèlement, ~ 

notre tour, dans nos dépêches en langué néerlandaise. De même 

les noms de lieux ~ des noms de groupements cités deiRent 

nous être donnés en flamand, quitte à indiquer en outre , l e cas 

échéant , la dénomination française en usage. 

Nos correspondants peuvent rédiger l euns dépêches dans la 

langue de leur choix ; mais nous considérons comme norma l que 

nos correspondants du p~ys flamand us ent la l angue néerlan-

daise , g~~~~~D~_21~ê_g~~-ç~±~-~Y!~~~~!~-±~ê-~rr~~~ê_2~QY~D~Qt 

Tot voor enkele jaren waren de Franse en de ~ederlandse 

nieuwsdienst een get rouw spdè~elbeeld van e l kaar . Dat is nu 

niet meer zo . Rond 1970 immers ~ing men over tot een entdub 
heling van de redakties en werd ''de toestand gesaneerd op t aa l 

gebied , wat wel erg nodig was want de ''laarn se aanwezigheid 

op het a gentschap wa s totaal onvoldoende 'i .(3) Al het redak

tionele wer k geschiedt nu volledig in beide landstalen. 

(1) Bel~a- Dokumentatie : Directives pour les correspondan t s de 
l'a~ence Bel8a - Januari 1955. 

(2) Het gebeurde wel eens dat het verslag over een in het Neder
lands uit gesproken redevoering in het Frans werd opgeste ld 
en naderhand door de Vlaamse 'redaktie' terug in het Neder 
lands werd vertaald~ ~oeilijk ging ook zou men zegven. 

(3) Deze zinsnede werd overgenomen uit de t ekst van het pro
gramma "Spie~el van Belg ië" , dat op dinsdag 25/8/1970 door 
de M.O .S. werd uit~ez onden. 



§ 2 . DE KONGODIENST (TOT 1950). 

Vóór de tweede wereldoorlog bezat Belga geen eigen kan-
IM. 

toor ~ Kongo . Hel had het agentschap sinds 1937 een eigen 

korrespondent in dienst te Leopoldstad. Deze beperkte uKon

godienst" werkte tot in mei 1940. 
Na de bevrijding werd zeer vlug duidelijk dat men met 

een eenvoudige korrespondentie vanuit Leopoldstad geen 

genoegen meer kon nemen en het agentschap besloot in 

1947 dan ook een eigen kantoor in Kongo op te richten. Dit 

bleef werken tot 1960, jaar waarin het door de Kongolese 

regering werd genationaliseerd. 

Alhoewel BelGa pas in oktober 1946 tot de oprichting van 

een volwaardige koloniale afdeling besloot, toch was het 

plan voor een dergelijke onderneming beslist niet nieuw. 

Deze idee werd reeds in 19)0 gelanceerd door het Technisch 

Comité, dat toen rEeds (1), het agentschap gevraagd had 

een koloniale nieuwsdienst te organiseren. 

Op 27 november van dat jaar liet de raad van beheer weten 

dat het voorstel onderzocht werd en na heel wat wikken en 

wegen sloot Belga in juli 1935 een overeenkomst af \met Inco

presse, een klein partikulier a gentschap (van koloniaal 

nieuws) te Antwerpen. Het resultaat was echter niet bevre

digend en Belga was verplicht (waarschijnlijk) reeds in 

1936 van verdere samenwerking met Incopresse af te zien. 

(l) namelijk op 5 november 1930. 



Men zou het dan op e e n and ere manier proberen ; in 1937 

nem Be l g a een ei gen korrespondent te Leopoldstad in dienst. 

(1) Hij kreeg de opdracht dagelijks een telegram met hoog

stens 50 woorden (2) via Belradio (3) naar Brussel te stu

ren . He t betrof hier bijna steects nieuvvs uitsluitend afkom

stig v a n het Gouvernement-Generaa l en, soms, de melding 

v a n êên ·-of ander zwaar ongeval. Belga van haar kant ver

deelde geen nieuws in Kongo zelf. (4) De abonnês die dit 

Kon g o-nieuws wensten te ontvangen, moesten extra-abonne

me nts geld betalen. Ook bestond de mogelijkheid (bijvoorbeeld 

v oor koloniale ondernemingen) zich enkel op deze "Kong o

di e ns t 11 te abonneren. 

Tijdens de tweede wereldoorlog organiseerde het Gouverne

ment-Generaal een uitgebreide nieuwsdienst voor de kranten 

in de ko lonie en sloot daarom een overeenkomst met Reuter. 

Het ni euws uit Kon g o zelf werd in de wereld verspreid . lang s 

de Belg is che regering in Londen om. Prescobel, een ander 

par tikulier agentschap, werd een afdeling van deze dienst. 

A~ dad e lij k na het einde van de oorlog streefde Belga 

e rnaar t e rug e en (en d itmaal uitgebreide) nieuwsdienst over 

Kongo in h e t lev e n te roepen. 

Kong o was i mmers tijdens de oorlog zo belangrijk geworden 

(1) Di t was Mr . de l a Kêthulle, een advokaat te Leopoldst a d. 
(2) De ze beper kin g wa s een gevolg van de buitensporig hoge 

overseiningskosten. 
(3) Be lr adio : de Belgische radio in Kongo. 
(4) Ee n a nder (partikuli e r) agentschap Frescobel deed dit wel. 

Ee n aa ntal Kon golese kranten, doch ook het Belg ische d ag
bl2.d Le Soir (d a t d aarme e het alleenrecht voor Be l g ië be
za t), -hacièien zich op de dienst Nouvelles du Congo van dit 
agen t scha p geabonneerd. In 1947 \'Jerd Presecb e l door Belga 
aan gekocht. 



en had voor het Belgische publiek en de wereldopinie zo

veel belang gekregen dat het agentschap geen genoegen 

meer kon nemen met een beperkte nieuwsdienst over de kolonie. 

Na enkele proefnemingen met korrespondenten (die reeds in 

Kongo woonden) zag men definitief af van dit systeem en in 

september 1945 sloot het agentschap een overeenkomst met 

een dienst van koloniaal nieuws die haar dagelijks van een 

t a lrijke en gevariëerde berichtgeving over Kongo en de om

liggende gebieden zou voorzien. Doch dit was het agentschap 

niet voldoende. Men had ditmaal grootser plannen. 

In mei 1946 werd een redakteur, Jozef Van Bilsen, voor 

een prospektiereis naar Kongo gestuurd. Op grond van zijn 

verslag besloot Belga, op 3 oktober 1946, een volledige kolo

niale afdeling te stichten, omvattende enerzijds een nieuws

dienst over Kongo en de buurlanden, bestemd voor Brussel en 

anderzijds de exploitatie in Kongo van een Belgische, Kongo

lese en werelddienst. (1) 

In een verslag van de raad van beheer van 26 februari 1947 
(2) leest men hierover onder me er : 

In het voorjaar 1946 heeft het Agentschap een van zijn 

redakteuren op verkenning gezonden naar Kongo, met het 

oog op de mogelijkheid er een eigen nieuwsdienst te ves

tigen en Belga's berichtenmateriaal bij de Kongo lese 

cliëntele geplaatst te krij gen. In verband met de belang

wekkende vooruitzichten welke deze verkenningsreis mocht 

openen, besloot de raad van beheer in october jl., een 

permanent kantoor te vestigen te Leopoldstad en het nieuws 

verkeer tussen Kongo en het moederland op een stevige ba

sis t e organiseren. Het is Belga's streven, van Leopold

stad een centrum van nieuwsverzameling en-voorziening 

(1) BELGA : op.cit. p. 18 

(2) Belga-Dokumentatie Seminarie voor Pers- en Kommunikati e-
wetenschappen R.U.G. 



te maken en voor het ruime deel van Afrika, dat zich ten 

zuiden van het \'loestijngebied uitstrekt. Sedert 1 decem

ber is de koloniale nieuwsdienst derhalve herdoopt in 

"NiemJs uit Afrika" - dienst. (1) Er werden onderhandelingen 

gevoerd met de firma Frescobel, aan wie de verdienste 

toekomt destijds de weg te hebb en gebaand voor de nieuws

verzorging in Kongo. Deze onderhandelingen hebben, na 

afsluiting van het boekjaar 1946, geleid tot een overeen

komst. (2) De vrucht hiervan zal zijn een verenigde kracht

inspanning met het oog op een betere wederzijdse nieuws

voorziening van België en Kongo. 

De eerste stap was dus de aankoop van Frescobel in februari 

1947. (Deze taktiek was niet nieuw ; cf. de aankoop 

van het gemeenschappelijk bureau van Havas en Reuter te 

(1) In een dienstmededeling liet Belga op 1/12/46 weten dat 
11 à dater du 1/12, le "Service Colonial" de l'Agence Bel
ga disparaîtra pour faire place au service des 11 Nouvel
les d' Afrique". 
Il ne s'agit pas là d'un simple changement d'étiquette. 
Belgadésire fournir de souree propre à ses abonnés d'Eu
rope comme à ceux du Congo, des nouvelles du Congo Belce, 
mais aussi des pays voisins qui ne sont pas tous des 
colonies. Déjà elle a établi des liaisons avec plusieurs 
de ces pays et notamment avec le A.E.F. et l'Afrique du 
Sud. Le réseau étendra petit à petit à toutes les con
trées de l'Afrique Centrale et Mé ridionale . (Belga- Doku
menten : Be lga-bericht van 1 december 1946). 

Deze Nieuwsdienst uit Afrika-dienst maakte deel uit van 
de Algemene dienst (Service Générale) die aan de kranten 
geleverd werd . 

(2) Het was slechts na de uitdrukkelijke belofte vanwege de 
Belgische regering dat de informatiediensten van het Gou
vernement-Generaal (die de Kongolese pers grati& lfle t 
nieuws allerhande bevoorraadden) al hun akt1viteiten op 
het nieuwsvlak zouden staken, van zodra Belga deze t a ak 
op zich zou hebben genomen, dat het agentschap tot de aan
koop van Frescobel ove~ng . Het we lslagen van de gehele 
Kongo-onderneming hing i mmers in gr ote mate af van het 
feit of voldoende abonnementen op de Belga-diensten in 
de kolonie aan de man konden gebracht worden . 



Brussel kort na de stichting van Be l ga.) Belga vestigde 

dan te Leopoldstad een officiële zetel en omstreeks Pasen 

1947 begonnen de diensten dagelij ks te werken. Er waren 

echter drie tot vier jaren nodig eer de nieuwsverzorging 

vlot kon verlopen. 

Belga-Leo kreeg vvereldniem·Ts van A. F. P. en Reuter waarop 

het geabonneerd was. Belgisch nieuws werd getelegrafeerd 

door het Belga-bureau te Brussel . Met de Belgische Radio 

was overeengekomen dat deze laatste de overseining naar 

Kongo zou verzorgen van de Belga-berichten. Deze werden 

dan aan Belga-Leo overgemaakt in ruil voor nieuws ui t Kongo 

en de andere Afrikaanse landen. Een deel van het Kon go

nieuws bereikte Brussel via de luchtpost. 

De verdeling aan de abonnenten in Kon@ gebeurde door 

middel van loopjongens (voor de kranten te Leo) en per 

telegraaf en met de luchtpost (voor de provinciale pers). 

Belga-Leopoldstad werkte enkel in het Frans. 

Het personeel bestond uit Jozef Van Bilsen, het hoofd 

van de dienst, een blanke sekretaresse (ter p~aatse in 

dienst genomen), een inlands typist en een oppasser. 

Ondanks dit kleine personeelsaantal trad dit Belga -bur eau 

op als een echt, zelfstandig persagentschap met een vrij 

grote autonomie ten opzichte van Belga-Br uss e l. 

Deze Kongodienst kwam er om verschillende redenen (wa ar on

der, zo geloven we, ook financiêle) redenen. 

Vooreerst wenste Belga haar Belgische cliënteel zo ge

trouw mogelijk in te lichten over d e gang v an zaken i n Kon

go en in de buurlanden en hen nieuws over de kolond.e te be 

zorgen dat niet onderhevig was aan regeringscontrole . 

Kortom, een betere Kongodienst. Misschien ook wel uit i dea

lisme, doch denkelijk vooral in de stille hoop dat door de 

ze kwaliteitsverbetering het aantal abonnementen in Belg i ë 
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op deze dienst 'Nieuws uit Afrika' (en meteen Belga 1 s in

komsten) gevoelig de hoogte zouden ingaan. 

Opgemerkt dient te worden dat, en dit tot in de laatste 

jaren van het koloniaal bewind, geen enkel Belgisch of 

vreemd persorgaan een vast korrespondent had behalve Belga. 

De dagelijkse nieuwsberichten 'Belga-Leo' werden dan ook, 

als enige bestendige bron, rijkelijk gebruikt door de Bel

gische dagbladen en de buitenlandse persagentschappen. (1) 

Dit betekende eveneens dat de inzameling en de versprei

ding van nieuws over Kongo in uitsluitend Belgische handen 

l'las. 

Het tweede doel van de Kongodienst was : De Kongolese per s 

en radio een Algemene Nieuwsdienst ter hand te stellen, juist 

zoals Belga dat deed voor de Belgische pers en radio. 

Terug een kwestie van rentabiliteit dus. Het kwam er immers 

op aan, zo geloven we, Belga een groter afzetgebied (lees 

meer abonnementen rp éénzelfde dienst, dus meer inkomst en 

en vandaar een hogere rentabiliteit) te waarborgen en lan~s 

deze weg de (toen eerder benarde) financiêle toestand van 

het agentschap terug gezond te maken en haar een ruimere 

ekonomische basis te verschaffen. 

"La base économique" - schreef D. Ryelandt in één van 

zijn artikelen (2) -"d'une agence, c'est la presse de son 

pays. Or cette presse peut être une base un peu étroite -

et c'est le cas en Belgique ; ou être une base peu solide 

et trop pauvre - et c 'est le cas en France 11
• 

Il y avait en Belgique, voici un demi-siècle , 105 j our 

naux quotidiens. Il en reste 45. Sur ce petit nombre , il n' y 

en a pas 15 qui soient des entreprises vraiement prospères . 

