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1.INLEIDING 

 

1.1 Media en Politiek   
 

‘De man die De Standaard grootmaakte’ is de titel van het krantenartikel van de hand van 

oud-hoofdredacteur Peter Vandermeersch naar aanleiding van het overlijden van Albert De 

Smaele op 25 april 2009. De Smaele wordt in dit artikel gepercipieerd als één van de grootste 

Belgische krantenbaronnen van de twintigste eeuw en lijkt daardoor vergelijkbaar met andere 

befaamde Europese persmagnaten zoals Axel Springer, oprichter van de Duitse persgroep 

Axel Springer GmbH. Journalisten van De Standaard durfden hem ook te vergelijken met de 

Amerikaanse krantenmagnaat Charles Foster Kane die beroemd werd door de film Citizen 

Kane.
1
 ‘IJzeren Bert’ is immers een duidelijk voorbeeld van een man die staat voor een 

symbiose tussen pers, politiek en bedrijfsleven.
2
 Zijn realisaties als Vlaams ondernemer in de 

bedrijfs- en perswereld en zijn invloed op de Belgische politiek maken van zijn leven een 

verhaal dat verantwoord interessant is om onderzocht te worden in het kader van een 

masterproef geschiedenis.
3
 

  Bij het grote publiek is Albert De Smaele, geboren op 18 juni 1921 in Schaarbeek, 

vooral bekend als uitgever van De Standaard naast Het Nieuwsblad. Slechts zesentwintig jaar 

was hij toen hij op de voorgrond trad in de overnamestrijd tussen N.V. De Standaard en N.V. 

De Gids. Deze strijd speelde zich af in een woelig economisch klimaat, voortgebracht door de 

nasleep van de Tweede Wereldoorlog. De private ondernemingszin werd toen belemmerd 

door de algemene noden van de wederopbouw van het land. Bovendien hadden 

persprominenten, dwepend met de Vlaamse zaak, samengewerkt of zelfs gecollaboreerd met 

de Duitse bezetter. De Smaele wist echter op termijn als een volledig nieuwe persfiguur 

vertrouwen in te boezemen. Dankzij zijn retorisch talent kon hij tevens het personeel achter 

zich scharen en wist hij de overnamestrijd juridisch in zijn voordeel te beslechten. De Smaele 

zou uiteindelijk dertig jaar lang zijn Standaardgroep leiden als directeur-generaal en van De 

Standaard op het einde van de jaren zestig een invloedrijke kwaliteitskrant maken.
4
 Daarnaast 

was hij ook een Vlaamse ondernemer die technologische vernieuwingen durfde invoeren en 

zijn krantengroep steeds naar een hoger en breder niveau wist op te tillen. N.V. De Standaard 

is daarmee een duidelijk voorbeeld van de economische en culturele Vlaamse ontvoogding 

                                                           
1
 S. VEBRRUGGE, Interview met Hugo De Ridder, 5 december 2011.  

2
 K. VAN NIEUWENHUYSE, ‘De Roots van een krantenmagnaat: Albert de Smaele in KSA Oost-Vlaanderen’, 

Gisteren en vandaag: driemaandelijks tijdschrift over KSJ-KSA-VKSJ, 22 (2003), 3-8.  
3 P. VANDERMEERSCH, ‘De man die De Standaard groot maakte’, 2009, 
 (http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=2629H01B).  

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=2629H01B
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die zich sterk begon te manifesteren vanaf de jaren vijftig en zestig. Zijn ambitie dreef hem 

vooruit en wakkerde zijn droom aan om eerst een Vlaams en vervolgens een Belgisch en zelfs 

Europees persimperium uit te bouwen. Naast zijn kranten- en tijdschriftengroep was hij ook 

betrokken in andere industrie- en dienstentakken via zijn uitgebreid netwerk van familieleden 

en kennissen. Zo was hij via de Standaardgroep betrokken bij Suncomfort, een bedrijf actief in 

de toeristische sector en was De Smaele persoonlijk actief in Friac, een bedrijf van 

diepvriesinstallaties.
5
 Begin jaren zeventig was De Smaele dankzij zijn ondernemingszin het 

hoofd van maar liefst veertien naamloze vennootschappen in België, Nederland en Frankrijk.
6
 

Daarnaast was hij ook lid van de raad van bestuur van de toenmalige BRT van 1960 tot 1972 

en beheerder in het Vlaams Economisch Verbond, waar hij echter door zijn drukke agenda 

geen voortrekkersrol speelde.
7
 Het VEV, vandaag VOKA genoemd, legde zich toe op de 

standpuntbepaling en de belangenbehartiging van de Vlaamse ondernemingen en lanceerde 

ter ondersteuning van deze ondernemingen talrijke projecten.
8
 Alles veranderde echter voor 

De Smaele met het faillissement van zijn krantenimperium tijdens de zomer van 1976. Daarna 

leidde hij tot aan zijn dood in 2009 een eerder teruggetrokken bestaan.
9
  

 Naast al deze economische activiteiten was De Smaele ook geen onbekende in de 

politieke wereld. Zijn contacten reikten via colloquia, politieke lunches, briefwisselingen en 

tal van persoonlijke initiatieven tot in de hoogste regionen van België.
10

 Het ontstaan van de 

‘Groep van Acht’ is slechts één duidelijk voorbeeld van hoe De Smaele achter de schermen de 

politiek mee wist te beïnvloeden en vorm te geven. Deze groep van acht Vlaamse politici uit 

de CVP-fractie was de drijvende kracht achter de realisatie van de taalwetgeving die in de 

jaren zestig effectief tot stand werd gebracht.
11

 Daarnaast stimuleerde De Smaele ook het 

politieke debat door het organiseren van colloquia waarvan verslag werd gegeven in de krant. 

Tijdens deze colloquia werd er altijd een belangrijk politiek of economisch nieuwsitem 

besproken door verschillende politici en academici. Dankzij deze debatten kon De Standaard 

mee de politieke agenda bepalen.  

  Het is dus duidelijk dat er een wisselwerking bestaat tussen de perswereld en de 

politiek en dat Albert De Smaele hier een voorbeeld bij uitstek van is. Deze wisselwerking 

                                                                                                                                                                                     
4
 Voor de definitie van een kwaliteitskrant: K. VAN NIEUWENHUYSE, Een Standaard in Vlaanderen, 18-19. 

5
 P. VANDERMEERSCH, ‘De man die De Standaard groot maakte’. 

6
 K. VAN NIEUWENHUYSE, ‘De Roots van een krantenmagnaat’, 3-8. 

7
 S. VERBRUGGE, Interview met Jan Bohets, 25 februari 2012.   

8
 Vlaams netwerk voor ondernemingen, 2012, (http://www.voka.be/startpagina/Pages/vev.aspx). 

9
 J. BOHETS, De biografie van André Leysen: met weloverwogen lichtzinnigheid, Tielt, 2002, 93.  

10
 H. DE RIDDER, Geen blad voor de mond: notities voor een biografie, Tielt, 2001, 62-63.  

http://www.voka.be/startpagina/Pages/vev.aspx
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trekt al jarenlang de aandacht. Zowel historici als communicatiewetenschappers focussen op 

deze brede wisselwerking tussen media en politiek en proberen deze te definiëren. Uit recent 

onderzoek blijkt dat deze wisselwerking verder gaat dan het bepalen van de politieke agenda 

door de media. Daardoor blijkt de visie van de agendasetting approach theory te eng te zijn. 

Deze theorie stelt dat de media cruciaal zijn voor het bepalen van de politieke agenda en 

daardoor ook van de politieke actie. Door veel of weinig te publiceren over een welbepaald 

onderwerp, bepalen de media welke thema’s belangrijk zijn voor de publieke opinie en welke 

problemen er dus eerst moeten worden aangepakt. Daarnaast focust deze theorie ook op de 

omgekeerde richting, want ook de politieke elite heeft invloed op de media door bijvoorbeeld 

selectief informatie te lekken naar de pers. Deze invloed kan zowel positief en informerend 

zijn als negatief door het achterhouden van informatie of door manipulatie. Er is dus zowel 

een positieve als een negatieve kant bij de beïnvloeding van de media door de politiek.
12

 

 Deze eenzijdige visie legt dus niet alle dimensies van de brede relatie tussen politiek 

en pers bloot. Vandaar de nood aan een nieuwe interpretatie en een ruimer perspectief. 

Daarom focussen historici en communicatiewetenschappers vandaag liever op het feit dat er 

een brede wisselwerking bestaat tussen media en politiek.
13

 Zij hebben daarbij oog voor het 

feit dat het maken van nieuws een proces is van onderhandelingen. Deze visie is onder andere 

sterk uitgewerkt door de Amerikaanse professor in de politieke wetenschappen, Lance 

Bennett.
14

 Het bewijs dat het hier wel degelijk gaat om een ruimere wisselwerking wordt 

ondersteund door het theoretische debat omtrent de aard en de definitie van deze 

wisselwerking en door concreet uitgewerkte microstudies over de relatie tussen media en 

politiek.  

 In het theoretische debat wordt er gezocht naar een accurate definitie voor de relatie 

tussen media en politiek. Er zijn twee dominante en tevens tegengestelde stromingen in deze 

discussie. Enerzijds is er de pluralistische consensusschool die voor de media een belangrijke 

rol ziet in de totstandkoming van politieke stabiliteit.
15

 De staatsmacht wordt, volgens deze 

groep, in stand gehouden door continue onderhandelingen tussen de politici en de 

verschillende sociale groepen die een stem krijgen via de media, waarmee ze een hechte 

                                                                                                                                                                                     
11

 W. BEKE, en K. VAN NIEUWENHUYSE, ‘Vlaamse actie binnen de CVP/PSC: de Groep van Acht’, Res Publica: 
tijdschrift voor Politieke wetenschappen, 44 (2001), 119-148. 
12 S. WALGRAVE, P. VAN AELST en L. BENNETT, ‘Beyond agenda-setting. Towards a broader theory of agenda 
interactions between political actors and the mass media’, 2006,  
(http://www.m2p.be/index.php?page=publications&search=Beyond+agenda-setting&search.x=0&search.y=0). 
13 Ibidem.  
14

 L. BENNETT, ‘Toward a Theory of Press-State Relations in the United States,’ Journal of Communication, 40 
(1990), 103–125.  

http://www.m2p.be/index.php?page=publications&search=Beyond+agenda-setting&search.x=0&search.y=0
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relatie hebben. Bovendien speelt de pers een cruciale rol in zowel het formuleren van de input 

voor de politiek als in de output, namelijk het besluitvormingsproces. Conflicten worden zo 

veranderd in consensus die dan weer zorgt voor beslissingen. Dit wordt, in een mooiere term, 

ook wel de participerende democratie genoemd. Deze stroming vindt de wisselwerking tussen 

media en politiek zelfs zo intens dat ze over de media spreken als de vierde macht. De 

afspiegelings- of reflectietheorie is een logisch gevolg van de inzichten van deze 

pluralistische consensusschool. Deze theorie houdt in dat de media de maatschappij in al haar 

geledingen, veelzijdigheid en opbouw weerspiegelt. De inhoud in de media wordt zo gestuurd 

en bepaald door de behoeften en eisen van de verschillende groeperingen in de samenleving. 

Toch hebben de media volgens deze stroming geen vrij spel. Ze blijven gebonden aan door de 

politiek opgelegde regels. Na de Tweede Wereldoorlog werd het immers duidelijk dat 

economische wetmatigheden zoals commercialisatie en monopolievorming de 

representativiteit van de media in het nauw dreven. De politieke wereld zag zich dan ook 

genoodzaakt tot het formuleren van normatieve gedragsregels zodat de media hun rol van 

participerende democratie konden blijven uitoefenen. De drie fundamentele vrijheden waarop 

de media vandaag steunen, vloeien hieruit voort. Het gaat over het recht op informatie, het 

recht op toegang tot informatie en het recht om deze informatie publiek te maken.
16

 

 De Kritische Mediatheorie van haar kant gaat niet akkoord met de pluralistische 

consensusschool. Het uitgangspunt hier is dat de staat een allesomvattend systeem is 

gedomineerd door de heersende elite en dus helemaal niet neutraal. Een autonome pers is 

daarom een illusie en er is al helemaal geen sprake van een wezenlijke rol voor de publieke 

opinie. Er wordt enkel een schijn van participatie opgehouden om de machtsuitoefening door 

de verschillende fracties van de elite te legitimeren. De invloed van de brede publieke opinie 

is dan ook eerder sporadisch en daardoor verwaarloosbaar klein. De media zijn in de ogen van 

deze stroming een staatsinstelling die een controletaak in opdracht van het politieke veld 

uitvoert. Door manipulatie van de media wordt de pers bovendien nog meer dan ooit een 

politiek middel, tot zelfs een speeltje van de politiek. Dit denken is zeer sterk terug te vinden 

bij auteurs zoals Gramsci, Habermans en Mills. In deze stroming klinkt ook het gedachtegoed 

van vele marxistisch geïnspireerde auteurs door.
17

  

 

                                                                                                                                                                                     
15

 E. WITTE, Media en politiek, Brussel, 2002, 64.  
16

 Ibidem, 66. 
17

 Ibidem, 67.  
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  Dit theoretisch debat botst echter op een groot probleem. Het is namelijk een uitdaging 

om empirisch bewijs te leveren voor deze wisselwerking. De contacten tussen de politiek en 

de pers verlopen immers vaak op mondelinge en informele basis en zijn daardoor moeilijk te 

reconstrueren. Een synthese of comparatieve invalshoek over deze wisselwerking blijft 

bovendien zeldzaam en opent nog steeds veel mogelijkheden voor onderzoek. Vandaar dat het 

vinden van concrete voorbeelden via uitgewerkte microstudies cruciaal is om de theorie van 

de wisselwerking te onderbouwen en zo het theoretische debat te beslechten. Enerzijds gaat 

het om studies die de relatie tussen kranten en andere media en de politiek onder de loep 

nemen. Zo is er bijvoorbeeld in België de doctoraatsstudie van historicus Karel van 

Nieuwenhuyse over de wisselwerking tussen de krant De Standaard en het Belgische 

politieke weefsel. Ook professor in de communicatiewetenschappen, Daniël Biltereyst, heeft 

onderzoek gedaan naar deze wisselwerking in zijn boek Nieuws, democratie en 

burgerschap.
18

 Professor Biltereyst toont in dit werk hoe de media onder andere de politieke 

opinie omtrent de oorlog in Kosovo mee heeft weten te beïnvloeden. Ook in het buitenland 

wordt deze relatie sterk onder de loep genomen. De studie over de relatie tussen de Duitse 

pers en de politici van de Weimar republiek van Bernhard Fulda is hier een goed voorbeeld 

van.
19

 Een  ander recent werk is van de hand van James Thomas en onderzoekt de relatie 

tussen kranten, de Labour Party en de Britse politiek.
20

 Anderzijds wordt er ook actief 

onderzoek gedaan naar de persoonlijke relatie tussen persmagnaten en het politiek bestel. Een 

actueel voorbeeld is het onderzoek dat wordt verricht naar krantenbaronnen en persmagnaten 

zoals Silvio Berlusconi, Rupert Murdoch en Bernard Tapie.
21

 Deze studies tonen aan dat de 

media en de politieke actoren elkaar actief beïnvloeden. 

  Deze masterproef sluit echter aan bij de klassiek uitgewerkte microstudies die de 

relatie tussen media en politiek onderzoeken. De wisselwerking wordt in deze scriptie 

onderzocht aan de hand van een biografisch portret van de Belgische krantenmagnaat Albert 

De Smaele. Het gaat hierbij om een wisselwerking via de krant en achter de schermen door tal 

van initiatieven zoals colloquia, politieke lunches, correspondentie, enzovoort. Naast deze 

wisselwerking is er in deze masterproef ook veel aandacht voor de veelzijdigheid van de 

figuur van Albert De Smaele als gouwhoofdman, geëngageerde student, Vlaams voorvechter, 

ondernemer, krantenbaas en publieke opiniemaker.   

                                                           
18

 D. BILTEREYST en Y. PEEREN, Nieuws, democratie en burgerschap: onderzoek naar hedendaagse 
nieuwsmedia, Gent, 2003.  
19

 B. FULDA, Press and politics in the Weimar Republic, Oxford, 2009.  
20

 J. THOMAS, Popular Newspapers, the Labour Party and British Politics, Abingdon, 2005.  
21

 P. GINSBORG, Silvio Berlusconi: television, power and patrimony, Londen en New York, 2005.  
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1.2 De uitdagingen van het biografisch genre: theorie en vraagstelling  

 

Het biografisch genre wordt wel eens de bakermat van de historiografie genoemd. Deze naam 

dankt zij aan de eeuwenoude interesse bij geschiedschrijvers voor het schrijven van 

levensverhalen.
22

 De biografie ontstond reeds bij de Romeinen vanuit de koningsspiegels en 

koningsbiografieën met als duidelijkste voorbeeld de biografische portretten van Cicero en 

Cato, geschreven door Cornelius Nepos.
23

 

  Wanneer de historiografie van de twintigste eeuw wordt onderzocht, dan valt op dat de 

biografie populair is geworden in de jaren negentig.
24

 Het is niet toevallig dat dit gebeurde na 

de val van de Berlijnse muur en in een periode dat er een zekere moeheid heerste ten aanzien 

van de grote theorieën en verhalen zoals het marxisme. Het is in dit klimaat dat het 

particuliere en unieke steeds meer aandacht kreeg en dat, volgens de maatschappij, ook 

effectief verdiende. Het biografisch genre wordt daarom ook vaak gezien als een wederwoord 

op de structuralistische en a-personalistische geschiedschrijving die de jaren zestig en 

zeventig domineerde met onder andere de cliometrie, uitgewerkt door het befaamde Franse 

Tijdschrift Annales.
25

  

  Toch heeft het biografische genre al van bij de start veel kritiek gekregen door haar 

subjectieve indruk. De vragen die critici stellen zijn of de methode van de biografen wel 

wetenschappelijk is en of het geen illusie is dat onderzoek naar iemands optreden, visie en 

stijl toelaat degelijke conclusies te trekken over de essentie van dat leven of die carrière.
26

 

Biografen plaatsen hiertegenover dat de biografie een aanvulling of net een verduidelijking 

kan zijn van het grote historische verhaal met haar abstracte begrippen en variabelen, die zij 

net met hun concrete voorbeelden kleur weten te geven en inzichtelijk willen maken. 

Bovendien is het biografisch genre niet overal even populair geworden in de jaren negentig. 

De kritische houding tegenover de biografie leeft sterker in Europa dan in de Verenigde 

Staten. Vooral België heeft pas zeer laat een poging ondernomen om haar buurlanden bij te 

benen. Belgische historici hebben lange tijd aarzelend gestaan tegenover het nut van het 

schrijven van biografieën.
27

  

                                                           
22

 G. KWANTEN, August-Edmond De Schryver (1898-1991), Leuven, 2001, 14.  
23

 R. DE SCHRYVER, Historiografie: vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa, Leuven, 1997, 52.  
24

 G. KWANTEN, August-Edmond De Schryver, 13. 
25

 J. ART, ‘Biography-history-psychoanalysis: 3rd International Conference on Psychological History’, 
Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, 24 (2002), 24.  
26

 G. KWANTEN, August-Edmond De Schryver, 17. 
27

 J. NANDRIN, ‘La construction de nouveaux instruments biographiques’, Mededelingenblad van de Belgische 
Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, 18 (1996), 7-8.  
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  De meeste kritieken op de biografie zijn echter ook van toepassing op de globale 

geschiedschrijving waardoor het debat een geforceerde indruk krijgt.
28

 De nood aan een 

gefundeerde selectie van bronnen, een aangename vertelstijl, oog voor synthese en het 

nastreven van een zekere graad van objectiviteit zijn evenzeer van toepassing voor andere 

historiografische genres. Het is dus maar de vraag of de biografie zo sterk afwijkt en of zij 

wel een eigen specifieke methode heeft.  

  Naast de algemene valkuilen is het wel zo dat er ook een aantal specifieke problemen 

zijn. Een biograaf moet immers nog meer balanceren tussen sympathie en antipathie om tot 

kennis en inzicht te komen. Hij of zij heeft nood aan empathie om inzichten te verkrijgen 

maar mag niet toegeven aan het gevoel en de verleiding om te willen oordelen en bijgevolg te 

kiezen voor ophemeling of ontmaskering.
29

 Voor Albert De Smaele betekent dit concreet dat 

hij als persoon niet mag worden geroemd, noch verguisd. 

 Ondanks de aanwezigheid van enige affiniteit voor dit genre, is de keuze voor het 

schrijven van een biografisch portret voor deze masterproef vooral ontstaan uit de aard van 

het onderzoek, de interesse naar de wisselwerking tussen een mediafiguur en de politiek en 

vooral door de bronnen zelf. Het beschikbare archiefmateriaal dat hier centraal staat wordt 

bewaard in het privé-archief van Albert De Smaele. Dit persoonlijk archief kwam toevallig tot 

stand en werd nooit doelbewust opgesteld. Het is eerder een samenraapsel van documenten. 

Het feit dat het nooit volledig werd ingekeken voor deze studie kwam voort uit het feit dat 

Albert De Smaele het niet wenselijk achtte dit archief al tijdens zijn leven vrij te geven. Het 

unieke aan deze studie is ook dat voor het eerst dit archief in aanvulling met ander 

bronnenonderzoek wordt gebruikt om nieuwe facetten van zijn levensloop en loopbaan bloot 

te leggen.  

  Door de veelzijdigheid van Albert De Smaele en de beperkte studietijd van een 

masterproef, in het kader van een eenjarige master geschiedenis, was het een onmogelijkheid 

om een complete biografie te schrijven. Er was een originele en duidelijk afgebakende 

invalshoek nodig die enkele gerichte onderzoeksvragen kon beantwoorden. Aangezien de 

literatuur voornamelijk zijn rol als directeur-generaal van de N.V. de Standaard en de N.V. 

Periodica belicht, wil deze masterproef graag De Smaele als economisch en politiek 

invloedrijk mediafiguur onderzoeken. Voor de opbouw van dit portret werd gekozen voor een 

chronologische opdeling die in hoofdstuk twee en drie telkens doorbroken wordt door een 

                                                           
28

 G. KWANTEN, August-Edmond De Schryver, 13.  
29

 Ibidem, 19.  
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thematische verdeling. Deze keuze kwam er om de onderzoeksvragen en de causale 

verbanden beter tot hun recht te laten komen en zo meer inzicht te verschaffen.  

  In een eerste hoofdstuk komt de geëngageerde en sociaal bewogen jeugd van Albert 

De Smaele aan bod en wordt de opmars tot krantenmagnaat beschreven. De Smaele wist 

immers, zoals de beroemde Franse filosoof en socioloog Bourdieu zou zeggen, op jonge 

leeftijd al veel kapitaal te vergaren.
30

 De Smaele was als jonge tiener actief in de 

jeugdbeweging als gouwhoofdman van KSA Jong-Vlaanderen. Ook tijdens zijn studies in 

Leuven bleef hij zich inzetten in tal van bewegingen. In 1942 stichtte hij zijn eigen caritatieve 

Ozanam-kring en in 1943 werd hij zelfs voorzitter van het KVHV, het Katholieke Vlaams 

Hoogstudenten Verbond. Bovendien genoot hij van een uitstekende opleiding en wist hij 

meerdere diploma’s te vergaren. Zo werd hij niet alleen doctor in de rechten maar ook 

baccalaureus in de thomistische wijsbegeerte, licentiaat in het notariaat en in de politieke en 

sociale wetenschappen.
31

 De Smaele werkte in Leuven ook een interessant netwerk van 

sociale contacten uit. Hij was onder andere actief bij Universitas, een groep studenten rond 

mentor en bezieler, professor Albert Dondeyne. Deze groepering was actief binnen de 

Katholieke Actie en had raakpunten met de Vlaamse beweging.
32

 Het is via Universitas en 

hun gezamelijke studie dat De Smaele zijn latere echtgenote, Godelieve Sap, leerde kennen. 

Zij was de dochter van Gustaaf Sap (1896-1940), oud-minister voor de Katholieke Partij van 

1932-1940, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en sinds 1919 beheerder van 

het dagblad De Standaard waarvan hij in 1929 het merendeel van de aandelen wist te 

verwerven.
33

 Na de dood van Gustaaf Sap op 19 maart 1940 kwamen zijn aandelen terecht bij 

zijn weduwe en kinderen.
34

 Het is dus dankzij zijn huwelijk met Godelieve Sap dat De 

Smaele terecht kwam bij De Standaard. Tot slot vertelt dit hoofdstuk ook het verhaal over de 

rol op het eerste plan van De Smaele bij de overnamestrijd van De Standaard met de groep 

N.V. De Gids.  

 Een tweede hoofdstuk focust op zijn ambitie en droom voor het creëren van een zo 

groot en sterk mogelijk persimperium, eerst in Vlaanderen en later ook in Wallonië, Frankrijk 

en Nederland. Er is aandacht voor zijn plannen, organisatietechnieken en verwezenlijkingen 

alsook voor zijn nevenactiviteiten in andere industrie- en dienstentakken. Hoe wist De Smaele 

                                                           
30

 D. PELS, Pierre Bourdieu: opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, Amsterdam, 1992, 14.   
31

 K. VAN NIEUWENHUYSE, De klauw van een papieren leeuw, 33. 
32

 H. ROEFFAERS, ‘Streven, Universitas en professor Albert Dondeyne’, 2005,  
(http://www.streventijdschrift.be/artikels/05/RoeffaersDondeyne.htm). 
33

 G. Durnez, De Standaard: het levensverhaal van een Vlaamse krant 1948-VUM,Tielt, 1993, 18.  
34

 Ibidem, 21.  

http://www.streventijdschrift.be/artikels/05/RoeffaersDondeyne.htm


  

 

11 

 

vanuit één Vlaamse krant een uniek Vlaams, Belgisch en zelfs Europees persimperium op te 

bouwen? Had hij aandacht voor technologische vernieuwingen? Welke tijdschriften en 

weekbladen wist hij succesvol op te slorpen? Hoe wist hij in Wallonië een voet tussen de deur 

te krijgen? Kon hij steunen op zijn goede relatie met Maurice Brébart, oprichter van La 

Dernière Heure? Wat was het aandeel van het omstreden Waalse blad Pourquoi Pas in deze 

poging om ook in Wallonië een kranten- en weekbladen imperium uit te bouwen? Welke 

investeringen deed De Smaele nog in Europa en dan vooral in Frankrijk? Tot slot wil dit 

hoofdstuk ook kort het faillissement van deze droom beschrijven zonder een oordeel te vellen 

over fouten en schuldigen. Het doel van dit deel is net de huidige patstelling of paradox tussen 

het verhaal van De Smaele als briljant ondernemer tegenover De Smaele als roekeloze 

investeerder te doorbreken. 

 Een derde en laatste hoofdstuk gaat specifiek over zijn contacten en invloed in de 

Belgische politiek. Een eerste deel gaat over zijn netwerk. Welke contacten had hij en met 

welke politici en partijen? Kon hij bouwen op zijn familiaal netwerk? Hoe verliepen die 

contacten en waren ze frequent? Van welke raden en organisaties was hij lid? Speelde hij een 

rol in de culturele ontvoogding van de Vlaamse ondernemers? Ook zijn concrete politieke 

verwezenlijkingen komen aan bod zoals zijn initiatief omtrent een wisselwerking met ‘de 

Groep van Acht’. Een tweede deel focust op zijn methode om de politiek te beïnvloeden. De 

wisselwerking tussen Albert De Smaele, zijn krant De Standaard en de politiek steunde op 

verschillende, vaak informele, ontmoetingen en initiatieven. Wat was het doel van de 

politieke lunches en de georganiseerde colloquia? Wat werd hier besproken en had dit een 

uitwerking op de politiek? Wat was de inhoud van de brieven gericht aan de formateurs? Kon 

De Smaele zich moeien met regeringsvormingen? Wist hij voor zijn schoonbroer Jan Piers 

dankzij lobbywerk een ministerpost te verkrijgen?  
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1.3 Theoretische onderbouw: status quaestionis, bronnen en methodologie  

 

De Standaard en haar geschiedenis zijn duidelijk geen onbeschreven bladen. Tal van historici, 

journalisten en communicatiewetenschappers hebben deze kwaliteitskrant reeds onder de loep 

genomen. De vraag is zelfs of er nog wel marge is voor origineel onderzoek. Ten eerste is er 

het exhaustief en historisch verantwoord tweedelig overzichtswerk van Gaston Durnez over 

de geschiedenis van De Standaard van 1914 tot 1976.
35

 Dit totaalbeeld heeft aandacht voor 

alle aspecten van de krant en door haar encyclopedische aard komen alle technische aspecten, 

financiële en industriële ontwikkelingen, de aard van de redacties, de berichtgeving, 

enzovoort aan bod. De gedetailleerde doctoraatsstudie van Prof. Dr. Karel Van Nieuwenhuyse 

zag echter de nood om enkele aspecten van de krant vanuit dit magnum opus verder te 

onderzoeken om nieuwe informatie aan het licht te kunnen brengen en blinde vlekken uit te 

klaren.
36

 Zijn studie focuste daarom op drie facetten van de krant namelijk de evolutie van de 

redactie, de evolutie van de berichtgeving en de invloed van de krant op het Belgische 

politieke bestel. Bovendien ging deze studie op zoek naar een definitie van de moeilijk te 

definiëren term ‘kwaliteitskrant’ en vond hiervoor vijf criteria namelijk onafhankelijkheid, 

een duidelijke opinie en nadruk op analyse, nadruk op politiek en maatschappij, een 

intelligente en hoogopgeleide staf en de vastbeslotenheid om een hoog opgeleid lezerspubliek 

te bereiken.
37

 Toch overweegt in dit werk vooral de zoektocht naar de politieke betekenis van 

de krant. Beide overzichtswerken geven Albert De Smaele een plaats in de kantlijn van hun 

geschiedenis. In het werk van Karel Van Nieuwenhuyse is er zelfs duidelijk plaats voor een 

analyse van de groei van de macht van directeur-generaal De Smaele. Ten derde komt 

‘IJzeren Bert’ impliciet of expliciet ook aan bod in tal van memoires van politici en 

journalisten die hem hebben gekend. Belangrijk voor dit onderzoek waren de memoires van 

onder andere Hugo De Ridder, Manu Ruys, Louis De Lentdecker, Gaston Eyskens, Leo 

Tindemans en Wilfried Martens. Ook Jan Bohets’ biografie over André Leysen, de opvolger 

van De Smaele, heeft aandacht voor zijn voorganger. Ten vierde zijn er nog enkele 

detailstudies over bepaalde facetten van de krant De Standaard. Vooral het faillissement is 

een inspiratiebron geweest voor verschillende onderzoekers. Zo is er het boek van Huib 

                                                           
35 G. DURNEZ, De Standaard: het levensverhaal van een Vlaamse krant van 1914-1948, Tielt, 1985.  
    G. DURNEZ, De Standaard: het levensverhaal van een Vlaamse krant van 1948-VUM, Tielt, 1993.  
36 K. VAN NIEUWENHUYSE, Een Standaard in Vlaanderen? Vlaams-katholieke krant op zoek naar kwaliteit en 
politieke invloed (1947-1976), Leuven, 2002, 4. 
37

 R. VAN EENOO, ‘Karel Van Nieuwenhuyse: de klauw van een papieren leeuw’, Wetenschappelijke tijdingen, 
69 (2010), 179.  
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Crauwels over de overname en het faillissement van De Standaard.
38

 Ook studenten hebben 

dit aspect behandeld in hun onderzoek. Zo is er de masterproef van Bart Sturtewagen, 

eveneens over het faillissement en de evolutie van de Standaardgroep sinds 1976.
39

 Deze 

werken bevatten allemaal  informatie over zijn persoon maar missen echter een totaalbeeld. 

Daardoor is het geen overbodige luxe om al deze reeds beschreven aspecten samen te brengen 

in een biografisch portret, aangevuld met nieuwe inzichten, nieuwe bronnen en nieuw 

onderzoek. 

  Om bovendien nog een extra originele invulling te kunnen geven, steunt deze 

masterproef op nieuw bronnenmateriaal en op nieuwe interviews. Wat het archivalisch 

bronnenmateriaal betreft, is er gebruik gemaakt van vijf belangrijke archieven. Uiteraard 

werden enkel de relevante archiefstukken voor de invalshoek van deze masterproef effectief 

verwerkt. De keuze voor de onderstaande archieven is vooral gebaseerd op het netwerk van 

contacten van De Smaele. Het gaat dan vooral om instellingen waar hij zelf actief was, om 

zijn medewerkers van in zijn periode als directeur-generaal en om zijn politieke contacten. 

Het eerste en belangrijkste archief is het privé-archief van Albert De Smaele zelf, nooit eerder 

volledig ontsloten en bovendien in het bezit van de familie en niet van een officiële instelling. 

