Beknopt historisch overzicht +
enkele feiten
Zestig jaar geleden - om juist te zijn
op 24/9/'21 - werd te Antwerpen de
rode vaan opgericht als orgaan van de
Kommunistische Partij van België.

ZWOEGEN IN

Aanvankelijk werd nauw samen
gewerkt met het franstalige zusterblad
Ie drapeau rouge , maar na de stich
ting van de Vlaamse Kommunistische

Partij in 1937 werd het blad omge
doopt tot

Het Vlaamsche Volk.

Onder die naam verscheen het blad

van 6/2/'37 tot 15/12/'39 en
tijdens die periode stond het onder de
leiding van Jef Van Extergem.

Tijdens Wereldoorlog II hernam het
blad zijn oorspronkelijke titel en vanaf
februari '41 verscheen het klandestien. Tijdens die periode verscheen de
rode vaan zeer regelmatig - dank zij
de moed en de opoffering van honder
den militanten en verkopers - en werd
Eén der eerste voorpagina's van de rode vaan nieuwe formule.

het alle omstandigheden in acht geno
men, zeer druk gelezen. Van die

klan-

destiene rode vaan verscheen bij het
Masereelfonds onder die titel enkele jaren geleden trouwens een bundel.

Na de bevrijding was het blad zeer populair en het kwam terug als dagblad
(5/9/'44) op de markt. De rode vaan werd echter- net als de Kommunistische
Partij zelf - één der grootste slachtsoffers van de koude oorlog. De oplage
daalde en de financiële moeilijkheden werden zo groot dat er vanaf 1 januari
1959 overgegaan werd van dagblad- op weekbladformule, die tot op heden
behouden bleef.
Het opmerkelijkste feit uit de laatste twintig jaar - waarin de rode vaan net als
de gehele Vlaamse pers ups en downs kende - is ongetwijfeld dat er eind '77
van formaat en van opvatting veranderd werd. Tot dan verscheen het blad
immers nog steeds op een soort dagbladformaat. Er werd resoluut over
geschakeld naar het handiger magazine-formaat. Ook inhoudelijk werd een
poging tot vernieuwing gedaan. Naast politiek, sociaal-ekonomische en kulturele rubrieken, werd - en wordt - gepoogd ook aandacht te schenken aan zowat
alles dat zich afspeelt op het maatschappelijk terrein.

Opvallend bij die vernieuwing was - en is - ongetwijfeld ook het feit dat het blad
opengezet werd voor een ganse pleiade medewerkers die noch organisatorisch,
noch ideologisch met de KPB verbonden zijn.
De meer journalistieke inslag van het blad resulteerde in een eerste fase dan
ook in een aanwinst van lezers. Tendens die momenteel stagneert en waaraan
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de komende periode ongetwijfeld zal gedokterd worden. Een kampagne onder
de slogan

laat u niet temmen, lees de rode vaan

is daar een eerste onderdeel

van.
De oplage varieert momenteel tussen
de 10.000 en de 12.000 exemplaren
per week. Het lezerspubliek situeert

zich hoofdzakelijk in kategorie C 1
(hogere kaders en bedienden) : 54,4 %
en in kategorie C 2 (arbeiders) :
34,9 %. Onder de kategorieën A (zeer

bemiddeld) en B (middenstanders) telt
de r.v. respektievelijk 1 % en 9,6 %
lezers.
De verspreiding per provincie ziet er
als volgt uit: Oost-Vlaanderen : 40 %;
Antwerpen : 32 %; West-Vlaanderen

en Limburg: 16% Brabant en de
Brusselse agglomeratie : 1 2 %.
Het blad verschijnt op donderdag, telt
normaliter 32 blz, maar het laatste
nummer van iedere maand bestaat uit
48 blz. Dat nummer wordt op een
hogere oplage verspreid en verkocht

Naast het kommerciële cirkuit en een eigen net
van verkopers, wordt de rode vaan ook op zowat
alle belangrijke politieke, kulturele en sociale
gebeurtenissen te koop aangeboden.

omdat dan telkens met het blad gekolporteerd wordt. Dit neemt niet weg dat het blad momenteel voor ruim 80%
verkocht wordt via abonnementen of via verkopers.
De redaktie van de rode vaan bestaat uit zes redakteurs en sinds een tweetal
jaren is daaraan een verantwoordelijke voor de lay-out toegevoegd. Elke redakteur is meteen rubriekleider gezien hij een welomschreven aspekt van het maat
schappelijk gebeuren onder zijn direkte bevoegdheid heeft, wat evenwel niet
belet dat gezien de kleine bezetting een all-round kennis van de diverse

redaktieleden gevraagd wordt. De dagelijkse politieke leiding van het blad
berust bij de hoofdredakteur, die zijn taak uitoefend in nauwe samenwerking
met de politiek direkteur. De praktische realisatie berust in handen van de
redaktiesekretaris. De rode vaan wordt tot op heden uitgegeven door de Kommunistische Partij van België en gedrukt bij de n.v. Volksuitgave.
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