(1) BELGA : op.cit. p. 19 
(2) DANIEL RYELANDT Agences de Presse - extrait de l a Re v:.,~e 

Générale Belge (n° 67 - Mei 1951) p. 15. 
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Les journaux se vendent wop bon marchés ; ils ont des res

sources limitées et des charg es fort lourdes. Ils ne peu

vent payer à une agence des redevances qui permettraient 

à celle-ci d'étendre ses servlees et donneraient plus d'élas

ticit é à ses ressources . Ils sont trop peux nombreux à 

payer ses red e vances. Les postes de radio qui ont un 11 jour

nal p ar l é" pai e nt e ux aussi, des abonnements, en r a pport 

avec l 1 étendu de leur public. Mais cette recette n e peut 

compenser ~~~~~~ff~~~~~~-~~-~2~Q~~-~~~-i2~~Q~~~~~ (l) 

Dit zoeken n aar een fina nciee l meer stabie l e ba-

sis lag volledig in de lijn van Belga's politiek van onafhanke -

lijkheid. 11 Het a gentsch ap 1
' - zo staat te lezen in een verslag 

van de raad vnn beh eer (2) - "wil volkomen zelfstandig bl i j 

ven en het bestrijdt z ijn uitgaven derhalve integraal uit 

zijn handelsink oms ten . Deze stelregel moet blijven ge lden. 

De nieuwsdienst e n va n het agentsch ap vJorden aangeboden t egen 

normale tarieven . Iedereen kent zijn c liênt e l e. De bron van

waar zijn bericht en komen wordt steeds verme ld en het be 

taalt voor dit nieuws steeds de vastgestelde pri j s . De 

vertegenwoordi ~ers v a n de dagbladdirekteuren houden, door 

toedoen van het Technisch Comit é , t oe zicht over de afge -

(l) 11 L 1 Agence Reuter" - zo schreef dezelfde auteur in 195 6 -
11 ap p arti e nt à l' ensemble de la pres se bri t tannique _, aus t:c"-
li enne et néo-zéelandaises. A.P. (As soc i a ted Pre ss) aux 
journaux amér icains . Be lga, elle, n' a comme proprié t&ires 
que l es journaux belges, a uxquels s 1 ajouteront peut-être 
un jour les journaux congalais et luxembur geois, qui sont 
d ê j ~ ses clients. Cela fait une base un peut ê trolte, 
comparée à celle desagences an g losaxonnes. Et c' es t bi en 
pourquoi Be l ga ne peut avoir partout ses informateurs à el ·· 
le , car e lle n 1 a pas le moyen de ce payer tout ce p erson
nel et les frais d e transmission spéciaux que l e ur travail 
entraîner ai t. Elle doit s 1 assurer les servic e s d 1 agenc 2s 
étran gêres, dont l 1 étendue et la variét é permett ent d'ail
leur s de recouper les nouvell"E::s- et de ëömb l er -par ·1'·,\:i c 
l es l a cunes de l 1 autre". (In Prob lêmes de l 1 Inforrnat i on -
1956 pp. 3-Lf). 

(2) Belga-dokumentat i e Seminarie van Pers en Kommun i kati2 -
wetenschappen R.U.G. : Verslag van 26 f ebruari 1947 
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sloten contracten en over de tarieven en de werkvvij ze van 

Belga. Op deze wijze is het agentschap gevrijwaard tegen 

iedere mogelijkheid van geheime invloedswerking van recht

streekse of verkapte overheidssteun, en van inpalming 

door delden:r1 
• 

Maar dat alles neemt niet weg dat de Afrikadienst een 

zware dobber was (en spijtig genoeg altijd bleef) voor de 

Belga-begroting. Men was aan deze onderneming begonnen in 

het duidelijke besef dat de dienst zeker de eerste tien 

jaar niet rendabel kon zijn, doch ook in de hoop dat zulks 

op lange termijn wel het geval zou zijn. Of Belga-Leo ooit 

aan de (financiële) verwachtingen heeft beantwoord is voor 

ons eerder moeilijk na te gaan. Men mag wel geredelijk 

aannemen dat de Afrikadienst tijdens de hier besproken 

periode (dus tot 1950) steeds decifitair is geweest. (1). 

Naast de twee reeds eerder genoemde betrachtingen ~ een 

betere wederzijdse nieuwsvoorziening van Belgiê en Kongo 

en het aantrekken van nieuw cliênteel in Belgiê, en voor a l , 

in de kolonie - dient ook nog vermeld te worden dat het 

kantoor te Leopoldstad nog een andere reden van bestaan 

had : het filiaal te Leo moest Belga's 'veiligheidsbasis' 

(zo noemde men het) zijn. Op aandringen van f,1. Travailleur 

zou men - de zwerftocht : ~n Belga tijdens de tweede wereldoor 

log indachtig - Belga-Leo zo uitbouwen, dat het in tijd van 

oorlog en bezetting van het Belgische grondgebied, als 

( 1) Daar \<Jaren de ui termate hoge overseiningskos ten, dé 
zwakke plek van de Kongodienst, beslist niet vre e md 
aan. De kosten veroorzaakt door de telegrammen van de 
Kongolese korrespondenten aan Belga-Leo (dat werkte 
met een eigen binnenlandse korrespondent) bleven wel 
relatief stabiéili,doch de overseiningskosten voor de 
verbinding Brussel-Leo (en omgekeerd) varieerden sterk 
van maand tot maand naar gelang de gebeurtenissen en 
konden soms zeer hoog oplopen. 
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toevluchtsoord voor het agentschap dienst kon doen. 

Deze idee rechtvaardigde toendertijd de bouw van twee 

woonhuizen, terwijl er eigenlijk slechts één enkel n od i g 

was. 

In 1950 kende dit Belga-bureau te Leopoldstad nog een 

snelle groei. Beetje bij beetje werd de technische uit 

rusting aangepast en uitgebreid, steeds meer personeel in 

dienst genomen. Einde 1959 seinde Belga-Leo aan zijn abon

nés in Afrika ongeveer 20.000 woorden per dag, terwijl het 

er ruim 2.500 naar Brussel stuurde. Een belangrijke stap 

vooruit was de eerste vaste telexlijn Brussel-Leo in 

1955, Voortaan kon het nieuws immers per telex worden 

overgeseind. In 1958 startte men met een ·wekelijks niemTs 

bulletin "Congo et Afrique Noire" dat in Kongo en België 

veel bijval oogstte. In 1960 werd Belga-Leo door de Kon golese 

regering genationaliseerd en in april 1961 besloot de raad 

van beheer om financiële redenen het werk in Afrika volle 

dig te staken. 



§ 3 HET BELGA- INCIDENT 1948. 

In 1948 deed zich een konflikt voor tussen Belga en de 

regering Spaak (Socialist-C.V.P . ). 

Belga h ad op 4 maart van dat jaar mee gedeeld dat ge 

ruchten over een mogelijke devaluatie van de Belgische 

munt de ronde deden . Dit werd haar door de regering zeer 

kwa~k genomen. Deze zou bovendien, zonder het resultaa t 

van een door haar gevraagd gerechtelijk onderzoek af t e 

wachten, een aantal sankties tegen het agentschap tr e ffen. 

De reg ering zegde al haar abonnementen op en het N. I.R. werd 

verplicht hetzelfde te doen. Belga moest niet langer in

staan voor de verspreiding van de regeringsmededelingen. 

De r egering zou dit voortaan zelf doen. Zij verbrak alle 

b and en me t het agentschap, zelfs op het redaktionele vlak. 

Van regeringszijde dus wel een ongewoon heftige reaktie. 

Sommige kranten lieten doorschemeren dat eerste Minister 

Sp a ak Belga tot e e n staatsagentschap wenste om te vormen. 

Zover kwam het echter niet . Het gerechtelijk onderzoek 

i·Jerd zonder gevolg geklasseerd en na ong eveer 2 maanden 

wa s d e toes tand terug min of meer genormaliseerd . 

Een konflikt van voorbijgaande aard dus en op zi chzelf 

ge zien vrij onbe langrijk. We zullen het nochtans uitvoe

rig behandelen omda t naar aanleiding van dit incident 

een aant a l ~~l degelijk ~eer interessante onderwerpen i . v. m. 

Belga ter s prake kwamen in de pers, . ...... . e n waars chijn-

lijk ook elders. 



Zo bijv. Aandeelhouders~ abonnement van het N.I.R. , 

coBperatief stat uut, gekontroleerde bericht geving, 

gebouwen, invloed van kapitaalmachten, Kongodienst~ 

ondermijning van 's lands krediet, onafhankelij k

heid van Belga, officieus agentschap, persvrijheid, 

politieke partijen, rechtzettingen, regeringsabonne

menten, reger ingsmededelingen, verhouding Belga-Re

gering, staatssteun, Technisch Comité, verantwoorde 

lij khe i d van Be l ga, verifikatie van berichten, 

Vlaamse redaktie, financiele voordelen . 

Maar daarover later meer. Nu eerst het verhaal van 

het bewuste incident . Daar gaan we. 



Tijdens de laatste dagen van februari en de eerste dagen van 

maa~ 1948 zinsspeelden verschillende Nederlandse en Engelse 

bladen (o.m. The Financial Times) op het bestaan van een plan 

tot gezamenlijke devaluatie van de Engelse, Belgische en Neder

landse munt. 

Op 3 maart publiceerde Belga hierover een uittreksel van 

een artikel dat werd overgenomen uit een Nederlandse krant. 

Ook op 4 ~aart, dag waarop de Konferentie der Vijf een aan

vang nam, bleef dit gerucht de ronde doen. In de loop van de 

voormiddag hoorde een reporter van Belga in de wandelgangen 

van 'Buitenlandse Zaken' spreken over een voorstel dat door 

een delegatie (naar alle waarschijnlijkheid de Engelse) aan 

de deelnemers ter diskussie zou voorgelegd worden. De inhoud 

ervan betrof een gezamenlijke devaluatie door de deelnemende 

landen. Toen deze reporter een hoge personaliteit, die zeer 

goed was ingelicht over het doen en laten van de Konferentie, 

ondervroeg over de gegrondheid van dit gerucht, antwoordde deze 

dat dit "inderdaad juist was en dat hierover reeds besprekin~en 

hadden plaatsgehad tussen de delegaties 11
• Hij voegde hier veel

betekenend aan toe : "Trouwens, U hebt toch gezien dat de he

ren Spaak en Rendel gisterenavond een lang onderhoud hebben ge

had" ... Na een aanvankelijke weigering stemde deze persoon na 

derhand toch in met de publikatie van deze mededeling,op voor

waarde echter dat zijn naam onbekend zou blijven. (1) 

De betrokken reporter overhandigde dit bericht aan M. Seyl, 

en deze op zijn beurt aan M. Ryelandt. Ryelandt schrijft hier

over onder meer : (1) "Ik onderzocht met M. Seyl, en later met 

"hem en de reporter in kvvestie, dit bericht. 'V-Tij brachten 
11 enkele wijzigingen aan. Zo voegde ik er name lijk aan toe 

"dat van officiële zijde geen enkele bevestiging van dit 

"gerucht was gegeven. 

en verder : "De heer Seyl, stond enigszins terughoudend tegen

"over de opportuniteit van een dergelijke publikatie. Ik voor 

"mij was van oordeel dat er geen bezwaar bestond het nieuws 

"te verspreiden. Officieel om bevestiging verzoeken leek mij 

( 1) Ryelandt-Nota van 6 maart 1948. - BELGA-DOKmilENTEN. 



'1 04 . 

"overbodig , vermits de officieuse bevestig ing genoeg z~ker
"heid verschaft e over de aard zelf van de aangelegenhe ld. 
11 Bovendien, officieel door ons ondervraagd zou elke minis-

11ter• of kabinetschef toch verklaard hebben dat men dit be

"richt niet moest p:;_b lic eren . Een derr;e 1ij ke gedrags lijn 

"immers wordt steeds gevolgd l·Janneer het gaat over staats

"zaken of internationale onderhandelingen. 

Ook : "Ik had zekerheid omtrent de juistheid van :he t ber icht 

"en vermits het enkel het bestaan van een voorstel vamvege 

"een buitenlandse mogendheid beleendmaakte, zou het de pu

"blieke opinie niet in beroering brengen. Bovendien had de 

"betrokken reporter me gezegd te wete n dat de re gering een 

"dergelijk plan vijandig gezind was. Dit kon mij enkel 

"aanmoedigen in mijn beslissing het bericht te publiceren 

"en daardoor het publiek in te lichten over een projekt 
11 dat zeker protest zou uitlokken. 

Het agentschap publiceerde dan ook rond 12 u. 30 het volr;ende 

beric:1t : (l) 

- In de kringen van de Konferentie doet het gerucht de ronde 

dat één der delegaties, naast de onderwerpen ingeschreven op 

de dagorde, een voorstel zou hebben ingediend volgens het

welk de valuta 's van de vijf vertegenwoord i gende landen een 

wij z i g ing zouden ondergaan wat hun pariteit ten opzichte 

van h et g oud betreft zonder dat er enige verandering zou op

treden in de wiss e lkoer s van deze devizen zelf. Van offi

ciële zijd e werd g een enkele bevest i g ing van dit bericht 

gegeven . 

Men d 2nkt dat h t...~ lange onderhoud van cJ.e he:er Spaak, 

vJoensdagavond, me t Sir Georcse Rendel, ambassadeur van 

Groot-Brita nnië en l e ider van de Britse delegat ie , op dit 

onderwerp b etrekking moet hebben . 

Enke l de Echo de la Bourse nam het bericht over in ZlJn mid

dageditie. De me este kranten ma akten er wel terloops melding 

van in hun avondeditie, samen me t e en aantal andere geruchten 

die eve neens de ronde deden. 

(l) La Libre Belgique 5 maart 1948. 



In de loop van de namiddag vroegen verschillende instanties 

om annulatie van dit bericht. De direktie liet weten dit niet 

te kunnen doen. Zij was wel bereid elke loochenstrafring dien

aangaande, zo deze werd gegeven, te publiceren . Het Ministerie 

van Financiën verklaarde dat het onjuist was dat het onderhoud 

tussen de heren Spaak en Sir Geor ge Rendel betrekking had gehad 

op dit onderwerp. De Britse ambassade en Schatkist ontkenden 

de bewering dat de ambassadeur van Groot-Britannië aan de Bel

gische regering een ge lijktijdige devaluatie had voorgesteld. 