Uit deze persoonlijke collectie zijn enkele cruciale nieuwe elementen naar boven gekomen en 

bestaande theorieën konden verder uitgeklaard worden. Zo is er de mysterieuze briefwisseling 

over het tijdschrift “Y” wat een afspraak blijkt te zijn over het Waalse tijdschrift Pourquoi 

Pas. Een tweede belangrijk archief is het KADOC waar de volgende archieven zijn 

geraadpleegd: het archief van André Vlerick, het archief van de CVP, het archief van Theo 

Lefèvre, het archief van Jos De Saeger, het archief van Louis Kiebooms, het archief van 

Robert Vandekerckhove, het archief van Leo Lindemans, het archief van P.W. Segers en het 

archief van Geerard Van Den Daele. Deze archieven waren vooral belangrijk voor het in kaart 

brengen van de relaties van De Smaele met de politiek. Ten derde zijn er de privé-archieven 

van Jan Bohets en Hugo De Ridder. Hier gaat het vaak om enkele stukken die het verhaal mee 

compleet maken. Het archief van Hugo De Ridder bevat bijvoorbeeld verslagen van de 

tweewekelijkse politieke redactielunches vanaf 30 november 1967 tot 30 maart 1976.
40

 Ten 

vierde werd het ADVN, het archief, documentatie en onderzoekscentrum voor het Vlaams-

Nationalisme onderzocht. Dit archief geeft een plaats aan archiefstukken van verschillende 

Vlaamse drukkingsgroepen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de Vlaamse culturele 

                                                           
38

 H. CRAUWELS, De redders van De Standaard: kroniek van een faillissement, Brussel, 1986.  
39

 B. STURTEWAGEN, De Krantengroep De Standaard sinds het faillissement, Leuven, 1981.  
40 K. VAN NIEUWENHUYSE, Een Standaard in Vlaanderen, 6. 
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ontvoogding. De archieven van Het Davidsfonds, de Vlaamse Concentratie, de Vlaamse 

Volksbeweging, de Vlaamse Volksbond, het Aktiecomitee van Brussel en de Taalgrens, de 

Werkgroep voor vernederlandsing van het bedrijfsleve, Maurits Coppieters, E.P. Walgrave, 

Jan Verroken, Arthur De Bruyne, Joris Dedeurwaarder, Frans Van Der Elst en de Volksunie 

werden doorzocht naar contacten met De Smaele. Ten vijfde is ook het Universiteitsarchief 

bezocht en meer bepaald het archief van het KVHV voor de periode 1940-1945.  Tot slot zijn 

er nog enkele belangrijke documenten van de hand van professor Karel Van Nieuwenhuyse. 

Vooral de interviews met journalisten en politici naar aanleiding van zijn doctoraat over De 

Standaard waren belangrijk in het tot stand komen van inzichten omtrent het netwerk van 

Albert De Smaele. Zij konden de informatie, verkregen uit agenda’s en de literatuur, 

bevestigen. Bovendien waren ook de interviews met Albert De Smaele zelf een belangrijke 

bron van informatie en een steun om hem beter te doorgronden. Zij gaven immers een 

uitgebreid inzicht in zijn sociale netwerk en in het verloop van informele contacten met tal 

van politici. Bovendien kunnen deze interviews informatie uit het privé-archief 

contextualiseren en bevestigen.  

  Een aantal archieven bleef ook gesloten. Zo werd er herhaaldelijk contact opgenomen 

met de VRT maar werd er nooit geantwoord. Een telefoontje bracht evenmin soelaas. Ook 

bleken enkele archieven van instellingen zoals het VWO (Vlaamse Werkgeversorganisatie) en 

het VEV (Vlaams Economisch Verbond) geen relevante archiefstukken in verband met de 

persoon van Albert De Smaele te bezitten.  

  Het grote probleem bij het consulteren van de archieven is het feit dat contacten tussen 

media en politiek vooral achter de schermen gebeuren. Geschreven documenten in dat 

verband zijn zeldzaam. De contacten tussen politiek en media verlopen op mondelinge en 

informele basis en zijn dus moeilijk te reconstrueren. Daarom is er naast archiefmateriaal ook 

gebruik gemaakt van interviews. In het totaal zijn er vijf mensen geïnterviewd in het kader 

van deze masterproef, waarvan één via een telefonisch gesprek. Deze mensen waren Hugo De 

Ridder, Jan Verroken, Jan Bohets, Jos Dupré en Johan De Smaele. De intentie was er om nog 

meer mensen te ondervragen. Dit bleek echter geen sinecure. Komt dit door de controverse 

die er nog steeds bestaat ten aanzien van de persoon van Albert De Smaele? Voelen 

prominenten zich te oud om een interviewster te woord te staan? Herinneren getuigen zich 

nog wel iets van deze periode? Of is de herinering simpelweg te pijnlijk? Lode Bostoen, één 

van de trouwste medewerkers van De Smaele en minister van staat Leo Tindemans hebben 

nooit geantwoord. Oud-premier Wilfried Martens en prominent socialist Willy Claes kenden 
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De Smaele naar eigen zeggen niet voldoende. Ook oud-journalisten van De Standaard Guido 

van Hoof en Gaston Durnez vonden dat ze niet echt iets toe te voegen hadden. Oud-

hoofdredacteur, Manu Ruys en secretaresse Danielle Lievens wilden liever niet meer 

terugdenken aan deze periode. Andere politici en journalisten die hem goed hebben gekend 

zoals Louis De Lentdecker  zijn reeds overleden.  

  Bij het toepassen van mondelinge geschiedenis via interviews, moeten eerst enkele 

belangrijke kanttekeningen worden gemaakt. Mondelinge geschiedenis is immers jarenlang 

een twistappel geweest door de vraag naar de betrouwbaarheid van door interviews 

verzamelde gegevens.
41

 Vele wetenschappers vonden en vinden deze methode 

onwetenschappelijk door de lage graad van objectiviteit en de selectiviteit van een vaak 

gedeformeerd geheugen. Het is een feit dat elke geschiedkundige bij het interviewen rekening 

moet houden met zichtbare en onzichtbare factoren die het gereconstrueerde verhaal mee 

beïnvloeden. Er zijn immers verschillende vormen van subjectiviteit waar te nemen tijdens 

een interview. Ten eerste is er de persoonlijke subjectiviteit als verzamelterm voor de 

individuele en emotionele bagage die de ervaringen en opinies van iedereen kleurt.
42

 Ten 

tweede is er de intersubjectiviteit die verwijst naar de interpretaties die voortkomen uit de 

relatie tussen de interviewer en de verteller. De geïnterviewde treedt immers in interactie met 

drie velden namelijk zichzelf, de interviewer en de cultuur.
43

 Omdat zowel de verteller als de 

onderzoeker het verhaal mee creëren, is objectiviteit binnen mondelinge geschiedenis dus een 

utopie. Zowel de verteller als de interviewer zijn bezig met het interpreteren van feiten, 

gedachten en vooral van elkaar.
44

 Bovendien speelt de oral historian bij het maken van de 

bron een actieve rol. Dat betekent een verschil met het traditionele bronnenonderzoek omdat 

er een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen de onderzoeker en het subject: zowel de 

verteller als de historicus hebben hun eigen inbreng in interpretaties.
45

 Mondelinge 

geschiedenis is immers een interactief proces dat steunt op een wisselwerking tussen de bron 

en de historicus.
46

 Daarom moet de onderzoeker zeer bewust omspringen met de eigen rol en 

is enige zelfreflectie noodzakelijk.
47

 Een interview is altijd een verhaal dat wordt geboren uit 
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de perceptie van twee mensen.
48

 Het is ‘een’ feiten relaas, een vertelling die naargelang de 

geïnterviewde, de tijd en de plaats kan verschillen. Daarom is het cruciaal om het interview 

goed en doordacht voor te bereiden. Dit alles is echter niet enkel negatief te bekijken 

aangezien deze methode gesloten deuren kan openen.
49

 Het is immers die intersubjectiviteit 

die ervoor kan zorgen dat mensen zich verhalen herinneren. Die subjectiviteit zorgt ervoor dat 

de zintuigen worden geprikkeld en dat historici in een flits tijdens het interview kunnen 

binnenkijken in een weliswaar gekleurd verleden.
50

 Het is dus maar de vraag of het afwezig 

zijn van objectiviteit wel zo een nadeel is en het net niet moet worden gezien als een 

opportuniteit die een verhulde geschiedenis kan blootleggen. De vraag of subjectiviteit de 

waarde van historisch onderzoek aan de hand van oral history ondermijnt is dus fout. Oral 

History is een opportuniteit om het verhaal te vervolledigen in nauwe samenspraak met 

archivalische bronnen. Beiden kunnen elkaar immers verifiëren en de nauwkeurigheid van de 

informatie versterken. Deze opvatting die microgeschiedenis een nieuwe impuls geeft, focust 

op de kracht van subjectiviteit en probeert daarmee het probleem van de onbereikbare 

objectiviteit te doorbreken. Uit levensverhalen kunnen immers macro-inzichten worden 

gehaald ter bevordering van de historische kennis. Een concreet gevolg van deze ommekeer 

binnen de populaire cultuur is het einde van de stempel van onbetrouwbaarheid voor het genre 

van de biografie.
51

 Zo vertelt het biografisch portret van De Smaele wel degelijk iets over de 

relatie tussen pers en politiek in het algemeen. Albert De Smaele maakte bijvoorbeeld gebruik 

van colloquia en politieke lunches om de wisselwerking tussen politiek en pers te verstevigen, 

net zoals ook andere kranten- en persmagnaten probeerden en nog proberen om aan politieke 

beïnvloeding te doen.  

 Tot slot is ook een beschouwing over de gebruikte methodologie per hoofdstuk op zijn 

plaats. In de zomer van 2011 werd reeds een literatuurstudie uitgevoerd die deel uitmaakte 

van het vooronderzoek. Op basis daarvan en op basis van een eerste raadpleging van enkele 

archieven werd de vraagstelling, de inhoudstafel en enkele hypothesen bepaald. Deze ideeën 

zijn dan in de loop van het onderzoek en bij het uitschrijven van deze masterproef verder 

uitgewerkt. De focus ligt op de veelzijdigheid van Albert De Smaele en zijn interactie met 

verschillende velden en dan vooral het politieke en economische veld. De aandacht gaat 

daarbij uit naar zijn familiaal en sociaal milieu, zijn engagementen, zijn prioriteiten, zijn 

ideologische opvattingen, zijn ideeën en ambities voor zijn onderneming en de aard en het 
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doel van zijn contacten met de politiek. Zoals reeds hierboven werd aangestipt wil deze 

masterproef vooral inzicht geven in drie facetten van het leven van De Smaele in de vorm van 

een biografisch portret. Daarbij moet nog eens worden onderstreept dat de afbakening via 

onderzoeksvragen, de selectie van bronnen en archieven, de interpretaties van de feiten en de 

formulering van de ideeën zorgen voor een persoonlijke en subjectieve toets aan dit werk.  

Daardoor is er marge voor verder onderzoek met nieuwe hypothesen. Dit biografisch portret 

blijft immers een verhaal dat wordt verteld door een gesitueerde historica die een beeld 

construeert dat haar het meest waarschijnlijk lijkt.  

  In het eerste hoofdstuk wordt de opmars tot krantenmagnaat beschreven. De 

achterliggende idee bij dit gedeelte is de veldtheorie van Pierre Bourdieu. Deze Franse 

filosoof en socioloog stelt dat mensen in hun jeugd en leven kapitaal verzamelen dat hen meer 

mogelijkheden en een betere toegang verleent tot maatschappelijke velden zoals het politieke, 

economische of sociale veld.
52

 De informatie uit dit hoofdstuk is afkomstig van een grondige 

literatuurstudie waarvan de belangrijkste werken de al eerder vernoemde over De Standaard 

zijn. Daarnaast heeft professor Van Nieuwenhuyse ook zelf een artikel geschreven over de 

roots van Albert De Smaele.
53

 Deze informatie werd dan verder vergeleken en uitgediept met 

feiten uit andere werken over verwante materies zoals het werk van Bert Woestenborghs over 

de Katholieke Actie in Oost-Vlaanderen waar De Smaele via een interview zelf heeft aan 

meegewerkt.
54

  Voor het deel over de Ozanamkring werd volledig gesteund op nooit eerder 

gebruikt bronnenmateriaal uit het privé-archief van De Smaele. Bovendien werd de 

samenhang en de context van de geëngageerde jeugd van De Smaele ook duidelijk dankzij de 

interviews van Van Nieuwenhuyse met Albert De Smaele zelf en het eigen interview met Jan 

Verroken, oud-voorzitter van KSA-jong Vlaanderen.
55

 Er is bovendien ook gekeken naar de 

historische context in de periode 1921 tot 1947. Deze context bestaat voornamelijk uit de 

nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de repressie, de Katholieke Actie, het sterker worden 

van de Vlaamse Beweging en het klimaat van culturele en economische ontvoogding bij de 

Vlaamse ondernemers.  
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 Een tweede hoofdstuk focust op de interactie van De Smaele met het economische 

veld en heeft aandacht voor de ontwikkeling van zijn bedrijf vanuit zijn ideeën, 

organisatietechnieken en ambities. Dit deel steunt vooral op een bronnenanalyse die 

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over zijn onderneming naar voren brengt en toetst 

opnieuw de informatie uit bestaande literatuur met nieuwe bronnen uit het privé-archief van 

De Smaele. Er werd onder andere gebruik gemaakt van briefwisselingen, nota’s, visieteksten, 

brochures, documenten over de opbouw en organisatie van zijn persimperium, speeches en 

investeringen in tal van tijdschriften. Dit gedeelte wordt ook verder uitgeklaard dankzij de 

interviews met Jan Bohets en Johan De Smaele. Tot slot heeft dit hoofdstuk ook aandacht 

voor het einde van de droom en het faillissement van de hele onderneming.  

 Een derde en laatste hoofdstuk duidt de relatie van Albert De Smaele met de politiek. 

In de eerste plaats werd zijn sociaal netwerk in kaart gebracht. Deze contacten leggen immers 

de dimensie en reikwijdte van de wisselwerking tussen de persmagnaat De Smaele en de 

politiek bloot. Het is interessant om daarbij de omvang en homogeniteit van een netwerk uit te 

klaren, de duur, de frequentie, de intensiteit, de investering, de vrijwilligheid, de 

wederkerigheid, kosten en baten, conflictgedrag en samenwerkingsgedrag. De meest gangbare 

theorie omtrent de relatie tussen politiek en journalistiek is deze van Blumer en Gurevitch.
56

 

Dit model vertelt over de relatie tussen journalisten en politici maar kan ook worden toegepast 

op de relatie tussen politiek en persmagnaten. Dit raamwerk omvat vier concrete stellingen. 

Een eerste stelling is dat zowel politici als journalisten eigen doelen hebben die daarom niet 

dezelfde moeten zijn. Om deze doelstellingen te realiseren hebben ze elkaar nodig. Dit is 

zeker ook waar voor persmagnaten. Een tweede facet is de roltheorie die stelt dat politici en 

journalisten zich ook aan elkaar aanpassen en verwachtingen koesteren over het gedrag van de 

andere. Ook dit is van toepassing in de relatie tussen persmagnaten en politici. Ten derde 

bevordert een gemeenschappelijke cultuur en waardengoed de interactie tussen pers en 

politiek. Het is dus logisch dat een Vlaamse en Christelijk geïnspireerde krant contact zoekt 

met partijleden van dezelfde zuil en dus ook dat Albert De Smaele voornamelijk contacten 

heeft gelegd met CVP politici. Tot slot zullen conflicten tussen beiden altijd bestaan volgens 

deze theorie omwille van de verschillende belangen. Dit komt in het verhaal van De Smaele 

het best tot uiting in de episode van het faillissement. Om dit netwerk nu ten volle te 

doorgronden is er echter één probleem. Er is niet één uitgewerkte methode om dit uit te 
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klaren.
57

 Daarom werd in deze masterproef gebruik gemaakt van vijf verschillende methoden. 

Ten eerste werd een agendastudie uitgevoerd in de bewaarde persoonlijke agenda’s van De 

Smaele. Ten tweede werd aan zijn netwerk vorm gegeven door een analyse van de interviews 

die professor Van Niewenhuyse heeft afgenomen met oud-journalisten, politici en natuurlijk 

Albert De Smaele zelf. Deze zorgen bovendien voor een contextualisering van de naakte 

feiten. Ten derde werden ook memoires van politici onder de loep genomen om de relatie 

tussen De Smaele en henzelf bloot te leggen. Ten vierde heeft ook het interview met Hugo De 

Ridder en Jan Verroken een licht geworpen op deze materie. Tot slot was er ook nog het 

archiefwerk in het ADVN en het KADOC. In de tweede plaats wordt ook de aard en de 

manier van beïnvloeding onderzocht. Het gaat hier om de wijze waarop Albert De Smaele 

invloed heeft kunnen uitoefenen en niet om de effectieve invloed. Dit is gebeurd door het 

analyseren van de methoden die De Smaele hanteerde om contact met het politieke veld te 

bewaren. De beste voorbeelden hiervan zijn de georganiseerde colloquia, de politieke lunches 

en de briefwisselingen. 

  Deze masterproef werd ten slotte ook overgemaakt aan Johan De Smaele. Hij deed 

nog enkele laatste suggesties en gaf mee vorm aan deze definitieve masterproef.   
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1.4 Dankwoord  

 

Het past bovendien om in deze inleiding een aantal mensen te bedanken die geholpen hebben 

met het realiseren van deze masterproef. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn 

promotor, Prof. Dr. Karel Van Nieuwenhuyse. Zijn expertise, richtlijnen, ondersteuning en 

kritische opmerkingen waren cruciaal voor de vormgeving en de totstandkoming van deze 

masterproef. Dankzij zijn contacten en via zijn doctoraatstudie over De Standaard werd de 

inhoudelijke analyse van dit onderwerp pas echt mogelijk. In dat verband dank ik ook de 

studenten en promotoren die mijn onderzoek mede vooruit hielpen via het seminarie van de 

masterproef door mijn werk te onderwerpen aan peer review en met mij na te denken over de 

problemen die zich stelden tijdens mijn onderzoek.  In het bijzonder gaat mijn dankbaarheid 

naar Prof. Dr. Leen van Molle, coördinatrice van het seminarie. Ook ben ik uitzonderlijke 

dank verschuldigd aan Johan De Smaele die mij het archief van zijn vader een heel jaar lang 

ter beschikking heeft gesteld en mij met zijn wijze woorden hielp om de context en de figuur 

van zijn vader nog beter te begrijpen en te kaderen. Zonder zijn inbreng en hulp zou deze 

masterproef nooit een vernieuwende dimensie naar voren hebben kunnen brengen. Daarnaast 

wil ik zeker ook alle geïnterviewde personen, voornamelijk oud-journalisten en oud-politici, 

bedanken om mij te woord te willen staan. Eén van de moeilijkste taken tijdens mijn 

onderzoek was het vinden van mensen die mij te woord wilden staan over Albert de Smaele. 

Ik heb vastgesteld dat Albert de Smaele nog steeds voorwerp van controverse blijkt te zijn. 

Het is duidelijk dat de nasleep van het faillissement diepe en zelfs pijnlijke emoties heeft 

nagelaten. Een bijzondere dank gaat dus uit naar Hugo de Ridder, Jan Verroken, Jos Dupré en 

Jan Bohets die mij desalniettemin te woord hebben willen staan. Niet alleen hebben zij mij 

vriendelijk ontvangen, zij hebben hun verhaal met mij willen delen en toonden mij ook hun 

persoonlijke archiefstukken. Tot slot wil ik ook nog mijn familie en Bernard bedanken voor 

hun niet aflatende steun en aanmoedigingen bij het tot stand komen van deze masterproef.  
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2. VAN GOUWHOOFDMAN TOT DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE STANDAARD                 

     (1921-1947)  
 

Een mensenleven wordt bepaald en gestuurd door tal van zichtbare en onzichtbare factoren. 

Verder is het een feit dat niet iedereen van bij zijn geboorte en door zijn opvoeding dezelfde 

kansen meekrijgt zodat er bijgevolg een fundamentele ongelijkheid in de samenleving zit. 

Deze sociale ongelijkheid is onderwerp geweest van tal van studies. Eén van de belangrijkste 

en wereldwijd bekende theorieën is deze van de Franse socioloog en filosoof Pierre Bourdieu. 

In het werk van Bourdieu staan drie begrippen centraal: veld, kapitaal en habitus.58  

 De samenleving is volgens Bourdieu opgebouwd uit verschillende velden. Deze 

velden zijn autonome sociale werelden die een eigen logica bezitten en die ondersteund 

worden door een netwerk van relaties. Zo is er het politieke veld, het culturele veld, het 

economische veld, het wetenschappelijke veld, het sportveld, enzovoort. Op deze velden 

heerst er een continue strijd om zo hoog en zo ver mogelijk te geraken. Bijna altijd is het de 

elite die overwint doordat zij haar voordeel weet te halen uit de bestaande sociale 

ongelijkheid. Iedereen heeft immers niet op een gelijke manier toegang tot de verschillende 

velden omdat elke mens een wel bepaald kapitaal, een wel bepaalde rugzak met zich 

meedraagt. Deze rugzak is gevuld met een combinatie van kwaliteiten, kennis en capaciteiten, 

bepaald door de specifieke combinatie van genetische en omgevingsfactoren die mensen al of 

niet de kans geven tot een welbepaald veld toe te treden en daarbinnen zo dicht als mogelijk 

bij de top te komen. Hoe zwaarder de rugzak, hoe meer van dergelijk kapitaal een mens heeft 

weten te vergaren, hoe meer macht hij kan uitoefenen en hoe hoger hij op de sociale ladder 

geraakt.59  

  Ondanks het determinerende aspect van deze indeling gelooft Bourdieu, zelf zoon van 

een postbode uit een klein Frans boerendorp in de Pyreneeën, toch in het begrip sociale 

mobiliteit. Mensen kunnen meer kapitaal vergaren dan initieel van hen zou kunnen verwacht 

worden. Dit gegeven wordt in de sociale geschiedenis ook wel agency genoemd. Deze term, 

ook wel culture of expediences, heeft niet echt één duidelijk omschreven definitie. Ze verwijst 

naar de opportuniteit die iedereen in zich draagt om tegen alle verwachtingen in toch 

welbepaalde ambities waar te maken. Het gaat om die strategieën, handelingen en tactieken 

die het leven tot iets dynamisch en kneedbaar maken.60 

                                                           
58

 P. BOURDIEU, Esquisse d’une théorie de la pratique, précédé de trois études d’ethnologie kabyle, Genève, 
1972. 
59

 D. PELS, Pierre Bourdieu, 10-12. 
60

 R. FUCHS, Gender and poverty in Nineteenth-Century Europe, New York, 2005, 14.  



  

 

22 

 

  De universele bruikbaarheid van de theorie van Bourdieu laat toe de veldtheorie toe te 

passen op verschillende wetenschappelijke domeinen.61 Ook in het biografisch genre wordt er 

vaak teruggegrepen naar deze stelling. Bijna elk levensverhaal begint met het kaderen van het 

sociale milieu waarin de desbetreffende figuur is opgegroeid.62 Vaak wordt dit gevolgd door 

een analyse van de studiekeuze en het maatschappelijke engagement. Natuurlijk is het hierbij 

belangrijk om de valkuil van het determinisme te vermijden. Zoals Bourdieu aangaf mag en 

zal het begrip van sociale mobiliteit niet mogen worden vergeten. Bovendien is er in de 

veldtheorie maar weinig ruimte voor de eigen creativiteit en de invloed van toevallige 

ontmoetingen. Het is dan ook terecht dat Michel de Certeau hier tegenin gaat in zijn theorie.63 

  De Certeau heeft aandacht voor het feit dat ondanks het gegeven dat de mens 

gevangen zit in een gereguleerd leven, hij of zij wel degelijk de kracht heeft om een stuk 

vrijheid te ontwikkelen en minstens een deel van het eigen leven zelf in elkaar te knutselen. 

Het zijn “de stropers die het van de boswachters halen”, aldus de Certeau. Het is zo dat 

iemands sociaal milieu, jeugd en vorming meestal bepalend zijn voor de carrière of 

levensloop, maar dit wil echter niet zeggen dat het ene automatisch het andere voortbrengt. 

Naast kapitaal is er immers altijd ook nog de factor toeval. Het sociale netwerk dat mensen 

opbouwen blijkt immers even belangrijk te zijn voor het bepalen van de mogelijkheden, zeker 

in het beroepsleven. Albert De Smaeles achtergrond, zijn engagement in jeugd- en caritatieve 

bewegingen en zijn studiekeuze zullen zijn carrière mee bepalen. Toch is het zo dat zijn 

uiteindelijke loopbaan bij de N.V. De Standaard niet zozeer het resultaat is van zijn afkomst, 

noch van zijn studies maar veeleer door de eerder toevallige factor van zijn huwelijk met 

Godelieve Sap, dochter van oud-minister Gustaaf Sap. Door de belangen van zijn 

schoonmoeder, en dus ook van zijn echtgenote, te verdedigen toen De Standaard na de 

Tweede Wereldoorlog onder sekwester werd geplaatst, is De Smaele aldus in de perikelen 

rond De Standaard terecht gekomen.  
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2.1 Een geëngageerde en sociaal bewogen jeugd  

 

KSA-Jong Vlaanderen 

 

Albert De Smaele werd geboren op 18 juni 1921 in Schaarbeek als zoon van een zelfstandig 

ondernemer die samen met zijn broers het familiebedrijf leidde.64 Zijn jeugd bracht hij echter 

door in de Nieuwstraat in Aalst waar zijn vader, Arthur De Smaele, een eigen fietsen-en 

motorenfabriek ‘ADS’ begon. Het gezin woonde in het huis tegenover de latere CVP-minister 

en baron Ludovic Moyersoen. Arthur De Smaele was getrouwd met Emma Boleyn. Het paar 

kreeg twee kinderen, een oudste dochter en een jongere zoon, die zij Franstalig en katholiek 

opvoedden. Een Franstalige opvoeding was in het Vlaanderen van de jaren twintig bij de 

gegoede klasse de gewoonte. Arthur De Smaele had wel een Vlaamse reflex en leunde qua 

politieke overtuiging sterk aan bij het Sapisme, genoemd naar Gustaaf Sap die als katholiek 

politicus opkwam voor de rechten van de Vlamingen. Door de overtuiging van haar man en 

de latere carrière van haar zoon had ook Emma Boleyn oog voor de Vlaamse zaak hoewel zij 

de taal niet volledig meester was. Thuis las het gezin de kranten La Libre Belgique maar ook 

De Standaard.65
  

  Op de middelbare school in Aalst kwam Albert De Smaele voor het eerst in contact 

met de Katholieke Actie, de parel van de propaganda van paus Pius XI (1922-1939). Deze 

conservatieve en anti-modernistische paus wilde een katholiek réveil bekomen in alle 

onderdelen van het dagelijkse leven. Alle leken werden opgeroepen om actief hieraan deel te 

nemen. Deze beweging had een duidelijk militant en offensief karakter en was bovendien 

apolitiek. Dit paste perfect in het toenmalig heersende anti-parlementaire klimaat van de jaren 

dertig. Ondanks de oproep naar alle leken, was het in de praktijk zo dat de Katholieke Actie 

en haar organisatie gedragen en gestuurd werden door een sterk georganiseerde kerkelijke 

hiërarchie.66
  

  Ook in België werd er gehoor gegeven aan de oproep van de paus. Daarbij werden 

jeugdorganisaties succesvol ingeschakeld. Volgens historicus Bert Woestenborghs zijn er daar 

twee duidelijke redenen voor. Jongeren gingen ten eerste maar al te graag in op de idealen van 

de Katholieke Actie omdat zij nood hadden aan een waardevol alternatief in economisch en 

politiek onstabiele tijden. Zij zochten naar een antwoord op de rechts-autoritaire en ook 

antireligieuze politieke opmars in binnen- en buitenland. Tevens is de opkomst van de 
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moderne jeugdbeweging ook te kaderen binnen een algemeen heersend romantisch gevoel 

met zin voor avontuur bij de toenmalige jeugd. Jongeren verlangden oprecht naar uniformen, 

vlaggen, regels, groepsgevoel en vooral inspirerende idealen.67 

  In Oost-Vlaanderen en meer specifiek in het Sint-Jozefcollege in Aalst, de 

jezuïetenschool waar Albert De Smaele de opleiding Latijn-Grieks voltooide, werd het ideaal 

van Pius XI uitgedragen. In 1935 besloot pater-jezuïet Lodewijk Monden om een KSA-bond 

op te richten met het oog op een degelijke lichamelijke en geestelijke vorming van de jeugd in 

Aalst.68
 Hij volgde daarmee het voorbeeld van twee van zijn confraters Leo Vandekerckhove 

en Jan Van Assche die al in andere gewesten een band met de overkoepelende KSA Oost-

Vlaanderen hadden opgebouwd.69De Smaele voelde zich aangetrokken tot deze idealen en 

werd vanaf de start lid van deze bond, meer bepaald van het gewest Vlaamse Ardennen in 

Aalst. De bond had drie doelgroepen: de voorknapen (de lagere school kinderen), de knapen ( 

jongeren uit het lager middelbaar) en de kerels (hoger middelbaar). Bovendien was er nog de 

prestigieuze titel van ridder. Wanneer een jongen slaagde in een maturiteitsproef waarmee hij 

kon aantonen dat hij belangrijke vaardigheden had verworven, kon hij de titel van ridder 

verwerven. Deze romantische titel sprak tot de verbeelding. Elk gewest probeerde zoveel 

mogelijk ridders te vormen om zo meer prestige voor het gewest te vergaren.70  

  Aan de organisatie van deze jeugdbeweging werd in 1937 nog een extra dimensie 

gegeven met het Guldensporenprogramma. Dit programma bevatte een code die de 

activiteiten van de beweging bepaalde, het uitzicht van de kampen vastlegde, de leden in 

vendels verdeelde en eigen wetten naar voren schoof. Deze wetten waren voornamelijk 

gedragsregels en persoonlijkheidskenmerken waaraan een lid moest voldoen. Bovendien 

besloot KSA-Oost-Vlaanderen, met dit nieuwe programma, om niet alleen de Katholieke 

Actie maar ook de Vlaamse bekommernissen en verwachtingen mee uit te dragen. Daarom 

kozen ze in 1937 ook resoluut voor een naamsverandering.71
 KSA Oost-Vlaanderen zou KSA 

Jong-Vlaanderen worden. Het religieuze ideaal van de Katholieke Actie kreeg zo een 

Vlaamse culturele en politieke dimensie. Hierin verschilde Oost-Vlaanderen van de andere 
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provincies die voor de Katholieke en voor de Vlaamse zaak gescheiden organisaties hadden 

opgericht.72 

  Ook voor de culturele ontplooiing had Jong-Vlaanderen oog. Zo werd in 1937 de 

uitgeverij en boekhandel De Knape opgericht, samen met het tijdschrift Richtlijnen, de 

voorloper van het latere tijdschrift Tijdingen van de Jong-Vlaamse Werkgemeenschap dat in 

januari 1938 voor het eerst werd uitgegeven.73 Deze uitgeverij gaf ook Ons Knapenboek uit. 

Dit was een liedjes- en gebedenboek dat door de leden echt werd gekoesterd. Het bevatte de 

visie, het programma en de geest van de hele beweging. Halverwege 1939 moest het boekje 

door het grote succes worden herdrukt. Net zoals de andere leden van de bond, koesterde De 

Smaele zijn exemplaar van deze vernieuwde en uitgebreide gids en bewaarde hij het in zijn 

persoonlijk archief.
74

 

  In 1936, een jaar na de oprichting van de bond door pater Monden, werd Albert De 

Smaele door de oprichter gevraagd om leider te worden van de kerels. Dit betekende dat hij 

de activiteiten van zijn eigen klas- en leeftijdsgenoten en de laatstejaarsstudenten zou gaan 

leiden onder het toeziend oog van pater Monden.75 In de ogen van pater Monden voldeed De 

Smaele aan alle kwaliteiten die een leider kenmerken. Volgens de code van het 

Guldensporenprogramma was een leider “een persoonlijkheid, een jongen met een fluit, met 

karakter, ruim van geest en met een gestaald lichaam, harmonisch geordend en ten dienste van 

het grote ideaal der Katholieke actie”.76 

  Na de voltooiing van zijn middelbare school in de zomer van 1938 ging De Smaele 

studeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven.77 De jeugdbeweging en het sociaal 

engagement lieten De Smaele echter nog niet los. Diezelfde zomer nog werd hij door priester 

Leo De Kesel78, de gouwproost van KSA Jong-Vlaanderen, gecontacteerd om gouwhoofdman 

van de kerels te worden.79 Dit betekende dat De Smaele niet enkel de leiding had over de 

kerels van Aalst maar over alle kerels van de gouw Oost-Vlaanderen. Als gouwhoofdman 

zorgde hij samen met de andere leiders voor de werking van de bond in hun provincie. Deze 

gouwleiding vergaderde een viertal keer per jaar met als hoogtepunt de voorbereiding van de 
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jaarlijkse gouwdag.80
 Bovendien waren er in Leuven wekelijks informele contacten tussen de 

leden van het bestuur. Vaak werd er vergaderd in de Sint-Barbarastraat nummer 12 waar de 

meeste leiders op kot zaten. Bert, zoals De Smaele werd genoemd, was daar kind aan huis.81  

 Albert De Smaele werd door zijn collega’s gezien als een berekenend van het 

Guldensporenprogramma en de aanhangers van een vergaande Vlaamse Actie. De toekijkende 

organisator en niet als een actieve voorvechter.  Hij was geen echte propagandist en zocht 

zelden het conflict op. Jan Verroken beschouwde hem als een kennis die hij opzocht om 

advies te vragen of van gedachten te wisselen. De Smaele was wel vriendelijk en benaderbaar 

maar door zijn gestalte en eerder afstandelijke en gereserveerde houding ook een figuur die 

indruk maakte en ontzag wist in te boezemen. In  deze periode kwam hij ook in contact met 

tal van latere prominenten van het Belgische bestel. Ten eerste was er Piet De Somer, eerst 

gouwleider van KSA- Oost-Vlaanderen en later rector van de Katholieke Universiteit Leuven. 

