
SIEMENSBEDRIJF

Op de zonnige voormiddag van maandag 
6 maart 1961 ging te Oostkamp, op hét 
terrein tussen de Siemenslaan en de auto
snelweg, de eerste steenlegging door van 
een nieuwe produktie-eenheid Siemens te 
Oostkamp.

De gemeente Oostkamp was in echte feest
stemming toen tussen 10 en 11 uur de perso
naliteiten verwelkomd werden op het ge
meentehuis door burgemeester D’Hoore. Tij
dens deze plechtigheid werd door Prof. Dr. 
G. Eyskens, Eerste Minister, aan dhr. O. 
Vanneste, direkteur W .E.S., het ereteken 
van ridder in de kroonorde overhandigd.

INHULDIGING SIEMENSLAAN

Te 10.30 uur stonden de schoolkinderen 
reeds in haag op het nieuwe baanvak, dat 
langs het toekomstig kompleks loopt, om de 
officiële genodigden te ontvangen. Geleide
lijk groeide het aantal belangstellenden tot 
een zwarte massa, die reikhalzend vanop de 
zijkant van de baan de aankomst van de 
autoriteiten gadesloeg. Te 11 uur konden de 
plechtigheden een aanvang nemen in de 
vroegere Dalledreef, die tot Siemenslaan om
gedoopt werd.

Dhr. J. D’Hoore, burgemeester van Oost
kamp, beklom stipt te 11 uur het podium 
om de vele gasten welkom te heten. Hij uitte 
zijn vreugde voor de aanwezigheid van zo
veel eminente personaliteiten. De vestiging 
van dit nieuwe bedrijf, aldus de burgemees
ter, is van uitzonderlijke betekenis voor 
gans de streek. Een blad van de lokale ge
schiedenis wordt omgedraaid. Van een lan
delijk gewest zonder werkgelegenheid wor
den wij thans een industriegebied, dat ar
beid zal verschaffen op eigen bodem. Wij 
moeten echter zorgen voor gekwalificeerde 
arbeiders.

Zich tot de afgevaardigden van Siemens 
richtend, dankte de burgemeester de be-
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drijfsleiders, die vertrouwen stelden in de 
streek en haar bewoners, en hen de hoop 
geven op een zekere toekomst. Ten slotte 
wees de Heer D ’Hoore op de reusachtige 
taak, die nog te wachten staat op gebied 
van infrastruktuur, urbanizatie, huisvesting, 
enz. Hij vroeg met aandrang dat de verant
woordelijke autoriteiten op dit stuk verder 
hun medewerking zouden verlenen. Ten 
slotte dankte hij allen die tot de vestiging 
van dit bedrijf te Oostkamp hebben bijge
dragen.

Dhr. O. Vanaudenhove, minister van Open
bare Werken en Wederopbouw, stelde hier
op het baanvak open, dat langs het bedrijf 
loopt en daarom Siemenslaan wordt gedoopt. 
De heer O. Vanaudenhove wees erop dat de 
weg op een minimum van tijd werd gelegd, 
ondanks de administratieve moeilijkheden, 
die hiermee gepaard gingen. Hij verklaarde 
dat zijn departement ervoor zal zorgen dat 
hét Siemensbedrijf vóór het einde van het 
jaar een rechtstreekse oprit op de autosnel
weg Brussel-Oostende krijgt. De minister 
maakte van de gelegenheid gebruik om te 
wijzen op het belang van de autosnelwegen 
voor de vestiging van nieuwe bedrijven.

EERSTE STEENLEGGING

Hierop volgde de eigenlijke plechtigheid van 
de eerste steenlegging op het Siemensterrein.

Tijdens zijn toespraak wees dhr. Gouver
neur Ridder P. van Outryve d’Ydewalle, 
voorzitter W.E.R., op het nieuw en wellicht 
beslissend keerpunt in de geschiedenis van 
West-Vlaanderen en zijn strijd voor de 
plaats waarop het aanspraak durft maken
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OOSTKAMP

in het België van vandaag en het Europa 
van morgen.