Belga publiceerde nog diezelfde dag deze drie berichten. De

ze hadden evenwe l al len betrekking op het tweede deel van de 

mededeling. Ryelandt vertelt hierover : (1) 

"Ministers en kabinetschef raakten opgewonden en het regende 

"telefoontjes. Te 16 uur 20 de heer Magain (2) ; te 18 uur de 

"heer Ha u ters ( 3), die me, in naam van de Heer 3€yfert ( 4) 

"vroeg of ik wist vJie deze informatie had doorgegeven. Ik 

"antwoordde dat dit inderdaad zo was, doch zijn naam niet 

"wenste bekend te mal{en . 

Over zijn gesprek met Minister Eyskens (5) schrijft hij o.m. : 

"Toen ik hem vroeg of hij een rechtzetting verlangd e verzocht 

"hij me onmiddellijk een bericht te publiceren vJaarin wordt 

"gezegd dat onze inlichting vals v'Jas. Ik drong aan om te vJe

"ten op well{ punt en na duizend en één moeilijkheden zei hij 

"JB:;terlijk dat 'het gesprel{ tussen de heren Spaak en Rendel 

"niet had gehandeld over een voorstel tot wi jziging van de pa

"riteiten tussen de munten'. Ik vestigde de aandacht erop 

"dat hierdoor het ger ucht zelf ni et werd antkend. 

( l) BELGA- DOKm.mNTEN : Rye landt-nota van 6 maart 19 48 
(2) Kabinetschef van de Minister van Financiën 
(3) Attaché bi j de Persdiens t van Buitenlandse Zaken 
(4) Kabinetschef van de Eer s te Minister 
(5) Minister van Financiën 



En verder : "De rechtzetting vanwege de Britse Ambassade 

nsloeg op een zaak waarvan wij niet eens gesproken hadden, 

"dat namelijk de Britse ambassadeur aan de Konferentie een 

"devaluatie zou hebben voorgesteld. ( l) 

De regering achtte het bericht van Belga van zo grote betekenis 

dat zij er op 5 maart een gedeelte van de wekelijkse kabinets

raad aan besteedde. Na afloop hiervan werd een communiqué uit

gegeven (2} waarin o.m. werd gesteld dat de door Belga verstrek

te inlichtingen volkomen vals waren - en reeds werden tegenge

sproken -, dat besloten werd een onderzoek in te stellen en al 

de bijzondere voordelen af te schaffen die de Staat het agent

schap had ingeruimd. 

Belga repliceerde onmiddellijk en publiceerde nog dezelfde 

dag Nen bericht waarin er op gewezen werd dat (2) 

l) de informatie niet was doorgegeven onder de vorm van een 

communiqué, (3) en enkel een gerucht weerghf dat de ronde 

deed . 

2) verifikaties het feit bevestigden. Het was dus Belga's plicht, 

als informator, dit nieuws door te geven. 

3) er niet gezegd werd dat het gesprek tussen de heren Spaak 

en Rendel handelde over de devaluatie, wel dat zulks werd 

vermoed. Bovendien werden de officiële rechtzettingen 

hierover onmiddellijk eepubliceerd. 

4) Belga er zich over verbaast dat een gerechtelijk onderzoek 

werd bevolen, terwijl zij toch enkel het bestaan van een voor

stel uitgaande van een buitenlandse delegatie heeft bekend
gemaakt. 

(l) Naderhand bleek dat dit bericht verspreid werd door 
France Soir in zijn middageditie van 13 uur . Het Belga
berlcht bereikte AFP slechts te 14 uur 30. 

(2) Nation Belge van 6 maart 1948. 
(3) Dit zijn teksten die door het agentschap verspreid werden 

doch waarvoor Belga niet verantwoordelijk is : mededelingen 
vanwege min~st~riêle departementen of andere overheidsdiens
ten, privé-organismen, theaters, enz . .. 



5) Bega geen toelagen ontvangt van de Staat . De door de 

Staat betaalde gelden vormen enkel en alleen een vergoe

ding voor de bewezen diensten. (l) 

Op 6 maart, tijdens de zitting van de Kamer, kommentarieerde 

de Eerste Minister de beslissing van de regering in ongewoon 

scherpe bewoordingen. ( 2) Hij \'lees erop dat sommigen voordeel 

uit het bericht hadden gehaald en verweet Belga haar ondoor

dacht gedrag. 'De waarheid is', zo ze~ hij, 'dat een agentschap 

door een dergelijk bericht te publiceren, zonder zich zelfs de 

moeite te getroosten de juistheid ervan de kontroleren, een on

vergeefelijke lichtzinni gheid, ofwel een misdaad tegenover gans 

het land, begaat. Of Belga nu heeft gehandeld uit lichtzinnig

heid of met kwade bedoelingen, het agentschap moet gestraft wor

den'. 

De re gering nam het Belga o.m. kwalijk dat men had gewe i gerd 

het bericht gewoonweg in te trekken doch om een officiële recht

zetting had verzocht. Ook dat het agentschap op de vooravond uit

treksels uit een artikel van een Nederlandse krant, De Tijd 

had gepubliceerd, vmarin gewag werd r;emaal<:t van een ge lij kt ij di ge 

devaluatie. 
• • A In een nota, op ges te ld door de sè:cretarls van de Mlnsterraad 

en s ericht aan alle leden van de regering , werden de ministers 

verzocht een einde te maken aan alle subsidies, rechtstreekse 

of onrechtstreekse, en voortaan geen enkel communiqué meer aan 

Belga door te geven. De Minister van Openbare Werken werd · 

uitgenodigd het agentschap uit ~ lol<alen - deze waren staat s·· 

eigendom - te laten verdrijven. 

(l) Be l ga heeft namelijk de taak aanvaard de officiële mede
delingen aan de pers over te maken, terwijl een aantal 
ministeries de berichten van Belga ontvangen tegen bet a ling 
van een abonnementsprijs. 

(2) La Dernière Heure van 7 maart 1948. 



Nog op 6 maart schreef De Nieuwe Rotterdamse Courant (l) 

De zeer duidelijke wijze, waarop van bevoegde zijde alle 

devaluatiegeruchten zijn gedementeerd (o.m. door Minister 

Eyskens te Brussel en door Minister Van Acker te Antwerpen) 

heeft natuurlijk een stimulerende invlued gehad op de beurs. 

Reeds bij de opening gisteren ging het er te Bruss e l levendig 

aan toe en de noteringen stegen vrij snel in alle afdelingen . 

Bijzonder groot was de belangstelling voor aandelen van i:..i.ZE!F_

ondernemingen en steenkoolmijnen. In de loop van de dag be gon 

de belangstelling een weinig te tanen en ging men hier 

en daar tot v-rins tnemingen over, maar de stemming bleef in het 

algemeen vast. 

La Gazette de Liège (2) meende dat het de publikatie van het 

bericht zelf was geweest, die de ~udprijs plots de hoogte i n

joeg. ( 3) 

Op 9 maart deelde o.m. Le Peuple mee : (4) 

De regering heeft bekendgemaakt dat een gerechtelijk onder

zoek werd ingesteld ten laste van het Agentschap Belga. Dit 

op basis van het artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 19 
juli 1926 en het artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 

3 december 1934. Hierin worden de maarregelen omschreven d i e 

de bestraffing tot doel hebben van berichten of inlichtingen 

die 's lands krediet ondermijnen. 

La Dernière Heure liet op 10 maart in een kort bericht weten 

(5) 

De Prokureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Brusse l heeft 

(1) Nieuwe Rotterdamse Courant van 6 maart 1948 
(2) Gazette de Liège van 6 maart 1948 
(3) Ryelandt merkte in dit verb and op : Het was slechts op 

5 maart en niet op 4 maart da t de beursnoteringen plots 
de hoogte ingingen. 

(4) Le Peuple van 9 maart 1948 
(5) La Dernière Heure van 10 maart 1948 
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de klacht ontvangen, aangekondigd door de heer Spaak tijdens 

de Kabinetsraad van vr ij dag jl. ten last e van het Agentschap 

Belga. De Prokureur des Konings kreeg de opdracht inlichtin

gen in ter 'vinnen. De eerste werkzaamheden vierden dinsdagmor

gen uitgevoerd en een afgevaardigde van het Parket begaf ziel! 

naar de zetel van het Agentschap (1) 

Deze krant voegde daar op 11 maart aan toe dat, wijl een ge

rechtelijk onderzoek volledig normaal kan genoemd, dit veel 

minder het geval is voor de overige aangekondigde maatregelen . 

De intr ekking van de zogezegde 'voordelen' leek haar totaal 

nutteloos en bovendien uiterst betwistbaar . Ofwel onderschreef 

de staat deze abonnementen uEwerkelijke noodzaak, en dan be 

grijpt men moeilijk hoe de eenvoudigeverspreiding van een be 

richt deze abonnementen van de ene dag op de andere overbodig 

kan maken_, ofwel waren een aantal ab onnement en inderdaad over

bodig en vormden zij dus enl{el een middel om Belga onrechtstreeks 

onder druk te kunnen zetten. Men besloot met de bedenking 

De regering toonde zich in deze zaak veel te zenuwachtig. 

Het is geweten dat een aantal politiekers, en in het bijzonder 

de heer Spaak, reeds lang dromen van een nieuwsagentschap in 

handen van de Staat . Wij zijn in België nog niet rijp voor 

dirigisme en etatisme in de sektor van de informatie . Di t 

incident mag geen voorwendsel genoemd worden voor de realis ati e 

van een dergelijk projekt. (2) 

Ook La Nation Be l c e (3) verklaart zich tegenstander van een 

officieel persagentschap. Vers l'Avenir (4) spoort de regering 

aan tot meer toegeeflijkheid. Het zou , zo meend e men, spijti g 

zijn indien haar onverzoenlijkheid verkeerd zou begrepen worden. 

(1) La Dernière Heure van 10 maart 1948 
( 2 ) Dernière Heure van 11 maart 1948 
(3) Nation Belge van 11 maart 1948 
(4) Vers l'Avenir van 11 maart 1948 



In een áantal kranten kan men de vol~ende dagen art i kels 

aantreffen waaruit blijkt dat het incident ongewone propor

ties heeft aangenomen. Zo o.m. in 

- B~t Volk (l) : Poging om de berichtgeving te nationaliseren ? 

Belga ' s vergi ss ing is geen reden om de onaf

hankelijkheid van dit persagentschap te fnuik en . 

-· La Fl2.ndre Libérale ( 2) · : Un I mpair de Pouvoir. 