De Somer stapte echter uit de beweging na een meningsverschil over de inhoud van het 

Guldensporenprogramma. De groep onder leiding van De Somer vond dit programma te 

beperkt. Vooral de Vlaamse Actie moest nog meer op de voorgrond worden geplaatst.82 De 

andere groep was voor het behoud van KSA Jong-Vlaanderen en het oorspronkelijke 

Guldensporenprogramma dat ijverde voor een stabiele balans tussen de Katholieke en de 

Vlaamse Actie. Deze groep stond onder leiding van Paul De Muynck en Jan Verroken. De 

Smaele zelf relativeerde deze tweestrijd. Voor hem was het vanzelfsprekend dat KSA Jong-

Vlaanderen zowel voor de Katholieke als de Vlaamse Actie stond en zich hierin richtte op de 

vorming van een persoonlijkheid in al haar facetten.83 Hij was in deze discussie een 

voorstander van een integratie tussen de Vlaamse en de Katholieke actie binnen een 

jeugdbewegingsmodel, het standpunt dat ook terug te vinden was bij Jan Verroken, 

gouwleider van Oost-Vlaanderen. De Smaele had een natuurlijke sympathie voor de Vlaamse 

eisen en vond deze vanzelfsprekend.  

 Piet De Somer werd in 1939 opgevolgd door Jan Verroken, een tweede belangrijk 

contact. Jan Verroken, die later een notoir CVP-kamerlid zou worden en zich actief zou 

inzetten voor de Vlaamse zaak, werd een goede kennis van De Smaele. De leiding van KSA 

jong-Vlaanderen werd verder nog aangevuld met de gouwhoofdman van de knapen, Albert 

Clappaert en Maurits Van Assche die de gouwhoofdman voor de universitairen van Oost-
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Vlaanderen was. Deze laatste twee hebben later geen duidelijke rol gespeeld in het publieke 

leven.84
  

 Het hoogtepunt van de werking van Jong-Vlaanderen was de Romebedevaart van 

1938.85
 Deze diocesane bedevaart naar Rome werd beschouwd als een duidelijk bewijs van 

het succes van de Katholieke Actie bij de Vlaamse jeugd. De tocht was zelfs dermate 

inspirerend dat hierover in hetzelfde jaar een roman werd geschreven.86 Als gouwhoofdman 

voor de kerels was het de taak van De Smaele om actief mee te werken aan de 

voorbereidingen van deze bedevaart die plaatsvond van 28 augustus tot 9 september. Ook ter 

plaatse moest De Smaele zorgen voor een vlotte organisatie. De bedevaart bestond uit een 

dagelijkse misviering en talrijke uitstappen naar de parels van Italië zoals Milaan, Rome, 

Venetië en Firenze.87
 Het hoogtepunt van deze reis voor alle KSA’ers was, volgens een 

mondelinge getuigenis van de Smaele, de ontmoeting met paus Pius XI.88 

 In mei 1940 werd dit alles echter overschaduwd door de inval van de Duitsers in 

België met de start van de Tweede Wereldoorlog. Het dagelijkse leven van de studenten werd 

danig overhoop gehaald door het militair bestuur onder leiding van Alexander Von 

Falkenhausen en Eggert Reeder.89 Voedsel was enkel nog verkrijgbaar op vertoon van 

rantsoenbonnetjes. Ook de overheersende angst voor geweld legde het dagelijkse leven lam. 

Vele leiders en seminaristen werden bovendien opgeroepen om hun dienstplicht te vervullen 

zodat de bondswerking van de KSA op de achtergrond geraakte.90 Bovendien probeerde de 

Duitse bezetter de jeugdbewegingen te vervangen door de Hitlerjugend, de 

nationaalsocialistische jeugdbeweging zoals die ook in Duitsland bestond sinds 1922 met als 

doel de indoctrinatie van de jeugd met de Nazi-idealen. Toch deed de leiding er alles aan om 

het oorspronkelijke leven zo normaal als mogelijk te laten doorgaan en de voeling met de 

plaatselijke bonden te blijven behouden. De KSA zocht bovendien ook bescherming en steun 

bij de Katholieke zuil zodat er in de praktijk voor de bond amper iets veranderde tijdens de 

hierop volgende bezettingsmaanden. Maar omdat de KSA zich volledig inpaste in de 

Katholieke gemeenschap, werd het Vlaamse karakter eerder naar de zijlijn verschoven. De 

hoofdtaak van de KSA tijdens de Wereldoorlog bestond er voornamelijk in om een antwoord 
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te bieden op de prangende en primaire menselijke noden van die tijd. Overal werd caritaswerk 

verricht, in het bijzonder voor de stadskinderen.91
  

  In de zomer van 1941 legde de toen twintigjarige De Smaele definitief zijn KSA-

uniform af nadat hij al enkele jaren in Leuven studeerde.92 Naar eigen zeggen vond hij dat hij 

uit de jeugdbeweging was gegroeid. Daarnaast had hij het ook te druk met zijn studies in 

Leuven en zijn specifieke engagementen daar. Dit betekende echter geenszins het einde van 

zijn oorspronkelijke idealen en sociale bewogenheid. De Smaele was ondertussen ook actief 

in meerdere organisaties in Leuven en Aalst, namelijk in het Katholiek Vlaams 

Hoogstudentenverbond (KVHV), in zijn Ozanamgroep en in Universitas. Hij gaf hiermee 

gehoor aan de oproep van zijn gouwleider Jan Verroken die in 1940 het volgende advies aan 

zijn knapen en kerels had gegeven: “Elk neme op zijn plaats zijn deel der 

verantwoordelijkheid. Jongens, het gaat er om een schoon, groot, vroom volk te zijn, der 

eigen weerde bewust. Eenvoudig, zonder veel tamtam, maar met onwankelbare moed wroeten 

wij, de zwijgende strijders, voor de komende Christene Vlaamse Volksgemeenschap”.93 

 

KVHV 

 

Zijn vrijgekomen tijd besloot De Smaele te investeren in een nieuw engagement namelijk het 

KVHV of het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Dit verbond was opgericht in 1902 

door Jozef Vermylen vanuit de splitsing van de Société Générale des Etudiants in een 

Vlaamse en een Waalse fractie.94 De groepering ontstond als een beweging die oog wilde 

hebben voor taalbeheersing en encyclopedische kennis maar kreeg al snel ook meer aandacht 

voor de politieke Vlaamse Actie, al was dit nooit het hoofddoel.95
 Een groot deel van de 

KVHV was echter in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog wel ideologisch gezien 

voorstander van het Groot-Nederlands ideaal dat stond voor een samenvoeging van 

Nederland, Luxemburg, België en een deel van Duitsland. Dit Dietsche-ideaal kwam dan ook 

ruimschoots aan bod in lezingen en artikels in het kringblad.96
  

   Daarnaast had men ook oog voor de Katholieke Actie via caritaswerk bij de 

minderbedeelden en werden tal van liturgische diensten en missen voor studenten 
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georganiseerd zoals de jaarlijkse kerstvieringen.97 Ook huisbezoeken, ophalen van kledij, 

distributiediensten en andere sociale hulp zorgden ervoor dat de beweging haar Katholieke 

caritasplicht vervulde. Men had veel aandacht voor het leed van de studenten en het volk. Het 

KVHV ondersteunde tal van acties om die menselijke ellende te verhelpen. Zo richtten zij een 

tehuis op voor weesjongens en het ‘Krabbelshof’, een kolonie voor ondervoede 

stadskinderen.98 De beweging had tot slot ook haar eigen tijdschrift waarin de idealen van het 

KVHV weerklank vonden. Voor de KVHV-Leuven droeg dit blad de naam Ons Leven. Het 

was reeds opgericht in 1888 door Adelfons Henderickx.
99

  

  In 1942 werd De Smaele voorzitter van het KVHV Oost-Vlaanderen en in 1943 zelfs 

algemeen voorzitter.
100

 In deze periode werd het verbond echter geplaagd door 

organisatorische moeilijkheden als gevolg van de Duitse bezetting. Ten eerste was het haast 

onmogelijk om avondactiviteiten te organiseren door de avondklok.
101

 Ten tweede werden 

eerstejaarsstudenten door de Duitsers opgeroepen voor verplichte arbeidsdienst. De KVHV 

verzette zich resoluut tegen deze maatregel en organiseerde  een algemene protestvergadering 

in het Pauscollege.Tijdens deze bijeenkomst nam De Smaele het woord en gaf in bedekte 

termen aan de eerstejaarsstudenten het advies zich niet in te schrijven voor de arbeidsdienst. 

Deze speech bleef echter niet onopgemerkt bij de Duitse bezetter door de aanwezigheid van  

spionnen in de zaal. De Smaele werd naar Brussel geroepen en moest zich daar 

verantwoorden tegenover De Gestapo die hem confronteerde met enkele krasse uitspraken. 

De Smaele ontkende echter alles. Even zag het ernaar uit dat hij zou worden opgesloten, maar 

uiteindelijk werd hij met een waarschuwing vrijgelaten. De Smaele gaf zich echter niet 

gewonnen en bedacht met enkele leden van Universitas een plan om te verhinderen dat de 

eerstejaars toch hun arbeidsdienst zouden moeten doen. De leden van Universitas deden zich 

voor als eerstejaars en probeerden zo de procedure van aanmelding te rekken. Twee leden, 

Alex De Bruyne en Jef Claes werden hiervoor aangehouden en zaten enkele dagen in de 

gevangenis. De Smaele ging persoonlijk hun vrijlating bepleiten bij de Duitse 

Ortscommandant van Leuven. Pas enkele dagen na deze interventie werden De Bruyne en 

Claes vrijgelaten. Daarnaast huurde Universitas ook bussen in om de eerstejaars terug naar 
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huis te voeren en zo vrij te stellen van de arbeidsdienst.
102

Tot slot verbood de bezetter ook het 

publiceren van Ons Leven in 1943. Dit alles was een poging om de Heel-Nederlandse 

strekking die voor het Dietsche-ideaal stond in de kiem te smoren.
103

 Bijgevolg werd de 

werking van de hele KVHV in 1943 bijna onmogelijk en waren er in dat jaar amper 

activiteiten noch publicaties.  

 

Ozanamkring 

 

Naast de jeugdbeweging was ook het lekenapostolaat een belangrijk onderdeel van de 

Katholieke Actie. Voor dit lekenapostolaat waren er twee duidelijke motieven. Het eerste 

motief was religieus van aard en ging hand in hand met de leuze ‘echte devotie bewijst zich 

door daden’. Vele gelovigen hadden immers de drang naar een persoonlijke en individuele 

zelfheiliging. De tweede doelstelling was maatschappelijk. Het was belangrijk om de lagere 

klasse in bedwang te houden en maatschappelijke rust via sociale controle te bewerkstelligen.  

  In de negentiende eeuw hadden verschillende intellectuelen hiervoor organisaties 

opgericht. Het meest bekende lekengenootschap is dit van de Vincentianen, gesticht door de 

Franse jurist en docent literatuurgeschiedenis Frédéric Ozanam (1813-1853).104 Zijn Sint-

Vincentius a Paulo genootschap had voornamelijk een caritatief doel. Armenzorg stond 

centraal. Het geld dat wekelijks werd ingezameld werd herverdeeld onder de geregistreerde 

armen. Vaak werden er ook huisbezoeken verricht om hen rechtstreeks te kunnen bereiken. 

De voorwaarde tot toetreding was het nakomen van een leefregel die de nadruk legde op een 

sobere levensstijl en voldoende tijd en plaats liet voor gebed en deelname aan misvieringen en 

andere liturgische diensten. In dit lekenapostolaat was er zowel plaats voor mannen als voor 

vrouwen. Tal van vrouwen gingen een voortrekkersrol spelen in deze beweging zoals les 

dames d ’oeuvres.105 

   In België kwam de verspreiding van het ideaal van de Vincentianen vooral tot stand 

dankzij de inzet en de steun van de jezuïet en rector van het Brusselse Sint-Michielscollege, 

Jean-Baptiste Boone (1794-1871).106. Deze Vincentianen lagen onder meer aan de basis van 

de start van katholieke en parochiale werken en waren zo mee de grondleggers van de 
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verzuiling.107
 Ook Albert De Smaele had sinds zijn jeugd een sterke band met de brede 

katholieke boodschap. Dit was al sterk naar voren gekomen door zijn participatie in KSA 

Jong-Vlaanderen. In 1942 richtte hij in zijn thuisstad Aalst een eigen Ozanam-kring op waarin 

hij zeer actief was.108 Deze kring was een caritatieve studentenvereniging die een onderdeel 

wou zijn van de overkoepelende Ozanam-Vereniging. Er waren negentwintig vrouwen en 

achtenveertig mannen actief.109 Als grondlegger schreef De Smaele eigenhandig de statuten 

van zijn vereniging uit.110 Naar zijn eigen woorden was het doel van deze organisatie de jonge 

intellectuelen van de stad Aalst hun sociale taak tegenover het volk duidelijk te maken en hen 

deze opdracht via concrete actie te laten vervullen. De vereniging had vooral een 

maatschappelijk doel om de kloof tussen het volk en de intellectuele elite te overbruggen. Het 

vertrekpunt van alle initiatieven was steeds materiële hulp te bieden aan de behoeftigen. De 

situatie van vele arme families was immers nog precairder geworden door de vernielingen en 

schaarste die de Tweede Wereldoorlog met zich meebracht. Elk lid kreeg één of meerdere 

families toegewezen die hij of zij wekelijks moest bezoeken en wiens noden moesten worden 

ingevuld. Leden van de Ozanam-kring gingen vaak langs bij de winkeliers om voedselbonnen 

op te halen in overeenstemming met de behoeften van de families die zij bezochten.111 Verder 

was het vanzelfsprekend dat de leden een Rooms-katholieke overtuiging hadden die 

consequent werd nageleefd in alle omstandigheden.  

  De inkomsten van de afdeling werden gehaald uit omhalingen op de vier scholen van 

de stad Aalst en dankzij activiteiten voor de inwoners.112 Deze laatsten konden bovendien de 

titel van erelid verkrijgen indien zij voldoende giften deden. Om de financiële draagkracht 

van de vereniging nog meer te garanderen werd ook besloten om feesten en 

toneeluitvoeringen te houden. Na één jaar werk had de Ozanam-kring reeds 128 379,15 

Belgische franken bij elkaar gespaard. Alle inkomsten werden gestort op een gezamenlijke 

postcheckrekening.113 Het zo verkregen geld werd voornamelijk geïnvesteerd in de 
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geregistreerde armen die de leden van de kring via huisbezoeken wekelijks bezochten en 

ondersteunden. Zo werd er ongeveer jaarlijks 98 285,75 Belgische frank in de vorm van bons 

uitgedeeld. Een speciaal initiatief uit 1942 zorgde ook voor extra geld voor de tuberculeuze 

patiënten, in samenwerking met het Wit-Gele Kruis. Daarnaast werden ook giften in natura 

zoals kolen, bedden, broodbons en kleren in dankbaarheid aanvaard. De kledijomhalingen 

waren altijd een enorm succes. Schoenen, kousen, truien, onderbroeken en rokken werden aan 

de organisatie gegeven om deze vervolgens uit te delen aan de armen. Om te kijken of de 

leden effectief hun plicht vervulden werd er een nauwkeurige inventaris bijgehouden van wie 

welke kledij aan welke familie in nood had gegeven.114 

  De Ozanam-kring leefde echt in Aalst. Vaak schreven inwoners van de stad naar de 

vereniging om hulp te vragen of materiaal of voedsel, al dan niet gratis. Zo was er een 

verkoper van feestartikelen in Aalst die de kring vroeg een weduwe met twee kleine kinderen, 

die bij hem was komen wenen en aankloppen om hulp, daadwerkelijk te helpen.115 In ruil 

stelde hij al zijn feestartikelen gratis ter beschikking van de feesten die door de kring voor de 

inwoners van Aalst werden georganiseerd. Albert De Smaele, die ondertussen rechten aan het 

studeren was, gaf bovendien ook nog juridische bijstand zoals bijvoorbeeld in 1944.116  

  De hoogtepunten van hun activiteiten waren de toneelavonden. Eén van de eerste 

voorstellingen werd gehouden op woensdag 14 oktober 1942.117 De vereniging had in dat jaar 

nog niet veel ervaring met het organiseren van dergelijke festiviteiten. Een stille getuige 

daarvan is de brief die Albert De Smaele schreef naar de directeur der belastingen in Gent op 

11 oktober van datzelfde jaar om zich te verontschuldigen voor het feit dat zijn vereniging 

geen belastingen had betaald op het maken van reclame via een groot spandoek op de Grote 

Markt in Aalst.118 De boete van 432 Belgische franken, bovenop de normale prijs, vond de 

vereniging, die zich van geen kwaad bewust was, zwaar overdreven. De Smaele pleitte 

daarom in zijn brief voor een kwijtschelding van de schulden aan de belastingen omdat het 

initiatief immers puur liefdadigheidswerk was geweest. De bewuste voorstelling door de 

“Hoogeschoolstudentenvereeniging Ozanam Aalst” was een stuk van Kees Spierings met als 
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titel Carnaval te Venetië, gevolgd door een optreden van ’t Choere vander Conste uit 

Leuven.119 Het stuk vertelt het verhaal van rechter Antonio Bianchi uit Venetië die op de 

avond voor Aswoensdag in zijn Venetiaans Patriciërshuis het slachtoffer wordt van intriges. 

Verschillende leden van de kring speelden mee om geld in te zamelen. Ook Albert De Smaele 

was van de partij. Hij speelde de rol van Umberto Perrossi, de geliefde van Marietta, de 

dochter van Antonio Bianchi.120 De opvoering was een succes en het bestuur van de Ozanam-

kring besloot dan ook om een afsluitend festijn te organiseren.121 

  In 1944 had Albert De Smaele bovendien de idee om een boekencentrale voor de 

Ozanam-kring op te richten. Uit huisbezoeken bleek immers dat de gesteunde huisgezinnen 

amper in het bezit waren van lectuur met alle gevolgen van dien. Bovendien wou de kring 

enige controle op de aankoop van boeken voor de arme gezinnen om zo de juiste idealen en 

ideeën, namelijk deze van de Katholieke Actie, bij te brengen. De boeken moesten, vanuit het 

paternalistische ideaal van volksverheffing van de kring, interessant, opvoedend, leerrijk en 

geschikt zijn.122 Het doelpubliek was vooral de arbeidersjeugd. Het idee kon rekenen op veel 

lof maar kampte aanvankelijk met enkele praktische problemen.123 Zo was er de vraag naar 

huisvesting voor de bibliotheek en het verwerven van het nodige materiaal om een dergelijke 

centrale uit te bouwen. Een samenwerking tussen verschillende lokale boekhandelaars bracht 

uiteindelijk de oplossing.124 Zo was er de boekhandelaar Van Sompel uit de Veldstraat die 

mee in dit initiatief stapte. Anderen beloofden dan weer een korting bij aankoop van boeken 

die bestemd waren voor de kring. De lokale zaal Credo kon bovendien dienen als bibliotheek. 

Ook werden alle ereleden van de vereniging aangeschreven om boeken te schenken aan de 

centrale.  

 

Universitas  

 

In 1938 studeerde Albert De Smaele af aan de middelbare school en trok hij naar Leuven om 

daar te gaan studeren aan de Katholieke Universiteit. Ondanks de extreem moeilijke 
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leefomstandigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de Duitse bezetting, wist De 

Smaele in de periode 1938-1943 vier verschillende diploma’s te behalen: doctor in de rechten, 

baccalaureus in de thomistische wijsbegeerte, licentiaat in het notariaat en licentiaat in de 

politieke en sociale wetenschappen.125 Daarnaast breidde De Smaele zijn netwerk dat hij al 

had opgebouwd via KSA-Jong Vlaanderen, het K.V.H.V en de Ozanamkring verder uit. Dit 

deed hij enerzijds als lid van het comité voor hulp aan de eerstejaarsstudenten der Leuvensche 

Universiteit126 en anderzijds via Universitas, de groepering rond professor Albert Dondeyne 

(1901-1985). Dondeyne was een Belgisch priester, theoloog en professor die godgeleerdheid 

en filosofie doceerde aan de Alma Mater. Zijn belangrijkste boek, Geloof en wereld, uit 1961 

werd in verschillende talen uitgegeven en oefende een diepgaande invloed uit op het Tweede 

Vaticaans concilie.127 De studenten die bij Universitas betrokken waren volgden bij professor 

Dondeyne thomistische wijsbegeerte. Het Thomisme is de filosofische school die de visie van 

Thomas van Aquino wil uitdragen en verspreiden. Deze leer verzoent de Christelijke waarden 

met de Aristotelische leer.128 Vele studenten volgden deze richting omdat de welsprekende 

Dondeyne hun honger naar kennis wist aan te wakkeren.129  

  Dondeyne had ook van de bisschoppen de geestelijke leiding gekregen over het 

Verbond van Studiekringen voor de Katholieke Actie (V.S.K.A).130 Hij gaf hiermee de 

Katholieke Actie een stem bij de Leuvense studenten. In deze periode richtte hij het tijdschrift 

Universitas op. Dit maandblad ter bevordering van de Katholieke Actie en de Christelijke 

cultuurhernieuwing in Vlaanderen kende een groot succes. De idee achter het tijdschrift was 

om het Katholiek ideaal te plaatsen tegenover de toenmalige opmars van rechtse bewegingen 

die vaak antireligieus waren. Vooral de waarde van het christelijk personalisme, waarbij 

gesteld wordt dat een mens zichzelf het best definieert en realiseert in de kwaliteit van zijn 

relaties met zijn medemensen, wordt door het tijdschrift gekoesterd. De uitgave van het 

tijdschrift en de bekendmaking van deze ideeën werden ondersteund door leesgroepen, de 

zogenaamde kranskens waar studenten van gedachten konden wisselen met hun mentor en 
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ideeën voor artikels konden verzamelen. In deze informele ontmoetingen met studenten ging 

het er vaak gemoedelijk aan toe.131  

  Universitas was echter veel meer dan enkel een maandblad. Het was ook een 

beweging van verschillende studenten en professoren. Het doel was jonge intellectuelen te 

laten nadenken over culturele, sociale en religieuze evoluties en hen op te voeden tot goede 

staatsburgers. Dondeyne schreef in 1945 een synthese van deze praktijken die hij al jaren 

toepaste in zijn boek Staatsburgerlijke opvoeding. In dit werk probeerde hij een antwoord te 

formuleren op de heersende sociale kwesties.132 Zijn visie op de Vlaamse beweging vertrok 

vanuit een nostalgie naar vroegere tijden toen de opkomende nijverheid met haar elite nog 

investeerde in kunst en cultuur en de globale bevolking vroom en toegewijd leefde. Volgens 

Dondeyne zat Vlaanderen in de jaren zestig vast in een onomkeerbare beschavingscrisis. Hij 

zag in de Vlaamse Beweging een kracht om terug te keren naar het glorieuzere en vromere 

verleden en van hieruit de toekomst terug op te bouwen. Hij hekelde wel het feit dat de 

Vlaamse Beweging enkel werd beschouwd als de beweger van een taalstrijd en niet van een 

bredere culturele ontvoogding. De belangrijkste taak van de Vlaamse prominenten moest 

volgens Dondeyne de opvoeding van de arbeidersmassa zijn. Deze groep wilde hij zijn liefde 

voor de Vlaamse taal, cultuur en geschiedenis bijbrengen in combinatie met een vroom 

Katholiek leven en via een opmerkelijk sociaal engagement.133 Een volk kon immers pas groot 

en sterk zijn en cultuur voortbrengen indien zij eerst haar taal, cultuur en geschiedenis kende 

en beheerste.134 

  Medestudenten uit de middenklasse noemden de groep van Rooms-katholieke 

Vlaamse intellectuelen rond Dondeyne al lachend de luchtmacht van Leuven, aldus Verroken. 

Zij stelden immers aan hun medestudenten hoge eisen en gedroegen zich vaak elitair 

tegenover niet-leden. Verroken kende veel van de Universitas leden omdat ze samen een 

engagement hadden opgenomen binnen de KSA-Jong Vlaanderen. Hij zag hen op de 

vergaderingen en hoorde zo van hun activiteiten, ideeën en plannen. Zelf behoorde hij echter 

niet tot Universitas omdat hij geen thomistische wijsbegeerte volgde.135 Verschillende 

toekomstige prominenten en politici hebben wel deel uitgemaakt van Universitas. Professor 

Dondeyne was hun mentor en bezieler. De meest bekende oud-Universitasleden en collega’s 

van De Smaele waren oud-rectoren van de KULeuven Piet de Somer en Roger Dillemans, 
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oud-journalist bij De Standaard Guido Van Hoof, politicus en voorman van Leuven Vlaams 

Michiel Vandekerckhove en professor-econoom-minister en latere schoonbroer André 

Vlerick. 

 Naast het uitbrengen van een tijdschrift en de intellectuele vorming van de studenten, 

had professor Dondeyne nog een derde doel namelijk het samenbrengen van jongens en 

meisjes van de Vlaams-katholieke elite. Als een soort datingbureau avant-la-lettre bracht hij 

koppels bij elkaar. Het was dan ook bij Universitas dat De Smaele voor het eerst in contact 

kwam met de zusjes Sap die op kot zaten in de Schapenstraat bij de Zwartzusters. Zij 

behoorden dankzij hun familiefortuin en de reputatie van hun vader tot de meest begeerde 

huwelijkskandidaten van Leuven, aldus Hugo de Ridder.136 Het is niet verwonderlijk dat de 

charmante Godelieve Sap, dochter van minister Gustaaf Sap en van zijn echtgenote Antoinette 

Gylsen, de aandacht van De Smaele wist te trekken.  

  Gustaaf Karel Sap (1886-1940) begon zijn indrukwekkende loopbaan als professor aan 

de Leuvense universiteit waar hij het vak ‘Economische ontwikkeling in de moderne staten’ 

doceerde. De politiek en de Vlaamse zaak lieten hem echter niet los en hij besloot het 

academische leven in te ruilen voor de Belgische politiek. Hij koos hierbij niet voor de 

Frontpartij maar wel voor de Katholieke en Vlaamse Actie binnen de Katholieke Partij. In 

1919 werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger van het arrondissement Roeselare-Tielt.137 

Sap durfde als volksvertegenwoordiger wantoestanden aanklagen en nam het op voor de 

grieven van de Vlamingen. Hij botste daarbij vaak met andere prominenten. Als Kamerlid 

wist hij dermate veel prestige op te bouwen dat hij, in de periode 1932-1940, minister van 

openbare werken, landbouw en middenstand, vervolgens minister van financiën en tot slot 

minister van economische zaken, middenstand en ravitaillering werd. Naast de politiek was 

Gustaaf Sap ook actief in de banksector en het zakenleven. Zo speelde hij een belangrijke rol 

binnen het Vlaams kapitalisme door onder andere op 5 mei 1919 beheerder en lid te worden 

van het adviescomité van de Leuvense Volksbank die nauw samenwerkte met de 

Boerenbond.138 Op 30 december van hetzelfde jaar werd hij bovendien ondervoorzitter van de 

Nieuwe bank voor Handel en Nijverheid in Kortrijk. Tot slot wist hij ook van de Algemene 

Bankvereniging in Antwerpen op 7 mei 1921 ondervoorzitter te worden en hielp hij mee aan 

de investeringen die deze groepering deed in Congo. Bovendien gaf zijn huwelijk met 
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Antoinette Gylsen, dochter van de steenrijke reder Henri Gylsen, aan zijn politieke en 

economische carrière meer dan een duwtje in de rug. 

  Naast zijn politieke en economische carrière was Gustaaf Sap ook actief in de 

perswereld. In 1918 stapte hij samen met andere prominenten van de Vlaamse 

emancipatiebeweging mee in het project van de krant De Standaard.139 De belangrijkste figuur 

in deze beginjaren van De Standaard was Frans Van Cauwelaert (1880-1961).  Frans Van 

Cauwelaert was het boegbeeld van de Vlaamse Beweging. Hij begon zijn carrière als 

hoogleraar psychologie maar is vooral bekend als eminent katholiek politicus, jarenlang 

kamerlid en tevens burgemeester van Antwerpen.140 In 1929 ontstond er onenigheid tussen de 

oprichters. Gustaaf Sap was voorstander van een Vlaamse concentratie in één Katholieke 

Partij en wou verder gaan dan het minimum aan Vlaamse eisen dat toen door de Katholieke 

Partij werd gesteld.  Hij wou de krant een meer radicale Vlaamse koers laten varen door 

tevens kritischer te staan tegenover het beleid van de regering met onder andere katholieke 

ministers. Hij behoorde tot de strekking van de maximalisten. Frans Van Cauwelaert 

daarentegen wou minder ver gaan. Hij was de leider van de minimalisten die zich pragmatisch 

opstelden en zich concentreerden op de realisatie van de belangrijkste Vlaamse eisen. Hij was 

bovendien voorstander van een sterke uitbouw van de Vlaamse fractie binnen de Katholieke 

Partij in tegenstelling tot Sap die de Franstaligen aan boord wou houden in een eenheidspartij. 

In 1933 verdween Frans Van Cauwelaert mede daarom van het toneel toen hij zijn mandaat 

als voorzitter neerlegde.141 De rechtstreekse aanleiding hiervoor was de benoeming van Jan 

Boon (1898-1960), vertrouwensfiguur van Gustaaf Sap, tot hoofdredacteur in de plaats van 

Marcel Cordemans.142 Vanaf dan was Gustaaf Sap de drijvende kracht achter De Standaard en 

wist hij ook het merendeel van de aandelen in handen te krijgen. Tevens richtte hij in 1929 

samen met directeur Ferdinand Van Den Eynde de populaire krant Het Nieuwsblad op. Op 19 

maart 1940 sloeg echter het noodlot toe. De toen amper 54-jarige minister overleed plotseling 

aan een hartinfarct.143 Zijn aandelen in de N.V. De Standaard gingen over naar zijn weduwe, 

Antoinette Sap-Gylsen, die met vijf dochters en één zoon achterbleef.  

 

De eerste werkervaringen 
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De Smaele moest, zoals elke gezonde jonge Belgische man, na zijn studententijd in 

legerdienst. Hij trok daarvoor naar Ierland.144 Dat verblijf in Ierland viel De Smaele zwaar 

omdat hij ver van zijn verloofde en familie was. Zijn gedachten gingen vaak uit naar 

Godelieve die hij op regelmatige basis liefdesbrieven schreef.145 Tijdens zijn legerdienst trad 

De Smaele ook regelmatig op als jurist of advocaat. Zo was hij advocaat van enkele soldaten 

die voor de krijgsraad werden gedaagd nadat ze pek hadden gesmeerd tussen de benen van 

een collega. Het slachtoffer in kwestie had hierover naar huis geschreven en de gezaghebber 

verantwoordelijk voor de censuur had bij het controleren van de post dit incident ontdekt. De 

legerleiding diende officieel een klacht in tegen de daders wegens het plegen van zware 

zedenfeiten. De Smaele kon uiteindelijk de straf verminderen door de soldaten in kwestie niet 

te laten veroordelen voor een seksueel misdrijf maar voor het wegwerpen van vuilnis.
146

  

  Gelukkig voor De Smaele kon hij zijn legerdienst vroegtijdig beëindigen door te 

starten op het kabinet van UDB-minister van oorlogsschade Jacques Basyn (1901-1982). 