Die gebeurtenis thans is niet alleen de 
grondvesting van een nieuwe Siemensfabriek 
te Oostkamp en de uitbouw alhier van een 
bloeiende produktie-eenheid, maar ook en 
vooral het tastbaar bewijs van de sociaal- 
ekonomische omwenteling die West-Vlaan- 
deren doormaakt, het symbool van wat zich 
uit de bodem van onze provincie omhoog 
werkt en rondom ons tot een vreugdevolle 
ontplooiing komt.

Onze bevolking, met haar relatief hoge nata- 
liteit, zocht gedurende vele tientallen jaren 
toevlucht en nooddruft bij een ekonomie 
waarin de landbouw en het ambacht toon
aangevend waren, met als gevolg, een on

vermijdelijke wanverhouding tussen werk- 
potentieel en werkgelegenheid.

Is de merkwaardige uitbreiding en moder
nisering van de reeds bestaande nijverheid 
een verheugend en hoopgevend iets, dan 
geeft de oprichting van talrijke nieuwe be
drijven een nog sterker vertrouwen in de 
toekomst en dan is het bouwen van de grote 
en zeer moderne fabriek, waarvan dit de 
aanvang betekent, de gelukkige bekroning 
van een onverpoosde en onvermoeibare wer
king om ruimere arbeids- en levensvoor
waarden binnen de eigen provinciegrenzen.
Na zijn dank te hebben betuigd aan de Re
gering, de provinciale overheid en het ge
meentebestuur van Oostkamp, wees dhr. 
Gouverneur erop dat eens te meer de West-
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vlaamse Ekonomische Raad, onder de kun
dige leiding van zijn direkteur, dhr. O. Van
neste, zich het onmisbaar geworden element 
getoond heeft tot een vruchtbare sociaal- 
ekonomische ontwikkeling. Doch, wanneer 
het veelbelovend kind zijn bestaan aan de 
Provincie dankt, dan zijn het de toewijding, 
en de taktvolle gedragingen van het Oost- 
kamps gemeentebestuur geweest die de 
Westvlaamse Ekonomische Raad tot dit 
nieuwe welgelukken in staat stelden.

De Heer Gouverneur vervolgde met volgen
de bewoordingen :

« Aan de goede Westvlamingen die U zijt 
vraag ik meer in het bijzonder Uw eigen 
volksaard getrouw te blijven, met de werk
lust, de eerlijkheid, de beroepsfierheid en 
de toewijding aan de dagelijkse taak die 
onze mensen in het verleden steeds geken
merkt hebben.

Stelt U zich het ideaal voorop van een bil
lijke en rechtvaardige sociale vrede en wan
neer U, werkgevers en werknemers, erin 
slaagt die vrede te verwerven, dan zal U 
méér geluk beschoren liggen dan alleen de 
goede verdienste van het dagelijks brood ».

De Heer P. Bogasch, lid van de beheerraad 
Siemens & Halske A. G., hield daarop een 
zeer opgemerkte toespraak, waarvan hier
onder de meest opvallende gedeelten worden 
gepubliceerd :

Werner von Siemens, de stichter van onze 
firma, liet ons, in zijn gedenkschriften die 
hij in 1889 neerschreef volgende zinnen ter 
overweging na :

« Ik meen dat een voorname faktor voor de 
snelle bloei van onze fabrieken te vinden is 
in het feit dat onze produkten grotendeels 
op eigen uitvindingen berusten».

Een blijvende invloed kan dit slechts hebben 
dank zij de goede faam, onder opzicht van 
betrouwbaarheid en degelijkheid, die onze 
produkten in de hele wereld genieten.

Dit was 72 jaar geleden en thans zijn wij 
hier te Oostkamp verenigd om er de eerste 
steen te leggen van een nieuwe Siemens- 
fabriek.

Groot is inderdaad de hoop die wij in deze 
onderneming stellen, niet alleenlijk op zake
lijk gebied, doch ook met het oog op nog 
nauwere menselijke betrekkingen.