-Vers l'Avenir : Perseverare Diabolicum. (3) 

- ~~~è~~ (4) : L'Affaire Belga - Liberté de Presse et Cré dit d e 

l'Etat . 

- Het Laél.tste Nieuws { 5) De r eger ing en Belga. 

Naar aanleiding v an een onderzoek 

Een tweevoudig uitzicht. 

- L~_Li[?_re Be l g ique ( 6) : Le Gouvernement et l 'Agence Be l t;8. . 

- fhare (7) : Des ~oix s'élèvent dans la Prese. 

·· I~e ~e~J2l~ ( 8) : Presse Dirigée ? 

- fron t (9) La Be lle Gaffe . 

·- Nieuwe Gids (10) : No g over het Belga-incident. 

Herhaaldelijk wordt benadrukt dat Belga enkel een gerucht, dat 

werkelijk de ronde deed, medegedeeld had en dus enkel zijn plich t 

2 1 r· 
...!.. ....... inforlT'a tor heeft vervuld. Talrijl<:e bladen lat en horen da :~ 

zij niet::; van een staats agentschap ~rrillen we t en en waarschuwe n 

de regering tegen elke poging het agentschap onder staatst oe 

zi ~ht te stellen of onder een leiding die de regering ter wilJe 

zau z ijn. Dit zou in strijd zijn met de persvrij~eid. 

Be l ga moet onafhanke lijk blijve n. 

(l) van 12/3 /1948 
(2) van 12/3/1948 
(3) van 12/3/1948 
( 4) van 13/ 3/1948 
(5) van 13/3/1948 
(6) van 13/3/1948 
( 7) van 13-14/3/1948 
(8 ) van 13-14/3/1948 
(9) van 14/3/1948 
(lo) van 16/3/1948 



Ondertussen bleek dat het de regering menens was. Op 15 maart 

ontving Belga van het NIR het bericht dat het lopend kontrak t 

gestaakt werd. (l) De Nieuwe Gids wist hierover mede te delen 

- Voor zijn berichten was het NIR ge abonneerd op Belga. Verleden 

jaar had het NIR reeds zijn montrakt opgezegd, in het kader 

van de inkrimpingen die door de heer Van Acker bevolen vverden. 

Daar het e eh ter onmogelijk bleek een nieuvJsberichtendiens t t e 

verzekeren zonder bronnen van inlichting, had het NIR in 

nov. 1947 opnieuw erin toegestemd een abonnementscontract met 

Belga aan te gaan, contract dat nog voor de on~ertekening er

van in werking trad. Dit coRtract werd goedgekeurd door de 

Permanente Afgevaardigde van de Ninister van Verkeersw·ezen bij 

de Radio, de Direkteurs-Generaal en door het Comité van het 

Beheer. Het werd verleden week definitief ondertekend .. . 

maar niet aan Belga teruggezonden . ( ... )Het gevolg is dat 

beide Nationale zenders zullen ingelicht worden door een bui

tenlands persagentschap ( . . . . ). 

Ook de kwestie van het geboUt:! kwam in dit artikel ter sprake : 

- Belga betrok het vorige ~okaal van Belgapresse, een agentschap 

dat tijdens de oorlog werd opgericht en na de oorlog ontbond8n. 

Dit gebouw stond onder sek\'rester en werd in 1947 door de 

Staat opgeëist. Na deenderhandelingen met de bevoegde minister ~ 

kreeg Be lga de schriftelijke toelating en verzekering, dat het 

niet ontijdig uit deze gebouwen zou verdreven~orden. Verleden 

week ontving Belga het bericht , dat dit schrijven als nieti g 

diende beschouwd te worden. Het agentschap kan dus i eder o

genblik uitgedreven worden. (2). 

Volgens een 'Vertrouwelijke Belga-Nota' (3) riep de Kabinetschef 

van de Eerste Minister op 16 maart een aantal krantendirekteurs 

samen, om te onderzoeken hoe, van nu af aan, de re-

(l) Sinds 15 maart stuurde het agentschap dan ook geen berichten 
meer naar de twee nationale zenders. 

(2) De Nieuwe Gids van 16 maart 1948. 
(3) Belga-Dokurnenten ; Note Confidentielle van 25 april 1948 . 



gering, zonder Belga als tussenpersoon, haar mededelingen aan 

de pers zou overmaken. Men verzocht de kranten eveneens aet 

initiatief te nemen tot de oprichting, onder de vorm van een 

coöperatieve,van een persagentschap. Dit zou heftig protest 

hebben uitgelokt vanwege de aanwezige direkteurs, die lieten 

verstaan dat zij de regeringsmededelingen verder langs Belga 

wensten te ontvangen. Men was tevreden over Belga. Dit had 

misschien niet de juridische vorm van een coöperatieve, het 

bood er in 1·1erkà.ijkheid dan toch al de praktische voordelen 

van, vermits de pers kontrolebevoegdheid bezat en deelnam 

aan het beheer van het agentschap. Toen de Kabinetschef dit 

in twijfel trok, maakte een der aanwezigen zich boos, zeggende 

dat hij het nu toch wel weten kon, daar h:ijzelf zitting had 

in het Technisch Comité en lid was van de raad van beheer van 

Belga. Hieruit bleek nogmaals hoe weinig de leden van de 

regering wisten over de interne organisatie, meer bepaald 

over de verhouding met de pers, van Belga. (1). (2). 

Op 17 maart schrEef Le Peupl~ in een klein berichtje : (3) 

Sommige kranten laten doorschijnen dat de regering een 

wijziging wenst door te voeren in de direktie van Belga . 

Zij zou er zelfs aan denken een door haar gemontroleerd 

agentschap op te richten. 

Wij vernemen echter uit goede bron dat dergelijke veronder

stellingen totaal ongegrond zijn. 

(1) Het T.C. was in 1948 samengesteld uit 8 krantendirekteurs. 
( 2) De samenstelling van de Raad van Beheer i n 19 48 1·1as als vol,zt 

- Graaf Adrien van der Bu~ch (Voorzitter-
Jean Willems (ondervoorzitter : aangeduid door de pers ) 
Daniel Ryelandt (Afgev. Beheerder en Direkteur-Gener aa ~) 
Graaf Louis de Lichtervelde (Beheerder) 
Marzoratti Alfred 
J.Finet (Direkteur van La Nation Belge-) 
J. Burton (Direkteur van De Niem1e Gazet) 
L. Delsinne (Direkteur van Le Peuple) 

(3) Le Peuple van 17.3.1948 



Niet a lle kranten echter dee l den die men i ng. Nog op 17 maart 

publiceerd Phare een artikel (l) met de titel 'Liberté d'in

formation1, waarin e l ke pog ing vanwe ge de regering om het 

agentschap onder haar kontrole te plaatsen, werd afgekeurd. 

De mening van een croot deel van d e Belgische pers werd nog het 

best weergegeven door La Nation Belge (2) die, onder de ti-

tel "Une Affaire qu'il conviendrait que l'on ramenat à son 

exacte mesure'1
, er o.m. op wees dat de regering overdreef. Ha ar 

strengheid kan, zo meende het b l ad, niet anders meer uitgele gd 

worden dan a ls een poging Be l ga te 'wurgen ' en te vervangen 

door een 'regeringsagentschap'. ( 3 ). Deze bewering wordt des 

t e gelooflijker, zo men bedehkt dat het , sedert de bevrijding 

niet de eerst e maa l is dag geppogd wordt ons een regime van 

gekontro l eerde berichtgeving op te dringen. Herinneren we maar 

a a n h e t ' Ministerie van Informat ie' dat echter vlug failliet 

g ing , jui s t omdat onze pers zo erg geste ld was op haar vrij

heid van informatie. Een ge lijklopend initiatief, zo beweerde 

de krant, zou nu , en om dezelfde redenen, tot mislukking ge

doemd zijn. 

Ha t e r o ok van was, feit is dat Belga geen regeringsrned ed e linz E.: :• 

me e r ontving. Deze werden rechtstreeks, per telegram, d oor 

de regering zelf aan de kranten toegestuurd . Wat dan weer van

wece sommig e bladen bijna spottende kommentaren uitlokte : 

Zo bijv. in La Nouve lle Gazette (4) Q§_~~~Q[~~~~~~2Q_9~~~

g~~-~- ~~~~~~~~~~ -~~-~~~~~ ~ · 

e n in Het Volk (5) De heer Spaak speelt ze lf voor persage~t 

schflp. 

Ter verklaring van de titel volgde dan d it relaas : 

Op woe nsdagavond ontvingen wij op de redakt i e een telegram 

(l) Ph a r e van 17/3/1948 
(2 ) La Nation Belge van 17/3/1948 
(3) De St a ndaard schreef op 20 / 3/19 48 : Vermoedelijk wil men 

van Belga een parastata l e instelling maken, die aan de 
regering zou ondergeschikt zijn en waarvan de leiding 
gr o t e ndeels aan part ij genoten zou worden toevertrouwd. 

(4) La Nouvelle Gazette van 20/3 /1948 
(5 ) Het Volk van lB/3/1948 



met de hoofding : Mededeling van het Gouvernement. Daar dit 

telegram, in tegenstelling met de gew one regeringstelegram

men geen nstaatstelegram" vras en ons slechts laat in de avond 

bereikte hadden wij ongeveer een half uur in alle richtingen 

moeten telefoneren om de bevestiging te krijgen dat het hier 

niet ging om een mystificatie maar I•Jel degelijk om een tele

gram uitgaande van het Ministerie van Justitie. 

Toen wij naar de reden van dit ongewone gedoe vroegen werd 

ons uit officiële bron medegedeeld dat alle ministers - dus 

ook de C.V.P.-Ministers - dinsdag van de Eerste Minister bevel 

ontvingen, met het oog op de uitschakeling van Belga, in de 

toekomst alle officiële mededelingen van hun departement over 

te rnaken aan het Kabinet van de Eerste Minister, dat voor de al 

of niet-verspreiding onder de dagbladen zal zorgen. Slechts 

in uiterst dringende gevallen, zoals dat van hogervermeld 

telegram, mogen de verschillende Ministers zich rechtstreeks 

tot het postkantoor wenden dat van de Eerste Minister instruc

ties ontving voor de verspreiding( . ... ) Dit telegram werd 

in Brussel-Centrum afgegeven te 17 uur 57 en wij kregen het 

op ons Brussels kantoor te 19 uur 15, ttz. l uur en 30' na 

de uitgifte en dan was het nog omdat het een dringend geval 

was, waarvoor minister Struye niet langs de Eerste Minister 

moest passeren. Wij vragen ons dan ook af wanneer onze con

fraters uit de provincie het bewust telegram zullen op tafel 

krijgen en met hoeveel vertraging de bladen de mededelingen 

van het "gouvernement" zullen krijgen wanneer ze niet uiterst 

dringend zijn. Neen, wij geloven dat de Eerste Minister 

zijn organisatie nog heel wat zal moeten verbeteren voor-

aleer hij zelf het persagentschap Belga kan vervangen. 

Het hoeft geen betoog dat het 'nieuwe systeem' geen volledige 

voldoening schonk. Anders gezegd (1) : De nadelen van 

(1) Belga-Dokurnenten ; Note Confidentielle van 25 april 1948 



deze werkwijze werden reeds vlug duidelijk en de rege

rinb adopteerde op dit punt een meer soepele houding. 

Na enkele dagen deed zij, officieus, terug beroep op 

Bele;a's diensten voor de verdeling van de meest ndringende 

en belangrijke mededelingen. 

Ook voor het probleem Kongo kwam men tot een 'modus viven

di'. (l) In die tijd bezat Belga namelijk een bijkantoor 

te Le opolds tad. Met de Belgische Radio was overeengekomen 

dat deze laatste , op eigen kosten, de overseining naar 

Kongo zou verzorgen van de Belga-berichten. Deze werden 

dan aan Be l ga-Leo overgemaakt in ruil voor nieuws uit Kon

go en de andere Afrikaanse landen. De breuk tussen Belga 

en de regering (en het NIR) beroofde dus niet enkel Radio

Leopoldstad, maar ook de Kongelese pers van nieuws 

uit Belgiê. Ook hier kwam men tot een 'officieus akkoord', 

n.l. tussen de Minister van Koloniên (2) en deze van Verkeers

wezen (3) onder wiens bevoegdheid de Radio ressorteerde. 

Het NIR bleef verder de berichtendienst van Belga ontvange n~ 

doch enkel voor "Kongolees 11 gebruik. ( 4) 

Waarschijnlijk op 25 of 26 maarthad Baron Ryelandt dan 

een onderhoud met de heer Spaak (4) Tijdens dit gesprek 

drong Ryelandt er o.m. op aan ndat het noodzakelijk uas 

dat Be l ga v66r 31 maart wist waaraan zich te houden aan

gaande de re geringsmededelingen en men het NIR zou toe

staan opniemJ de nieuv1sdiens t van Belga te ontvangen 11
, car 

il p a tauge terriblement en ce momentu. De heer Spaak zou 

hierop geantwoord hebben niet meer in een samenwerking 

met Belga te geloven . 

(l) Belga-Dokurnenten ; Note Confidentielle van 25 april 1948 
(2) P. Wigny (C . V.P.) 
( 3) A. Van Acker (Socialist) 
(4) Op 26 maart schreef Ryelandt : Wat Kongo betreft werd reeds 

een overeenkomst ber e ikt. 
in Be l ga- Dokurnenten Brief aan Graaf Adrien van der Burch 

van de heer Ryelandt op 26/3/1948 



Hij scheen vastbesloten, zo schreef Ryelandt} althans in 

zijn huidige gemoedstoestand, de reger ingsabonnementen niet 

opnieuw in voege te zullen brengen en aarzelt aangaande 

de voorlopige maatregelen die ik hem voorstel, omdat, zo 

zegde de heer Spaak, hij meent dat deze niet kunnen gevo l gd 

worden door een terugkeer van het statu quo ante . La ten 

we, zo voe gde hij daar aan toe, "alle administratieve en tech ·~ 

nische mededelingen achterwege laten. De overige moet U 

toch, om uw plicht als informator te volbrengen, aan uw 

abonnementen doorgeven langs de snelste weg". Hij beloofde 

niettemin de zaak opnieuw te onderzoeken v66r zijn vertrek 

naar Amerika. 

Vanaf 20 maart publiceerde de ~ers nog zeer weinig over 

hethele geval. De krantenberichten werden, om het zacht 

uit te drukken, schaars en men heeft er het gissen naar 

wat verder is gebeurd. In een (reeds eerder geciteerde) 

"Vertrouwelijke Belga- Nota" van 25 april wordt enkel ge

zegd : Op het ogenblik zijn onderhandelingen aan de gang 

die naar alle waarschijnlijkheid in de nabije toe

komst zullen leiden tot een bevredigende oplossing 

en de onafhankelijkheid van het a gentschap waarbcr

gen. Eén van de meest delikate kwesties waarover 

nog betwisting bestaat is de regeling van de redak

tionele verhoudingen tussen Belga en de reger ing. 

De huidige betrekkingen moeten de regering vooral 

overtuigen van de nooGzaak ge tuigenis a f te leggen 

van haar vertrouwen in Belga en a f t e zien van elke 

ppging tot kontrole of voogdij. 



11?o 

Op 2ê april werd het gerechtelijk onderzoek~ dat door de 

regering was gevraagd, af ges loten, en door de Prokureur 

des Konings, 'zonder gevolg' geklasseerd. 

Dit ontlokte aan Het Laatste Nieuws (1) o.m. de uit

lating lilat "het volstond de wetgeving op persgebied na 

te gaan om te weten, dat het daarop zou uitlopen. Een 

zaak die gemakkeli jk kon bijgelegd worden, werd op onno

dige wijze opgeschroefd. ( ... ) Het beste ware naar nor

male toestanden terug te keren( ... )." 

Men kende dus nog geen normalisatie van de toestand. 

Het was pas tijdens de Kabinetsraad van vrijdag 6 juni 

dat besloten werd de tegen Belga getroffen maatregelen 

in te trekken.(2). 

Volgens de Gazette de Liège (3) was dit onder meer het 

gevolg "van de stappen ondernomen door de 1<:rantendirekteurs 