Basyn was een Brugse advocaat, directeur van het Beroepskrediet van 1929-1946 en 

voorzitter van de raad van beheer van diezelfde instelling van 1947-1972. Als bestuurslid van 

de Union Démocratique Belge, een katholieke travaillistische partij geboren uit het verzet 

tijdens de Tweede Wereldoorlog die echter nooit doorbrak, was hij zes maanden lang minister 

van oorlogsschade en burgerlijk getroffenen in de periode 1945-1946.147 Om een geschikte 

medewerker te vinden sprak Basyn professor Robert Vandeputte aan met de vraag of hij geen 

goede oud-student kende om te komen werken op zijn kabinet.
148

 Vandeputte prees De 

Smaele aan die op dit voorstel inging, niet zozeer uit sympathie voor de UDB maar wel omdat 

hij weg wilde uit Ierland. Basyn deed ook een beroep op De Smaele omdat hij geloofde dat hij 

vanuit zijn veelvuldige engagementen bij KSA Jong-Vlaanderen en aan de universiteit de 

publieke opinie in Vlaanderen kende. Zijn taak bestond dan ook in het uitschrijven van 

toespraken, het samenvatten van de verschillende hoofdartikels van de kranten en ander 

administratief werk. De Smaele zou hierover later nog vaak worden over aangesproken 

aangezien het uiterst vreemd was dat hij als Vlaamsgezinde jurist ging werken bij een 

Belgicistische minister.
149
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  Na deze ervaring besloot de Smaele zijn rechtenstudies te voltooien met de klassieke 

zeven maanden durende stage bij de Brusselse Balie.150 Maar zijn ambities bij de Balie werden 

doorkruist door gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven. De strijd om De Standaard was 

reeds aan het sluimeren. Zijn verloofde, Godelieve Sap, geraakte betrokken bij de 

overnamestrijd met de N.V. De Gids in 1947. Samen met Albert De Smaele had zij rechten 

gestudeerd aan de Katholieke Unviersiteit Leuven en had het diploma doctor in de rechten 

behaald. Zij was bovendien ook overtuigd katholiek en actief geweest in de studentenactie. 

Ook was Godelieve ‘voorzitster van de vrouwelijke studentes in de rechten’ voor wie ze 

meermaals een toespraak hield. In die hoedanigheid correspondeerde ze regelmatig met 

prominenten zoals de rector en schreef zij zakelijk Albert De Smaele aan. Pas later zou er een 

relatie ontstaan. Net zoals De Smaele liep zij na haar studies stage bij de Brusselse Balie waar 

ze pro deo pleitte. Als voorzitster van de raad van bestuur van de N.V. De Standaard 

boekhandel waarvan haar broer Antoon Sap directeur-generaal was, vergaderde ze één keer 

per maand. Godelieve Sap was ook oppervlakkig betrokken bij de vrouwenbeweging waar ze 

hielp met de jaarlijkse organisatie van de Nationale Vrouwendag. Voor de rest ging ze als 

huisvrouw aan de slag. Thuis had ze immers haar handen vol met haar vijf kinderen, twee 

zonen en drie dochters.
151

 

  Als jonge jurist en vertrouwenspersoon van de familie nam De Smaele in de 

overnamestrijd het voortouw in samenwerking met zijn toekomstige schoonmoeder 

Antoinette Sap-Gylsen met wie hij een uitstekende band had.152 Hij adviseerde haar en nam 

geen enkele juridische stap zonder de goedkeurig van zijn toekomstige schoonmoeder. Vaak 

schreef hij haar brieven om haar op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en om 

haar te polsen naar haar mening.153 Bovendien gaf hij haar extra informatie verkregen via zijn 

contacten opdat zij meer inzicht zou krijgen in de toestand en de gevolgde strategieën van de 

N.V De Gids. Hij wees haar op belangrijke feiten die zeker in een contract moesten worden 

opgenomen indien het tijdens de onderhandelingspogingen tot een overeenkomst zou komen. 

Verzoening bleek echter een illusie en een bitse strijd tussen de N.V. De Standaard en de N.V. 

De Gids werd realiteit.  
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2.2 De overnamestrijd van de Standaard
154

 
 

De nasleep van de Tweede Wereldoorlog 

 

Om de overnamestrijd ten volle te kunnen begrijpen is een kort overzicht in de geschiedenis 

van de krant en haar leiders aan de hand van de standaardwerken van Durnez en Van 

Nieuwenhuyse noodzakelijk. De Standaard werd voor het eerst gedrukt op 4 december 1918 

door een groep aanhangers van de Vlaamse emancipatiebeweging waarvan Alfons van de 

Perre en Frans Van Cauwelaert de belangrijkste prominenten waren. De N.V.  De Standaard 

had vooraf reeds op 2 mei 1918 het daglicht gezien. De Vlaamse emancipatiebeweging had 

enkele schuchtere successen geboekt maar had nog steeds geen duurzaam fundament weten te 

leggen binnen het Belgisch politiek bestel. De oprichters wilden met De Standaard een stem 

geven aan hun idee om via de Katholieke partij binnen het kader van België een vaste basis te 

bezorgen aan de rechten van de Vlamingen. Het activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog en 

de gevolgen van de repressie die daarop volgden hadden de Vlaamse zaak echter geen goed 

gedaan. Er was dus nood aan een nieuwe start in de opbouw van deze doelstelling. 

  Ook Gustaaf Sap stapte in het Standaardproject. Hij zag de mogelijkheid om de krant 

als een krachtig politiek instrument te gebruiken. Sap verschilde echter van mening en visie 

met Frans Van Cauwelaert over de manier waarop de Vlaamse eisen moesten worden 

gerealiseerd en hun dispuut kwam in 1929 tot een eerste climax. Tot dan toe had Sap reeds 

meermaals financieel bijgesprongen en aandelen overgenomen van de schuldleiders waardoor 

hij zijn machtspositie binnen de organisatie versterkte. Bijgevolg liet hij inhoudelijk meer van 

zich horen en eiste tevens inspraak. In 1933 legde Van Cauwelaert, na een conflict over de 

financiële crisis van de Boerenbond en de benoeming van Jan Boon als hoofdredacteur, zijn 

mandaat als voorzitter neer en werd Gustaaf Sap de sterke man achter de krant samen met 

directeur Ferdinand Van Den Eynde. Sap liet ook niet na om het zowel met zijn krant als in de 

politieke arena tegen Van Cauwelaert, de Boerenbond en de gematigde flaminganten op te 

nemen. In deze periode werd ook de populaire tegenhanger van De Standaard namelijk Het 

Nieuwsblad opgericht om de N.V. De Standaard financiële slagkracht te geven. In de jaren 

voor de Tweede Wereldoorlog ging het de krant voor de wind. Niet alleen werd Sportwereld 

overgenomen en geïntegreerd in Het Nieuwsblad, ook de oplagen van alle dagbladen bleven 
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stijgen. De winst van de N.V. De Standaard bedroeg maar liefst een half miljoen frank in 

1939.155  

  Dit succes werd echter doorkruist door een opeenvolging van gebeurtenissen in 1940. 

Ten eerste maakte de populaire hoofdredacteur Jan Boon de overstap van De Standaard naar 

het Nationaal Instituut voor Radio. Het verlies van dit creatieve boegbeeld viel de krant zwaar 

maar dat was nog niets vergeleken met de schok teweeg gebracht door het plotse overlijden 

van Gustaaf Sap op 19 maart 1940.  Het verlies van beide prominenten van De Standaard 

werd bovendien overschaduwd door de inval van de Duitse troepen op 10 mei 1940. De 

Blitzkrieg van Hitler overrompelde België en de Duitse bezetting was op 18 mei na de 

verovering van Brussel een feit. Op 16 mei was De Standaard nog onder gezamenlijke titel 

met Het Nieuwsblad-Sportwereld een laatste keer verschenen. De krant bleef hierin de 

Belgische neutraliteit verdedigen. Een plan van directeur Ferdinand Van Den Eynde om de 

krant in West-Vlaanderen of Frankrijk verder uit te geven mislukte. De Duitsers, overtuigd 

van hun zege in deze oorlog, probeerden het dagelijkse leven in België zo snel mogelijk terug 

op te starten. Om hun informatie en propaganda vlot aan de man te brengen, stelden ze ook 

een ultimatum aan de Belgische perswereld en dus ook aan de N.V. De Standaard. De krant 

moest terug op eigen kracht verschijnen, zo niet zouden de Duitsers de krant zelf heropstarten. 

De Duitsers deden dus een poging om met dit initiatief de Belgische pers te censureren en te 

controleren. Het gevolg hiervan was dat de N.V. De Standaard zich, na enige aarzeling, 

genoodzaakt voelde om zelf een krant uit te geven die wel een nieuwe naam, Het Algemeen 

Nieuws, kreeg om de link met De Standaard door te knippen. 

  De raad van bestuur van deze krant bestond uit voorzitter Arnold Hendrix, weduwe 

Sap, Karel De Baerdemaeker, Lodewijk Janssens, Vincent Welvaert, Frans Franssen en Jozef 

Clottens waarbij Ferdinand Van Den Eynde als directeur functioneerde.156 Het waren woelige 

tijden voor de krant die probeerde vast te houden aan haar Vlaamse principes en te overleven 

zonder te collaboreren met de Duitsers. Toch viel er niet volledig aan de controle en de 

invloed van de Duitsers te ontsnappen. Het Algemeen Nieuws kon zich handhaven tot aan de 

bevrijding van België op op 3 september 1944 en dat ondanks de papierschaarste. 

  Directeur Ferdinand Van Den Eynde hoopte na de bevrijding meteen te kunnen verder 

werken aan zijn krant onder de oude titels van voor de oorlog, namelijk De Standaard en Het 

Nieuwsblad-Sportwereld. Dit was echter buiten de repressie gerekend die wou afrekenen met 

vrienden en handlangers van de bezetting. Naast de overheid en het gerecht namen veel 
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mensen echter het recht in eigen handen. Echte of vermeende collaborateurs werden 

opgepakt, vernederd, mishandeld en soms gedood. Bij de getroffenen heeft dit diepe littekens 

nagelaten.157 De overheidsrepressie beoogde de bestraffing van collaboratie met de vijand. 

Deze samenwerking met de Duitsers kon militair, politiek, economisch of moreel zijn. De 

overheidsrepressie hertekende het Belgische perslandschap grondig. Zij woog nu veel harder 

op de krantenbedrijven dan na de Eerste Wereldoorlog. Het Belgische gerecht startte een 

onderzoek naar collaboratie bij verschillende persbedrijven waardoor collaboratiekranten 

zoals Volk en Staat, Het Vlaemsche Land, De Gazet, Le Pays Réel, L’Avenir en Le Nouveau 

Journal definitief van het toneel verdwenen.158 Een gevolg was dat tienduizenden Belgen 

onmiddellijk na de bevrijding het slachtoffer werden van een administratieve internering. Ook 

persmedewerkers en directeurs werden opgepakt en vaak hardhandig vervolgd. Uit politieke 

hoek kon geen steun worden verwacht.  De Vlaamse zaak was in diskrediet geraakt door de 

collaboratie en de Vlaamse ontreddering was groot. Bovendien was er een zogenaamde linkse 

regering aan de macht in de jaren 1945-47 die geen genade had voor vermeende 

collaborateurs. Ook N.V. De Standaard wist niet te ontsnappen aan deze repressie. Op 30 

september 1944 werden de persen van De Standaard stilgelegd en werd directeur Van Den 

Eynde gevangen genomen. Tegen Het Algemeen Nieuws en al haar medewerkers werd een 

proces aangespannen wegens collaboratie. Eén van hen was dus directeur Van Den Eynde, 

maar hij zou nooit veroordeeld worden. Totaal ontredderd en overtuigd van zijn onschuld 

beroofde Van Den Eynde zich van het leven zonder het verdict van het proces af te wachten. 

Uit zijn laatste brieven aan De Smaele bleek dat hij depressief was geworden.
159

 Zijn 

advocaten waren nochtans overtuigd van een mogelijke vrijspraak. Ook Albert De Smaele had 

nog geprobeerd om Van Den Eynde vrij te krijgen in opdracht van zijn toekomstige 

schoonmoeder. Samen met onder andere Jozef Clottens en andere oud-raadsleden van Het 

Algemeen Nieuws probeerde hij getuigenissen te verzamelen om Ferdinand Van Den Eynde 

vrij te krijgen.160 De Standaardgroep schreef een verklaring over de onschuld van zijn 

directeur waaruit moest blijken dat hij wel degelijk vaderlandslievend was en herhaaldelijk de 
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redacteurs had aangezet tot verzet.161 Bovendien ondersteunde De Smaele de familie van Van 

Den Eynde ook financieel door het vroegere loon van de oud-directeur toch uit te keren aan 

zijn vrouw tot in 1949. En die bekommernis om het gezin van Van Den Eynde bleef. Zijn 

weduwe zag zich nog in 1951 opnieuw genoodzaakt om financiële hulp te vragen aan De 

Smaele ditmaal om achterstallige huishuur te kunnen betalen zodat zij en haar kinderen niet 

op straat zouden worden gezet162. Het is door de tragische dood van Van Den Eynde dat De 

Smaele zich ook genoodzaakt voelde om kandidaat directeur-generaal van De Standaard te 

worden na de overnamestrijd.
163

 Ook andere vrouwen van oud-personeelsleden die gevangen 

zaten, zoals Mevrouw Van Der Bracht, schreven naar De Smaele om geld en steun te vragen 

voor hun familie.164 De oud-personeelsleden zelf werden evenmin in de steek gelaten. Er werd 

een actieplan opgesteld voor steun aan Mortier, Bossier, Stoffels, Vroom, Lontings en 

Grimonpont.165 Uiteindelijk zouden twee verantwoordelijken, Frans Van Waeg en Piet Van 

Nieuwenhuyzen voor de misstap van Het Algemeen Nieuws worden veroordeeld in oktober 

1946. Drie andere redacteurs die hadden meegewerkt, Alfons Martens, Huib Aerts en Jan 

Caberghs kregen lichtere straffen.166  

 

Het gentlemen’s agreement 

 

Op 5 oktober 1944 werd de krant toch terug uitgegeven onder impuls van twee West-Vlaamse 

industriëlen, Léon Bekaert en Tony Herbert, onder de naam De Nieuwe Standaard. Bekaert 

was het hoofd van het toen reeds bekende internationaal metaalbedrijf en een spilfiguur 

binnen de christelijke werkgeversorganisatie en de Katholieke partij. Zelf heeft hij echter in 

de politiek nooit een nationaal mandaat uitgeoefend. Herbert een Vlaamse textielondernemer 

die tijdens het interbellum toch actief was geweest voor de Vlaamse zaak via zijn VNV-

connecties. Bij het keren van de krijgskansen tijdens de Tweede Wereldoorlog had hij zijn 

toevlucht gezocht in het andere kamp. Beiden maakten de terugkeer van de oude titels onder 

een andere vennootschap en uitgever met een weliswaar vernieuwde inhoud mogelijk. De 
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twee heren hadden weduwe Antoinette Sap-Gylsen reeds tijdens de oorlog benaderd in de 

overtuiging dat de N.V. De Standaard het moeilijk zou krijgen na de bevrijding door de 

publicatie van Het Algemeen Nieuws. Zij zouden later gelijk krijgen toen de N.V. De 

Standaard effectief een publicatieverbod werd opgelegd tot oktober 1946, zij onder sekwester 

werden geplaatst en de drukkerij van de groep, de N.V. Periodica, schuldig werd bevonden 

aan collaboratie met de Duitse bezetter.167 Deze link tussen de N.V. De Standaard en Periodica 

met de collaboratie maakte het voor de groep achter de krant onmogelijk kranten uit te geven. 

  Ook weduwe Sap zag al bij de kering van de krijgskansen tijdens de oorlog in dat de 

N.V. De Standaard het moeilijk zou krijgen om na het einde van de Tweede Wereldoorlog de 

persen draaiende te houden en het personeel aan het werk. Daarom besloot weduwe Sap, 

samen met twee andere leden van de raad van beheer, namelijk Jozef Clottens en Ferdinand 

Van Den Eynde, om reeds voor de bevrijding in 1944 een gentlemen’s agreement te 

ondertekenen met Bekaert en Herbert.168 Deze overeenkomst, ter goeder trouw, bepaalde dat 

de groep rond deze twee heren de titels van de kranten, de gebouwen, de technische 

apparatuur, de documentatie, het personeel en de drukkerij mochten huren voor een half 

miljoen BEF per jaar. Op 1 januari 1947 zou het akkoord aflopen en zou de hele onderneming 

terug aan de eigenaars moeten worden overhandigd.  

  Deze overeenkomst, die eigenlijk geen officieel karakter had, bleek al snel een groot 

succes voor Bekaert en Herbert. Vooral Herbert had nieuwe ideeën voor de koers van de krant 

en wou haar een nieuwe politieke Vlaams-Belgische dimensie geven en laten uitdragen. Voor 

Herbert werd het tijd dat de Vlamingen hun grieventrommel zouden opbergen en hun plaats 

binnen het Belgisch bestel aanvaarden. Dit was een enorme koerswijziging in vergelijking 

met de vooroorlogse ideeën van De Standaard. Om de heropstart van De Nieuwe Standaard 

kracht en structuur bij te brengen, richtten Bekaert en Herbert op 8 november 1944 hun eigen 

vennootschap, de N.V. De Gids, op. Bovendien wilden zij alle banden met de vooroorlogse 

De Standaard en vooral met het Algemeen Nieuws voor eens en altijd uitwissen. De twee 

heren konden met hun initiatief rekenen op veel steun vanuit de net opgerichte CVP die als 

één blok achter hen stonden. In ruil werd deze partij door de krant door dik en dun gesteund 

en nooit op de korrel genomen. Op twee jaar tijd wist de groep rond Bekaert en Herbert een 
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dagblad te maken van groot belang en met veel invloed vooral steun gevend aan alle katholiek 

geïnspireerde politieke en sociale organisaties van het land.169 

  Ook bij de kerkelijke hiërarchie wist N.V. De Gids zo een voetje voor te krijgen. 

Dankzij het sterk katholieke aspect van de krant genoten zij de steun van kardinaal Van Roey. 

Daarmee leek de krant op haar vooroorlogse voorganger maar met één groot verschil: er was 

één item duidelijk afwezig namelijk de Vlaamse beweging en haar eisen. De Nieuwe 

Standaard distantieerde zich van haar Vlaamse voorgeschiedenis. Dit kwam symbolisch nog 

het sterkst naar voren toen de twee industriëlen het zo vertrouwde AVV-VVK-monogram 

weglieten. De Gids stond voor een Belgisch bewustzijn en daarin was geen plaats voor de 

klassieke Vlaamse grieven. Er werd enkel nog een uitzondering gemaakt naar aanleiding van 

de aanslag op de IJzertoren door onbekenden op 16 maart 1946. In april van datzelfde jaar 

verloor De Nieuwe Standaard haar krediet bij de Vlaamsgezinden helemaal naar aanleiding 

van een negatief commentaarstuk over de executie van de Vlaams-nationalistische held 

August Borms te Etterbeek. 

 

De strijd om De Standaard 
 

Toen 1947 naderde was de N.V. De Gids, door de roes van haar succes en vanuit de wil om 

hun ideeën in de krant ongestoord verder te kunnen zetten, helemaal niet geneigd om het 

gentlemen’s agreement na te leven. Een overheveling naar de N.V. De Standaard zou er 

immers voor zorgen dat textielbaron Tony Herbert zijn invloed in de Belgische politiek zou 

verliezen.170 Bovendien konden de twee industriëlen het geld dat de onderneming opbracht 

goed gebruiken, zeker nadat ze  met hun vennootschap in 1947 in lastige financiële papieren 

waren terecht gekomen na een mislukte overnamepoging van de drukkerij van Het Volk, de 

krantengroep rond Karel Van Cauwelaert. Omdat zij een optie voor overname hadden 

ondertekend, moest de N.V. De Gids voor 10 januari 1947 de overeenkomst uitvoeren door 

ofwel 20 miljoen extra te betalen en Het Volk over te nemen ofwel een schadevergoeding aan 

de N.V. Het Volk te betalen van één miljoen Belgische franken. Herbert en Bekaert konden 

een verlies van De Nieuwe Standaard in dat jaar dus best missen als zij geen financiële kater 

aan dit alles wilden overhouden.171  
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  Mevrouw Sap wou echter, zoals afgesproken, de krant terug in eigen handen krijgen.172 

Daarvoor had de Standaardgroep twee duidelijke redenen. Enerzijds heerste er grote 

ontevredenheid over de doelbewust verwaarloosde grieven van de Vlamingen in De Nieuwe 

Standaard. Anderzijds wou de groep het winstpotentieel van de hele onderneming niet 

verloren laten gaan. De leden van de raad van beheer waren bovendien erg bezorgd over de 

situatie in Leuven waar de rector geen Nederlands kende en de Waalse studenten de hoofdrol 

speelden in het nadeel van de Vlaamse studenten. Het was tijd voor fundamentele 

veranderingen, de krant zou  deze studenten in hun onrechtvaardige situatie een stem geven. 

Antoinette Sap-Gylsen schakelde daarvoor de hulp in van haar pas afgestudeerde en 

toekomstige schoonzoon, Albert De Smaele. De N.V. De Standaard stond sterk bij aanvang 

van de zaak dankzij de geschreven overeenkomst die het gentlemen’s agreement uiteindelijk 

was. Bovendien zou het sekwester dat op de groep was geplaatst door minister Demany en dat 

had gezorgd voor een publicatieverbod worden opgeheven in oktober 1946. De 

Standaardgroep wilde tijdig de persen terug in eigen handen om de heruitgave van hun 

Standaard degelijk te kunnen voorbereiden. De N.V. De Gids probeerde echter via 

onderhandelingen een nieuwe overeenkomst te bereiken. Léon Bekaert ging zelf naar 

Antoinette Gylsen in de zomer van 1946. Deze poging was echter tevergeefs. Het was de start 

van een acht maanden durende strijd om de controle over de kranten, de drukkerij, de techniek 

en het personeel. 

  Toch was er in het begin nog van een heuse strijd niet meteen sprake. De N.V. De 

Standaard deed immers een voorstel om de gemoederen te bedaren. Ze boden de N.V. De 

Gids in ruil voor het naleven van het gentlemen’s agreement aan om mee de politieke lijn van 

De Standaard te bepalen. Dit werd door Bekaert en zijn achterban echter niet aanvaard. 

Enerzijds had hij geen zin om een onderdeel te worden van een andere vennootschap omdat 

dit financieel en economisch niet gunstig was. Anderzijds wou hij de macht over de redactie 

niet verliezen. Bovendien kon dit idee ook niet rekenen op een volmondige steun binnen de 

N.V. De Standaard zelf.  Oud-lid van de raad van beheer en CVP-politicus Alfons Verbist 

was bijvoorbeeld voor een sterke scheiding tussen de N.V. De Gids en de N.V. De 

Standaard.173 In deze tijd van onderhandelingen deed de N.V. De Gids een laatste 

verzoeningspoging. Bekaert stelde voor om het huurgeld te verhogen in ruil voor het behoud 
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van de onderneming. Dit weigerde de Standaardgroep formeel zodat een onderhandeld 

akkoord niet meer binnen bereik lag.  

  In het begin van de strijd leek het of N.V. De Gids het met gemak zou halen dankzij de 

politieke CVP-steun die de groep genoot. N.V. De Standaard beschikte immers niet over 

concrete steunpunten in de politieke wereld.174 Bovendien stak ook kardinaal Van Roey zijn 

voorkeur voor De Gids niet onder stoelen of banken uit vrees voor een nieuwe opstoot van 

flamingantisme. De Gids onderschatte echter de macht en de kracht van het personeel.  N.V. 

De Standaard had daarentegen wel oog voor de cruciale rol van het personeel. Tijdens de 

onderhandelingen met de N.V. De Gids had de vroegere onderdirecteur Frans De Roy reeds 

bij het personeel naar hun mening gepolst en sprak hij vroegere kaderleden van de 

vennootschap aan. Na positieve reacties, besloot hij op zondag 3 november 1947 samen met 

Albert De Smaele, die nog nooit op de Jacqmainlaan was geweest en niemand van het 

personeel kende, naar de medewerkers toe te gaan. Het werd een bepalend moment in het 

verhaal door toedoen van de later als legendarisch beschouwde speech van de toen amper 

vijfentwintigjarige Albert De Smaele waarin zijn bekwaamheid manifest naar voren kwam en 

waarin hij met zijn grote overtuigingskracht het personeel voor de zaak van zijn 

schoonfamilie wist te winnen. Hij groeide hiermee uit tot de sleutelfiguur van de 

overnamestrijd. In deze toespraak werd duidelijk uitgelegd dat het akkoord zoals 

overeengekomen met N.V. De Gids niet op een correcte manier werd nageleefd. De 

naamsverandering was geen goede zaak voor het bedrijf en er volgde een oproep tot massale 

staking. In ruil werden de lonen van de medewerkers tot het eind van het jaar doorbetaald. De 

arbeiders waren meteen bereid het werk neer te leggen. Meer dan tweehonderd 

personeelsleden wilden hun vroegere werkgevers terug met open armen ontvangen. Op 

maandag 4 en dinsdag 5 november kon de N.V. De Gids geen enkele krant drukken door deze 

algemene staking. Op 9 november 1946 trouwde De Smaele overigens met Godelieve Sap.175 

Bekaert belde, onthutst door de staking, naar Mevrouw Sap om te zeggen dat deze actie 

ongehoord was. Daarop werden de onderhandelingen tussen de twee vennootschappen terug 

opgestart en ging Albert De Smaele als vertegenwoordiger van de N.V. De Standaard de 

vergadering met de N.V. De Gids bijwonen. Uiteindelijk werd beslist de staking stop te zetten 

en de krant terug te laten publiceren door de N.V. De Gids tot maart 1947. Daarnaast werd 

een college van bemiddelaars opgericht die bestond uit CVP-kamerlid Alfons Verbist, CVP-

voorzitter De Schryver en de Leuvense advocaat Maurice Schot. Deze groep wilde of durfde 
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nooit een belangrijke rol te spelen in de overnamestrijd. Hun bedoeling om een akkoord te 

zoeken en het conflict alsnog vredevol op te lossen faalde volledig. Daardoor leek het 

onvermijdelijk dat de N.V. De Gids de gebouwen op de Jacqmainlaan moest verlaten. Achter 

de schermen ging de strijd om De Standaard echter voort.176 

  Een ultieme bijeenkomst van het bemiddelingscomité om een onderhandeld akkoord te 

vinden mislukte op 31 december 1946. Daarop besloot De Smaele tot actie over te gaan door 

een deurwaarder naar de N.V. De Gids te sturen met een vooropzeg. Dit betekende dat De 

Gids verplicht was de gebouwen aan de Jacqmainlaan te ontruimen voor 31 maart 1947. Het 

feit dat De Smaele dit reeds in december deed kwam door de bestaande huurwetgeving die 

een vooropzeg van drie maanden voorzag om een huurder op straat te zetten. Om dit 

dreigement kracht bij te zetten schreven de beheerders van De Standaard ook een brief naar 

eerste minister Huysmans met de vraag om een vergunning toe te kennen aan de N.V. De 

Standaard om de nodige hoeveelheid heliopapier te kunnen aankopen voor de heruitgave van 

de kranten en weekbladen De Standaard, Het Nieuwsblad, Ons Volk en Ons Volkske.177 Door 

de papierschaarste na de Tweede Wereldoorlog hadden NV’s zo’n vergunning nodig. Vanaf 

dat moment was het voor beide partijen alles of niets. De Gids voerde een kapitaalsverhoging 

door en probeerde met de krant in de hand het tij te doen keren. Dit was de start van een heuse 

polemiek in De Nieuwe Standaard tegen de NV De Standaard. De Gids kreeg daarbij steun 

vanuit onverwachte hoek door de vernieuwde huurwetgeving. Justitieminister Lilar had 

bepaald in een Ministerieel Besluit dat elke uitdrijving van een huurder onmogelijk werd zelfs 

bij eerbiediging van de vooropzeg. Daardoor kon de N.V. De Standaard de N.V. De Gids niet 

buitenzetten op 31 maart zonder dit besluit onwettig te laten verklaren. Het leek wel, aldus 

Durnez, of dit besluit er speciaal vanuit de politiek tegen de N.V. De Standaard was gekomen. 

De Gids deed, gesteund door haar rechten verkregen door dit besluit, ook nog een ultieme 

poging om het personeel terug aan haar kant te krijgen. Dit initiatief mislukte echter. De groep 

rond De Smaele zag zich door het besluit van de minister genoodzaakt om een kortgeding aan 

te spannen met als doel het Ministerieel Besluit onwettig te verklaren en het recht om beslag 

te leggen op de rekeningen van N.V. De Gids af te dwingen. Voor deze rechtszaak had de 

N.V. De Standaard de hulp van advocaat Henry Van Leynseele ingehuurd.178 Deze man pleitte 

in deze zaak, naar eigen zeggen, in de slechtst mogelijke omstandigheden en had eerst geen 
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goed oog op een positieve afloop. Hij had het gevoel dat politieke invloeden achter de 

schermen mee speelden in het proces. Op 31 maart 1947 gaf de rechtbank echter de N.V. De 

Standaard op beide vlakken gelijk. Door dit besluit van de rechtbank zag Leynseele zichzelf 

uitgroeien tot één van de redders van de Standaard.  Op 1 april 1947 ging De Smaele het 

vonnis inkijken op de rechtbank. Hij ontmoette er Jan De Spot, vertegenwoordiger van de 

N.V. De Gids en vertelde hem van zijn plannen om nog diezelfde dag vergezeld van een 

deurwaarder N.V. De Gids uit de Jacqmainlaan te drijven. Deze maatregel stelde de N.V. De 

Gids voor een praktisch probleem omdat hun nieuwe drukkerij in de Zandstraat nog niet 

operationeel was en ze dus voor een tijdje uit de markt zouden moeten verdwijnen. Zover 

kwam het echter niet want de twee bereikten alsnog een overeenkomst. Er werd besloten de 

N.V. De Gids veertien dagen extra tijd te gunnen om de verhuis naar hun nieuw onderkomen 

in de Zandstraat te kunnen voorbereiden. De Nieuwe Standaard verscheen het laatst op 11 

april 1947. Het Nieuwsblad werd reeds op 2 april heruitgegeven door de N.V. De Standaard. 

De Gids publiceerde vanaf dan haar eigen krant onder de naam De Nieuwe Gids maar zou 

nooit meer haar succes kunnen evenaren. Door de extra kosten en het verlies van vele 

abonnees kon De Gids de concurrentiestrijd niet aan. De Nieuwe Gids bleek niet meer 

levensvatbaar. De hele onderneming werd in 1952 overgenomen door de N.V. Het Volk.179 

  Op 1 mei 1947 verscheen De Standaard terug in haar oude vorm met haar vertrouwde 

ondertitel ‘Dagblad voor staatkundige, maatschappelijke en economische belangen’ en met 

het AVV-VVK monogram. De Standaard werd zo opnieuw de stem van de Vlaamsgezinden 

en nam eveneens sterke standpunten in voor een grondige wijziging van de excessieve 

repressie-procedure.
180

 In het begin, vooraleer hij zelf de lijn van de krant zou gaan bepalen, 

moest De Smaele de visie van De Standaard nog toevertrouwen aan de vzw De Schakel. Deze 

nieuwe vzw bestond uit een groep van vooraanstaande Vlamingen namelijk Edward Clottens, 

Herman Engels, Ferdinand Maertens, Curiel Neefs, Jozef Van de Perre, Hippolyte Rouwens 

en Maurits van Haegedoren. Zij moesten het gebrek aan politieke steunpunten in de 

beginjaren helpen wegwerken. Deze groep zou samen met de uitgevers de algemene politieke 

lijn van de krant bepalen en de artikels die vatbaar waren voor publicatie controleren. 

Ondanks hun vaak turbulente relatie met de CVP sloot de politieke ideologie van de vzw nog 

het dichtst bij deze partij aan. De groep achter De Standaard was geen voorstander van een 

aparte Vlaams-Nationalistische partij omdat zij overtuigd waren dat afscheuring Vlaanderen 

zou verzwakken en verdelen zodat de Vlaamse eisen uiteindelijk nooit een feit zouden 
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worden.181 Op religieus vlak verklaarde de groep zich voor de christelijke en personalistische 

levensbeschouwing. Daarnaast stond zij ook positief tegenover de Vlaamse Beweging. De 

Vlaamse gemeenschap moest worden erkend als een levende entiteit binnen de Belgische 

staat met een eigen cultuur en taal. Albert De Smaele zelf was echter geen voorstander van 

vzw De Schakel en probeerde daarom de bijeenkomsten zoveel als mogelijk te verdagen.182 

Dit bracht veel ergernis bij de raad van bestuur van de vzw teweeg. Zij schreven herhaaldelijk 

naar de leden van de beheerraad van N.V. De Standaard om deze situatie aan te klagen. Op 18 

februari 1949 weigerde De Smaele bovendien een hoofdartikel van de voorzitter van de vzw 

De Schakel te aanvaarden in de krant.183 Zonder voorkennis en instemming van de auteur had 

De Smaele wijzigingen laten aanbrengen en hij had de naam van de schrijver zelfs 

weggelaten. Deze daad was voor de vzw, die niet gediend was met de rechtstreekse 

inmenging van De Smaele in de redactie, de spreekwoordelijke druppel.184 De beheerraad van 

De Standaard ging echter niet in op de klachten van de vzw en stelde de opmaak van een 

definitief contract met De Schakel uit.185 In 1949 besloot de groep zichzelf dan ook te 

ontbinden nadat het duidelijk was geworden dat zij geen invloed konden uitoefenen op de 

krant.186 Het was toen al duidelijk dat de echte man achter de krant Albert De Smaele was die 

als directeur-generaal de touwtjes stevig in handen had gekregen.    