Hiermede wensen wij het onze bij te dragen 
tot de verwezenlijking van een Verenigd

Europa, en wanneer het mij toegelaten is in 
dit verband een persoonlijke wens te uiten 
als Direkteur der tele-kommunikatiefabrie- 
ken is het de volgende : moge deze Siemens- 
fabriek te Oostkamp zich zo ontwikkelen 
dat zij weldra even belangrijk worde als 
onze andere bestaande bedrijven.

Ook dit bedrijf zal een centrum worden van 
precisieproduktie. Hoogwaardige kwaliteits- 
fabrikaten zullen binnenkort van hier uit de 
wereld ingezonden worden en ik ben ervan 
overtuigd, sedert het begin van mijn studie 
over Uw land en zijn volk, dat onze ge
meenschappelijke arbeid weldra zo een hoog 
potentiaal zal bereiken dat het komende ge
slacht eens zal getuigen hoe alles goed 
overlegd en doordacht was.

De tegemoetkomingen van de heer Gouver
neur en de plaatselijke autoriteiten, de wel
willendheid waarmede al de vraagstukken 
en te nemen maatregelen besproken en on
derzocht werden, de hulpvaardigheid der 
hogere instanties waren zo overtuigend dat 
ik deze gelegenheid niet mag laten voorbij
gaan zonder dit te beklemtonen en er U 
allen zeer oprecht en hartelijk om te danken. 
Om kwaliteitswerk te leveren moet men ook 
over bekwame medewerkers kunnen be
schikken.

Onze techniek evolueert zeer snel en wordt 
met de dag ingewikkelder zodat het onder
wijs der jonge techniekers hierop zal moeten 
afgestemd en aangepast worden. Ik hoop 
dan ook dat er een innige samenwerking tot 
stand zal komen tussen de technische scho
len uit deze streek en de fabriek, wat alleen 
beide partijen ten goede kan komen. De hui
dige fabrikatiemetodes en de technische leer
stellingen zijn zo veelzijdig en maken zulke 
vorderingen dat wat heden als modern geldt 
morgen reeds verouderd of voorbijgestreefd 
kan zijn. Daarom ben ik ervan overtuigd 
dat de heren professoren en de heren leraars 
met genoegen zullen vernemen dat zij hier 
steeds ter plaatse zullen kunnen zien en 
bestuderen wat de techniek tot stand ge
bracht heeft.

Moge dan met Gods genade, een fabriek 
ontstaan waarin nieuwe banden zullen ge
smeed worden voor een Verenigd Europa 
en een vreedzame samenwerking onder de 
volkeren.

★ ★ ★

Hierop werd de eerste steen van de nieuwe 
fabriek gelegd door dhr. J. Vander Schue- 
ren, Minister van Ekonomische Zaken, ter

53



wijl Mgr. De Smedt, bisschop van Brugge,
deze eerste steen zegende.

★ ★ ★

Dhr. G. Eyskens, Eerste Minister, kwam 
daarop aan het woord, die handelde over de 
ekonomische toestand en de behoeften van 
België en de door de regering gedane in
spanning. De spreker wees op het objektief 
van het Siemenskoncern : 6.000 werkkrach
ten te werk stellen en voor anderhalf mil
jard frank hoogst afgewerkte produkten op 
de wereldmarkt brengen.

De Heer Eerste Minister dankte Ridder 
P. van Outryve d’Ydewalle, Gouverneur, de 
Westvlaamse Ekonomische Raad en zijn 
direkteur dhr. O. Vanneste, alsmede baron 
Y. de Brouwer, die de spillen zijn geweest bij 
de verwezenlijking van dit groot initiatief. 
Onze ekonomie wordt wel eens min beoor
deeld in vergelijking met buitenlandse ver
wezenlijkingen, maar we bezitten nog steeds 
het hoogste welvaartspeil. Het is moeilijk 
om een hoog groeiritme te bekomen, wan
neer het absolute welvaartspeil waaruit men 
vertrekt, reeds hoog gelegen is.

België beschikt over een ruime arbeidsmarkt 
en zijn arbeidskrachten zijn hoog gekwalifi
ceerd. Wanneer in 1960 spanningen ont
stonden op de arbeidsmarkt van de omlig
gende landen is pas volkomen in het licht 
getreden welk voordeel België bezit op dit 
gebied. De waarde van de Belgische scho
ling en arbeidskwalifikatie werden bij het tot 
stand brengen van dit groots initiatief, 
proefondervindelijk vastgesteld.