die zetelden in de raad van beheer van Belga". (4) 

Ryelandt schreef : (5) De solidariteit van de pers be 

werkstelligde een spoedig herstel 

van de vroegere toestand. 

Op welke wijze juist, men tot een oplossing van het geschil 

(l) Het Laatste Nieuws van 23/4/1948 
(2) Dit betekende in principe dat zowel de Radio als een 

groot aantal ministeriële diensten opnieuw de ni euws
dienst van Belga gingen ontvangen. 

(3) Gazette de Liège van 7/6/1948 
(4) Dat waren toen : J. Burton, J. Fineten L. Delsinne. 
(5) Agences de Presse , 1951 



kwam is niet zo gemakkelijk te achterhalen. 

Een verslag van 4/5/1948 over een vergadering van de 

'Entente' (1) verschaft misschien wel een aanduiding en 

laat enigszins vermoeden waar het schoentje wrong. 

Daarin leest men o.m. : ( ) (3) 

J:Vi . Finet deelt mede, dat de Société Générale maar _!.700 

aandelen wenst af te staan aan de 'Entente' tegen de prijs 

van 300 Fr (driehonderd) per aandeel. 

De aankoop zou 510.000 Fr bedragen. 

De helft van de 'Entente', de andere helft voor de Federa

tie der Provinciën (4) 

In de schoot van de 'Entente' zouden de aandelen afgestaan 

worden volgens de belangrijkheid (oplage-i der bladen. 

Dit laatste punt blijft nog te onderzoeken. 

Het gevolg van deze aankoop is, dat de 'Entente' de 

meerderheid der aandelen van Belga bekomt wat tot gevolg 

heeft, dat Belga in de echte zin van het woord de dagbladen 

toekomt. Ook het financieel beheer zal gebeurlijk gron-

dig kunnen onderzocht worden. 

Wat van Belang is blijkt de oplossing van het geschil ree t 

de regering, die deze maatregel tot gevolg zal hebben. 

Inderdaad de twee beheerders Finet en Delsinne zullen zich 

met de ministers in betrekking stellen om er op te wijzen 

dat er nu geen sprake meer kan zijn van invloeden van 

geldmachten in Belga. 

(1) Entente der Brusselse Dagbladbestuurders. 
(2) Belga-Dokumentatie - Seminarie voor Pers en KommuDika

tiewetenschappen R.U.G. 
(3) Vóór 191+0 bezat de pers amper 62 aandelen op 5.000, te--

gen 2.813 einde 1948. -
(4) Verbond der Belgische Bladen ; groepeert de provinciale 

pers. 



Als de regering op haar houding terugkomt is de toe s·(~ ;:_~ r; ,, · 

van Be l ga niet slecht . 

Het def i c it over het afgelopen jaar, dat 200.000 Fr b e

draagt , is een gevolg van de regeringsmaatre ge l , d i e 

een verminder ing van 600.000 Fr medebracht . 

Iedereen betuigt zijn volled i ge instemming met de be

hend i ge wijze van h a ndelen van de heer Finet. 

Tot zove r over de "historie va n het incident 11
• 

Naar aanleiding van d it voorval kan men zich wel enke l e 

bedenkingen maken. 

Eerst en vooral dient ge zegd dat het bericht, zoals het 

door Be l ga werd verspreid, naar alle waarschijnlijkhe i d 

juist was . Verschillend e uitspraken van de heer 

Ryelandt lat e n dit ve rmoeden en bij Belga zelf werd ons 

met klem gezegd dat het geen vals, doch we l degelijk een 

juist ber i cht betrof. 

Of het ging om een ongewilde dan we l om een vr ijwillige 

en op zette lijke indiskretie vanwege een hooggeplaatst 

ambtenaar, l aten we in het midden. VJe l.Jillen echter de 

moge lij khe i d, dat Be l g a doelbewust werd misbruikt, ni e t 

uits luiten. Volgens de heer Stijns in het Laatste Nieuw s (1 ) 

wees a lles erop "dat indien Belga het veelbesproken be

sproken ber ~ cht heeft l a t en ve rschijnen, dit een gevolg 

was van inlichtingen en verk l arin ge n ook van hooggepla ats te 

Be l g ische zijde, die ech t e r in strijd gebleken zijn met de 

inzichten en het standpunt van de re gering 11
• 

(l) Het Laatste Nieuws van 23 apr il 1948. 



Feit is dat het bericht alleszins een weerslag heeft 

gehad op sommige beursnoteringen. Meteen zou ook, al

th2ns gedeeltelijk, duidelijk worden waar6m de regering 

zo ongewoon heftig heeft gereageerd. 

Het was ook zo, dat er reeds geruime tijd een gespan

nen verhouding bestond tussen Belga en de re gering. 

Dit wordt sprekend ge illustreerd in ~yelandt's verslag 

ov~r zijn onderhoud met de heer Spaak. Daarin schreef 

hij o.m. (l) : 

J'ai insisté auprès de Monsieur Spaak qu'il sépare ce 

problème de celui de l'INR et de celui des ~~!~~!Q~ê 

~Q~f!~~~~~-~~~~~-!~_gQ~Y~~~~~~~~-~~-ê~!g~. Sans ces 
relations, lui ai-je 

convena~lement notre 

souffre. Comme il me 

mon coté, fait grand 

notarument avec lui et 

dit, nous 
, ' . et me-c1er 

reprochait 

chose pour 

avec ces 

ne pouvons pas faire 

l'intérêt général en 

de ne pas avoir, de 

établir ces relations 

collaborateurs, je lui 

ai dit qu'il y avait peut-être là, en effet un man

quement de ma part, mais que nous n'étions guère en

couragés à renouveler des tentatives que nous sa-

vions vaines. Je lui ai rappelé son mot à Monsieur 

Léon Duwaerts, à qui il disait qu'il le recevait comme 

président de la Presse Cinématograhique, @g!ê_g~~!1_~~~~~ t 

Belga. 

Het blad Relève (2) gaf als haar mening te kennen dat 
11 depuis longterups les gouvernements successirs ont 

(1~ 3e l ga-Dokumenten : Brief aan Graaf Adrien van der Burch 
van 26/3/1948 

(2) Re l ève van 13/3/1948 



avec Belga les relations :tendues". En verder : "Depuis 

que nous avons des gouvernements oriéntés vers la gauche, 

cette situation s'sst aggravée. Les gauches se plaignent 

de trouver dans Belga une entreprise presque entièrement 

controlée par des hommes appartenant aux milieux qui 

leur sont opposés". 

Belga werd inderdaad gesticht met en dus overwegend 

beheerd door privé-kapitaal, wat een ''li chte wederzijdse 

allergie" tussen het agentschap en bepaalde "eerder links 

georiënteerde kringen" niet verwonderlijk zou maken . Anders 

gezegd, het lag, zo geloven ,we sommige socialistische poli

tici zwaar op de maag dat de Société Générale 2.000 van de 

5.000 aandelen in haar bezit had. In dit licht gezien kon 

het wel eens zo zijn geweest dat het voorval zelf gewoon

vleg aan Eyskens , (1) impulsief karakter (hij zou, zo schijnt 

het toch, aanvankelijk woest zijn geweest omdat Belga dit 

bericht had verspreid) te wijten was, dat het later door 

sommigen (en hiermee vwrd t niet in de eerste plaats Spaak 

bedoeld) opzettelijk 1•1erd opgeschroefd omdat zij er dé ge

droomde kans in zagen Belga, onder voorv-rendsel van het ge

beurde, te etatiseren. Of men van socialistische zijde, 

inderdaad van zins was Belga te nationaliseren, weten we 

niet met volledige zekerheid, doch het had er wel alle schijn 
van. 

De meerderheid der Belgische kranten (lees dagbladen-eigenaars) 

was echter weinig gediend met een dergelijke politiek en stak 

dit niet onder stoelen of banken. 
11 Alle pogingen" - zo ze gde De Standaard - (2) "om de 

hand te leggen op Belga zullen op een ernstig verzet van de 

dagbladen &uiten. Gelijk wij op elk ander gebied de vrijhe id 

van mening en van onderneming verdedigen, kunnen wij evenmin 

een opehlijl<:e of verkapte etatisatie van de informatiebronnen 

van de pers en radio aanvaarden. Doch, " - zo vroeg de krant 

zich af, en terecht want hier legde zij volgens om de kern 

van het konflikt bloot -

(2) De Standaard van 20/3/1948 
(1) Het zou, volgens de heer Ryelandt, vooral Eyskens, en 

niet zozeer Spaak, zijn geweest die voor de ongew oon 
heftige reaktie van de regering verantwoordelijk was. 



nis Belga VJegens ZlJn gebrekkig statuut niet aan kritiek 

onderhevig en levert het ni e t een gemakkelijke prooi 

1 22 ., 

voor etatisten ? De aandelen van deze vennootschap zijn 

bijna alle in de handen van b anken of industriële onder

nemingen, die met de pers niets uit te staan hebben. Er 

werd een Technische Raad gevormd, waarvan enkele eigenaars 

en bestuurders van dagfiladen deel uitmaken, doch noch 

het kapitaal noch het beheer van Belga zijn representatief 

voor de Belgische pers ( ... )Ten overstaan van dergelijke 

t oe s tand hebben de voorstanders van de n a tionalisatie 

gemakkelijk spel. flien begrijpt de Eerste f··'Iinister, die 

0eneigd is een verband te leggen tussen de samenstelling 

van h e t kapitaal van Belga en het bericht over de devaluatielil 

(l) 

Ook in haar besluit sloeg de redaktie van De Standaard 

d e nagel op de kop . De door haar voorgestelde oplossing, 

vo l gens ons de enig mogelijke trouv1ens, getuigt van door

~ich t e n kennis van zaken .n De ~~gg~~g" - zo stelde men -

"zoviel voor Belga als voor de Belgische pers ligt in de 

herinrichting van het agentschap op grondslag van de 9Q~2~~§-

tie tus sen alle daghladen. 

El k e krant moet in de gelegenheid gesteld worden in te 

s chrijven voor een a antal aandelen van de samenwerkende 

vennootsch ap, dat overeenstemt met zijn oplage en zijn 

be l an g en moet in het beheer van het a gentschap zijn woord 

kunnen meespreken. n 

(l) Verband dat er, naar ons gevoel, NIET was , doch dat 
doet hier weinig terzake, vermits we hier enkel 
trachten te begrijpen waaróm l Spaak zo heeft gehandeld. 



Het was effektief op deze manier dat het geschil 

werd bijgelegd. Belga behield de juridische vorm van een N. V., 

maar evolueerde in vverkelijkheid hoe langer hoe meer 

naar een coöperatieve van de pers, doordat deze laatste 

geleidelijk aan steeds meer aandelen in haar bezit 

kreeg. (l) Men bereikte aldus een, naar het schijnt 

typisch Belgisch, kompromis waar zowel de regering (de 

pers werd de grootste aandeelhouder) als de dagbladen 

en Belga zelf (Belga werd niet genationaliseerd) genoegen 

konden mee nemen. 

Zoals gezegd, "Iedereen betuigt zijn volledige instem

ming met de behendige wijze van handelen van de heer Fine t 11
• 

(l) Dat zouden er op het ogenblik 4.000 zijn. 
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§ 4. BELGA ANNO 1950. 

In mei 1947 werden de eerste rechtstreekse vertegenwoor

digers van de~lpers in de raad van beheer gekozen. Het waren 

Joseph Finet , beheerder~direkteur van La Nation Belge (neutraal) 

voor Brussel , en Jules Henry Burton " direkteur van De Nieuwe 

Gazet (liberaal) ; voor de provinciebladen. Op dezelfde datum 

verliet A. Henry de raad van beheer. 

In 1948 nam Léon Delsinne ~ direkteur~generaal van Le Peuple 

(socialist) . (na lang aarzelen) als beheerder de plaats in van 

Maurice Travailleur , d ie ontslag nam om gezondheidsredenen 

en in mei 1950 overleed. Samen met hem werd voor de laatste 

maal een beheerder gekozen die r een dagbladdirekteur was , Alfred 

Marzorati , ere vice-gouverneur-generaal van Belg isch Kongo , 

die in 1954 ontslag indiende. Graaf van der Burch vol~de 

de heer Traveilleur op als voorzitter. 

Baron Philippe de Thysebaert , afgevaardi~de beheerder van 

Vers l'Avenir (katholiek), kwam in 1949 in de raad. In 1950 
werd Marc e l Brébart, beheerder-direkteur van La Derniêre Heure , 

(liberaal) lid van het kollege van kommissarissen (l) 

In 1950 was de samenstelling van de r aad van beheer dus 

Graaf van der Burch 

Jean Willems 

Baron Daniêl 9yelandt 

Graaf Louis de Lichtervelde 

Joseph Finet 

Jule s Burton 

Lé on Delsinne 

Alfr ed Marzorati 

Baron Philippe de Thysebaert 

(1) Zie BELGA op.cit. p . 16 

voorzitt er 

ond ervoorzitter 

afgevaardigde beheerder 

beheerder 

beheerder 

beheerder 

beheerd e r 

beheerder 

beheerder 



Het koller,e van kommissarissen bestond uit Charles Van 

Gend , Paul-Henri Bastinê en ~arcel Brêbart. 

125 . 

Begin 1950 bestond er, naast de Algemene Redaktie, (met een 

afdeling Binnenland,een afdelinr, Buitenland) en de Redaktie 

van het 'Nieuws uit Afrika' ,ook een Economische Redaktie, 
een Sportredaktie en een Fotodienst. 

De Algemene Nieuwsdienst omvatte 

- ~!~~êt_ê!~~~~!~~g : de binnenlandse berichtgeving was af
komstig van de eigen reporters en de eiren redakteurs, binnen

landse korrespondenten en toevallige informateurs. 

"Les informations intêrieurs touchent tous les aspects de 

la vie Belge 3 depuis le gros fait-divers et les chutes a

normales de neige> jusqu'au nouvelles politiques et au 

compte-rendu des Chambres , sans nêg liger les manifestations 

marquantes de la vie artistique. On compnend que pareil 

service , qui peut n'être dans certains secteurs qu'un appoint 

et un controle pour quelques journaux, forme oour d'autres 

la base de leurs nouvelles àe Belgique". (1) 

- ~!~~êt_ê~!t~~1~~9 : de buitenlandse berichten van het a~ent

schap waren hoofzakelijk afkomstig van Reuter en A.F. P . (2), 

de twee belangrijkste Europese persa~entschappen. Belga had 

eveneens beperkte uitwisselinrsovereenkomsten met het A. N.P. 

het Zwitserse ATS ( Aeence Têlêgraphique Suisse) en met de 

vier Skandinavische persbureaus. 

Het Hollandse nieuws werd echter vooral geleverd door een 

redakteur van Belga die te Den Haag werkzaam was en e r in 

de gebouwen van het ANP over een ei~en bureau beschikte. 

Al deze berichten bereikten het arentschap via de telex of 
per telegram. 

(1) D. RYELANDT : Agences de presse op . cit. p.l5 

(2) Agence France Presse - de erf~enaam van het vroe~ere Havas. 



- Koloniale Dienst : 'Nieuws uit Afrika'. ---------------
Dagelijks ontving het agentschap ook berichten van haar 

bureau te Leopoldstad, dat met eigen middelen nieuws 

verzamelde over Kongo en de buurlanden en beschikte over 

een uitgebreid net van binnenlandse korrespondenten . 

Deze 'Kongodienst' werd reeds eerder uitveeri f bespDo

ken in een afzonderlijke paragraaf (1). 

- ÇQ~~~~ig~~ : onder deze benaming verspreidde Belga de 

officiële mededelingen van ministeriële departementen 

of andere overaeidsdiensten~ privaat instellinge~ , 

theaters enzovoorts . .. Het agentschap nam geen enkele 