  Vele vrienden uit een ver verleden contacteerden De Smaele na zijn overwinning op 

de N.V. De Gids om hem te feliciteren en voorstellen te doen voor de inrichting van zijn 

krant. De meeste vroegen aan hem zelfs een job voor een vriend of kennis.187 Anderen hadden 

dan weer concrete ideeën. Eén van die schrijvers was De Keersmaeker, lid van de toenmalige 

gouwleiding van KSA Jong-Vlaanderen. De Smaele was zijn jeugdbeweging niet vergeten en 

stond ervoor open om hun ideeën te integreren in zijn krant. Het schrijven kwam er naar 

aanleiding van het starten van een wekelijkse bladzijde ‘Jeugd en Gezin’ in De Standaard.188 

Jong-Vlaanderen had zelf ideeën voor de invulling van deze pagina die zij in het begin te 
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kinderlijk vond, zeker door de toevoeging van een tekenwedstrijd. Zij zag in De Standaard 

ook de krant voor de Vlaams-katholieke jongvolwassenen die hun eigen eisen en prioriteiten 

stelden. De Keersmaeker zag zeven mogelijke invullingen voor de bladzijde ‘Jeugd en 

Gezin’. Vooreerst kon een rubriek de kennis van de geschiedenis, de evolutie, de 

merkwaardige prestaties en de organisatie van jeugdbewegingen in het binnen- en buitenland 

onder de loep nemen. Verder kon er ook verslag worden uitgebracht van gouwdagen, 

studiedagen en prestaties van leiders van verschillende bewegingen om als dusdanig deze 

groepen dichter bij elkaar te brengen. Artikels en interviews specifiek voor de jeugd was een 

derde optie. Daarbij mocht er aandacht zijn voor jonge Vlaamse kunstenaars zoals Anton Van 

de Velde. Belangrijke topics zoals de geschiedenis van het Davidsfonds, het quoteren van 

films, het belang van lichamelijke opleiding en de sportfurie, het belang van het eigen lied en 

de culturele waarden... konden langs deze weg aan de jongeren verduidelijkt worden. Het 

werd bovendien ook mogelijk jongeren aan te spreken en te motiveren de krant te lezen. Ook 

boek- en filmrecensies, een must voor de culturele vorming van de Vlaamse jeugd, konden op 

die manier onder de aandacht worden gebracht. Dit alles kon tot slot nog het best worden 

aangevuld met een interessante enquête of een intrigerende wedstrijd.  

  Naast vrienden waren er echter ook vijanden die helemaal niet tevreden waren met de 

terugkeer van de N.V. De Standaard in het Belgische perslandschap. Bovendien was het land 

in de greep van een hoog oplopende discussie over amnestie, het al dan niet kwijtschelden van 

de schuld aan collaboratie. ‘Les Fransquillons de Flandre’ zagen in de terugkeer van De 

Standaard de geest van het vooroorlogse racistische flamingantisme en schreven een boze 

brief aan de ‘nieuwe heren’ van De Standaard.189 Deze voor werk naar Vlaanderen 

uitgeweken Fransen vreesden dat de krant terug een volgens haar Duits-flamingantisme ging 

uitdragen zoals ook de ‘flamboche’ Gustaaf Sap, Staf De Clerq en Elias hadden gedaan 

tijdens het interbellum. Volgens hen zou de krant terug de spreekbuis worden van de Vlaamse 

flamingantische politici die via een misbruik van hun politieke macht alles wat Frans was 

wilden verbannen uit België.190 De groep claimde dat de krant geen aanhang zou vinden in 

Wallonië, Brussel en ook niet bij de Franstaligen in Vlaanderen, een naar hun eigen zeggen 

steeds groter wordende groep. Zij schuwden daarbij woorden zoals Vlaamse moffen niet om 
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de nieuwe sterkhouders achter De Standaard te benoemen. Zij waren overtuigd dat de N.V. 

De Standaard enkel ‘de zwarten’ van vervolging voor een vuurpeloton wilden redden. Deze 

extremisten gingen zelfs zo ver dat zij het wenselijk achtten alle redacteurs en beheerders, De 

Smaele op kop, in een concentratiekamp te plaatsen. Deze extreme bedreigingen waren echter 

meer een uitzondering dan de regel. Over het algemeen kon De Standaard terug een sterke 

reputatie opbouwen en werd zij verwelkomd in Vlaanderen. De oplage van de krant bleef 

maar toenemen samen met haar politieke en maatschappelijke invloed. De weg naar 

uitbreiding en naar meer politieke invloed lag nu open.  
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3. DE UITBOUW VAN EEN AMBITIEUS PERSIMPERIUM  (1947-1976) 

 

Nadat de N.V. De Standaard De Standaard en Het Nieuwsblad-De sportwereld terug in eigen 

handen had, werd het al snel duidelijk dat de ambitie van de vennootschap en de droom van 

Albert De Smaele niet eindigde met deze twee krantentitels. Er heerste een aanstekelijk 

vooruitgangsgeloof en positief ondernemingsklimaat op het einde van de jaren vijftig  dat ook 

de N.V. De Standaard niet onberoerd liet. Gaandeweg werd eerst de uitbouw van een Vlaams 

krantenimperium gerealiseerd door de aankoop van verschillende nieuwe krantentitels, de 

uitgave van nieuwe tijdschriften, de bouw van nieuwe drukkerijen, de professionalisering van 

de organisatie, de uitbouw van het management en de innovaties in het productieproces. In de 

jaren zestig kon deze Vlaamse onderneming dan ook volop bloeien en een voorbeeld worden 

voor het Vlaamse bedrijfsleven. Bovendien werd de Standaardonderneming veel meer dan 

enkel een perswezen door verschillende investeringen in de toeristische sector en de 

boekhandel-uitgeverijwereld. Al deze vernieuwingen en uitbreidingen werden steevast 

gedragen door De Smaele die als directeur-generaal van de Standaardgroep uitgroeide tot een 

heuse krantenmagnaat.  

  Het is dan ook ergens logisch dat er ideeën en plannen ontstonden voor een uitbreiding 

van het persbedrijf buiten Vlaanderen en zelfs buiten België. De financiën van de 

Standaardgroep waren immers sterk afhankelijk van de adverteerders en die eisten een steeds 

groter lezerspubliek op. Marktonderzoeken werden uitgevoerd, plannen voor de toekomst 

opgesteld en weekbladen in Wallonië en Frankrijk kregen een nieuwe thuis binnen de 

Standaardgroep. De hele onderneming kon echter niet opbotsen tegen het slechte 

economische klimaat van de jaren zeventig. In 1976 volgde het pijnlijke faillissement van de 

Standaardgroep.  

 

3.1 De opbouw van een Vlaams krantenimperium 

 

De beginperiode van 1947-1960 

 

Kort na de Tweede wereldoorlog volgde het moeizame herstel van West-Europa op 

economisch, politiek en maatschappelijk vlak. Niet alleen waren er ongeveer 45 miljoen 

doden gevallen, de materiële verliezen waren ook uiterst zwaar door de vele vernielingen. In 

België viel dit al bij al nog mee doordat de Belgische industrie nagenoeg ongeschonden uit de 

oorlog was gekomen door de inschakeling van de Belgische bedrijven in het Duitse 

productieproces. De nog unitaire CVP-PSC profileerde zich in deze periode als de 
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bouwmeester van dienst en presenteerde zijn bouwprogramma voor het herstel van België aan 

het land.
191

 Daarnaast waren er ook verschillende belangrijke economische problemen in 1945 

die dringend om een oplossing vroegen. Het eerste probleem was het dollartekort, een 

probleem dat grotendeels werd opgevangen door het Marshallplan. Dit plan gaf aan de West-

Europese economie een boost en vrijwaarde tegelijk de Europese markt voor de Amerikaanse 

bedrijven. Een tweede probleem was het overaanbod aan geld. In een poging om dit op te 

lossen, speelde België een pioniersrol door de GUTT-Operatie uit te voeren in oktober 1944. 

Deze muntsanering was de basis van het zogenaamd Belgisch economisch mirakel. Een derde 

en laatste probleem, waar niet meteen een antwoord werd op gevonden, was de torenhoge 

werkloosheid. Deze kon enkel worden opgevangen door economische expansie.
192

 

  Ook De Standaardgroep had het eerst moeilijk na de Tweede Wereldoorlog door het 

debacle van het publicatieverbod, het sekwester en de overnamestrijd met de N.V. De Gids. 

Toch kon de onderneming mee profiteren van het gunstig economische klimaat in het begin 

van de jaren vijftig. In 1947 bestond de Standaardgroep slechts uit twee ondernemingen. De 

eerste was de drukkerij de N.V. Periodica en de tweede was de N.V. De Standaard die de 

kranten De Standaard en  Het Nieuwsblad-De Sportwereld uitgaf. In april van datzelfde jaar 

werd Albert De Smaele officieel aangesteld tot directeur van beide vennootschappen door de 

raad van beheer. Deze raad werd gepersonaliseerd door zijn schoonmoeder Antoinette Sap-

Gylsen, door de succesvolle groothandelaar Karel De Baerdemaeker en de Brusselse 

flamingantische voorman Jozef Clottens. Zij vertrouwden De Smaele de moeilijke opdracht 

toe om het bedrijf terug rendabel te maken. In deze periode was het de gewoonte dat 

krantenbedrijven een sterke persoonlijkheid zochten om de wederopbouw te organiseren.
193

 

Deze opdracht was immers geen sinecure door de verschillende, vaak praktische uitdagingen 

waarvoor kranteneigenaars stonden. Voor De Standaard was er het probleem van de 

verouderde infrastructuur en techniek van de drukkerij. Serieuze investeringen drongen zich 

daardoor op. Tegen Manu Ruys verwoordde Albert De Smaele zijn doel voor de krant als 

volgt: “Wij moeten van De Standaard een Vlaamse Le Soir maken, een sterke en 

onafhankelijke krant die eerbied afdwingt. Wij mogen ons aan niemand, aan geen enkele 

partij of organisatie daarvoor binden.”
194

 Om dit alles te financieren speelden de 

kranteneigenaars, indien er niet voldoende investeerders en inkomstenbronnen waren, een 
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belangrijke rol. Zij moesten het nodige geld voorzien om de onderneming verder uit te 

bouwen en te vernieuwen. In het geval van de N.V. De Standaard kwam dit geld voornamelijk 

van de belangrijkste aandeelhouder, de familie Sap die werd verpersoonlijkt door Antoinette 

Sap-Gylsen. Zij bleef lid van de raad van beheer maar had de organisatie en leiding 

overgelaten aan haar schoonzoon die duidelijk zijn competenties had bewezen in de 

overnamestrijd met N.V. De Gids. Albet De Smaele besloot naast investeringen in de 

beginjaren ook te besparen. Hij was niet geneigd om overbodige kosten te maken. Zijn vaak 

legendarisch beschreven zuinigheid zorgde dat zijn bedrijf een financiële sterke basis kon 

uitbouwen en expansie op lange termijn mogelijk werd. Auto’s werden enkel gebruikt indien 

er geen andere uitweg was, overbodige lichten op de gang werden uitgelaten en potloden 

werden enkel aangekocht indien er geen te vinden waren.
195

 

  De Smaele had door het vertrouwen van de raad van beheer een diepgaande invloed op 

de samenstelling van de redactie en de inhoud en propaganda van de kranten van de 

vennootschap. In de beginjaren hield hij als directeur-generaal de touwtjes stevig in handen en 

bepaalde hij samen met enkele vertrouwenspersonen en in overleg met de raad van beheer de 

koers, inhoud en visie van de groep.Samen met de eerste en enige hoofdredacteur die de N.V. 

De Standaard ooit heeft benoemd, Willem Melis, zorgde hij voor de samenstelling en de 

werking van de eerste redactie. De Smaele bepaalde wie werd aangenomen en wie niet terwijl 

Melis enkel voorstellen kon doen.
196

 Om de redactie van zijn eerste kranten De Standaard en 

Het Nieuwsblad-De Sportwereld uit te bouwen, wierf De Smaele een deels gezamenlijke en 

een deels aparte redactie aan. De twee kranten kregen een gemeenschappelijke buitenlandse 

redacteur, een parlementsverslaggever, een reportagemaker, een redacteur-invormer en een 

fotodienst.
197

 De politieke, economische en culturele redacties van de twee kranten werden 

gescheiden. Deze toch wel vergaande samenwerking tussen twee dagbladen met een ander 

doelpubliek, was een weloverwogen beslissing van De Smaele die vond dat wat voor de ene 

krant goed was, dat ook voor de andere kon zijn.
198

De Standaard moest ook oog hebben voor 

entertainment en lokaal nieuws en Het Nieuwsblad mocht de belangrijke politieke kwesties 

niet verwaarlozen in haar berichtgeving. De Smaele geloofde immers sterk in het ideaal van 

de volksverheffing waarbij hij het als zijn taak zag om mee te werken aan de opvoeding en 

verrijking van de massa. Financiële redenen voor deze samenvoeging speelden voor De 

Smaele, naar eigen zeggen, geen rol. De Smaele zag immers een complementariteit tussen 
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zijn twee kranten. Er moest immers worden geschreven in beide kranten voor een breed 

publiek. Artikels moesten niet enkel interessant en diepgaand zijn maar ook creatief en 

begrijpelijk. 
199

   

  Het was echter zeer moeilijk om na de Tweede Wereldoorlog een goede en 

professionele redactie uit te bouwen. De naweeën van de repressie waren nog altijd duidelijk 

voelbaar. De krant stootte op veel vijandigheid vanuit de publieke en politieke wereld maar 

ook van verkopers en dagbladhandelaars die deze ‘zwarte krant’ liever zagen verdwijnen.
200

 

Bovendien waren er niet zoveel bekwame ervaren journalisten beschikbaar. Diverse ervaren 

Vlaamse journalisten hadden hun handen immers verbrand aan collaboratie waardoor het 

moeilijker was om vooroorlogse reporters terug een kans te geven.
201

 Er werd van de nieuwe 

journalisten een hoog taalniveau en enige ervaring verwacht. Bekende flamingantische 

schrijvers van voor de oorlog vonden zo hun weg naar de krant. Een correcte en verzorgde 

taal was trouwens zeer belangrijk voor de directeur-generaal die zijn leven lang een strijd 

voerde voor een mooi maatschappelijk taalgebruik.
202

 Ook oud-leden van het verzet, zoals 

Louis De Lentdecker, werden aangetrokken om het imago van de krant op te waarderen en zo 

de reputatie van ‘zwarte’ krant af te schudden.
203

 De Smaele wou af van het etiket ‘krant van 

collaborateurs of nationalisten’. Op veel politieke steun kon de krant ook niet rekenen. Vele 

CVP-politici en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders waren niet gewonnen voor de 

terugkeer van de N.V De Standaard.
204

 Niet alleen was de Vlaamse Beweging voor enige tijd 

uitgeteld maar ze was ook in diskrediet gebracht door de collaboratie. Vele flaminganten 

waren gebrandmerkt als collaborateurs en de beweging zag zich daardoor genoodzaakt om de 

communautaire problematiek voor een tijdje op te bergen. Op financiële steun vanuit de 

politiek moest De Smaele dus niet rekenen. Hij had dit echter ook niet op het oog omdat hij 

geen inmenging wou in zijn persbedrijf. In deze allereerste redactie zaten uiteindelijk onder 

andere VNV-Kamerlid en senator Bert D’haese, historicus Leo Picard en Elie Serruys, 

voormalig redacteur bij Het Volk. In de jaren vijftig werd de redactie bovendien aangevuld en 

ondersteund door de aanwerving van personen die zouden uitgroeien tot iconen van de 

Vlaamse journalistiek zoals parlementair redacteur Manu Ruys, oud-Nieuwe Gids redacteurs 

Gaston Durnez en Luc Vandeweghe, journalist Louis De Lentdecker en Luc Delafortrie, een 
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achterneef van priester Adolf Daens. Dagelijks riep De Smaele hoofdredacteurs en 

journalisten op zijn bureau om de inhoud van de krant te bepalen en de actualiteit op de voet 

te kunnen volgen. Op deze bijeenkomsten werden de onderwerpen voor de te schrijven 

artikels of uit te voeren reportages vastgelegd en werden ze naar hun inhoud en strekking 

omschreven.
205

 De Smaele luisterde en gaf daarbij suggesties. Bovendien probeerde hij via 

richtlijnen de redactie te sturen. Indien hij het niet eens was met een artikel liet hij het niet na 

om zijn stem te verheffen.
206

  Zijn journalisten sprak hij bovendien altijd aan met mevrouw en 

meneer. Dit deed hij enerzijds als een soort vorm van wellevendheid maar anderzijds was het 

voor hem ook een middel om overal en altijd een afstand tussen hem en zijn personeel te 

bewaren.
207

 De Smaele geloofde zeer sterk in de scheiding van werk en privé.  

  Na het vertrek van Melis besloot Albert De Smaele zelfs om geen nieuwe 

hoofdredacteur aan te stellen en zelf een actieve leidende rol te gaan spelen binnen de redactie 

van De Standaard. De raad van beheer steunde bijna al zijn beslissingen unaniem. Er kon 

geen verandering komen in het redactiewezen of de basisideologie zonder het fiat van de 

directeur.
208

 Wel werd er een chef binnenland, Manu Ruys en een chef buitenland, Luc 

Vandeweghe aangesteld om Albert De Smaele in zijn opdracht bij te staan. Zij fungeerden als 

hoofdredacteurs zonder officieel deze titel te verkrijgen.
209

 Volgens vele van zijn redacteurs 

wou De Smaele zelf maar al te graag de positie van hoofdredacteur bekleden maar werd dit 

ondermijnd door zijn ondernemingszin. Louis De Lentdecker getuigde in zijn memoires dat 

De Smaele in realiteit ook de onuitgesproken hoofdredacteur van De Standaard was. Deze 

uitspraak verwierp De Smaele formeel omdat hij niet geloofde in het concept van een 

hoofdredacteur. Hij geloofde meer in samenwerking en overleg dan in de halsstarrige visie 

van één persoon.
210

 Een krant werd gemaakt dankzij vergaande samenwerking en een 

gefundeerde wisselwerking tussen diensten, personen en technieken volgens de Smaele.
211

 

  De Standaardgroep kon mee profiteren van de algemene economische groei die in heel 

West-Europa duidelijk voelbaar was in de jaren 1950 en zich bestendigde in de jaren 1960. 

Bovendien was er een relatief lage inflatie en lage werkloosheid, zeker in vergelijking met de 

naoorlogse periode. Deze snelle groei valt ondermeer te verklaren doordat West-Europa de  
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technologische en organisatorische kloof dichtreed die zij ten opzichte van de Verenigde 

Staten in zake massaproductie en distributie had opgelopen. Ook voor de perswereld werden 

de organisatorische vernieuwingen uit Amerika belangrijk. Een duidelijk voorbeeld hiervan is 

het massaal oprichten van personeelsdiensten in bedrijven. Zij voerden systematisch 

evaluaties uit van het personeel en zorgden voor een gestroomlijnde aanwervings- en 

promotieprocedure met substantiële arbeidsproductiviteits-winsten voor gevolg. Het is dan 

ook in de jaren vijftig dat voor het eerst kan worden gesproken van een moderne industrie en 

dienstensector in België.
212

 

  Ook De Smaele keek bewonderend naar de organisatorische innovaties die kwamen 

overwaaien vanuit de Verenigde Staten en hij liet niet na deze ook toe te passen in zijn eigen 

bedrijf. De Standaard speelde daardoor een pioniersrol in het invoeren van moderne 

management technieken en rationele personeelsdiensten in België.
213

 Dit kwam deels tot stand 

doordat het organigram van de Standaardgroep steeds ingewikkelder en uitgebreider werd en 

daardoor om doorgedreven professionalisering vroeg.
214

 Om de redactie optimaal te laten 

functioneren werd in 1960 een algemeen redactie-directeur aangesteld die verantwoordelijk 

was voor de organisatie op de werkvloer en de redactie als geheel. Deze algemeen redactie-

directeur was Luc Vandeweghe. Vandewehge leidde als hoofd van een soort personeelsdienst 

de verschillende redacties, hield de journalisten in toom, loste eventuele conflicten op en 

zocht en selecteerde nieuwe werknemers. Eén van zijn belangrijke taken was het beoordelen 

van de prestaties en de werkijver van de journalisten. Het loon van elke journalist werd 

aangepast aande appreciatie die Luc Vandeweghe op papier aan De Smaele bezorgde.
215

 Hoe 

waardevoller en onmisbaarder een journalist was en hoe harder hij bereid was om te werken 

voor de onderneming, hoe hoger het loon. 

  Naast de opbouw van een interne structuur en redactie en de professionalisering van 

zijn bedrijf, volgden ook de eerste belangrijke uitbreidingen van het kranten- en 

weekbladenimperium. Schaalvergroting kon immers nieuwe financiën voorzien, meer 

perspectieven bieden aan de hele onderneming en nieuwe markten aanspreken.  Zo was de 

Standaardgroep niet alleen meer afhankelijk van de inkomsten uit advertenties en reclame. In 

de jaren vijftig kwamen de eerste overnames van bestaande Vlaamse krantentitels tot stand. 

Eerst werd de N.V. Handelsblad met haar bijhorende kranten namelijk Het Handelsblad, Het 
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Nieuws van den dag en ’t Vrije volksblad aangekocht. Deze Antwerpse vennootschap kwam 

samen met haar directeur-hoofdredacteur Jan Merckx over naar de Standaardgroep in 1957 

nadat de groep in moeilijke financiële papieren was terechtgekomen.
216

 Deze aankoop werd 

amper twee jaar later gevolgd door de krantentitel De Gentenaar-De Landwacht.
217

 Met deze 

aankoop kwam er ook een nieuwe hoogdrukkerij bij namelijk Werk van de goede pers N.V. 

Gent. De Standaardgroep kon dus in het totaal door deze nieuwe uitbreidingen en 

investeringen vijf Belgische dagbladen verspreiden en exploiteren in de jaren vijftig.
218

  

  Naast de aankoop van nieuwe krantentitels werd er ook geïnvesteerd in de oprichting 

van nieuwe weekbladen in Vlaanderen maar ook in Wallonië en Frankrijk. N.V. De Standaard 

had reeds het weekblad Ons Volk en Ons Volkske uit 1911 dat als bedoeling had de katholieke 

Vlamingen wakker te schudden voor de Vlaamse cultuur en eisen. Dit tijdschrift was 

opgericht door Frans Van Cauwelaert met steun van het Katholiek Vlaams Secretariaat. 

Daarnaast publiceerde de Standaardgroep sinds de jaren 1930 ook enkele culturele 

handleidingen zoals de Muziekwarande, Mode van de Dag en de Toneelgids.
219

 In 1959 kwam 

er een nieuw weekblad bij nl. Zondagmorgen.
220

 Dit tijdschrift lag voor het eerst in de 

krantenkiosken in 1960. 

 

Verdere uitbouw van 1960-1976 

 

Door de eerste uitbreidingen van de Standaardgroep met nieuwe krantentitels, veranderde de 

aard en de structuur van de onderneming drastisch in de jaren zestig en zeventig. 

Organisatorische vernieuwingen drongen zich daardoor op. Het was voor De Smaele immers 

niet meer mogelijk om dagelijks zijn hoofdredacteuren te spreken en op de hoogte te blijven 

van alle nieuwe ontwikkelingen op de redactie. Zijn bedrijf zat in de jaren 1960 in volle 

expansie door de exponentiële stijging van het aantal N.V. ’s die deel gingen uitmaken van de 

Standaardgroep. Daardoor moest de directeur-generaal zich meer toeleggen op praktisch, 

organisatorisch en leidinggevend werk. Om deze uitgebreide groep goed te laten functioneren 

had de onderneming nood aan goed gevormde medewerkers maar ook aan moderne methodes 
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van management zoals de uitbouw van een duidelijke bedrijfsstructuur.
221

 Dit zorgde voor de 

opkomst van de multi-unit bedrijven met gecentraliseerde controle- en administratiesystemen, 

een fenomeen dat eerst in Amerika was ontstaan en pas in de jaren zestig haar opwachting 

maakte in Europa. Concreet wil dit zeggen dat bedrijven werden opgedeeld in functionele 

eenheden die daarboven een centraal organisme kregen. Dit centraal organisme, het 

management dat bestaat uit verschillende directeuren, moet zorgen voor de onderlinge 

eenheid, de controle van de prestaties van alle eenheden en de middelen om de verschillende 

eenheden te verdelen.
222

 Voor de Standaardonderneming was het vrij duidelijk dat de top 

vooral uit Albert De Smaele bestond. De Smaele werkte wel nauw samen met Antoinette Sap-

Gylsen die als voorzitster mee de vinger aan de pols bleef houden. Alleen hij had de controle 

over alle units en wist wat er in heel de organisatie leefde. De dagdagelijkse werking van de 

units werd toevertrouwd aan verschillende directeuren die enkel op de hoogte waren van het 

reilen en zeilen van hun eigen werkvloer. Voor De Standaard was algemeen redactie-

directeur Luc Vandeweghe, samen met chef binnenland Manu Ruys, verantwoordelijk.   

  De Smaele wou echter invloed blijven uitoefenen op de totstandkoming en visie van 

De Standaard. Hij had daarvoor zijn eigen methode ontwikkeld op het einde van de jaren 

zestig: de tweewekelijkse redactielunches. Tijdens deze lunches konden enkele 

topjournalisten van ideeën wisselen en kon hijzelf zijn visie op de politieke actualiteit naar 

voren brengen. Meestal waren Albert De Smaele, het hoofd van buitenlandse verslaggeving 

Luc Vandeweghe, hoofdredacteur van het Handelsblad Jan Merckx en journalisten Lode  

Bostoen, Hugo De Ridder, Guido van Hoof, Manu Ruys, Gaston Durnez en Luc Van Gastel 

aanwezig.  Sporadisch konden ook andere journalisten deelnemen aan de discussies. Er werd 

daar met volledige openheid gesproken en dankzij deze gesprekken werd de politiek van de 

krant ten aanzien van de actualiteit bepaald.
223

 Deze bijeenkomsten in het restaurant tegenover 

de bureaus van de Jacqmainlaan, gebruikte De Smaele ook om zich te laten informeren over 

de politieke en economische toestand van het land.
224

 Op deze ontmoetingen werden de 

inhoud en de onderwerpen van de krant bepaald en werd gekeken naar nieuwe onderwerpen 

die op colloquia specifiek verder moesten worden uitgewerkt.
225

 Ook nieuwe redactionele 

richtlijnen zoals de beschikbare plaatsruimte en hoe die moest worden opgevuld, het recht op 
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antwoord en rechtzettingen en de normen en waarden van De Standaard kwamen aan bod.
226

 

Er werd ook veel gesproken over de politieke toestand van het land en welk standpunt de 

krant daar tegenover moest innemen en of de regering moest worden gesteund of niet.
227

 Een 

belangrijk onderwerp was bijvoorbeeld de verdeling van de beurzen van het Nationaal Fonds 

voor Wetenschappelijk Onderzoek. Deze zaak was politiek en communautair geladen omdat 

de Vlamingen slechts 40% van de mandaten kregen toegewezen. Op de redactielunch werd 

afgesproken dat de krant zou ijveren voor een gelijkwaardige verdeling met een evenredige 

samenstelling van de beheerraad van het FWO en een vertegenwoordiger voor 

Nederlandstalig Leuven.
228

 Een andere topic was het vraagstuk Leuven en de positie die de 

krant daartegenover moest innemen. Tijdens de redactielunch van 29 januari 1968 werd onder 

andere bepaald dat het plan dat Vanden Boeynants naar voren zou schuiven, namelijk 

kandidaturen te Ottignies en de faculteit geneeskunde naar Sint-Lambrechts-Woluwe, niet op 

gejuich zou worden onthaald door de krant. Er werd besloten te strijden voor een volledige 

overheveling. Ook werd een plan uitgedacht om de CVP te beïnvloeden en te overtuigen om 

het plan niet te steunen. De Smaele zou daarvoor contact opnemen met Verroken, niet uit 

sympathie maar omdat hij werd gezien als een breekijzer om Leuven Vlaams te forceren.
229

  

  De Smaele gaf daarbij soms advies in de vorm van richtlijnen en normen maar 

uiteindelijk was het toch de journalist zelf die de inhoud en de vorm van zijn eigen artikel 

bepaalde.
230

 Indien de journalist goede argumenten had, gaf De Smaele zijn redactie enige 

vorm van vrijheid maar behoedde wel de lijn van de krant die toen nog niet zo duidelijk was 

geformuleerd. Bovendien had algmeen-redactiedirecteur Vandeweghe ook niet alle vrijheid 

en moest hij vaak inmenging van De Smaele dulden. Dit gaf De Smaele de bijnaam Jozef II 

bij Vandeweghe.
231

 Vooral de binnenlandse politieke redactie voelde de sterke wens tot 

inmenging vanwege de directeur-generaal. Bovendien hamerde hij tijdens deze besprekingen 

op een correct gebruik van de Nederlandse taal in de krant.
232

 Andere redacties zoals cultuur, 

buitenlandse politiek en economie hadden amper algemene overlegmomenten. De Standaard 

was trouwens één van eerste kranten die een volledige aparte economische redactie had 
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uitgebouwd.
233

 Deze deelredacties kregen minder duidelijke richtlijnen dan de politieke 

redactie en hadden daardoor ook meer vrijheid. Daar stond dan wel tegenover dat zij 

nauwelijks de kans kregen om het voorpagina nieuws te leveren. Oud-economisch redacteur 

Jos Dupré getuigde zelfs dat De Smaele amper oog had in zijn beginjaren voor belangrijke 

economische ontwikkelingen. Politiek had altijd voorrang en het gebeurde dus maar zelden 

dat een economisch artikel hoofdpagina-nieuws werd.
234

 Jan Bohets bevestigde dat er een 

primauteit was van de redactie binnenlandse politiek, zeker tijdens de lunches. Dat had 

volgens hem echter ook te maken met de constellatie binnen de redactie met dominante en 

indrukwekkende figuren zoals Lode Bostoen, Manu Ruys en Hugo De Ridder. Dit veranderde 

echter volgens Jan Bohets en Hugo De Ridder in het jaar 1973 met de eerste oliecrisis en het 

feit dat de neerwaartse economische conjunctuur de krant zelf ook begon te gijzelen.
235

 

Daarna was er veel meer aandacht voor economie. In het algemeen werd de inzet van De 

Smaele zeer gesmaakt. Zijn medewerkers koesterden een sterke bewondering voor hem en er 

was veel lof voor zijn werkkracht, zijn ideeën en zijn persoonlijk engagement. Hij werd 

gezien als een sterk opkomende figuur binnen de Vlaamse politiek en economie. De jonge 

directeur-generaal aarzelde niet om mee op reportage te trekken, journalisten met zijn eigen 

auto bij het nieuws ter plaatse te brengen en met zijn woorden en klare visie menig 

tegenstander te verstommen.
236

  

  Het beleid van De Smaele steunde in de jaren 1960-70 op twee belangrijke pijlers. Ten 

eerste zorgde de directeur-generaal voor een vernieuwing en modernisering van de 

druktechnieken en apparaten in de drukkerij. Techniek was, aldus De Smaele, onontbeerlijk 

om vooruit te komen en de concurrentie achter te laten. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is 

het feit dat De Smaele als eerste kranteneigenaar de computer invoerde in 1964 in zijn 

drukkerij namelijk de IBM 1440. Deze computer met een geheugencapaciteit van tien miljoen 

letters werd eerst ingezet voor de verlichting van het administratief werk. Een sterke, snelle en 

efficiënte administratie vormt immers nu nog de motor van elk bedrijf.  De Smaele geloofde 

in de rol die de computer zou gaan spelen in de perswereld en investeerde mee in het 

onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe computertoepassingen voor de perswereld. In 1965 

werd ook een nieuwe rotatiepers, de Courier, in gebruik genomen die kleurendruk voor 
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kranten mogelijk maakte.
237

 Deze technische vernieuwing was een stimulans voor het  

vormelijk uitzicht van de kranten. Het was noodzakelijk dat dagbladen meegingen met hun 

tijd in een periode waarin de televisie als nieuw en succesvol medium een opmars maakte. 