Zeker deze grootste troef is alom erkend 
maar men wil zijn waarde ontkrachten door 
te wijzen op het relatieve hoge loonpeil al
hier. Hierop wil ik antwoorden dat — zoals 
het Amerikaans voorbeeld ten overvloede 
aanduidt — het loonniveau moet gezien wor
den in funktie van het produktiviteitspeil: 
maar ook dit laatste is weer één der grote 
troeven van de Belgische ekonomie.

Verder weidde de Eerste Minister uit over 
de programmering van de ekonomie, de be
vordering der investeringen en de verrui
ming van het onderwijs en het wetenschap
pelijk onderzoek. Aan de Heren van Sie
mens & Halske A. G. richtte de premier 
zich in volgende bewoordingen :

« Gij hebt geïnvesteerd in een expansieve 
sektor, in een ontwikkelingsgebied en deze 
realisatie is wellicht een voorbeeld van sa
menwerking tussen publieke en private sek
tor. Gij hebt de waarde van ons onderwijs 
leren kennen en zelf zult gij U begeven op

het toegepaste wetenschappelijk onder
zoek ».

★ ★ ★

Hierop dankte de Heer E. Schumacher, Af- 
gevaardigde-Beheerder van Siemens N.V. 
(België), de talrijke aanwezige personalitei
ten en nodigde hen uit op de receptie.

Met zeven ministers, Mgr. De Smedt, een 
belangrijke groep parlementairen, de pro
vinciale overheid, alle burgemeesters uit het 
omliggende en de meest vooraanstaande 
personen uit handels- en financiële kringen, 
mocht Oostkamp maandagmorgen feest vie
ren. De Belgische, Vlaamse en Duitse vlag
gen stonden als hoge wachten langs de 
nieuwe Siemenslaan.

’s Avonds kon de Oostkampse bevolking 
naar aloude traditie een vuurwerk bewon
deren en dansen gelijk op een bruiloft. Doch 
dat werd minder plechtig en als in een grote 
familie gevierd.

J. P.
★  ★  *

SIEMENS, DE NIEUWE 
ELECTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
IN WEST-VLAANDEREN

In de nabijheid van de autobaan Brussel - Oostende 
te Oostkamp zal er weldra op een terrein waarvan 
de oppervlakte 34 ha bedraagt een filiale van de 
Siemens 6  Halske A.G., 2e wereldkoncern voor de 
vervaardiging van electrotechnische apparaten, opge
richt worden ; het huis Siemens telt op het huidig 
ogenblik 209.000 arbeidskrachten.

Wanneer deze Siemensfabriek, die een oppervlakte 
van 60.000 m2 zal beslaan, volledig zal afgewerkt 
en uitgerust zijn, zullen er fijn mechanische toe
stellen gefabriceerd worden voor de telekommuni- 
katietechniek. Heel de produktie hiervan is bestemd 
voor de uitvoer.

Het eindprojekt voorziet tevens rond de centrale 
montage- en assembleerhalle de bouw van 3 grote 
gebouwen met 5 verdiepingen waarin een ultra 
modern opzoekingslaboratorium, burelen der admi
nistratie, magazijnen, enz., zullen ondergebracht 
worden.

Bij de voltooiing zullen deze fabrieken werk bieden 
aan verschillende duizenden personen. Kontakten 
werden reeds genomen met technische scholen die 
in de toekomst een groot deel van het kader- en 
geschoold personeel zullen moeten leveren. Verschil
lende jonge lieden uit het Brugse bevinden zich sinds 
oktober 1960 in Duitsland om voor hun toekomstige 
funktie de nodige scholing te verkrijgen.

Het belang van een dergelijke onderneming voor 
de toekomst is onweerlegbaar, want niet alleen zal 
men het probleem der werkloosheid der jonge ge
schoolde arbeiders kunnen oplossen, maar ook zullen 
een groot deel der Westvlaamse mobielen ter plaatse 
werk vinden.
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