verantwoordelijkheid voor deze berichten. 
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Deze vier diensten , samen de Algemene Dienst, vormden een 

geheel waarop de abonnees slechts 'en bloc' konden inschrijven. 

De Sportdienst. 

De sportredaktie ontving zijn binnenlands nieuws van 

speciale sportkorrespondenten. Voor de buitenlandse sport

informatie was zij , net zoals de andere redakties, op een 

aantal persagentschappen aangewezen. Het eipenlijke s port

nieuws werd enkel in het Frans opr esteld en naar de:kr anten 

doorgeseind. Bijbehorende kommentaren werden wel vertaald. 

De prijs van een abonnement op deze dienst, die dus af

zonderlijk kon ontvanv, en worden, bedroeg ongeveer één tien

de van de abonnementsprijs voor de Algemene.Nieuwsdienst . 

De Ekonomische Dienst. 

Belga's ekonomische nieuwsdienst steunde op een akkoord 

met het Britse Camtelburo (Beut ers ekonomische afdel ing ). 

De uitbating gebeurde gemeenschappelijk , onder de signatuur 

(l) Zie Hfst. IV , § 2 De Kongodienst. 



Comtelburo-Belga. Deze dienst werkte hoofdzakelijk voor 

·nijverheids- en handelsfirma's . aan wie hij alle voor 

hun bedrijf dienstige .inlichtingen kon verschaffen. Deze 

akonomische berichten bestonden voor een groot deel uit 

prijsnoteringen van de wereldmarkten, beursberichten en

zovoort ..... Zij werden enkel in het Frans en het Engels 

en niet in het Nederlands opgesteld. Het filiaal te Ant 

werpen deed dienst als distributiecentrum voor de versprei

ding van de berichten aan de talrijke abonnees aldaar. 

De abonnementsprijs op deze ekonomische berichtendienst 

kon niet éénvormig worden vast geste ld daar de aard en het 

volume van de ontvangen informatie verschilde van abonnee 

tot abonnee. 

De Fotodienst. 

Begin 1945 was Belra, onder impuls van Baron Fallon( 
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de eerste fotoreporter van het agentschap), met e en eigen 

fotodienst gestart. Deze werkte al s een soort tweede redak

tie, die over gelijkaardige nieuwsbronnen beschikte e n de 

kranten van 'beeldnieuws' voorzag. Wat het buitenland be

trof , werd de fotodienst van materiaal voorzien door een 

aantal agentschappen, van wie h~j ~erege ld of bij gelegen

heid foto's ontving die het Belgisch publ iek konden interes

seren. Wa t het binnenland betreft, waren het de eigen 

reporters en enkele korrespondenten die zorgden voor het 

fotograferen van bepaalde personages en van gebeurtenissen 

die plots e ling in het brandpunt der belangstelling kwamen 

te staan. Soms trokken deze reporters zelf naar het buiten
land. 

Naast de eigenlijke fot o-afde ling bestond er ook nog een 

'feature ' -dienst, die zic h bezi~ hield met de verkoop van 

(~ventueel geïl lustreerde) art ikelen aan dag- en weekbla 

den , en een dienst der archieven. 



1 28 . 

De Technische Di~nst van het a g entschap bestond uit 7 

verschillende afdelingen , namelijk 

Telex deze afdeling was belast me t d e overseining van de 

berichten naar de eigen abonnenten en naar de buiten

. landse persaf,entschapoen r~aarvoor Bel~a als korrespon

dent in Belg ië optrad. 

~r~~~~~=Y~r~~~q~~g : Vervaardig inv, en versturen van de zoge-

Telefoon 

naarode 'Confirmatifs' of 'Belga-vellen'. 

De per telex aan de dagbladen overgeseinde 

berichten werden , door een op het ~ex

net aangesloten telex-ontvang sttoestel, 

rechtstreeks op stencil ~etypt ) afgedrukt, 

gebundeld en in een omslag per krant 

en ter bevestig ing aan de dagbladen toege 

stuurd . Deze nieuwsomslag en worde n nu nog 

steeds aan de dagb lade n bezor~d. 

deze dienst hield zich onder meer bezie met het over

brengen van een beperkte nieuwsd ienst (zoals bijvoor

beeld de uitslagen v a n de paardenwedrenne n)aan enkele 

abonnenten. 

deze twee diens t en st onden in voor het 

onderhoud en de herstcllin~ van het materiaal 

(telextoestellen van Be l ga en het Kliënteel, 

stencileermachine s , telefoonin s tallatie ~ 

fotomateriaal , v ervoermidd elen van Belga, 

enzovoort . .. ) Het waren zowat de manusjes 

van alles. 

Tenslotte had het a gentschap nog een aantal pers on e elsleden in 

dienst die zor~ droegen voor het onderhoud van de Q~~~~~~~ en 

de goede g ang van zaken i n de ~ess. 

Het woordvolume (ook no~ kortweg 'wordage' ~enoemd) schom

melde in deze periode (dus rond 1950) v a n 20 . 000 tot 50 . 000 

woorden per dag . (1) Het norma le daggemiddelde bedroe ~ ongeveer 

(1) D. RYELANDT : n gences de Presse op.cit. n.6 . 



30.000 tot 35.000 woorden (per taal wel te verstaan) of het 

equivalent van drie , grote volledig bedrukte ~adzijden , zon

der titels , van bijvoorbeeld Le Soir of De Standaard. 

De 'wordage' van de verschillende diensten kan als volgt 

begroot worden : 

Binnenland 5.000 
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Buitenland 16.000 (o.m. 8.000 ~FP en 6.000 Reuter) 

Nieuws uit Afrika: 1.000 

Communiqués 3.000 

Sport 4.000 

Camtelburo-Belga 6.000 

35.000 

Sindsdien is het woordvolume aanzienlijk toegenomen. On

langs heeft de Regie haar lijnen aangepast en deze kunnen 

thans voor de helft sneller (d.i. tegen 75 baud in plaats van 

50 baud) werken en ongeveer honderd woorden per minuut over

brengen. Door deze belangrijke nieuwigheid werd de kans op 

vertraging bij de overseinin~ tot een minimum beperkt, zoniet 

uitgeschakeld. 

Begin 1950 beschikte Belga in de provincie over een 60-tal 

gewone korrespondenten en een 50-tal sportkorrespondenten. 

Dit waren over het algemeen journalisten verbonden aan één 

of ander regionaal dagblad. Zij maakten geen deel uit van het 

personeel. 

Belga had ongeveer 120 personeelsleden in dienst , waarvan 

20 tot 30 journalisten. Een deel van dit personeel ~erkte in 

de eigen bureaus van het agentschap in Antwerpen , Luxemburg 

en Leopoldstad. De redaktie was zeer talrijk , daar ze was ge

splitst in een Viaamse en een Franse afdeling . 
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Wat het kliênteel betreft, naast de dagb laden , (waar

schijlijk 45 in 1950) waren ook een aantal ministeries (en 

andere overheidsdiensten) , de B.B.T.-R.T.B. , het Parlement, 

enkele ambassades en nog een aanzienlijk aant a l partikulieren 

(o.m. een groot Brussels hotel) op één (of meerdere) nieuws 

diensten van Be lga geabonneerd. 

In de loop van het jaar 1949 adopteerde Belga een nieuwe 

berekeningswijze voor de prijzen van de abonnementen op de 

Al gemene Berichtendienst en werd (voor de kranten althans) 

een volledig nieuw t arief in~evoerd. 
De classificatie van de kranten per stad (aantal inwone r s ) 

verviel en werd vervangen door de indelin~ van de dagbladen 

volgens hun oplage. Voortaan bevatte de abonnementsprijs 

twee elementen ~ 

dit vertegenwoordi gde de basis-

waarde van de dienst en wa s onafhanke

lijk van de opla~e. Aan daFbladen echter 

met een oplar.e van minder dan 10.000 

exemp laren kon ! door de raad van beheer, 

korting \1\Torden verleend. Dit minimum

bedrag werd indertijd vast~esteld op 

12.000 fr per maand. 

door de betalin~ van deze som, die we l 

afhankelijk was van de oplage (bijvoorb eeld 

40.000) verkreeg de krant het recht van 

reproduktie van Belr,a's berichten op een 

welbepaald (hier 40.000) aanta l exemp l a -

ren. 

Het abonnementstarief op de Algemene Berichtendienst zap, er in 

1950 als volgt uit (l) 

(1) In bijlage werd , ter verge lijkinr , het abonnementstarief 
voor maart 1961 (dus een tiental jaren later) opgenomen. 
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Categorieën Oplagen van tot ~1aande lij l{S abonne-
ment. 

------------------------------------------------------------------
1 10.000 20 . 000 16.000 

2 20.000 30.000 17.000 

3 30.000 40.000 18.000 

4 40.000 50.000 19.000 

5 50.000 60.000 22.000 

6 60.000 80.000 27 . 000 

7 80.000 100.000 29.000 

8 100.000 150.000 31.000 

9 150.000 200.000 33.500 

10 200.000 300.000 36.500 

11 300.000 400.000 40.000 

buiten reeks minder dan 10.000 12.000 of minder 

Voor de daebladen die behoorden tot een krantengroep bestond 

een speciale regeling. Het blad met de hoogste oplage betaalde 

de volledige abonnementsprijs. De overiee kranten van de groep, 

de zogenaamde 'kopkranten' , betaalden slechts de helft van het 

normaal verschuldigde bedrag. (1) 
Het besproken tarief had enkel betrekkin~ op de 4lgemene 

Berichtendienst. Voor een bijkomend sportabonnement moest een 

bedra~~ ge lijk aan één tiende van de prijs van een abonnement 

op de Algemene Dienst, worden bijbetaald. Ook het abonnement 

op de ekonomische en de be&rsberichtgev~ng was het voorwerp 

van een zonderlijke tarifering. 

De overseiningakosten werden apart aangerekend. In december 

1950 heeft de Telexdienst voor de aangesloten leden en zekere 

(1) Dat is nu niet meer zo. Nu wordt per krantenartikel een vaste 
basisprijs aangerekend en mag , voor de verdPre berekening 
van de prijs; de totale oplage van al de Ua Jen van de groep 
geglob a liseerd worden, wat (uiteraard) voor de krantengroep 
voordeliger uitvalt. 



instellingen samen ongeveer• 190.500 fr gekost. Elke krant 

ongeacht haar oplage of ligging t.o.v. Brussel) bet aalde 

een gelijk deel van deze onkosten of on~eveer 5.000 fr per 

maand. 
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De bedrijfsinkomsten van het agentschap voor het jaar 1950 

bedroegen 19.218.015 fr. Hiervan namen de kranten (Belgische , 

Luxemburgse en Kongolese) ongeveer 65 % voor hun rekening (11. 

De inkomsten uit onroerend goed, interesten en dividenden 

beliepen 183.325 fr. Alles samen dus 19.401.340 fr . Het agent

schap maakt dat jaar 66.262 fr winst. 

In eerste jaren na de oorlo~ was de financiêle toestand van 

het agentschap overigens gunstig en tot in 1958 maakte Belga 

winst behalve dan in de jaren 1947 (oprichting van de Kongodienst) 

1948 (ten gevolge van het incident) en 1954. 

(1) Voor de berekening van dit procent werd gebruik gemaakt 
van de taoel -der bedrijfsinkomsten in 1952. (zie Bijlage III). 



TOT SLOT. 

Bij het opstellen van dit proefschrift dachten we wel 

(meer dan) eens : Hier komt nooit een einde aan .... 
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En inderdaad , we hebben ,het slechts tot een voorlopi~ slot 

gebracht. Dät lag overi~ens wel voor de hand met een derffe

lijke titel. Zolang het agentschap immers bestaat en 

groeiend en bloeiend door het leven gaat, zal het een dank

baar onderwerp voor een verhandeling zijn. Vooral tijdens de 

l aatste jaren is er opnieuw hee l wat nieuws gebeurd én 

maakte Belga een nieuwe fase in haar ontwikkeling door , doch 

daar kon , in het kader van dit werkje ~ niet worden over 

uit geweid. Wij hebben-ons beperkt tot de eerst e dertig jaren 

van Belga's bestaan en laten de laatste t wintig (in f e ite 

de meest .intere ssante ) met graagte aan iemand anders over. 

Zo iemand een verhandeling over Belga van vandaag wil maken , 

het kan nu. De inleiding werd reeds ge schreven. We hop en 

dat ze bruikbaar is. 





BIJLAGE I OPRICHTINGSSTATUTEN. 

Titel 1°. - Naam, l\Iaatschappelijke zetel, doel, d uur .. 

Art. l : Opgericht werd een naamloze vennootschap met de 

naam 'Agence Télégraphique Belge'. De vennootschap mag 

een speciale naam dragen voor haar berichtentekening. 

Art. 2 : De vennootschap heeft haar zetel t e Brussel ~ weike 

term al de gemeenten van de Brusselse agg lomeratie omvat . 

De vennootschap mag bij besluit van de raad v a n beheer 

administratiezetels, filialen, agentschappen en kantoren 

vestigen in België, in Belgisch Kongo en in het buit enland . 

Art. 3 : De vennootschap stelt zich tot doel het inrichten 

en uitbaten in België en in het buitenl-and van die nsten van 

po liti eke en ekonomische informatie en. informatie van a lge

meen belang zowel ten behoeve van de pers, de private e n 

overheidsdiensten, financiële-,handels en nijverheids inste l

lingen, als ten behoeve van partikulieren en gelijk we lke 

publicite itsinstellingen. 

De vennootschap is bevoegd tot elke operatie en mag deel

nemen aan elke onderneming of nijVL 'heids-, hande l s - s of 

financiële vereniging, geschikt om de verwezenlijking v a n 

bovenvermelde doeleinden te verg emakkelijken. 

Art. L~ : De vennootschap vlerd opgericht voor e en, ei. uur ·van 

dertig jaar, te rekenen vanaf vandaag . Zij k an t ellcens bij af-

loop worden voortgezet of voör haar :::f1oop worden ontb onde n . 

Zij kan verbin~eniss en aanga~n voor eer t er ffiij~ d i ~ h a a r 

duur overschrijdt. 

Tit e l II - Kapitaal, aandelen, obligati e s. 

Art. 5 : Het maatschappelijk kapitaa l :'ie vastgesteld op -., j_ j f 

miljoen frank, verdeeld in vijfduize nd aandelen, elk van 

duizend frank. 



Art. 6 : Op de vijfduizend aandelen die het maatschappelijk 

kapitaal vormen is als volgt tegen contanten ingeschreven, 

te weten (-wat volgt is dan de lijst van de aandeelhouders 

en het aantal aandelen voor elk. 

-regeling voor de volstorting van de aandelen 

sankties die de raad van beheer ter beschik

king staan zo aan zijn verzoek tot volstorting 

geen gehoor wordt gegeven). 

Art. 7 : Het maatschappelijk kapitaal zal bij besluit van de 

Algemene Vergadering mogen worden vergroot of verminderd in 

één of meerdere malen. 

De nieuwe tegen contanten aan te nemen aandelen zullen met 

recht van voorkeur worden aangeboden aan de oude aandeelhou

ders, naar verhouding van hun belang in de vennootschap ten 

dage van de uitgifte, en wel binnen de termijn vastgesteld 

door de raad van beheer. Deze zal de voorwaarden en de 