Het visuele aspect van de krant werd daardoor nog belangrijker en de nieuwsbladen moesten 

inspelen op televisieprogramma’s en hypes om zo een aanvullende en complementaire rol in 

het medialandschap te kunnen spelen. In 1967 werd tenslotte een tweede computer 

aangekocht, dit keer voor de zetterij waar de kranten persklaar werden gemaakt. Omdat het 

zetten niet langer manueel maar automatisch kon gebeuren ging het rendement van de 

productie vooruit en kon het nieuws ook sneller en “heter van de naald” bij de lezers worden 

gebracht. Het feit dat het zetten met de computer sneller ging, zorgde ervoor dat spectaculaire 

avondgebeurtenissen toch nog in de ochtendeditie van de krant konden verschijnen. Deze 

technologische vernieuwing kon echter niet meteen voor een financieel hoogtepunt zorgen 

omdat de arbeiders en de mankracht die de zetmachines jarenlang hadden bediend niet werden 

ontslagen maar geheroriënteerd om een sociaal drama uit te sluiten. De Smaele was immers 

niet vergeten dat hij dankzij de hulp van het personeel de overnamestrijd in zijn voordeel had 

kunnen beslechten en hij was dan ook niet geneigd een man over boord te gooien indien daar 

geen grondige reden voor was. Ook andere persmagnaten, zoals Maurice Brébart, directeur 

van La Dernière Heure en La Libre Belgique hadden interesse in deze vernieuwingen die de 

Smaele doorvoerde in zijn onderneming. In 1970 werd er druk vergaderd tussen de twee 

vennootschappen over het eventuele gebruik van de computer van de N.V. Periodica door de 

groep rond Brébart voor de vormgeving van hun krant La Dernière Heure.
238

 Door al deze 

technologische vernieuwingen bleef de Standaardgroep zichzelf relevant maken en zorgde ze 

ervoor dat de oplagecijfers jaar na jaar stegen. In 1955 bedroeg de oplage ongeveer 140.781. 

Tien jaar later was dit aantal bijna verdriedubbeld en bedroeg de totale oplage 305. 915.
239

 

  Naast de modernisering van het productieproces, ging De Smaele ook verder met zijn 

plan voor de uitbreiding van zijn kranten- en weekbladenimperium. De Smaele volgde 

daarmee de algemene internationale tendens die streefde naar meer persconcentratie en 

schaalvergroting. Deze expansie kwam er immers ook op vraag van de adverteerders die een 

zo groot mogelijk lezerspubliek wilden bereiken. Bovendien bereikte de economische groei 
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haar hoogtepunt in de jaren zestig en vormde ze de ideale voedingsbodem voor 

ondernemingszin. Het sociaaleconomisch overleg kende ook haar hoogdagen en moedigde 

ondernemers aan om uit te breiden en meer arbeidsplaatsen te voorzien.
240

 Voor de 

weekbladen die de Standaardgroep wou uitgeven, werd in 1969 een samenwerkingsverband 

aangegaan met de N.V. De Vlijt, die De Gazet van Antwerpen en De Gazet van Mechelen 

publiceerden en de N.V. Concentra die Het Belang van Limburg drukte. Alle weekbladen van 

deze drie vennootschappen werden ondergebracht in een gezamenlijke groep namelijk de 

N.V. Groep I weekbladen. Deze groep werkte op publicitair vlak samen om advertenties te 

verwerven om hun tijdschriften financieel te ondersteunen. Indien een bedrijf campagne wou 

voeren via advertenties, was het een noodzaak om een deal te sluiten.
241

  De uiteindelijke 

bedoeling van dit project was om ook in Limburg en Antwerpen een steunpunt te krijgen.
242

 

Voor de Standaardgroep ging het om volgende tijdschriften: Ons Volk/Ons Volkske, Chez-

Nous, Zie-magazine, Le patriote, Nouvel Illustré, TV Express, Junior en Ouders van 

Nu.
243

Daarnaast had N.V. De Standaard in België ook verschillende drukkerijen die elk hun 

eigen N.V. hadden.
244

 De belangrijkste en ook de grootste van alle Belgische drukkerijen was 

de N.V. Periodica. Zij drukte naast alle dagbladen van De Standaardgroep en de reeds 

genoemde weekladen ook nog verschillende andere populaire tijdschriften en strips zoals 

Tintin-Kuifje, Zack, 20 Ans, Confidences, Femme Moderne, De Bond en E3. De tweede 

drukkerij was gelegen in Groot-Bijgaarden en droeg de naam N.V. Heliosimp. Dit nieuwe 

drukkerijcomplex was uiterst succesvol voor kleurenfotogravure en werkte samen met de in 

1953 nieuw opgerichte moderne drukkerij in Kobbegem. De drukkerij in Kobbegem werd 

bovendien in 1975 uitgebreid met een nieuwe vleugel. Ten vierde was er ook nog de drukkerij 

N.V. Perexma in de stad Antwerpen. Zij was gespecialiseerd in het uitgeven van het radio- en 

televisieprogrammablad TV Ekspress. Alsof dat nog niet genoeg was werd de groep in 1968 

meerderheidsaandeelhouder van de N.V. Uitgeversbedrijf Tijd in Antwerpen en werd er twee 

jaar later ook nog een nieuwe drukkerij in gebruik genomen in Merksem.
245

 De 

Standaardgroep werd door deze overnames de grootste Vlaams-katholieke persgroep van haar 

tijd.
246

 Naast de krantentitels en weekbladen maakte ook de N.V. Standaard-Boekhandel en 
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haar uitgeverij N.V. Scriptoria deel uit van de Standaardgroep.
247

 Deze twee ondernemingen 

stonden echter niet onder leiding van De Smaele maar van diens zwager Antoon Sap.
248

 

  Op het einde van de jaren zestig kon de Standaardgroep zich dan ook met enige trots 

de grootste uitgeverij van dag- en weekbladen in België, één van de drie belangrijkste 

uitgeverijen voor Franstalige weekbladen in België, het grootste drukkerijcomplex van het 

land en de belangrijkste boekhandelketen van Vlaanderen noemen.
249

 De onderneming stelde 

in totaal 2600 Belgen te werk. Ondanks de omvang van dit geheel mocht de kwaliteit van de 

producten nooit worden verwaarloosd volgens De Smaele. Hij vond het cruciaal dat het 

cultureel en ideologisch doel van de Standaardgroep niet werd vergeten binnen de omvang 

van het geheel. Om dit idee kracht bij te zetten schreef hij zelf verschillende nota’s en 

visieteksten over welke richting het bedrijf in de toekomst moest inslaan en welke belangrijke 

basisideeën en fundamenten niet mochten vergeten worden. Hierin is opnieuw duidelijk de 

veelzijdigheid van De Smaele terug te vinden die niet enkel actief was als beheerder en 

bestuurder maar ook als visionair in een poging om samen met anderen de lijnen en de koers 

van het bedrijf uit te tekenen. 

  In 1965 verscheen zo ‘Ons Vijfjarenplan’ naar aanleiding van de bedreiging die het 

krantenwezen zag in de opkomst van de televisie.
250

 Bovendien reageerde dit plan tegen het 

cultuurpessimisme dat de rol van de krant in het dagelijks leven van de mens in vraag stelde. 

De maatschappij werkte en leefde in een steeds hoger tempo en de mensen verwachtten dan 

ook snelle en duidelijke communicatie die zij bij de radio en de televisie vonden. De rol van 

de krant werd daarbij vaak in vraag gesteld. Volgens De Smaele moest de Standaardgroep in 

deze hardere tijden niet enkel een toonbeeld zijn tegenover de rechtstreekse concurrentie maar 

ook de lezer van het algemene nut van een krant in hun dagelijks leven overtuigen. Omdat het 

visuele steeds belangrijker werd in de perswereld, moest de vorm en het uitzicht van de krant 

een streling voor het oog worden, aldus De Smaele. Kranten moesten investeren in visuele 

aantrekkingskracht door het gebruik van kleur en foto’s. Beelden waren immers de 

blikvangers die de lezers aantrokken, overtuigden en stimuleerden. Door deze trend was er 

volgens De Smaele geen plaats meer voor lange, moeilijk te doorworstelen artikels. 

Informatie hoorde nu kort, krachtig en creatief te zijn. Daarnaast mocht de inhoud en de 
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ideologie van een krant in al deze evoluties niet worden verwaarloosd. De redacteurs moesten 

oog hebben voor ontspannende, interessante en nuttige informatie. De lezer moest zich niet 

enkel intellectueel kunnen verrijken maar ook plezier en ontspanning kunnen beleven bij het 

lezen. Dit alles kon volgens de directeur-generaal enkel worden gerealiseerd indien er in de 

redactie zowel teamgeest en samenhorigheid, als creativiteit en organisatievermogen 

aanwezig waren. Alleen dan kon een krant volgens De Smaele een nieuwe generatie jongeren 

blijven aanspreken en overtuigen, al was het maar voor een half uur per dag.
251

 

  Vijf jaar later deed hij er in zijn toespraak met als titel ‘Waarheen met onze 

vennootschap?’ nog een schepje bovenop.
252

 Deze speech kaderde in een vormingsdag voor 

de personeelsdienst in Asse. Zijn doel met de Standaardgroep was, naar eigen zeggen, niet 

winstbejag, noch de creatie van werkgelegenheid en ook niet het nastreven van macht. Toch is 

het waarschijnlijk dat op de achtergrond zijn eigen ambitie meespeelde. De Smale streefde 

immers winst na om zijn onderneming te kunnen uitbreiden en een goed leven voor zichzelf 

en zijn familie te garanderen. Bovendien streefde hij in deze jaren naar meer invloed in de 

publieke sfeer en wilde hij daarom een belangrijke economische speler worden.Terwijl het 

communisme de vijand van het Westen was, moest er volgens De Smaele naast de Vlaamse 

en gemeenschapsvormende dimensie in de krant ook oog zijn voor het individu. Hij zag dan 

ook zijn Standaard als “een krant die bestaat in het scheppen van een bepaalde vorm van 

nuttigheid voor de gemeenschap, door de gemeenschappelijke inspanning van een groep 

mensen, van een groep individuen, met de ter hunner beschikking gestelde middelen zodat zij 

tot de volle ontplooiing kunnen komen van hun persoonlijkheid op het morele, geestelijke en 

materiële vlak.”
253

 Deze drang naar het opvoeden van mensen en het zorgen voor een 

volledige ontplooiing van hun persoonlijkheid was iets wat De Smaele was aangeleerd in zijn 

KSA jong-Vlaanderen en Universitas periode. De woorden van zijn leermeester Dondeyne 

die opriep tot het opvoeden en kneden van de arbeidersmassa volgens de Christelijke waarden 

klonk hierin door. De Standaardgroep moest een gemeenschap zijn die haar eigen nut en 

relevantie als gemeenschappelijk doel had. Daarom moest iedereen worden betrokken bij de 

activiteit van de hele Standaardgroep. Werknemers werden doordrongen van het feit dat zij 

als persoon nut hadden in de hele onderneming. Elke werknemer kreeg bij de aanwerving een 

brochure die hem of haar van de ideologie van de onderneming maar ook van de eigen plaats 
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daarin moest overtuigen.
254

 In het voorwoord van deze brochure maakt De Smaele zijn visie 

hard: “U bent in dit bedrijf geen nummer. U werd in dienst genomen omdat wij in u geloven, 

technisch en als mens hebt u de vereiste hoedanigheden in het bezit om voor ons een 

volwaardig en waardevol medewerker te zijn. Als volwaardig en waardevol medewerker 

wordt u dan ook voortaan beschouwd, door iedereen in dit bedrijf, van hoog tot laag.”
255

 

Bovendien konden werknemers met welke klacht dan ook persoonlijk aankloppen bij de 

directeur-generaal of hem per brief hun grieven meedelen.  Velen vroegen per brief om 

loonsopslag, betere werkomstandigheden of een tweede kans. De Standaard was niet erg 

vakbondsgericht maar Albert De Smaele voelde zich als patroon zeer verantwoordelijk voor 

al zijn werknemers.
256

  

  Naast kranten- en weekbladen was de Standaardgroep, ook actief in andere niet-pers 

gerelateerde industrietakken in Vlaanderen in de jaren zestig. De toeristische sector was hierin 

het best vertegenwoordigd.
257

 De Smaele was vooreerst afgevaardigd-beheerder van de N.V. 

Suncomfort te Brussel.
258

 Deze vennootschap was één van de belangrijkste Belgische tour 

operators in de jaren zestig. Zij was gespecialiseerd in vliegreizen naar het zuiden, vooral naar 

de Balearen en Spanje. Verder was De Smaele ook actief in de N.V. Intramundi te Antwerpen 

die reisagenten had in vijf Vlaamse vestigingen namelijk Antwerpen, Gent, Genk, Mechelen 

en Sint-Niklaas. Tot slot was hij ook directeur-generaal van de overkoepelende N.V. INTOP-

internationals die de holdingvennootschap was van Airtour, Suncomfort en Centrair. Deze 

holding was de grootste reisorganisatie van België. De reden waarom De Smaele in de 

toeristische sector investeerde was omdat deze sector in de jaren zeventig een immense 

opgang maakte. Volgens De Smaele waren zijn lezers uiterst geïnteresseerd in kwaliteitsvol 

reizen en vond hij daarom dat hij hen die kans voor extra culturele ontplooiing ook moest 

aanbieden.
259

 Bovendien kon er via de kranten gemakkelijk reclame worden gemaakt voor 

deze reisorganisaties. Minder belangrijk was dat De Smaele als privaat persoon ook aandelen 

had in Friac, een bedrijf actief in het maken van diepvriesinstallaties.
260

 Deze investering 

stond dus los van de rest. Door zijn steun, engagement en investeringen in deze Vlaamse 
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ondernemingen wist De Smaele succesvol bij te dragen tot de uitbouw van de Vlaamse 

bedrijfswereld.  

  Daarnaast had De Smaele als Vlaamse ondernemer ook heel wat nevenactiviteiten. Hij 

zette zich in voor de Vlaamse zelfstandigen en hielp daardoor mee aan de ontvoogding en 

profilering van die Vlaamse ondernemers binnen België. Vooral zijn lidmaatschap van het 

Vlaams Economisch Verbond, het Verbond der Kristelijke werkgevers en het Verbond van 

Ondernemingen te Brussel droegen daartoe bij. De lijst van andere activiteiten is ook 

indrukwekkend lang. De Smaele was beheerder van maar liefst acht Vlaamse v.z.w.’s en 

genootschappen namelijk van Inbel, van de Nationale Koningin Fabiola stichting voor de 

geestelijke gezondheid, van De Familie die een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen 

was, van Home Fabiola v.z.w., van de Stichting Theater en Cultuur, van het 

Vervolmakingcentrum voor Bedrijfsleiding en Administratie in Leuven, van de Vlaams 

Wetenschappelijke Stichting, van Belvision en van de N.V. Josi verzekeringsmaatschappij.
261

 

Toch bleef De Smaele op zoek gaan naar nieuwe engagementen. In 1975 schreef hij een brief 

aan de voorzitter van de toenmalige bankcommissie met de vraag of hij beheerder mocht 

worden van de Lloyds International Belgium.
262

 De Smaele was in die periode eerst zelf door 

de Lloyds bank benaderd om beheerder te worden.
263

 Het was de gewoonte dat de 

bankencommissie hier formeel toestemming voor moest verlenen. Of De Smaele werkelijk 

deze functie heeft uitgeoefend is niet duidelijk. Een jaar later zou hij immers zijn hele 

onderneming verliezen door het pijnlijke faillissement van de N.V. De Standaard.  
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3.2 De uitbouw van de Standaardgroep in de Benelux en Frankrijk 

 

Persconcentratie 

 

Niettegenstaande er geen uitgewerkt plan op tafel lag over de toekomst en de uitbreiding van 

de Standaardgroep, had de directeur-generaal wel de ambitie om nieuwe markten aan te boren 

en het bedrijf aan invloed te laten winnen. In zijn plannen daarvoor schuwde hij taal- noch 

landsgrenzen. Het allesoverheersende levensdoel van De Smaele was immers, volgens Manu 

Ruys, de stichting van een Vlaams-geprofileerd en grensoverschrijdend media-imperium.
264

 

Samen met Vlaanderen stond ook Brussel en Wallonië in de jaren 1950 reeds op het 

programma. De belangrijkste reden om nieuwe horizonten te verkennen was het feit dat De 

Smaele voorstander was van persconcentratie.
265

 Daarmee bedoelde hij niet dat alle kranten in 

één hand moesten verzameld worden, dit zou technisch uitgesloten zijn, maar wel dat 

verschillende topbedrijven moesten samenwerken en een te sterke versnippering moest 

worden vermeden. Het is voor diezelfde reden dat hij samen met andere grote Vlaamse 

persgenootschappen Groep I had opgericht voor de weekbladen. Bovendien kon 

schaalvergroting voordelen brengen voor de hele onderneming en kon de advertentiewerving 

van de weekbladen in België en Frankrijk worden gebundeld. Advertentiewerving was 

cruciaal voor de inkomsten van alle persorganisaties, ook van de Standaardgroep. Verder was 

de verhoging van de omzet mooi meegenomen.
266

  Maar wat hield die algemene tendens tot 

persconcentratie nu precies in? 

  In de jaren 1950-60 trad persconcentratie overal in Europa op. Dit economische 

fenomeen was bovendien niet uitsluitend waar te nemen in de perssector maar in heel de 

industriële sector. Het was een algemene trend om ondernemingen steeds groter te willen 

maken om ze meer financiële slagkracht te geven. De reden voor een concentratie in de 

dagbladsector was dan ook hoofdzakelijk economisch. De ondernemingen moesten steeds 

meer steunen op advertenties om het bedrijf rendabel te maken en adverteerders eisten een 

steeds groter lezerspubliek.
267

 Grote krantenbaronnen zagen zich daardoor genoodzaakt om 

een indrukwekkend persimperium bij elkaar te krijgen om hun adverteerders gunstig te 

stemmen. Combinaties van TV-producties, krantenredacties, drukkerijen en platenstudio’s 
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waren in deze periode in uitbouw. Persmagnaten werden door deze evolutie geboren.
268

 Een 

contemporain voorbeeld hiervan is Axel Springer (1912-1985) die in Duitsland een 

persmonopolie bijeen kreeg in de jaren 1960. Springer, die eerst enkele jaren als journalist 

had gewerkt, begon in 1946 met het uitgeven van de krant Hamburger Abendblatt en enkele 

tijdschriften waaronder Hör Zu, een populair radio- en televisieprogrammablad. In 1952 

startte hij ook met het publiceren van het populaire magazine Bild dat door miljoenen Duitsers 

werd gelezen. Zo wist hij van zijn onderneming, Axel Springer AG, één van de grootste 

distributeurs van tijdschriten en kranten in Europa te maken. De onderneming publiceerde 

maar liefst 230 kranten en tachtig online publicaties in de jaren zeventig.
269

 

  Dit fenomeen bracht echter heel wat protest met zich mee. Zowel de politiek als de 

journalisten zelf stonden hier wantrouwig tegenover omdat dit schade kon brengen aan de 

persvrijheid en de democratische functie van een krant. Er werd immers gevreesd voor een 

dictatuur van de krantenmagnaten en het einde van de objectieve verslaggeving. Bovendien 

zou een totale communicatieindustrie minderheidskranten van de adem beroven omdat 

monopolies financieel veel slagkrachtiger zijn.
270

 De politiek nam dan ook verscheidene 

maatregelen in de vorm van wetten om dit af te blokken en er volgden talrijke processen tegen 

persmagnaten die deze regels niet naleefden. Duitsland is hier een voorbeeld van met de 

rechtszaken tegen persmagnaat Axel Springer. Ook werden er verschillende commissies in de 

Verenigde Staten, Engeland en West-Duitsland opgericht om dit probleem te bestuderen.
271

  

  Ook in België begon dit debat op de voorgrond te treden in 1970. Een mooi bewijs 

hiervan is het colloquium van de Gentse studenten in de pers-en communicatiewetenschappen 

met als titel ‘De Persconcentratie, haar mogelijkheden en haar grenzen’. De belangrijkste 

sprekers waren W. Cabus, hoofdredacteur van Het volk, Lode Hancké, redacteur van 

Volksgazet, F. Strieleman, hoofdredacteur van De Nieuwe Gazet, Professor in de 

perswetenschappen Kluyskens en natuurlijk Albert De Smaele. Het debat stond onder leiding 

van de directeur van het Seminarie voor Perswetenschappen, professor Luykx. De studenten 

vonden het opmerkelijk dat er maar één krantendirecteur het debat over deze kwestie durfde 

aan te gaan en dat was dan precies Albert De Smaele, zelf hevig voorstander van 

persconcentratie. De rest van de directeurs lieten zich verontschuldigen of vervangen. Op dit 
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colloquium kwamen drie belangrijke vragen aan bod. Ten eerste: welke diverse vormen van 

persconcentratie onderkent u? Is de persconcentratie een fataal onomkeerbaar gegeven? Zo 

neen, waar liggen de grenzen en zo ja wat na de concentratie? Ten tweede: heeft in een 

democratische staat de overheid hier een rol in te spelen? Moet zij dit proces afremmen of 

stimuleren? Ten derde: is concentratie te verzoenen met redactionele en journalistieke 

vrijheid? De Smaele probeerde de stelling voor persconcentratie te verdedigen ook al kende 

hij veel tegenwind. Hij onderstreepte het feit dat persconcentratie grotere mogelijkheden, 

grotere inkomsten en rendabelere uitgaven met zich meebracht. Bovendien zag hij in een 

mogelijke concentratie niet enkel de concentratie van bestaande kranten in één hand of in één 

groep maar net een mogelijkheid om samen te werken en krachten te bundelen tussen 

verschillende ondernemingen. De andere deelnemers aan het debat vonden echter dat er nood 

was aan controle vanuit de overheid om de persvrijheid te kunnen blijven vrijwaren voor de 

redacteurs. 

 

De uitbouw van een Belgisch persimperium 

 

De ambitie van de Smaele ging dus door het debat over de persconcentratie de taal- en 

landsgrens voorbij. Het was duidelijk dat hij in Vlaanderen het maximum aantal krantentitels 

had overgenomen om niet in de problemen te komen. Hij wilde vooreerst een moderne 

bedrijfsgroep in België door ook de Brusselse en de Waalse markt te doorgronden. Om het 

idee van schaalvergroting te realiseren in de prakrijk werd allereerst de N. V. Mirax te Brussel 

opgericht waarbij Albert De Smaele op 4 april 1953 werd aangesteld tot directeur-generaal 

door zowel de raad van beheer van De Standaard als de raad van beheer van Mirax die 

bestond uit grootindustrieel Karel de Baerdemaeker, ondernemer Raymond Leblanc en zijn 

schoonbroer Jacques Van Der Ghote.
272

 Eén van de eerste projecten van N.V. Mirax was de 

publicatie van het Franstalige weekblad Chez Nous de tegenhanger van het Vlaamse weekblad 

Ons Volk. Chez Nous werd voor het eerst gedrukt in 1952.
273

 Niet veel later werd daar ook het 

tijdschrift Junior-België uitgegeven. Daarnaast sloot De Smaele ook een conventie met de 

persgroep van Raymond Leblanc die eigenaar was van de S.A. Les Editions du Lombard, 

uitgever van het weekblad Kuifje-Tintin en de S.A. Publiart die verantwoordelijk was voor de 
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publicitaire overeenkomsten en advertentiewerving.
274

 Eigenlijk was De Smaele de grootste 

aandeelhouder van de groep Leblanc maar hij besloot met deze conventie om de zoon van 

Raymond Leblanc de mogelijkheid te geven om als directeur een vrij autonome koers te varen 

binnen de plannen van de Standaardgroep.
275

 De groep Leblanc werd dus niet tot de 

Standaardgroep gerekend maar hoorde er eigenlijk wel bij door de verregaande 

samenwerking. Deze ‘vriendelijke’ overnames waren typisch voor het beleid van De Smaele 

die de praktische leiding van elke groep niet op zijn schouders kon dragen. Deze 

samenwerking zorgde voor een wederzijdse uitbreiding van hun markten. Samen waren ze 

actief in Belvison, een groep die zich bezighield met de ontwikkeling van cinema, televisie en 

stripverhalen in België. De bekendste tekenfilm die deze groep maakte was Kuifje. De Smaele 

zag deze persoonlijke investering als een extra opportuniteit. Als aandeelhouder kreeg hij 

vaak dividenden op zijn bankrekening gestort.
276

  

  Omdat De Smaele weinig ervaring had met de Franstalige markt vroeg hij regelmatig 

advies tijdens deze investeringen aan Maurice Brébart, directeur van de Waalse krant La 

Dernière Heure en La Libre Belgique. De twee leerden elkaar kennen bij de besprekingen van 

de oprichting van Groep I en de vergaande publicitaire samenwerking die daaruit 

voortvloeide.
277

 In die periode woonden ze ook samen de etentjes van Prins Albert bij op 

kasteel Belvédère. Daarna lunchten Brébart en De Smaele regelmatig samen en bespraken de 

communautaire problemen aan tafel. De Smaele probeerde Brébart te overtuigen van het nut 

van de vervlaamsing zonder het als een bedreiging te zien voor de Franstaligen. Brébart heeft 

echter nooit de ernst van de Vlaamse problemen en de noodzaak van de eisen begrepen, aldus 

De Smaele.
278

 Met Maurice Brébart had De Smaele een intense relatie die gebaseerd was op 

een groot wederzijds vertrouwen. Brébart onderhandelde mee voor de Franse uitbreidingen 

van De Standaardgroep maar was evenzeer een concurrent toen beide groepen probeerden om  

het tijdschrift Femme d’aujourdhui te kopen. Uiteindelijk zou Albert Maertens van Het 

Laatste Nieuws dit tijdschrift in handen krijgen. Brébart had ervaring in Frankrijk door het 

daar uitgeven van eenzelfde supplement voor alle regionale kranten in kleur en als dusdanig 

was hij voor De Smaele de ideale raadgever.
279

 Beiden stonden in Frankrijk onafhankelijk 
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tegenover elkaar en konden elkaar daarom goed adviseren. Hij huurde ook een deel van de 

gebouwen van De Standaard en liep vaak binnen en buiten op het bureau van De Smaele. De 

personeelsleden bekeken dit vaak met argusogen omdat La Libre Belgique als de vijand werd 

beschouwd. Tijdens de perikelen rond het faillissement en zelfs daarna bleef de relatie tussen 

De Smaele en Brébart goed. Brébart formuleerde zelfs een voorstel tot kapitaalinjectie toen 

De Standaard in moeilijke financiële papieren geraakte in 1976. Hij beloofde vijftig miljoen 

te geven als voorschot indien De Generale hetzelfde bedrag aan de Standaardgroep zou 

overmaken. Dat laatste gebeurde echter nooit.
280

 De Smaele heeft na het faillissement op 

vraag van Brébart de praktische hervormingen van diens kranten uitgevoerd, volgens Johan 

De Smaele. Dit waren vooral journalistieke en financiële herstructureringen om het bedrijf 

terug winstgevend te maken.
281

 Hierover zijn echter geen geschreven documenten bewaard 

gebleven.  

  

Een verrassende wending 

 

Wat echter minder bekend is, is dat Albert De Smaele en zijn vrouw Godelieve Sap buiten de 

Standaardgroep ook eigenaars waren van de Luxemburgse S.A. Sodegaprima.
282

 Dit 

persoonlijk aandeelhouderschap werd niet opgenomen in de bedrijfsstructuurschets van de 

N.V. De Standaard. Deze onderneming was gespecialiseerd in het drukken van enkele 

tijdschriften in Wallonië. In de correspondentie met één van zijn advocaten, Antoine Baetens, 

noemde De Smaele de S.A. Sodegaprima vennootschap “X” en het weekblad dat hij met deze 

groep overnam weekblad “Y” omdat hij niet wilde dat zijn persoonlijke investeringen in deze 

groep meteen bekend zouden worden.
283

. Het tijdschrift in kwestie paste immers niet in het 

plaatje van De Smaele en zijn Vlaamse reflex. Bovendien hield De Smaele werk en privé 

graag gescheiden. Hij waardeerde geen inkijk in zijn persoonlijke levenssfeer. De start voor 

het in handen krijgen van vennootschap “X” en weekblad “Y” begon op 9 april 1969. 

Advocaat Antoine Baetens adviseerde om deze nieuwe holding onder te brengen in een 

holding in Liechtenstein maar De Smaele ging hier niet op in.
284

 In november van het jaar 

1970, drie jaar voor de officiële overname, voerde de N.V. Suma, een bureau voor 
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marktonderzoek, een confidentiële studie uit naar de markt van de weekbladen in België en 

specifiek naar het aandeel van Pourquoi Pas daarin.
285

 De studie van de N.V. Suma lichtte het 

imago, de toekomstperspectieven, de socio-demografische dimensie van het tijdschrift door. 

Het doel van deze doorlichting was de evolutie van het tijdschrift mee vorm te geven en te 

integreren in een solide kader. Volgens de studie bleek het weekblad een typisch Belgisch 

tijdschrift met diverse onderwerpen en veel aandacht voor de nationale politiek maar dan via 

een satirisch-humoristische inslag. Deze studie gebeurde in opdracht van de verzekeraar Jean-

Marie Josi en diens zakenpartner Albert De Smaele.
286

 Jean-Marie Josi (1908-1979) werd 

geboren in Antwerpen in 1908. Ondanks zijn bescheiden achtergrond wist hij zich als een 

heuse selfmade-man op te werken binnen het Belgisch economisch landschap. In 1954 richtte 

hij in Brussel de verzekeringsgroep Josi op, een familiebedrijf dat later zou worden erkend als 

één van de vijf grootste verzekeringsmaatschappijen van België. Josi was echter meer dan een 

verzekeraar alleen. In de jaren1960 bouwde hij een indrukwekkend conglomeraat uit.
287

 Als 

specialist in het uitschrijven van autoverzekeringen, importeerde hij ook auto’s van Mercedes-

Benz naar België en Zaïre. Daarnaast had hij ook een Brusselse taximaatschappij, Taxis René 

en een keten van autogarages. Ook de immobiliën sector trok Josi aan. Hij belegde in 

onroerend goed, kocht de hotelketen ‘Hôtels Belson’ op en had het restaurant Carlton in zijn 

bezit. Josi investeerde bovendien in een project voor de bouw van een reeks restaurants en 

winkels in de Brusselse regio. Op het einde van de jaren zestig besloot hij bovendien om te 

investeren in de perswereld waarvoor hij zich al lange tijd interesseerde. Naast het tijdschrift 

Pourquoi Pas zou hij later ook het tijdschirft l’Echo de la Bourse in zijn bezit krijgen. Ook in 

de financiële wereld was Josi geen onbekende. Hij zat in het bestuur van de Bank van Parijs 

en de Nederlanden. Doordat Josi een belangrijke economische speler was, reikte zijn contact 

tot in de hoogste regionen van de Wetstraat.
288

 

  Josi geraakte dus op het einde van de jaren 1960 geïnteresseerd in de overname van 

Pourquoi Pas, een tijdschrift dat hij graag in Vlaamse handen zag omdat het blad een 

dubieuze reputatie bij de Vlamingen had. De Vlaamse eisen werden er namelijk vaak op een 

harde en satirische manier in de kijker gezet. Josi wilde graag de controle krijgen over de 

inhoud en de propaganda van Pourquoi Pas. Als verzekeraar kende hij echter niets van de 
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perswereld. Daarom vroeg hij aan De Smaele, die lid was van de raad van beheer van Josi’s 

verzekeringsmaatschappij, of die wenste mee te stappen in dit project.  

  Tijdschrift “Y” bleek dus Pourquoi Pas te zijn.
289

 Pourquoi Pas was reeds opgericht 

in 1910 door de Waalse schrijver en Wallingantische militant George Garnir in samenwerking 

met Léon Souguenet en Louis Dumont-Wilden. Het lezerspubliek van het tijdschrift was de 

Franstalige liberale burgerij.
290

 Uit persoonlijk handgetekende notities van De Smaele blijkt 

dat hij absoluut de ambitie had om aandelen van Pourquoi Pas te verwerven en het tijdschrift 

eventueel aan te kopen en onder te brengen in een aparte vennootschap die in zijn kladversies 

de N.V. Belgici, later S.A Sodegeprima wordt genoemd.
291

 Het feit dat De Smaele, dé 

Standaardman met een sterke Vlaamse reflex, investeerde in een francofoon tijdschrift dat 

vaak de draak stak met de Vlaamse eisen, is op zijn minst verwonderlijk. Indien de overname 

van het tijdschrift in 1973 algemeen zou gekend geweest zijn, zou dit een heuse rel bij enkele 

van zijn vertrouwenspersonen hebben teweeg gebracht. Het was haast tegennatuurlijk dat een 

Vlaamse persmagnaat dit virulent anti-Vlaams tijdschrift overnam. De Smaele leek echter 

niemand hiervan, buiten zijn naaste familie, op de hoogte te hebben gebracht. Toen hij zoveel 

jaar later naar aanleiding van het doctoraat van Van Nieuwenhuyse samen met zijn zoon 

Johan De Smaele zijn archief ordende, vernietigde hij daarom haast alle geschreven 

documenten om zichzelf en zijn mede-investeerders niet in opspraak te brengen.  

  Waarom had Pourquoi Pas zo een slechte reputatie bij de Vlamingen? Ten eerste 

waren verschillende prominenten van de Vlaamse Beweging in cartoonvorm op de korrel 

genomen op de cover van het tijdschrift en dit op een ridicule en soms zelf schofferende 

manier. Een voorbeeld is het nummer van 11 juni 1937 waar de Vlaamse taalactivist en 

politicus Flor Grammens op de cover met veel te grote oren en een druipende verfborstel in de 

hand wordt afgebeeld met als ondertitel ‘Barboulfleur’ van Edingen.
292

 Grammens stond 

vooral bekend om zijn acties voor de correcte toepassing van de taalwetgeving. Hij 

overschilderde meer dan 200 Franstalige opschriften in Vlaanderen. Ten tweede had het blad 

ook actief strijd gevoerd tegen de Vlaamse eisen voor de Leuvense kwestie in 1964. De 

campagne was ondermeer gericht tegen het VAKV, het Vlaams Aktiekomitee voor de 

Volksgezondheid. Pourquoi Pas karakteriseerde deze organisatie als ‘une nouvelle 
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association folklorique qui devrait défiler, dans les cortèges de carnaval, aux côtés des 

Chinois de Saint-Josse et des Boerinnekes de Heist’.
293

 

  De Smaele besefte dus dat als hij meeging in dit project, hij het tijdschrift van imago 

zou moeten laten veranderen en dat was ook zijn bedoeling. Zijn interesse in het tijdschrift 

kwam waarschijnlijk net voort uit zijn Vlaamse reflex met als doel de Waalse opinie correcter 

te informeren over de noodzaak en de gevolgen van de Vlaamse eisen. De Smaele was geen 

flamingant. Hij wilde de Vlaamse eisen binnen een Belgisch kader promoten en tonen aan de 

Walen dat dit helemaal geen bedreiging was voor hun land. Zijn engagement was eigenlijk 

een poging om een stem te krijgen binnen de Waalse publieke opinie om deze correct te 

informeren.  

 In 1973 werd het tijdschrift officieel overgenomen door Josi. Het was echter De 

Smaele die zich, volgens de getuigenis van zijn zoon, bezig hield met de verdere uitbouw en 

organisatie van dit tijdschrift.
294

 Hij deed dit wel achter de schermen. Officieel was Josi, ook 

voor de werknemers, de baas. In de eerste jaren werd het tijdschrift gefinancierd door 

dividenden tot het financieel rendabel zou zijn en de leningen aan de bank waren terugbetaald. 

Eén van de eerste maatregelen die De Smaele door Josi liet doorvoeren was de hoofdredacteur 

vervangen, aldus Johan De Smaele.
295

 Over de taak van De Smaele binnen Pouruqoi Pas zijn 

geen geschreven documenten bewaard gebleven. Toch is het waarschijnlijk dat De Smaele, 

die Josi’s steunpunt en vertrouwenspersoon was, mee beslissingen nam voor het bedrijf. Het 

is echter wel uiterst vreemd dat de participatie van De Smaele in Pourquoi Pas nooit uitlekte. 

Niemand was blijkbaar van dit feit op de hoogte.  

  In de jaren zeventig is het duidelijk dat de anti-Vlaamse trend afgezwakt werd in 

Pourquoi Pas. Verschillende Vlaamse prominenten lazen vanaf dan geregeld het tijdschrift 

zoals CVP-minister Jos De Saeger. De Saeger werd bovendien meermaals geïnterviewd door 

het blad.
296

 Men bleef echter wel de draak steken met verschillende Vlaamse maar ook 

Waalse en Brussele politici. De humoristische covers bleven de trekpleisters van het 

tijdschrift. Zo werd Jos Chabert op de cover afgebeeld als hoofd van een Vlaamse Leeuw met 

veel te lange tanden. Ook De Saeger en de gevolgen van zijn autowegenplan voor de 
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hoofdstad Brussel werden in 1965 op de korrel genomen. De Waalse socialistische premier 

Edmond Leburton haalde ook meermaals de cover.
297

  

   Het lot besliste echter anders over de functie van de groep en Pourquoi Pas. De 

aandelen van de S.A Sodegaprima werden in 1975 in onderpand geschonken aan de Banque 

Lambert om de financiële problemen van de N.V. De Standaard te dekken.
298

 Na het 

faillissement gaf De Smaele zijn aandelen in het tijdschrift Pourquoi Pas aan Josi en gaf hij 

de toen lege vennootschap S.A Sodegaprima aan Maurice Brébart om diens verliezen te 

milderen. In 1989 werd Pourquoi Pas stopgezet nadat het was overgenomen door de groep 

rond Le Vif/Express namelijk Roularta.
299

  

 

De verkenning van de Europese markt 

 

Naast de uitbouw van een modern Belgisch bedrijf, wilde De Smaele ook de Europese markt 

verder verkennen.
300

 De Franse markt was daarvoor een goede aanzet aangezien hij reeds 

ervaring had met het uitgeven van Franstalige weekbladen. Bovendien was de perswereld in 

Frankrijk dringend toe aan een modernisering. De persoonlijke secretaresse van De Smaele, 

Mevrouw Decq stuurde een leger Belgische secretaresses naar de Franse 

dochtermaatschappijen om de werknemers daar vertrouwd te maken met moderne technieken 

en organisatiemethoden.
301

 In Frankrijk werden heel wat nieuwe N.V.’s overgenomen of 

gesticht. De eerste en belangrijkste was de S.A. Unide opgericht in 1954 in Parijs.
302

 Deze 

vennootschap gaf de Franse versie van het tijdschrift Chez Nous uit en ook andere Franstalige 

tijdschriften zoals Junior-Frankrijk, L’Express, Femme Moderne, L’Echo de La Mode, Pif-

Gadget en Mon Ouvrage.
303

 Om deze vennootschap te ondersteunen werd ook een drukkerij 

overgenomen namelijk de S.A. Editions de Montsouris in Massy. Deze drukkerij drukte 

tevoren hoofdzakelijk communistische weekbladen en tekenverhalen van de communistische 

partij.
304

 Tot slot had de onderneming ook nog een tweede en kleinere drukkerij overgenomen 
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met de naam S.A. des Imprimeries de Chatelaurdren. Deze drukkerij was gespecialiseerd in 

de vervaardiging van knippatronen voor maakmode. Ook van deze N.V.’s was Albert De 

Smaele directeur-generaal.
305

 Elke maand verbleef hij minstens een week in Parijs om de 

zaken daar waar te nemen. Wanneer hij echter niet aanwezig kon zijn, was er de 

overkoepelende N.V. Interdeco te Parijs. Deze bestond uit zaakwaarnemers van de 

Standaardgroep voor Frankrijk. Zij zorgden bovendien voor de reclameregie van de 

tijdschriften van N.V. Unide, sloten reclamecontracten af om voldoende financiën te krijgen 

om de onderneming te betalen en zochten partners in de belangrijkste reclamebureaus 

namelijk Excelsior Publicité en Intermail. Het vergaren van advertentie-werking was immers 

cruciaal voor de inkomsten van de hele Standaardgroep. André Vlerick, zwager en CVP-

politicus kreeg echter na verloop van tijd geen goed oog op al deze investeringen. Hij hekelde 

de expansiedrang van De Smaele en voorspelde een slechte afloop.
306

 

  In Nederland was de Standaardgroep niet echt actief in de kranten- en 

dagbladensector. Wel was de N.V. Standaard-Boekhandel onder leiding van Antoon Sap, 

zoon van Gustaaf Sap en dus schoonbroer van Albert De Smaele, daar uiterst actief. Deze 

N.V. had in België 16 boekhandels met als hoofdplaats Antwerpen. Het kloppende hart van 

deze organisatie lag echter in het Nederlandse Amsterdam. De N.V. Standaard-Boekhandel 

kende in Nederland 19 vestingen.
307

 De distributie van boeken was de voornaamste taak van 

de onderneming. Daarnaast had zij ook haar eigen uitgeverij de N.V. Scriptoria. Deze 

uitgeverij zorgde ook voor de distributie van de boeken van N.V. Standaard-Uitgeverij, N.V. 

De Standaard wetenschappelijke uitgeverij, N.V. Editions Erasme, N.V. Editions scientifiques 

Erasme en L’Agence Belge de grandes editions. De Smaele had wel interesse in de 

Nederlandse markt. Via Jan Merckx werd hij op de hoogte gehouden van de (financiële) 

situatie van de verschillende uitgeversfondsen in Nederland.
308

 De uitgeversfondsen 

behaalden in Nederland immers uitstekende winsten en kenden grote koersstijgingen. Albert 

De Smaele zou echter nooit het geld noch de opportuniteit hebben om daar een bedrijf over te 

nemen. Tot slot had hij ook in Luxemburg een Holiday Investment Company.  

  In totaal stelde de hele onderneming in de jaren zeventig in binnen- en buitenland 

5.000 personeelsleden te werk die kranten- en weekbladen publiceerden voor ongeveer acht 
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miljoen lezers.
309

 Dit alles kon volgens De Smaele worden gerealiseerd “door het invoeren 

van nieuwe journalistieke opvattingen en normen en de toepassing van de nieuwste 

technieken in de krantendrukkerijen. De kranten hadden de beste tekenaars, de eerste en 

steeds de beste karikatuurtekenaars, de eerste en veruit de best uitgewerkte en voorgestelde 

televisieprogramma’s, de eerste en meest gevarieerde en beste reportages, de beste 

sportrubrieken. Bovendien was de groep veruit de eerste in het land maar ook in Europa en 

wellicht in de wereld voor het toepassen van elektronica in het zetwerk van de hele krant.”
310

 

Om heel deze groep in het gareel te houden heersten binnen de Standaardgroep strenge en 

uniform opgelegde regels die De Smaele opstelde. Wie deze regels niet eerbiedigde kon 

vertrekken. Zo was het onmogelijk om persoonlijke kosten in het bedrijf zoals een 

telefoonrekening in te brengen. De Smaele deed dit dan zelf ook principieel niet. Hij was daar 

voor zichzelf en zijn familie ook zeer strikt in. Het waren echter deze regels en praktische 

richtlijnen voor journalisten die het bedrijf werkbaar maakten en ervoor zorgden dat het 

bedrijf draaide.
311
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3.3 Faillissement van een droom 

 

In de jaren zeventig was het gunstig economisch klimaat echter ver zoek binnen Europa en de 

economie geraakte steeds verder in een diepe crisis. De hoge lonen en het expansief monetair 

beleid van de overheden, zorgde ervoor dat veel nationale economieën gevoelig werden aan 

economische en structurele veranderingen die in de jaren zeventig net schering en inslag 

waren. Niet alleen liet de eerste olieschok naar aanleiding van de Jom Kippoer-oorlog in 1973 

een diepe indruk na en er heerste een ernstige recessie en vertrouwenscrisis bij de 

consumenten. In België bedroeg de inflatie in 1974 maar liefst 13 procent. Dit alles zorgde 

voor een economische stagflatie die zijn weerslag had op de verschillende ondernemingen, 

faillissementen veroorzaakte evenals een forse werkloosheid die structurele kenmerken begon 

te vertonen.
312

  

  In dit ongunstige economische klimaat kreeg ook de Standaardgroep het moeilijk 

waardoor het door De Smaele onmogelijk geachte gebeurde in de uitzonderlijk warme zomer 

van 1976.
313

 De Standaardgroep kreeg het moeilijk door de stijgende papier- en olieprijzen, 

door de loonpolitiek van de regering en door dalende advertentieinkomsten. Op 19 mei werd 

de grootste Belgische drukkerij, de N.V. Periodica, failliet verklaard door de Brusselse 

Rechtbank van Koophandel. De ongunstige economische omstandigheden van de beginjaren 

zeventig gecombineerd met zware investeringen in nieuwe machines en gebouwen deden de 

drukkerij kapseizen.
314

 Verschillende maatregelen om het tij te doen keren, zoals een sale and 

lease-back operatie om het bedrijfskapitaal van de onderneming te herstellen, mochten niet 

baten. Dit laatste hield  in dat de gebouwen van de N.V. Periodica werden verkocht aan een 

leasingvennootschap, waarbij in een contract werd bepaald dat zij zouden worden verhuurd 

aan de N.V. Periodica om er precies dezelfde activiteiten uit te kunnen oefenen als voorheen. 

Na het verstrijken van de termijn, kon de N.V. Periodica zelf terug eigenaar worden mits het 

betalen van een afkoopsom die samen met de huurgelden de betaalde prijs zou evenaren.
315

 

Dit bracht de hele Standaardgroep in moeilijke papieren. Nog geen maand later, op 22 juni, 

volgde immers de in faling stelling van de N.V. De Standaard en alle andere 

vennootschappen.
316

 Een onaantastbaar gewaand media-imperium moest de duimen leggen. 

Deze onverwachte klap voor de hele groep werd een groot sociaal drama voor alle 
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betrokkenen en in het bijzonder voor directeur-generaal Albert De Smaele die de leiding 

had.
317

 Deze inktzwarte pagina in de geschiedenis van de krant is door verschillende auteurs 

reeds uitvoerig beschreven en becommentarieerd.
318

 Op 23 juni 1976 verscheen een speciale 

verzameleditie van alle krantentitels en weekbladen van de N.V. De Standaard met als 

hoofdtitel ‘N.V. De Standaard in faling’ met een foto van de beheerders, De Smaele en Piers, 

in overleg met de redactie.
319

 Voor de krantentitels en tijdschriften konden overnames worden 

geregeld. De krantentitels werden gered dankzij de overname door de V.U.M., de Vlaamse 

Uitgeversmaatschappij, onder leiding van André Leysen, actief in de Antwerpse 

scheepvaartmiddens.
320

 Voor De Smaele zelf was het verhaal over en uit. De “Numero Uno” 

van het Vlaamse medialand en de redder van De Standaard, zoals hij in vele artikels werd 

genoemd, zag zich genoodzaakt een teruggetrokken leven te gaan leiden in een herenhuis in 

Brussel. Maar hoe was het zo ver kunnen komen? 

  Er zijn vier belangrijke economische redenen die worden aangereikt om het 

faillissement te verklaren. In wat volgt zullen deze redenen worden overlopen en getoetst aan 

nieuwe getuigenissen. Er waren drie stijgingen aan de uitgavezijde die bijgedragen hebben tot 

de neergang van het bedrijf. De eerste en belangrijkste reden was de penibele economische 

toestand van de jaren zeventig. In de nasleep van de Jom Kippoer-oorlog volgde de eerste 

oliecrisis in 1973 die wereldwijd zeer hard aankwam.
321

 Daarbovenop kwam een wereldwijde 

stijging van de papierprijs die overal ter wereld krantenbaronnen in het nauw dreef. De 

Standaard werd in deze periode zelfs een paar keer op slechts vier bladzijden gedrukt door het 

tekort en de hoge prijs.
322

 Verder waren de loonkosten bovendien al relatief hoog na de 

economische boom van de jaren zestig en door de automatische loonindexering gingen deze 

lonen nog eens fors de hoogte in. Tot slot was er ook een terugval van de inkomsten uit 

personeelsadvertenties met 30 à 40 procent door de zware recessie in de herfst van 1974.
323

 

De vermindering van advertentie-inkomsten kon ongeveer op 150 miljoen BEF op jaarbasis 

worden geschat.
324

 Om het tij te keren legde De Smaele in 1974 maximale papierbesparingen 

                                                           
317

 J. BOHETS, De biografie van André Leysen, 93.  
318

 Zie de inleiding van deze masterproef voor de memoires van oud-journalisten en de specifieke detailstudies 
over het faillissement. Ook de overzichtswerken over De Standaard beschrijven deze passage in detail. 
319

 KAMPENHOUT, privé-archief Jan Bohets, De Noodkrant: de Standaard, dagblad voor staatkundige 
maatschappelijke en economische belangen, woensdag 23 juni 1976. 
320

 H. CRAUWELS, De redders van De Standaard, 4. 
321

 J. BOHETS, De biografie van André Leysen, 95.  
322

 S. VERBRUGGE, Interview met Hugo De Ridder, 5 december 2011.  
323

 J. BOHETS, De biografie van André Leysen, 94.  
324

 K. VAN NIEUWENHUYSE, De klauw van een papieren leeuw, 320. 



  

 

82 

 

op.
325

 Een economisch logischer keuze onder vorm van gedeeltelijke afdankingen of 

afvloeiingen van personeel werden niet in overweging genomen. De Smaele, die altijd sterk 

verbonden was geweest met zijn werknemers en in zijn beleidsvisie ook altijd voor hen een 

duidelijke plaats zag, was niet geneigd te besparen op personeelskosten noch op het afdanken 

van personeel. Bovendien was er een sterke vakbondsstructuur in zijn bedrijven aanwezig.  

Om financieel sterker te staan, besloot De Smaele in oktober 1975 een akkoord aan te gaan 

met de N.V. Brussel Lambert Maatschappij voor financiën en nijverheid.
326

 Daardoor deed de 

N.V. B&L haar intrede in de holding van De Smaele en werd zij officieel schuldeiser van de 

N.V. De Standaard. De bedoeling was dat op termijn Brussel Lambert vennoot zou worden in 

de N.V. De Standaard en zo kapitaal zou leveren voor de noodlijdende drukkerij N.V. 

Periodica.  

  Het enige wat kon helpen om de verliezen op te vangen was een toelating van de 

regering om de prijs van de krant te verhogen. In de jaren zeventig konden werkgevers 

immers niet zomaar hun prijzen verhogen zonder toestemming van de regering. Premier 

Tindemans en zijn ministers zagen een prijsstijging echter niet meteen zitten omdat zij volop 

bezig waren met de uitbouw van hun prijzenpolitiek.
327

 Toen de regering alsnog toestemming 

gaf om de prijs van de krant te verhogen, was het reeds te laat voor de Standaardgroep die zelf 

in volle expansie zat. Niet alleen werd er massaal in binnen- en buitenland geïnvesteerd, de 

infrastructuur en techniek van de drukkerij hadden bovendien nood aan vernieuwing en 

investeringen. De politiek reageerde dus te laat op de economische malaise en nam zonder het 

zelf te beseffen maatregelen die de toestand alleen maar verslechterden.   

  Naast de economische redenen, is er een tweede politieke reden die door de 

gevoeligheid van de materie nooit volledig werd uitgeklaard. De politiek was namelijk niet 

geneigd om de krant te redden in de jaren 1970. De Standaardgroep had immers evenveel 

vijanden als vrienden gemaakt in de Wetstraat. Bij de socialisten stond de N.V. De Standaard 

niet hoog aangeschreven nadat twee socialisten, staatssecretaris Dubois en minister Edward 

Anseele hadden moeten aftreden na het schandaal rond de Regie voor Telefonie en Telegrafie 

in 1973, zoals uitgebreid was uitgelekt en beschreven in De Standaard.
328

 Bovendien had de 

publicatie van een artikel over plannen voor een Belgisch-Iraanse staatsolieraffinaderij er in 
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datzelfde jaar mee voor gezorgd dat de regering Leburton was gevallen.
329

 Daarnaast moet 

ook wel worden opgemerkt dat de krant, met De Smaele op kop, altijd op haar 

onafhankelijkheid had gestaan ook tegenover haar natuurlijke bondgenoot binnen de 

katholieke zuil, de CVP. Dit was een bewuste keuze om inmenging tegen te gaan. De Smaele 

en vele van zijn medestanders zoals Jan Bohets vermoedden echter dat er een politieke 

afrekening in het spel was.
330

 De Standaardgroep vroeg meermaals financiële overheidssteun 

aan. Hun aanvraag bij de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid voor een 

krediet van 250 miljoen BEF werd eerst uitgesteld en ten slotte maar voor de helft toegekend. 

Een latere aanvraag bij de Vlaamse minister van Streekeconomie Luc Dhoore kon ook niet op 

tijd worden goedgekeurd. Het leek haast alsof de politiek de krant niet wilde redden.
331

 Het 

vreemde was bovendien dat de krantengroep van Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure 

wel 350 miljoen BEF steun had weten te krijgen, weliswaar niet via Vlaanderen maar via de 

liberale staatssecretaris voor Brusselse streekeconomie De Winter.
332

 Het Vlaamse niveau 

vreesde echter, nadat er al veel geld in Het Laatste Nieuws was gepompt dat ook andere 

kranten, zoals deze uit de socialistische groep, na De Standaard zouden komen aankloppen en 

daar was helemaal geen geld voor. In 1975 probeerde directeur Jan Merckx in opdracht van 

De Smaele een regeling te treffen met de regering voor een toelage op het papierverbruik.
333

 

De regering stond hier echter zeer aarzelend tegenover en volgde haar collega’s in Frankrijk, 

die wel massaal perssubsidies uitkeerden, niet. De Standaardgroep verzamelde in Frankrijk 

alle artikels die over deze materie waren gepubliceerd om ze voor te leggen aan de Belgische 

regering en zo een gelijkaardige regeling te verkrijgen. De discussie hierover werd echter 

door de regering op de lange baan geschoven. Bovendien wist de krant Le Soir inzage te 

krijgen in de financiële toestand van de Standaardgroep en publiceerde zij een delicaat artikel 

op een cruciaal moment, namelijk net toen de regering zich in een kernkabinet boog over het 

al dan niet toekennen van een overbruggingskrediet aan de N.V. De Standaard. In dit artikel 

werd de financiële situatie van N.V. Periodica verward met de hele Standaardgroep waardoor 

er paniek ontstond.
334

 Dat dit lek naar Le Soir door de socialisten zou zijn georganiseerd 
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wordt door Willy Claes nog steeds formeel ontkend.
335

 De politieke wereld heeft overige 

altijd met klem ontkend dat zij iets te maken heeft gehad met de gebeurtenissen rond de 

neergang van de N.V. De Standaard Hugo De Ridder voegde hier nog aan toe dat als De 

Smaele misschien minder hoogmoedig was geweest en vroeger om hulp had gevraagd hij die 

ook wel zou hebben gekregen van bijvoorbeeld RobertVandeputte die tot 1975 gouverneur 

was van de Nationale Bank.
336

 De Smaele kon volgens De Ridder nooit iemand in vertrouwen 

nemen, zeker niet in moeilijke tijden, en tekende daarmee zijn eigen ondergang.  

  Een derde reden voor het faillissement wordt vaak uitgesproken door de vijanden van 

De Smaele en evenzeer betwist door zijn entourage. De neergang zou ook kunnen 

toegeschreven worden aan roekeloze investeringen en een overstretch van de hele 

organisatie.
337

 Het is aannemelijk dat de vele investeringen en uitbreidingen een grote hap uit 

het budget van de groep opeisten. Eerder had André Vlerick, schoonbroer van De Smaele en 

econoom-politicus, openlijk in de pers en in politieke kringen de investeringen van De Smaele 

in Frankrijk gehekeld en had hij zelfs uit protest al zijn aandelen op één na verkocht.
338

 De 

rest van de familie, en dan vooral Jan Piers, kochten deze aandelen op en zorgden ervoor dat 

de meerderheid van de aandelen in handen van De Smaele zou komen.
339

 André Vlerick 

verliet De Standaard na zijn beroemde uitspraak: “zijn Franse maîtresse zal hem nog 

wurgen!” Ook Jan Duplat, gewezen directeur van Het Nieuws van den Dag nam in 1973 

ontslag uit de raad van beheer uit protest voor het feit dat de Standaardgroep het Franse blad 

20 ans ging verspreiden. Ook Hugo De Ridder ziet de overinvesteringen in nevensectoren 

zoals de toeristische sector en in ‘zijn Parijse maîtresse’ als een belangrijke reden voor het 

faillissement van de onderneming.
340

 Jan Merckx, hoofdredacteur van Het Handelsblad was 

ervan overtuigd dat De Smaele was ten onder gegaan aan hoogmoed.
341

 Oud-journalist van 

De Standaard Leo Schrooten trad hem hierin bij. Albert De Smaele nam teveel risico’s, was 

overbeleend en bleef niettegenstaande leningen afsluiten bij de Credit du Nord, bovendien 

weigerden de Vlaamse banken hem nog krediet te verschaffen.
342

 Volgens econoom Jan 

Bohets was het echter noodzakelijk dat de Standaardgroep zich expansief opstelde om 
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rendabel te kunnen blijven in de perswereld.
343

 Komt daar nog bij dat niemand de slechte 

conjunctuur van de jaren zeventig had zien aankomen zodat het bedrijf geen enkele financiële 

reserve had kunnen aanleggen. Tenslotte werkte de logge structuur van de hele onderneming  

in het nadeel van De Smaele. Lode Bostoen en Luc Dhoore merkten op dat het feit dat enkel 

De Smaele zelf kennis ter zake had en de onderneming quasi alleen leidde niet in zijn 

voordeel speelde tijdens de moeilijke jaren zeventig.
344

 

  Tot slot is er nog een laatste reden voor de neergang van het persbedrijf: de vermeende 

incompetentie van de handelsrechtbank die het faillissement van de N.V De Standaard 

baseerde op foutieve documenten en die bij haar uitspraak over de in faling stelling van de 

N.V. Periodica onvoldoende had nagedacht over de weerslag van deze beslissing op de rest 

van het bedrijf. De rechtbank had de beslissing genomen op basis van een rapport van twee 

experten. De fouten in het rapport suggereren een vermoeden van complot. Wie zou welke 

informatie, al dan niet met opzet, foutief aan deze experten bezorgd hebben? Of zijn de 

experten in de fout gegaan? Deze vragen zijn tot op heden onbeantwoord gebleven. De 

Smaele geloofde zelf dat de N.V. Periodica onterecht failliet was verklaard en dat het 

daaropvolgende paniekvoetbal de ondergang van de Standaardgroep had teweeg gebracht.
345

 

Het feit dat Leysen er zonder enige ervaring in de perswereld in slaagde om op twee jaar tijd 

van De Standaard terug een winstgevende krant te maken bewees volgens De Smaele dat de 

krantengroep wel degelijk de tijdelijke terugval had had kunnen overbruggen. Tot slot had de 

gebrekkige faillissementswetgeving de zaak ook niet bevorderd en voor onduidelijkheid 

gezorgd. Na de teloorgang van de Standaardgroep werd deze wet wel aangepast en verbeterd.  

  Het verhaal kreeg voor de toen bijna zestigjarige Albert De Smaele nog een bittere 

nasmaak. Op 9 maart 1979 vergaderde de raadkamer een eerste maal over de vraag of De 

Smaele als directeur-generaal samen met zijn naaste medewerkers, financieel directeur Hubert 

Fonderie en boekhouder Constant Willems, moest vervolgd worden voor de correctionele 

rechtbank.
346

 Op 29 maart werd uiteindelijk beslist De Smaele te vervolgen voor eenvoudige 

bankbreuk, misbruik van vertrouwen, vervalsen van balansen en geschriften en het niet 

betalen van BTW bijdragen. Een jaar later vond het proces plaats en pleitte De Smaele 

onschuldig maar wel verantwoordelijk. Van de meer dan 100 gevallen die als aantijging 

werden gebruikt voor gesjoemel met de boekhouding zou geen enkele weerhouden worden. 

De rechter oordeelde dat de balans van N.V. Periodica te laat was neergelegd maar dat dit ook 
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kwam door de problemen met de aanvraag van de N.M.K.N-lening en veroordeelde De 

Smaele tot zes maanden met uitstel en een boete van 100 000 BEF. Deze ‘lichte’ straf kwam 

echter hard aan bij De Smaele die bleef zweren bij zijn onschuld. Hubert Fonderie en 

Constant Willems werden vrijgesproken.
347

 

  Vele redacteurs behielden echter hun geloof in de directeur-generaal en waren niet te 

spreken enerzijds over de wijze waarop hun boegbeeld in deze rechtszaak behandeld was en 

anderzijds over de daaropvolgende polemiek in verschillende kranten en tijdschriften. Jan 

Bohets getuigde dat hij altijd rotsvast had geloofd in een oplossing van De Smaele en als het 

aan hem gelegen had was hij zijn enige directeur geweest.
348

 Velen schreven ook brieven naar 

De Smaele, tijdens en na de strijd, om hem te overtuigen van hun steun en loyauteit.  Hij 

bewaarde deze allemaal als opsteker in deze voor hem harde tijden. Luc Van Gestel bracht De 

Smaele zijn onverminderde waardering en loyale sympathie over en getuigde dat het een 

voorrecht was geweest om met hem te mogen werken.
349

 Hij verwierp bovendien alle 

aantijgingen die tegen zijn oud-directeur-generaal waren geformuleerd. Louis De Lentdecker 

schreef dan weer vlak voor het faillissement dat hij er het volste vertrouwen in had dat De 

Smaele hen door deze moeilijke fase zou loodsen.
350
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4. TUSSEN PERS EN POLITIEK (1947-1976)  

 

Dat er een wisselwerking bestaat tussen pers en politiek is geen nieuw gegeven. Het is echter 

moeilijk om de aard van deze wisselwerking volledig te doorgronden doordat de contacten 

tussen beide sferen op een informele en mondelinge manier gebeuren. Ook De Smaele wist 

zijn stempel te drukken op de politieke wereld hoewel dit in de beginjaren zeker geen 

vanzelfsprekendheid was. In deze periode stond de directeur-generaal vrij geïsoleerd door het 

wantrouwen dat heerste tegenover zijn ‘zwarte krant’. Bovendien huiverde hij zelf van enige 

vorm van toenadering tot de politieke sfeer omdat hij sterk op zijn onafhankelijkheid en die 

van zijn krant stond. In de loop van de jaren vijftig en vooral tijdens de jaren zestig stapte De 

Smaele weg van deze individuele koers en gooide hij het over een andere boeg. Parallel 

hiermee begon hij zijn bedrijf uit te breiden en werd De Standaard een kwaliteitskrant met 

invloed en aanzien. Door een weliswaar selectieve uitbouw van zijn netwerk wist De Smaele 

uit te groeien tot een unieke spilfiguur in de relaties tussen allerlei vertegenwoordigers van 

alle mogelijke machtsgroepen en partijen terwijl hij ook fungeerde als een unieke schakel 

tussen de elites en het volk via zijn beïnvloeding van de publieke opinie.
351

  Albert De Smaele 

kon dankzij zijn netwerk deel uitmaken van zowel de Vlaamse als de Belgische elite maar 

bleef terzelfder tijd door zijn gereserveerdheid die hij steeds in al zijn contacten wist te 

bewaren ook een outsider.
352

 Dagelijks had hij wel een lunch of een afspraak, zodat hij op 23 

maart 1963 hierover in zijn agenda schreef: “Waar blijft de vrije tijd van een directeur?”
353

 

  In dit hoofdstuk zal eerst het netwerk van Albert De Smaele in kaart worden gebracht. 

Er wordt nagegaan wanneer en met wie De Smaele allemaal contact had. Daarbij is er 

aandacht voor de context. Vervolgens worden de strategieën ter beïnvloeding van de politiek 

blootgelegd. De Smaele maakte gebruik van colloquia, politieke lunches en allerlei soorten 

correspondentie om de politiek achter de schermen te beïnvloeden en zijn politieke 

prioriteiten bovenaan  de politieke agenda te plaatsen. De praktische toepassing van de 

agendasetting approach theory  kan men hierin duidelijk herkennen. Bovendien blijkt uit 

talrijke initiatieven zoals het ontstaan van ‘De Groep van Acht’ dat de wisselwerking tussen 

De Smaele en de politiek een nog veel bredere dimensie kende dan enkel het bepalen van de 

politieke agenda. 
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4.1 Het netwerk van directeur-generaal Albert De Smaele  

 

Het isolement van DS (1947-1950)  

 

In de beginjaren van de terugkeer van de N.V. De Standaard was De Smaele als nieuwe 

persoonlijkheid in het Vlaamse publieke landschap amper los te zien van zijn krant. Tot 1950 

waren hij en zijn contacten onlosmakelijk verbonden met De Standaard. De weinige relaties 

die hij in deze periode opbouwde waren vooral persgerelateerd. De Smaele wou zijn bedrijf 

immers eerst rustig de kans geven om te groeien en sterker te worden binnen het Belgische 

perslandschap zonder zich te moeten inlaten met het politieke spel. 

  Toen de N.V. De Standaard in 1947 terug krantentitels begon uit te geven, moest ze 

zich dus niet enkel economisch maar ook redactioneel en politiek terug op de kaart zetten. Om 

de redactie goed te kunnen laten draaien was er nood aan juiste informatie op het juiste 

moment vanuit de brede politieke wereld. Dit was echter geen sinecure om twee duidelijke 

redenen. Ten eerste kon de Standaardgroep geen lid worden van de persbond en kregen de 

journalisten geen perskaarten, behalve dan Louis De Lentdecker.
354

 Louis De Lentdecker 

(1924-1999) werd bekend als reporter door zijn scherpe pen en had een rijk gevuld 

verzetsverleden wat voor De Standaard en haar collaboratiestigma goed van pas kwam. De 

Lentdecker was eerst redacteur voor de N.V. Het Volk geweest maar stapte na de Tweede 

Wereldoorlog over naar De Standaard om daar (gerechts)verslaggever te worden.
355

 De 

voorzitter van de Algemene Persbond, Marcel Stijns, was hevig gekant tegen de 

Standaargroep en had bij de overstap van De Lentdecker geweigerd om diens perskaart te 

vernieuwen omdat De Lentdecker zich bij de verraders van het vaderland aansloot.
356

 L.D.L. 

weigerde echter zijn kaart in te leveren en wist door zijn reputatie als verzetsstrijder zijn 

perskaart toch te behouden.  