koe~s:bepalen waartegen de nieuwe aandelen met recht van 

voorkeur zullen worden aangeboden. 

De raad van beheer zal insgelijks beslissen of de alge

mele dan wel gedeeltelijke verzaking van dit voorkeursrecht van 

sommige aandeelhouders al dan niet een evenredige vergroting 

van het aandeel der anderen zal ten gevolge hebben. 

Nochtans, in afwijking aan wat voorafgaat : a) De algemene 

vergadering zal met gewone meerderheid der aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen kunnen beslissen dat alle of een 

deel van de nieuwe tegen contanten aan te nemen aandelen geens

zins met recht van voorkeur zullen worden .aangeboden aan de 

oude aandeelhouders. b) De raad van beheer heeft het recht, 

volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij zal be

palen, met derden gelijk welke overeenkomst af te sluiten 

die er toe strekt de intekening·,op of de belegging van deruit 

te gevenaandelen te verzekeren. 

Geen enkel nieuw aandeel mag beneden pari worden uit

gegeven. 



Art. 8 : De aandelen zullen zelfs na volstorting op naam 

blijven staan. 

Geen overdracht van aandeel mag plaatsvinden tenzij 

krachtens een bijzonder besluit van de raad van beheer 

voor elke overdracht en ten bate van een door hem aange

nomen verkrijger. 

De aandelen mogen niet worden verpand. Zij mogen niet ter 

Beurze worden ingevoerd, in België noch in het buitenland. 

Art. 9 : De erfgenamen, rechtopvolgers of schuldeisers van 

een aandeelhouder mogen onder generlei voorwendsel de ver

zegeling van de goederen en de waarden·~der vennootschap of de 

vereffening en de verdeling van het maatschappelijk kapitaal 

uitlokken. Zij dienen zich ter uitoefening van hun rechten 

te bepalen bij de inventarissen en balansen van de vennoot

schap en bij de besluiten van de algemene vergadering. 

Art. 10 : De vennootschap erkent, ten aanzien van de uit

oefening der tegen haar in te brengen rechten, evenals voor 

het uitoefenen van het stemrecht op de algemene vergaderingen 

en van de aan de aandeelhouders toegekende rechten, slechts 

één eigenaar voor elk aandeel. 

Zo één aandeel eigendom is van verscheidene personen, heeft 

de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbon

den rechten te schorsen totdat een enkele persoon aangewezen 

is als eigenaar van het aandeel te haren opzichte. 

Titel III. Beheer, Bestuur en toezicht. 

Art. 11 : De vennootschap wordt beheerd door een raad van ten 

minste vijf en ten hoogste negen beheerders, al of niet ven

noten, voor ten hoogste zes jaar, benoemd door de algemene 

vergadering van aandeelhouders en door deze te allentijde 

afzetbaar. 

Zij worden vervangen volgens een rooster, die bij loting 

wordt bepaald. Zij zijn herkiesbaar. 



Het mandaat van de eerste raad van beheer vervalt op het 

08enblik van de gewone algemene vergadering van het jaar 

1922. Op deze datum wordt de raad geheel en al vernieuwd en 

he t rooster, zoals voorzien hierboven, van kracht. 

Indien de vergadering , tijdens de eerste algemene verga

dering en vervolgens tijdens de jaarlijkse algemene vergade

ring , niet alle door de statuten voorziene beheerdersmandaten 

toekent , mag de àgemene raad van beheerders en kommissarissen 

genoemde mandaten toekennen overeenkomstig het art.55, alinea 3 
van de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen. 

Art. 12 : Bij openvallen van een beheerdersplaats door over

lijden , ontslag of anderszins, mogen de overblijvende leden 

van de raad van beheer en het college van kommissarissen, in 
algemene ra~d vergaderd, voorlopig in de vervanging voorzien, 

tot de eerstvolgende algemene vergadering die dan overgaat 

tot de definitieve vervanging. 

Iedere beheerder, in de &en bedoelde omstandigheden aan
gewezen, is slechts benoemd voor de tijd benodigd tot het uit
doen van de termijn van de beheerder die hij vervangt . 

Art. 13 : De beheerders gaan terzake van de verplichtingen 

der vennootschap generlei persoonlijke verbintenis aan, maar 

zij zijn aansprakelijk voor de hun gegeven last en voor de 

misslagen in hun beheer, overeenkomstig de artikelen 61 en 62 

van de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen. 

Art. 14 : De raad van beheer kiest uit zijn midden een voor

zitter. Hij mag uit zijn midden één of meerdere ondervoor

zitters verkiezen. Hij mag hetzij het dagelijks beleid van de 

vennootschap opdragen aan één of meer gedelegeerde beheerder s , 

die evenee ns belast zijn met de uitvoering van de raads

be sluiten, hetzij de leiding van het geheel of van deze of gene 

speciale afde ling van de maatschappelijke aangelegenheden 

~evertrouwen aan één of meerdere bestuurders al dan niet uit 



zi jn midden gekozen, al dan niet vennoten, hetzij bepaalde 

vo lmachten opdrage n aan enige lasthebber. 

De raa d v an beheer bepaalt de machten, de bevoegdheden en 

de bezoldigingen van de onderscheiden personen, door hem 

aangesteld op de voet van het vorige lid. Deze zijn aansprake 

lijk voo r hun beleid. De raad mag. hen te allen tijde ont

s laan. 

Art . 15 : De vennootschap kan in Belgisch Kongo en in de 

vreemde worden vertegenwoordigd, hetzij door een van haar 

beheerders, hetzij door een bestuurder, hetz ij door en i g 

ander door de raad van beheer daartoe bijzonder aangewezen 

persoon . 

Deze gemachtigde heeft tot opdracht de vannootschap in 

die landen t e vertegenwoordigen en de besluiten van de raad 

van beheer uit te voeren, een en ander volgens dezelfde aan

wijzigingen. Hij is zonodig voorzien van een bestendige v o l

macht als v e rantwoordelijke vertegenwoordiger van de vennoo~

schap in dat land. 

De raad van beheer zal bovendien, naar hij het g epas t 

oordeelt, plaatselijke comités, bestaande uit persone n, 

al of niet aandeelhouders van de vennootschap, kunnen vesti

gen, waaraan hij al of een gedeelte van zijn machten zal 

opdragen en die met het beheer van de belangen van de ven

noots chap ter plaatse zullen zijn belast. De bezoldiging v 2n 

de lede n dier comités zal door de raad worden vastgeste l d. 

Art . 1 6 : De raad van beheer vergadert op bijeenroeping door 

en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of, in 

geval van diens be let, van de ondervoorzitter, of, bij diens 

ontstent enis, door de oudste in jaren van de beheerders , t e l

kens als het belang van de vennootschap het vereist. 

De voorzitter, of, bij diens overlijden, afwezigheid of 

belet, de ondervoorzitter, of bij overlijden, afwezighe i~ 

of belet van de voorzitter en de ondervoorzitter, de oudste 

beheerder , is gehouden tot oproeping van de raad van beheer 



telkens als tenminste drie beheerders daaromwrzoeken. 

De vergaderingen worden gehouden ter plaatse aangewezen 

in de oproeping. 

Art. 17 : De raad van beheer kan, onder voorbehoud echter van 

het hiernabepaalde, enkel rechtsgeldig beraadiagen zo ten

minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd 

is. 

Ingeval bij een eerste vergadering de meerderheid der le

den van de raad van beheer afwezig is, zal een nieuwe op

roeping plaatsvinden, met dezelfde agenda. De raad zal als

dan rechtsgeldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige 

of vertegenwoordigde leden. 

Iedere verhinderde of afwezige beheerder mag een van zijn 

mederaadsleden schriftelijk of telegrafisch machtigen om hem 

op de vergaderingen van de raad te vertegenwoordigen en er 

in zijn plaats te stemmen. De lasteever in dat geval, uit het 

oogpunt van de stemming, geacht worden aanwezig te ZlJn. 

Geen gemachtigàe mag echter meer dan een beheerder vertegen

woordigen. Ieder beheerder zal eveneens, doch enkel in geval 

tenminste de helft van de raadsleden in persoon aanwezig is, 

zijn adviezen of stemmen schriftelijk of telegrafisch mogen 

uitbrengen. Elk~besluit van de raad wordt bij volstrekte meer

derheid van stemmen genomen . 

Zo in een vergadering van de raad, die de voorrechtsgel

dige beraadslaging vereiste meerderheid verenigt, een of 

meer beheerders zich van stemming onthouden in overeenstemming 

met ar~.60 der samengeschakelde wetten op de handelsvennoot

schappen,zijn de bij meerderheid van stemmen van de overige 

raadsleden genomen besluiten rechtsgeldig. 

He t hierboven bepaalde geldt insgelijks voor de vergade

~ingen van het college van kommissarissen en van de algemene 

raad, waarbij de kommi ssarissen in dit opzicht dezelfde 

recht en en faciliteiten hebben als de beheerders. 



Art. 18 : Het besprokene in de raad van beheer wordt vast

~e legd in processen-verbaal, ondertekend door twee ter verga

de ring aanwezige beheerders. Deze processen-verbaal worden in 

een bijzonder register ingeschreven. De machtigingen, alsook de 

schrift e lijk en telegrafisch uitgebrachte adviezen en stemmen 

worden er bi j gevoegd . 

De in of buiten rechte voor te leggen afschriften of uit

t reksels worden getekend door de voorzitter of door twee leden 

van de raad. 

Art. 19 : r e raad van beheer heeft de ruimste macht tot het 

verrichten van alle daden van beheer of van beschikking, die 

de vennootschap aanbelangen. Hij is bevoegd tot het verrichten 

van alle handelingen die door de wet of onderhavige statut en 

niet uitdrukke lijk worden voorbehouden aan de algemene verga 

dering, aan het college van kommissarissen en aan de algemene 

r aad . 

Hij is met name bevoegd om eigenmachtig te besluiten tot 

en i gerle i verrichting tlie binnen het doel der vennootschap 

ligt, evenals tot enigerlei inbreng, overdracht, inschrijving, 

geldschieting, toetreding van vennoot en geldelij ke deelneming 

of tuss enkomst, verband houdende met de bedoelde verrichtingen. 

Hij kan o.m. enigerlei geldsom of waarde aannemen ; enigerlei 
roerend of onroerend goed huren of verhuren , onderverhuren, 

verkrijgen , vervreemden of ruilen ; welke concessies ook ver 

werven, uitbaten, pachten of verpachten en afstaan ; enigerlei 

fabr i eksmer k, octrooi of licentie verwerven, uitbaten of afstaan 

a lle soorten van leningen aangaan of toestaan ; enigerlei hypo

theek verlenen of aanvaarden, onder beding van uitwinning 

al l e zakelijke rechten, voorrechten, of tot ontbinding strek) 

kende vorderingen verzaken ; vóór of na bet&ling , opheffing 

verlenen van en igerlei bevoorrechte of hypotheekinschrijving, 

overschri jving , beslag verzet of ander beletsel :. ; ontslaan van 

a l le ambtshalve genomen insehrijving~ ~ handelen, in rechte op

treden, zo eisend als verwerend , en dadingen en : ompromis sen ~an 

gaan, dez e opsomming zijnde van toelichtende, niet van begren

zende aar. 
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De raad van beheer, behoudens gedane overdracht van be

voegdheid in dezen, benoemt en ontslaat eveneens de verte

genwoordigers, bedienden en bezoldigden van de vennootschap, 

bepaalt hun bevoegdheden en stelt hun weàde of loon vast. 

Art. 20 : De verrichtingen van de vennootschap staan onder 

het toezicht van ten hoogsten drie commissarissen, al dan 

niet vennoten, zijnde voor ten hoogste zes jaar benoemd 

door de algemene vergadering van aandeelhouders en te allen 

tijde door deze afzetbaar. Zij worden vervangen volgens een bij 

loting bepaalde rooster. Zij zijn herkiesbaar. 

Het mandaat van het eerste college van commissarissen ver

valt op het ogenblik van de algemene vergadering van de alge

mene vergadering van 1922. 

Art. 21 : De taak en de bevoegdheid van de commissarissen 

zijn die welke hun bij de artikelen 65 en volgende van de 

samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen worden 

toegekend. 

Art. 22 : De beheerders zullen ieder vijf ,aandelen en de 

commissarissen ieder twee aandelen bij voorecht verbirrèn tot 

waarborg voor de uitvoering van hun last. 

Deze ~kerheid kan hen slechts bij beëindiging van hun 

funktie worden teruggegeven .. krachtens een door de raad van 

beheer genomen besluit, nadat de algemene vergadering hun 

bij een bijzondere stemming kwijting zal hebben verleend, 

volgens het bepaalde bij art. 77, lid 3, van de samengeschakel

de wetten op de handelsvennootschappen. 

Art. 23 : De algemene vergadering kan aan beheerders en com

missarissen, benevens de bij art. 38 hieronder bepaalda be

loning, een vaste vergoeding toekennen te boeken onder de al

gemene onkosten. 

De totale bezoldiging van een commissaris mag in geen ge

val meer dan een derde van die van een beheerder bedragen. 



De raad van beheer mag aan beheerders en commissarissen, 

die met een bijzonderefunktie of opdracht belast zijn, ins

gelijks vergoedingen toekenaen, ten laste van algemene kosten. 

Art. 24 : De rechtsvorderingen worden, zowel in aanleg als in 

verweer, namens de vennootschap, gevoerd door de raad van 

beheer, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of 

van een daartoe gemachtigde beheerder . 
~ 

Art. 25 Alle akten die de vennootschap binden 3 alle machti

gingen en volmachten worden bij gebreke van een bevoegdheids

opdracht bij een bijzonder besluit van de raad van beheer 

getekend door twee beheerders, die t en opzichte van derden 

niet hoeven te doen blijken van een voorafgaand besluit van 

de raad. 

De akten betreffende de uitvoering van de besluiten van de 

raad van beheer waarbij een overheidsambtenaar of een minis

teriële officier medewerking verleent in het bijzonder de 

akten van koop, verkoop of ruiling van onroerende goederen, 

de akten van vestig ing of aanvaarding van hypotheek, van 

oprichting van burgerlijke of handelsvennootschappen, de pro

cessen-verbaal der vergaderingen van deze vennootschappen en 

verleende opheffingen al of niet met hetaling, zonder verza

king van enig zakelijk recht, voorrecht of vordering tot ont

binding, en de machtingen en volmachten betreffende deze akten 

worden rechtsgeldig getekend door twee beheerders , d ie ten 

op zichte van derden niet moeten doen blijken van een vooraf

gaand besluit van de raad . 

Bij de filialen en agenEchappen zullen, behoudens uit

drukkelijke machtig ing tot alleentekening aan een der be

stuurders, agenten of volmachtdragers gegeven door de raad 

van beheer, alle akten tot vaststelling van verbintenis of 

van bevrijding hiervan worden getekend door een bestuurder 

en een volmachthebber of door twee volmachthouders . 

Be vennootschap is enkel gebonden en uit haar naam ver

richte handelingen zijn enkel rechtsgeldig, mits de bij dit 

artikel voorgeschreven handtekeningen voorhandig zi j n. 



Titel IV. - Algemene vergaderingen 

Art. 26 : De regelmatig gevormde algemene vergadering ver

tegenwoordigt de gezamenlijke aandeelhouders . Zij heeft 

de ruimste macht tot het verrichten vf bekrachten van de· 

handelingen die de vennootshhap aangaan. 

Zij bestaat uit al de aandeelhouders, die allen recht heb

ben tot stemmen, hetzij rechtstreeks in persoon, hetzij bij 

gemachtigde, behoudens nakoming van de statutaire voorzie

ningen. 

De door de vergadering genomen besluiten zijn bindend voor 

allen, zelfs voor de afwezige of dissidente aandeelhouders. 

Art. 27 : De aandeelhouders kunnen in buitengewone algemene 

vergadering worden bijeengeroepen telkens als het belang 

der vennootschap dit vereist. De algemene vergadering moet wor

den opgeroepen op verzoek van aandeelhouders samen een vijfde 

van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. 

De,1huitengewone algemene vergaderingen worden eveneens 

te Brussel of in een van de gemeenten van de Brusselse agglo

meratie gehouden, ter plaats aangewezen in de oproeping. 

Art. 28 : De algemene zo gewone als buitengewone vergadering 

komt samen bij oproeping door de raad van beheer of door het 

college van commissarissen. 

De oproepingen dienen in België te geschieden, volgens de 

vormen en Qet de termijnen vereist bij art . 73 van de samen

geschakelde wetten op de handelsvennootschappen. Geen enkele 

algemene vergadering is bevoegd tot behandeling van andere 

dan op de agenda staande onderwerpen. 



Art. 29 : Enkel de aandeelhouders die 14 dagen vóór de dag 

der vergadering in het register der op naam staande aande~ 

len zijn ingeschreven, zullen tot de algemene vergadering 

worden toegelaten, op voorwaarde dat zij de raad van beheer 

vijf dagen op voorhand per aangetekende brief van hun voor

nemen de vergadering bij te wonen, in kennis hebben gesteld. 

Art. 30 : Iedere eigenaar van aandelen mag zich ter algemene 

vergadering doen vertegenwoordigen door een hiertoe bijzon

der gemachtigde persoon, mits Geze zelf aandeelhouder is en 

gerechtigd tot het bijwonen van de vergadering. Minderjari

gen, geinterdiceerden en rechtspersonen mogen echter worden 

vertegenwoordigd door een lasthebber die geen aandeelhouder 

is. 

Medeêigenaren, vruchtgebruikers, en blote eigenaren~ 

pandschuldeisers en pandschuldenaren moeten zich onderschei

delijk door en in dezelfde persoon doen vertegenwoordigen. 

De raad van beheer kan de formule der volmachten vaststel

len en kan neerlegging hiervan ten minste drie dagen vóór 

de vergadering, ter plaatse door he~ aangewezen, vorderen. 
' 

Art. 31 : Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door 

de voorzitter van de raad van beheer, of bij zijn ontstentenis 

door de ondervoorzitter, of bij beider ontstentenis door 

een beheerder, daartoe gemachtigd door zijn aanwezige collega ' s . 

De overige leden van de raad van beheer vullen het vergade

ringsbestuur aan. De vergadering kiest uit haar midden twee 

stemmenopnemers . 



Art. 32 : Iedere aandeelhouder heeft stemrecht op de alge

mene vergadering en heeft er evenveel stemmen als hij aan

delen bezit. 

Niemand mag echter aan de stemming deelnemen voor een 

getal aandelen dat een vijfde van het totaal aantal g escha

pen effecten of twee vijfden van de effecten, waarvoor aan 

de stemming wordt deelgenomen, te boven gaat. 

Art. 33 : Behoudens het bij het eerstvolgend artikel omschr e 

ven geval, worden de besluiten ongeacht het aantal van ter 

vergadering verenigde aandelen genomen bij volstrekte meer 

derheid van de tegenwoordige of verteg enwoordigde stemmen 

waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen. 

Er wordt met handopsteken of hoofdelijk gestemd, tenzij 

de algemene vergadering anders beslist. 

Indien bij een benoeminB, geen enkel kandidaat de volstrek 

te meerderheid behaalt, komen de kandidaten, twee voor elke t e 

vervullen plaats, die de meeste stemmen hebben verkregen, 

in herstemming ; bij staking van stemmen bij deze herstem-

ming is de oudste kandidaat gekozen. 

Art. 34 : In afwijking van het voorgaand artikel en behouden s 

de bijzondere bepalingen onder artikel 102 van de samenge scha

kelde wetten op de handelsvennootschappen, zal de algemene 

vergadering, wanneer zij te beslissen heeft : 1° over 

een wijziging der statuten. 2° over de samensmelting van 

de vennootschap met andere. 3° over de voortzetting of de 

vervroegde ontbinding van de vennootschap. 4° over de uit

breiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, 

enkel r echtsgeldi g kunnen beraadslagen en uitspraak do2~1 on

der de navermelde voorwaarden : 

A. De oproepingen zullen dit JOnderwerp aan de orde moeten 

stellen. 

B. Ter vergadering tenminste de helft der aandelen moet en 

opgekomen zijn. 

Indien deze tweede voerwaarde niet vervult is, zal een 



nieuwe oproeping vereist ZlJn. De nieuwe vergadering zal 

rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het percentage opgekomen 

effecten. 

Het besluit is in beide gevallen alleen dan rechts ge ldig 

als het genomen is met drie vierde meerderheid van de stem

men vaarvoor aan de stemming is deelgenomen . 

Art. 35 : De processen-verbaal ~an de algemene vergadering 

worden getekend door de voorzitter, door de secretaris en 

door de twee stemopnemers. 

De in of buiten rechte over te leggen afschriften of uit

treksels worden getekend door de voorzitter van de raad van 

beheer of door twee beheerders. 

Titel V. 7 Balans, winstverdeling, reserve. 

Art . 36 : De 31° december van ieder ~ar~ en voor de eerste 

maal de 31° december 1921, wordt door de zorgen van de raad 

van beheer een inventaris van de roerende en onroerende goe 

derenwaren en van al de in- en uitschulden van de vennootschap 

op gemaakt} met in bijlage een bijzonder overzicht van a l 

haar verplicht~ngen. 

Rond hetzelfde tijdstip worden de rekeninge n der 

vennootschap afgesloten en maakt de raad van beheer de ba

lans en de winst- en verliesrekening op. Hij schat de vor

deringen en andere roerende of onroerende waarden die het 

bezit van de vennootschap uitmaken , ep de wijze die h em 

dunkt het best te stroken met haar belangen. Hij verricht 

ten dez e zodanige afschrijvingen als hij geraden a cht. 

Voor het overige wordt, ten aanzien van het opmakenjde 

mededeling en de kontrolering van deze stukken, gehandeld 

volgens het bepaalde bij artikel 75 en 76 van de saruen
ge schakelde wetten op de handelsvennootschappen. 

Art. 37 : De algemene vergadering beslist over de aanneming 

van de balans en de winst- en verliesrekening , in overeenstem

ming met het artikel 77 van de samengeschakelde wetten op de 

handelsvennootschappen en met de bepalingen van onderhavige 

statuten. 



Art. 38 ; Het batig balanssaldo maakt, na aftrek van de al

gemene kosten en van de dienstig geachte afschrijvingen en 

van de sociale lasten, de nettowinst uit. Van deze winst 

wordt vooreerst afgenomen 

1° Vijf ten honderd voor de wettelijke reserve. Deze af

neming zal ophouden verplicht te zijn wanneer de reserve een 

tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen . 

2° Een geldsom toereikend om op de aandelen een eerste 

dividend van vijf ten honder uit te keren, berekend over 

het bedrag dat er op gestort zal zijn op vordering of door 

inbreng. Van het overschot wordt vijftien ten honderoafge

nomen voor de raad van beheer en het college van commissaris

sen, die het bedrag onder elkaar naar gemaakte overeankomst 

zullen verdelen. 

Het restant van de winst zal in gelijke delen over de 

aandelen worden uitgekeerd. De raad van beheer mag de algemene 

vergadering echter voorstellen geheel of een gedeelte van dit 

restant te bestemmen, hetzij voor overbrenging van nieuwe 

rekening, hetzij voor de aanleg van bijzondere reserve- of 

voorzieningsfondsen. Dit voorstel van de raad kan slechts 

worden gewijzigd of afgewezen dnor een votum van de ver

gadering, verkregen met drie vierden van de stemmen, waar

voor aan de stemming is deelgenomen. 

De raad van beheer regelt het gebruik van de reserve en 

voorzieningsfondsen naar beste vermogen in het belang der 

vennootschap. 

Art. 39 : De dividendenuitkering geschiedt ~arlijks op het 

tijdstip en ter plaatse aangewezen door de raad van beheer . 

Elk niet binnen de vijf jaar van zijn invorderbaarheid opge 

vraagd dividend is verjaard, en komt toe aan de vennootschap. 



Titel VI. - Ontuinding, vereffening. 

Art. 40 : Bij de ontbinding door welke oorzaak en op welk 

tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering van aandeel

houders de vereffenaar(s), bepaalt hun bevoegdheden en 

hun beloning en stelt de wijze van vereffening vast, in over
eenstemming met de artikelen 154 en volgende van de samen

geschakelde wetten op de: .handelsvennootschappen. 

Art. 41 : In alle gevallen van ontbinding dient het netto 

actief na aanzuivering van al de schulden en lasten en van 

de vereffeningskasten in de allereerste plaats voor terug

betaling van het op de aandelen gestorte bedrag. 

Indien op al de aandelen niet eenzelfde bedrag is gestort 

moeten de vereffenaars, alvorens tot de bij het voorgaande 

lid bepaalde verdeling over te gaan, rekening houden met de

ze ongelijksoortige toestand en het evenwicht herstellen door 

al de aandelen op volstrekt gelijke voet de plaatsen, hetzij 

door het uitschrijven van bijstortingen op de voldoende af

betaalde effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen 

op de effecten waarop een hoger bedrag gestort is. 

Het beschikbaar overschot zal eveneens worden verdeeld 

over al de aandelen. 

Titel VII. - Domiciliekeuze. 

Art. 42 : Voor de uitvoering van de onderhavige statuten 

kiest ieder aandeelhouder, beheerder en commissaris of veref

fenaar bij dezen domicilie ten zetel van de vennootschap, waar 

hun op rechtsgeldige wijze alle mededelinge, aanmaningen, dag

vaardingen of kennisgevingen kunnen worden gedaan. 



149 . 
Titel VIII 

Art. 43 : Een algemene vergadering gehouden zonder voor

afgaande oproeping noch dagorde en onmiddellijk na de op

richting van de vennootschap, stelt het aantal beheerders 

vast
3 

benoemt hen alsook de commissarissen, en kan, binnen 

de perken van de statuten, beraadslagen over elk ander on

derwerp. 

Titel IX. 

Art. 44 : Werd verklaard dat de kosten, uitgaven en belonin

gen of lasten , die ten laste komen van de vennootschap, ter 

gelegenheid van haar stichting, bij benadering 160.000 fr 

bedragen, de kosten en honorarium voor deze akte ingebrep en, 

alsook ~e voor het vervaardigen en zegelen en van het 

reg~ster der aandeelhouders en het vervaardigen van de effec

ten. 



BIJLAGE II : 

ABONNEMENTSTARlEF ALGEMENE BERICHTENDIENST BELGA-MAART 1961 

CATEGORIEEN OPLAGEN l\1AANDELIJKS 

VAN TOT ABONNP~ENT. 

-------------------------------------------------------------

1 10.000 15.000 18.400 

ê 15.000 20.000 19.550 

3 20.000 25.000 20.700 

4 25.000 30.000 21.850 

5 30.000 35.000 23.000 

6 35.000 40.000 24.150 

7 40.000 45.000 25.300 

8 45.000 50.000 26.450 

9 50.000 60.000 28.750 

10 60.000 70.000 31.050 

11 70.000 80.000 33.350 ' 

12 80.000 90.000 35.650 

13 90.000 100.000 37.950 

14 100.000 120.000 39-~90 

15 120.000 140.000 40.825 

16 140.000 160.000 42.260 

17 160.000 180.000 43.700 

18 180.000 200.000 45.140 

19 200.000 220.000 46.575 

20 220.000 240.000 48.010 

21 240.000 260.000 49.450 

22 260.000 280.000 50.890 

23 280.000 300.000 52.325 

24 300.000 340.000 57-500 



(Compte non tenu de la redavance pour la Coopérative télé

scription ni des recettes du service photographique et des 

recettes diverses . Ces éléments figurent séparément au budget). 

D E S I G N A T I 0 N S 

1. Services de l'Etat Belge 

" " Congo 

2 . Rad iodirfusion (Belgique-Congo et 

Luwembourg ) 

3. Ambassades , Légations, Questures Sénat 

e t Chamb . 

4 . Journaux poli t iques belges 

Serv i ce général 

" 
" 

sportif 

hippique 

autres s ervi ces 

5 . Abonnés Luxembourg 

6 . J ourn aux financ i e r s 

7 . J ournaux sportifs 

8 . J ournaux de la Colon i e 

9 . J ournaux lumineux -Journal de Bruxelles

Nouve lles d'Afrique, hippique e t divers 

10 . Bulletin hebdomadaire 

novembre 1952 

montant 

86 4. 000 

160. 000 

2 . 874 .000 

84.000 

8 .794.560 

814. 200 

lo4.400 

312.300 

208 . 200 

442 . 800 

96 . 000 

348.000 

1. 67 0. 700 

5, 15 

0, 95 

17,14 

0,50 

52,4 5 

4,&6 

0 ,62 

1, 85 

1,24 

2,6 4 

0 , 57 

2,07 

9,96 

16.773.160 100 _____________ j ________ _ 
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