  Ten tweede was het ook een heuse uitdaging om de relaties met de politieke wereld te 

herstellen, zeker binnen de context van de repressie. De krantengroep miste een stevig 

uitgebouwd politiek netwerk en leed onder het stigma van collaboratiekrant. Geen enkele 

officiële organisatie, groepering of partij nodigde de journalisten van De Standaard uit op hun 

vergaderingen noch wilden ze hen te woord staan. Er waren enkel wat vage contacten met 
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Vlaamse  ondernemers via de participatie van de Standaardgroep in het VBO, het Verbond 

van Belgische Ondernemingen en het VEV, het Vlaams Economisch Verbond. Dit zorgde 

voor een beperkte toegang tot informatie voor de journalisten maar dat was niets vergeleken 

met het netwerk van andere krantengroepen. Het bleef moeilijk om vertegenwoordiger van De 

Standaard te zijn en daardoor leefde de Standaardgroep voornamelijk op zichzelf.
357

 

  Bovendien kon de krant ook niet steunen op haar vroegere natuurlijke bondgenoot, de 

katholieke partij, die op het einde van de tweede Wereldoorlog de CVP was geworden. Dit 

was ergens merkwaardig in een tijd waarin de verzuiling in België steeds sterker werd en de 

katholieken zich absoluut probeerden te verenigen. In deze periode situeerde zich een scherpe 

polarisatie tussen de linker- en rechterzijde van het politieke spectrum in een sterk verzuilde 

samenleving. Later, in de jaren vijftig, zou de climax bereikt worden in de schoolstrijd. De 

CVP stond echter in die eerste jaren na de oorlog wantrouwig tegenover de terugkeer van de 

Standaardgroep en haar nieuwe directeur-generaal. In de overnamestrijd had de partij de N.V. 

De Gids gesteund omdat deze groep op haar beurt de CVP onvoorwaardelijk had gesteund en 

van De Nieuwe Standaard eigenlijk een soort partijblad had gemaakt. Vele CVP-prominenten 

weigerden daarom de redacteurs van De Standaard in 1947 te woord te staan over 

verschillende politieke kwesties zoals de economische wederopbouw, de versterking van het 

sociaal overleg en de koningskwestie. Zij lazen de krant wel maar boycotten haar 

informatieverwerving. De relatie met andere partijen was nog veel slechter. De krant liet in 

haar artikels een duidelijke afkeer blijken voor het communisme en het socialisme wat 

natuurlijk de relaties met deze partijen niet bevorderde. Tot 1949 stond de regering onder 

leiding van de socialist Paul-Henri Spaak. De Standaard had dan ook in deze regeringen geen 

enkel contactpunt. De liberalen hadden al helemaal geen band met De Standaard omdat hun 

partij amper aandacht kreeg. Daarnaast laaide ook de communautaire problematiek hoog op 

door de koningskwestie die een tegenovergestelde visie tussen Vlaanderen en Wallonië aan 

het licht bracht. Waalse politici huiverden ook al helemaal bij het idee van een mogelijke 

terugkeer van een sterk Vlaamsgezinde Standaardgroep.
358

  

  Toch was de onwil van de politici niet de enige reden voor het isolement van de 

Standaardgroep. Zowel de vzw De Schakel als Albert De Smaele wensten na de heropstart 

ook niet afhankelijk te worden van de politiek en zeker niet van één partij. Zij wilden een 

onafhankelijk dagblad maken en zeker geen partijblad worden. Van een voorwaardelijke 
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steun aan de CVP en haar standpunten kon er wel sprake zijn. Deze partij kreeg in de krant de 

meeste aandacht omdat de ongeschreven lijn en visie van De Standaard het dichtst bij de CVP 

aansloot.
359

 Bovendien was De Smaele een hevige voorstander van een concentratie van de 

katholieken binnen de CVP en stond hij erg afwijzend tegenover een aparte Vlaams-

nationalistische partijformatie. Om die reden hield hij de deur naar de CVP steeds op een kier. 

Het feit dat de krant niet de steun van de CVP noch van een andere partij genoot, had ook 

gevolgen voor de persoonlijke contacten van Albert De Smaele. Vele politici stonden 

wantrouwig tegenover deze nieuwe jonge directeur-generaal en zochten spontaan geen 

contact met hem. Ze erkenden hem niet als brugfiguur naar de publieke opinie en zagen in 

zijn krant niet de spreekbuis van de Vlaamse intellectuele elite. Ook na het verdwijnen van de 

vzw De Schakel knoopte De Smaele initieel amper politieke relaties aan en schermde hij zich, 

naar eigen zeggen, doelbewust af om geen invloed te ondergaan van gelijk welke instantie. 

Contacten met aartsbisschop Van Roey en prominenten uit de CVP vermeed hij dus uit vrees 

voor druk of beïnvloeding.
360

  

  Daarom waren het vooral de journalisten die geleidelijk aan een netwerk probeerden 

uit te bouwen om de informatiewerving van de krant te ondersteunen. Zij werden daarin 

aangemoedigd door De Smaele en zochten op eigen initiatief contact met leidende politici om 

hun verhalen te stofferen en primeurs te verkrijgen. Het was volgens De Smaele de taak van 

journalisten om deze informatie te vergaren en niet de taak van de directeur. Voor deze 

contacten tussen journalisten en de buitenwereld legde hij wel regels op. Reporters moesten 

bijvoorbeeld als ze met een prominente figuur lunchten, altijd zelf betalen om elke vorm van 

beïnvloeding uit te sluiten.
361

 Sommige redacteurs, zoals Manu Ruys, slaagden uitzonderlijk 

goed in de uitbouw van een netwerk, zoals ze vermelden in hun memoires. Volgens De 

Smaele primeerde objectiviteit boven alles alhoewel hiervan in de beginjaren niets terug te 

vinden was in de krant. De berichtgeving was immers onvolledig en zeer subjectief. Als een 

strijdende krant steunde ze de CVP voorwaardelijk en liet ze openlijk haar afkeer voor de 

socialisten en communisten blijken.   

  Omdat de Standaardgroep haar stem niet kon laten gelden in de Wetstraat, 

concentreerde zij zich op het geven van steun aan de heropleving van de Vlaamse Beweging 

die toen vooral bestond uit de Vlaamse verenigingen en haar manifestaties. Het Vlaamse 

verenigingsleven had geen eigen krant en was na de vermeende collaboratie in vele van haar 
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geledingen uitgeteld. Via honderden kleine initiatieven probeerden verschillende Vlamingen 

de Beweging terug leven in te blazen, zeker na de koningskwestie. Om hun lokale initiatieven 

een ruimere bekendheid te geven kwamen ze aankloppen bij De Standaard, volgens Manu 

Ruys de enige krant die bereid was verslag te doen van hun activiteiten.
362

 De Standaardgroep 

had immers beloofd tijdens de overnamestrijd om de Vlaamse zaak terug op het voorplan te 

zetten en de Vlaamse Beweging een stem te geven. De redacteurs van De Standaard werden 

daarom door De Smaele uitgestuurd om bijeenkomsten van organisaties zoals de Katholieke 

Vlaamse Landsbond en het Davidsfonds bij te wonen en hierover verslag te brengen in de 

krant.
363

 Onder andere Gaston Durnez knoopte zo connecties aan met de Vlaamse 

Volksbeweging en had regelmatig contact met Maurits Coppieters, de latere voorzitter van de 

Vlaamse Volksbeweging, en met Clem De Ridder die zich fel inspande voor de Vlaamse zaak 

en bedevaarten organiseerde.
364

 Later, in het midden van de jaren zestig, zou Clem De Ridder 

ook gedurende lange tijd voorzitter van het Davidsfonds zijn. De Smaele probeerde De 

Standaard te profileren als dé krant van de Vlaamse Beweging.
365

Het duurde echter tot in de 

jaren vijftig alvorens deze verenigingen hun status van voor de oorlog terug hadden gekregen 

en weer helemaal operatief waren.
366

  

  Een succesvolle verruiming van de CVP zorgde aan de vooravond van de jaren vijftig 

voor de eerste toenadering tussen De Smaele en de CVP. In de partij waren verschillende 

voorstanders van een verruiming van de partij in de richting van enkele personen die gekend 

waren met een uitgesproken Vlaamse reflex. De CVP streefde immers naar een absolute 

meerderheid om hun oplossing voor de koningskwestie te kunnen doordrukken. De Smaele, 

die absoluut het ontstaan van een aparte Vlaams-nationalistische partij wou vermijden, 

steunde deze verruiming die onder andere mogelijk werd gemaakt door Victor Leemans 

(1901-1971). Leemans was zijn carrière begonnen als secretaris-generaal voor Economische 

Zaken en Middenstand tijdens de Duitse bezetting. Na de oorlog kwam hij door dit 

engagement in aanraking met de repressie. Hij werd echter al in 1948 volledig vrijgepleit. Een 

jaar later werd hij senator voor de CVP. In de jaren zestig zou hij tevens de colloquia van De 

Standaard voorzitten en hierover verslag maken in de krant. Maar dat zal later nog aan bod 

komen. Leemans werd bij dit alles gesteund door Paul Willem Segers (1900-1983) die in de 
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jaren 1950 minister van Verkeerswezen en in de jaren 1960 minister van Landsverdediging 

zou worden.
367

 

 

Weg van het isolement (1950-1958)  

 

Er waren twee redenen waarom De Smaele in 1950 uit zijn isolement trad. De eerste reden 

was zijn rol en positie tijdens de koningskwestie. De Standaard en dus ook De Smaele 

stonden door de repressie en het stigma van ‘zwarte krant’ geïsoleerd. Toch probeerde de 

krant, vaak zonder resultaat, de CVP aan te zetten tot actie in een bepaalde  richting. Eén van 

dé prioriteiten van de krant was een einde maken aan de repressie. Om dit te realiseren leek 

het herstel van de monarchie en de terugkeer van Leopold III op de troon noodzakelijk 

aangezien de antikoningsgezinden Leopold III beschuldigden van collaboratie. Voor velen 

was de koning dan ook hét symbool om het eigen optreden te rechtvaardigen.
368

 Bovendien 

hadden heel wat Vlamingen zich herkend in de strenge gedragslijn die Leopold III had 

gepropageerd voor de oorlog.
369

  

  Volgens Manu Ruys was ook Albert De Smaele sterk pro-Leopold georiënteerd. Hij 

stond voor de law-and-order mentaliteit waar ook de koning zelf een voorstander van was. 

Tevens was De Smaele een hevige voortrekker van een Vlaamse concentratie in de politiek en 

wilde hij kost wat kost de oprichting van een nieuwe Vlaams-nationalistische partij tegengaan 

die onvermijdelijk een verzwakking van de CVP zou inhouden. Met de steun van Elie Serruys 

wilde De Smaele dan ook dat de krant actief deelnam aan deze communautaire en 

levensbeschouwelijke strijd tussen de zuilen onderling (de katholieke zuil tegen de 

socialistische en liberale zuil) en tussen Vlaanderen en Wallonië.
370

 Alle redacteurs waren 

daarom verplicht vanuit deze invalshoek hun artikels over de koningskwestie te schrijven. In 

die tijd van sterke tot zelfs absolute verzuiling wilden de katholieke drukkingsgroepen alle 

krachten verzamelen. Het was alle hens aan dek om een snelle terugkeer van Leopold 

mogelijk te maken. 

  De samenwerking tussen de CVP en de krant verliep echter helemaal niet vlot. De 

Standaard kreeg geen informatie van de CVP-politici omdat zij de krant wantrouwden. De 

redactie zag zich daarom genoodzaakt om haar informatie te verzamelen uit tweede hand, 
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namelijk via de socialistische pers die zij terzelfder tijd bestreed. De krant deed daarom, 

gefrustreerd door haar ongemakkelijke positie aan de zijlijn, een publieke oproep om de 

katholieke rangen te verenigen en alle katholieke kranten voor de zaak van de koning in te 

schakelen. Het was de opdracht van de partij om een referendum uit te schrijven en langs deze 

weg voor de terugkeer van de koning te zorgen. De CVP moest daarbij dan wel 

onvoorwaardelijk kunnen steunen op een stevige campagne vanuit de katholieke pers. De 

Standaard voegde de daad bij het woord en probeerde op een weldoordachte manier de 

leugens over de vermeende collaboratie van de koning te weerleggen. De grote schuldigen 

voor deze foute perceptie waren volgens De Standaard de socialisten en de communisten met 

hun lastercampagnes en hun onderliggend doel om van de koningskwestie een communautaire 

kwestie van Vlaanderen versus Wallonië te maken.
371

 

  Na een pauze te hebben ingelast om de parlementsverkiezingen van 26 juni 1949 niet 

in gedrang te brengen, plaatste De Standaard de koningskwestie terug bovenaan de agenda. 

De krant deed daarbij een oproep aan de CVP om, indien er geen oplossing kon worden 

afgedwongen, nieuwe verkiezingen te lanceren. Een jaar later stond het vast dat er een 

referendum zou komen om de zaak te beslechten. De krant pleitte voor een nationaal 

referendum dat niet per gewest zou worden opgedeeld. De krant deed er alles aan om haar 

lezerspubliek te overtuigen ‘Ja’ te stemmen om zo Leopold III terug op de troon te zetten.  

   In deze periode begon de Smaele de politici rechtstreeks te benaderen. Hij lobbyde 

mee achter de schermen voor een gunstig resultaat. De Smaele sprak onder andere met 

Michiel Vandekerckhove, lid van het CVP-partijbestuur. Vandekerckhove nam De Smaele in 

vertrouwen over het feit dat verschillende CVP-voormannen zoals Frans Van Cauwelaert, 

Gaston Eyskens, August de Schryver en Paul Willem Segers geen voorstanders waren van een 

terugkeer van de koning. Daarnaast correspondeerde de directeur-generaal ook met Jacques 

Pirenne, de secretaris van Leopold III, die werkte aan een witboek ter verdediging van de 

koning.
372

 Pirenne benaderde zelf De Smaele om hem achtergrondinformatie te geven over de 

positie van de koning. Deze duidingen werden echter niet opgenomen in de artikels van de 

krant maar dienden eerder voor de persoon van De Smaele zelf. Dit wil echter niet zeggen dat 

Pirenne De Standaard hoog in het vaandel droeg. In een brief aan Leopold III schreef hij dat 

er slechts vier opinie makende kranten waren in België waarmee rekening moest gehouden 

worden. In zijn opsomming was er voor de Franstalige Pirenne voor geen enkele Vlaamse 
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krant een plaats.
373

 Dit toont aan dat De Standaard wel probeerde een rol te spelen maar 

daarom nog niet op het voorplan stond. Het maakt duidelijk dat de krant in leidende kringen 

helemaal niet sterk stond en dat Albert De Smaele op dat moment amper prestige en invloed 

bezat.
374

 Uiteindelijk was de uitslag van het referendum op 12 maart 1950 positief voor de 

terugkeer van de koning: een ruime meerderheid van 57,68% had ‘Ja’ gestemd. Er bleek 

echter een communautaire breuklijn aanwezig. In Wallonië wilden slechts 42% van de 

stemgerechtigden de koning terug. De besprekingen rond de terugkeer geraakten hiermee in 

het slop en bleven maar aanslepen, zelfs nadat de CVP in beide kamers een absolute 

meerderheid haalde in de zomer van 1950. Socialisten en communisten betoogden massaal, 

staakten, pleegden bomaanslagen en saboteerden de staalindustrie. De Standaard 

veroordeelde deze oproer met klem en bleef voorstander van de terugkeer. Het was voor de 

krant en haar directeur-generaal dan ook een schok toen Leopold III op 1 augustus 1950 

bekendmaakte dat hij verzaakte aan de troon ten voordele van zijn zoon Boudewijn. De krant 

noemde dit de zwartste dag uit de Belgische geschiedenis en verweet de CVP niet sterk en 

doortastend genoeg te zijn geweest.
375

 

  Een tweede reden waarom De Smaele het isolement achter zich wilde laten was dat hij 

en zijn bedrijf klaar waren om zich in de politieke arena te begeven. De positie van de 

Standaardgroep was steviger geworden, zowel naar de katholieke politici toe als 

maatschappelijk en economisch. Het oorspronkelijke wantrouwen tegenover De Smaele en 

zijn krant ebde weg bij de katholieke politici omdat de Standaardgroep hen hadden gesteund 

tijdens de koningskwestie maar ook zodra de levensbeschouwelijke breuklijn terug aan de 

oppervlakte kwam, zoals met de schoolstrijd, die de katholieken van allerlei strekking 

opnieuw dichter bij elkaar bracht. De Standaardgroep was ondertussen lid geworden van de 

persbond en alle journalisten hadden een perskaart gekregen.
376

 Daarnaast was de groep ook 

succesvol toegetreden tot de vereniging van dagbladen in België.
377

 N.V. De Standaard werd 

ook belangrijker in het perslandschap naarmate zij steeds meer krantentitels overnam en een 

groter aantal lezers bereikte. De eerste contacten die De Smaele opbouwde in deze periode 

waren nog steeds sterk verbonden met de krant en met de politieke actualiteit. Zijn bedrijf 

groeide ook steeds verder zodat politici zich ook steeds meer genoodzaakt voelden om zelf 
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contacten met De Smaele te leggen. Dit gebeurde voornamelijk via brieven met opmerkingen 

en vragen.  

  Tijdens de eerste helft van de jaren vijftig vonden politici zo hun weg naar De Smaele. 

Zij schreven hem persoonlijk aan met opmerkingen en vragen. Een mooi voorbeeld is de 

briefwisseling met de toenmalige minister van Onderwijs Kriekemans in oktober 1950. 

Enerzijds schreef de minister dat hij niet blij was dat de krant zijn beleid omtrent de 

universiteiten met leugens in opspraak had gebracht, anderzijds was hij gefrustreerd omdat hij 

nooit de kans had gekregen om zijn eigen visie uit de doeken te doen.
378

 De minister, die De 

Smaele aanzag als de sterke man achter de krant, schreef dus zijn klacht rechtstreeks naar de 

directeur-generaal en niet naar de desbetreffende journalist. Hij erkende hiermee ook 

onrechtstreeks dat Albert De Smaele een cruciale stem had verworven naar de publieke opinie 

toe. De Smaele ging in op de vraag naar een wederwoord en rechtzetting, waarop Kriekemans 

hem bedankte in een volgende brief, die als volgt eindigde: ‘In de hoop de kans te krijgen u 

persoonlijk te leren kennen betuig ik u hiermee mijn gevoelens van hoge waardering.’
379

 

  In de tweede helft van de jaren vijftig groeide De Standaard bovendien voorzichtig 

in de richting van de CVP. Er kwamen steeds meer contacten en meer overleg maar van een 

vertrouwensrelatie was er, voor 1958, nog steeds geen sprake.
380

 Dit kwam omdat enkele 

CVP-politici uit niet-flamingantische kringen wantrouwig bleven tegenover De Standaard. 

Enkel zij die mee voor de verruiming binnen de CVP hadden gezorgd, zoals de reeds 

vermelde Victor Leemans, zochten spontaan contact met de redactie.
381

 Deze eerste 

ontdooiing in de onderlinge relatie kon er uiteindelijk komen nadat de CVP zich openlijk met 

De Standaard had verzoend en haar nu als spreekbuis van de Vlaams-katholieke elite 

erkende. Dat De Smaele, De Standaard en de CVP elkaar gevonden hebben berustte niet 

enkel op toeval en een wederzijdse erkenning. In deze periode overheersten de 

levensbeschouwelijke conflicten het politieke toneel. Katholieken en vrijzinnigen kruisten de 

degens over de rol van de Kerk en de godsdienst binnen de samenleving. Diverse katholieken 

geloofden echt dat dit een strijd op leven en dood was voor de katholieke zuil. Het was dan 

ook alle hens aan dek. Deze breuklijn kwam het sterkst tot uiting tijdens de schoolstrijd. De 

katholieken probeerden kost wat kost de onafhankelijkheid van hun vrij en katholiek 
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georiënteerd onderwijs te vrijwaren met subsidiëring van de staat. De vrijzinnigen vonden 

echter dat deze staatssubsidiëring van het vrije onderwijs de staat ook het recht gaf controle 

uit te oefenen op de katholieke scholen.
382

 

  Deze oplopende ideologische spanning bracht de CVP en de Standaardgroep stap voor 

stap dichter bij elkaar. In een poging sterk te staan tegenover de liberalen en de socialisten 

sloten de katholieken nu de rangen. CVP en De Standaard vonden elkaar zo in talrijke 

protestcampagnes. Dit werd het duidelijkst toen de homogene CVP-regering in 1954 moest 

plaatsmaken voor een ‘linkse’ regering van liberalen en socialisten die tot 1958 aan de macht 

zou blijven. De Standaard verwierp integraal het regeringsprogramma zowel als de 

samenstelling van deze regering. Met de CVP voerde de krant openlijk en actief oppositie 

tegen de regering Van Acker toen deze de tweede schoolstrijd in dit land op de spits dreef met 

het nemen van ongunstige maatregelingen voor het vrije onderwijs.
383

 

  Het duidelijkste bewijs dat De Smaele nu als een invloedrijk figuur door de CVP 

begon erkend te worden, werd geleverd in 1958. Hij werd toen voorgedragen door de 

Vlaamse fractie van de CVP als kandidaat om gecoöpteerd te worden als senator. Deze eer 

viel enkel te beurt aan ‘une personnalité de haute valeur’.
384

 Albert De Smaele bedankte 

echter vriendelijk voor dit aanbod. Hij had immers helemaal niet de ambitie om politicus te 

worden en hij bleef sterk staan op zijn onafhankelijkheid en op die van zijn kranten. 

Bovendien kon De Smaele dit voorstel gemakkelijk weigeren omdat hij de minimumleeftijd 

van veertig jaar om senator te worden nog niet had bereikt. Twee jaar later aanvaardde hij wel 

om zitting te nemen in de CVP-vertegenwoordiging van de raad van beheer van de 

toenmalige BRT. De CVP duidde vertrouwelingen aan om in deze raad te zetelen namens de 

partij maar deze afgevaardigden stonden wel los van de partij en moesten geen partijorders 

aanvaarden. Andere afgevaardigden van de CVP in deze raad waren de toenmalige minister 

voor Nederlandse cultuur en Vlaamse zaken Jos Chabert, Michiel Vandekerckhove en Paul 

Knapen. De Smaele zag dit lidmaatschap als een opportuniteit om kennis te maken met dit 

populaire medium dat uiteindelijk nauw aansloot bij zijn professionele activiteit. Uiteindelijk 

zou hij in deze raad van beheer zetelen tot 1972. Bovendien wilde hij aanwezig zijn om de 

uitbouw van de televisiewereld van nabij in het oog te houden.
385
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  Tijdens verschillende vergaderingen van de raad van beheer van de BRT ging De 

Smaele de strijd aan met de radiowereld. Zo vond hij dat de radiozenders geen verslag zouden 

mogen geven van sportevenementen en assisenzaken omdat dit rechtstreekse concurrentie met 

de krantenwereld inhield. Hij zag de radio dus als een rechtstreekse concurrent van De 

Standaard. Aan zijn lidmaatschap in de raad van beheer en als voorbeeld van de daaruit 

volgende contacten, ook op het persoonlijke vlak, hield hij zelfs een schoonzoon over, 

namelijk Guy Polspoel.
386

  

  In deze periode vonden ook andere CVP-prominenten zoals minister van justitie 

Joseph Pholien en volksvertegenwoordiger Jan Verroken hun weg naar De Smaele, zeker naar 

aanleiding van de communautaire problematiek. Zo was er de beslissing van de regering Van 

Acker om de resultaten van de talentelling van 1947 te publiceren wat een verdere verfransing 

van Vlaanderen zou toelaten. In de strijd voor de afschaffing van de talentelling en haar 

gevolgen vonden volksvertegenwoordiger Jan Verroken en De Standaard elkaar. Dit wil 

echter niet zeggen dat De Smaele en De Standaard Verroken ook onvoorwaardelijk steunden. 

Bij andere partijen had de krant nog geen contactpunten mede door haar protest tegen de 

‘linkse’regering Van Acker.
387

 In deze periode was de schoolstrijd op haar hoogtepunt en de 

uitkomst was voor vele katholieken een kwestie van leven of dood. De Standaard koos dan 

ook resoluut de kant van de katholieke zuil. 

  Met de vakbonden, het ACV en het ABVV, had De Smaele tot dan toe nooit een 

goede band gehad, ook niet met de christelijke arbeidersbeweging, het ACW, dat sterk 

aanleunde bij de CVP. De Standaard stond eerder aan de kant van de werkgevers en hield ook 

vast aan een liberale opvatting van de economie. Dit zorgde ervoor dat het ACV en het ACW 

zich niet herkenden in de krant en eerder aansluiting zochten bij Het Volk,waarvan zij de 

eigenaars waren. De verschillende voorzitters van het ACV, August  Cool, Jef Houthuys en 

Jef Deschuyffeleer hadden weinig affiniteit  met De Standaard.
388

 Er waren dan ook 

nauwelijks contacten in de jaren vijftig met de vakbondsleiders. 

 

De opmars naar een invloedrijk netwerk (1958-1968) 

 

Op 6 november 1958 kwam er eindelijk een oplossing voor de schoolstrijd met het 

schoolpact. Door de schoolstrijd was de CVP in juni van dat jaar terug aan de macht gekomen 
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na een verkiezingsoverwinning. Een katholieke meerderheid zat er wel niet in maar het 

minderheidskabinet van Gaston Eyskens kon wel aan de slag met de wil om het 

schoolprobleem voor eens en altijd op te lossen. Het schoolpact dat vrede bracht werd 

gebouwd op het principe van de vrije keuze van de ouders. Het rijksonderwijs mocht haar 

achterstand op het vrije onderwijs goedmaken en kreeg hiervoor van de regering de nodige 

financiële steun. Het katholiek onderwijs kon als compensatie via de staatssubsidies kosteloos 

worden.
389

  

  De Standaardgroep had ondertussen haar band met de CVP versterkt hoewel dit vooral 

op een vrij selectieve basis was gebeurd. Er was vooral contact gezocht met de burgerlijke 

Vlaamse middenstandsvleugel van deze partij en niet met de ACW-vleugel. De CVP 

omarmde de krant in het begin van de jaren zestig en verschillende partijvoorzitters zoals 

Theo Lefèvre en Robert Houben zochten contact met De Standaard en haar directeur-

generaal. Met partijvoorzitter Théo Lefèvre (1950-1961) ging De Smaele sporadisch lunchen 

om de schoolstrijd te bespreken. Voor beiden was dit een ideale gelegenheid om van 

gedachten te wisselen en de verschillen standpunten uit te klaren om daar wederzijds voordeel 

uit te halen.
390

 De Smaele ging in op deze toenadering omdat hij geloofde dat de verzameling 

van alle katholieke Vlamingen in de CVP-partij de beste verdediging was voor de Vlaamse en 

katholieke belangen. Hij wou bovendien ook kost wat kost de oprichting van een nieuwe 

Vlaams-nationalistische partij vermijden, iets wat uiteindelijk wel zou gebeuren door de 

oprichting van de Volksunie. Daarnaast gingen de Vlaamse krachten binnen de CVP zich 

verenigen en meer profileren om werk te maken van de Vlaamse eisen. De vorming van een 

sterke Vlaamse fractie binnen de CVP werd door De Standaard met De Smaele op kop 

volledig ondersteund. Hieruit ontstond een machtige Vlaamse pressiegroep, ‘de Groep van 

Acht’ genaamd.
391

  

  Daarnaast kreeg De Smaele ook steeds meer individuele en persoonlijke contacten met 

andere CVP-leden. Dit gebeurde voornamelijk op vraag van de politici zelf die steeds meer 

het voordeel zagen van een wisselwerking met de Standaardgroep. Zij probeerden daarbij de 

mening van de krant tegenover bepaalde zaken te weten te komen. Meermaals legden zij 

contacten met de directeur-generaal. De Smaele getuigde hierover: ‘Meestal kwamen mijn 

contacten op vraag van de ander. Zelf nam ik slechts sporadisch het initiatief. Overigens 

waren de gesprekken die ik had niet zozeer bedoeld als informatiegaring. Dat was immers het 
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werk van de redacteurs. De contacten van De Smaele gaven bijkomende inlichtingen en 

waren tevens een mogelijkheid om van gedachten te wisselen en ideeën te toetsen. Deze 

informatie was dus complementair aan de informatieve contacten van de journalisten.
392

 De 

Smaele deelde de inhoud van zijn persoonlijke contacten niet altijd met zijn journalisten om 

zijn eigen netwerk niet in het gedrang te brengen. Hij hechtte veel belang aan de misschien nu 

als ouderwets ervaren discretie. De relaties die De Smaele zo opbouwde schakelde hij 

vervolgens mee in om zijn expansieplannen te verwezenlijken.  

  Een belangrijk voorbeeld van een persoonlijk contact van De Smaele was Gaston 

Eyskens. Beiden zaten met hun gemeenschappelijke economische visie op dezelfde golflengte 

en vonden dat het tijd was voor een sanering van de begroting. België had nood aan een plan 

voor economische expansie, sociale vooruitgang en een financieel herstel van de begroting. 

De twee overlegden enkele keren naar aanloop van de eenheidswet van 1960. Dit 

wetsontwerp lokte meteen een fel protest uit bij de oppositie en dan vooral bij de Waalse 

socialistische vakbond. De staking tegen de eenheidswet nam zelfs gewelddadige proporties 

aan. Er werden talrijke sabotagedaden gepleegd en er vielen vier doden. De strijd tegen de 

eenheidswet was ook communautair sterk geladen aangezien het vooral de Waalse socialisten 

waren die zich tegen deze wet verzetten. Het Waals protest was vooral een uiting van de 

economische teloorgang van Wallonië die zich reeds duidelijk begon af te tekenen in 1960.
393

 

Albert De Smaele getuigde hierover dat het uitwisselen van gedachten tussen hem en Eyskens 

bijgedragen heeft aan de concrete vormgeving van de eenheidswet. De Smaele beloofde ook 

steun aan Eyskens en zijn plannen omdat hij overtuigd was dat harde maatregelen  dringend 

nodig waren om de Belgische economie in balans te houden. Ook toen er straatgeweld uitbrak 

spoorde De Smaele Eyskens aan om niet toe te geven aan terrorisme en agitatie maar deze wet 

streng en rechtvaardig uit te voeren.
394

 Eyskens zelf ging hier niet expliciet op in in zijn 

memoires. 

  De relatie met de regeringsleden groeide ook in deze periode. Uit de persoonlijke 

agenda’s van De Smaele blijkt dat hij bijvoorbeeld in de periode 1959-1960 lunchte met 

minister van koloniën Maurice Van Hemelrijck en diens opvolger August De Schryver en met 

minister van defensie Arthur Gilson en minister van Economische coördinatie Andries 

Dequae.
395

 Vaak werd er gesproken over het algemeen beleid of over de economische 

uitdagingen waar België voor stond. Ook Congo, de Belgische kolonie die op het einde van de 
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jaren vijftig een steeds sterker ontvoogdingsproces kende en in 1960 uiteindelijk 

onafhankelijk werd, was een gespreksonderwerp.
396

 De contacten met Van Hemelrijck als 

minister van koloniën zorgde ook voor een ontdooiing in de relatie tussen De Smaele en de 

Boerenbond. Deze relatie had in de jaren vijftig nogal stroef gelopen als uitloper van een 

persoonlijk conflict tussen Gustaaf Sap en de Boerenbond. Van Hemelrijck was ook voorzitter 

van de Boerenbond geworden, naast zijn ministerschap van de koloniën. 

  Het doel van al deze bijeenkomsten was steevast het uitwisselen van gedachten tijdens 

een aangename lunch of diner. De Smaele was dan een klankbord voor deze politici die zo 

hun ideeën konden aftoetsen. Hij durfde daarbij ook zijn invloed gebruiken om druk uit te 

oefenen op de parlementsleden. Indien hij het niet eens was met een regeringsstandpunt 

dreigde hij met het opzeggen van de steun van de krant aan de regering indien deze haar 

standpunt niet wijzigde of niets meer van zich liet horen. Hiervan is Leuven Vlaams een 

duidelijk voorbeeld. Maar ook andere kwesties zoals het beëindigen van de repressie en de 

ondersteuning van de Vlaamse Beweging ontsnapten niet aan het oog van De Smaele. De 

Smaele gebruikte politici om eigen prioriteiten zoals de Vlaamse zaak steeds weer op de 

politieke agenda te plaatsen. Omgekeerd zagen poltici ook heil in contacten met De Smaele 

om hun wetsvoorstellen mee te ondersteunen en hun ideeën af te toetsen. Beiden hadden 

elkaar nodig om resultaat te boeken binnen het politieke veld. Het feit dat de CVP en De 

Smaele elkaar voornamelijk vonden kwam door hun gemeenschappelijk christelijk 

geinspireerde cultuur en hun Vlaamse reflex om de situatie voor de Vlamingen te verbeteren. 

Iedereen had zijn rol en plaats om de gemeenschappelijke doelen te realiseren. Deze 

wisselwerking was natuurlijk niet vrij van conflicten maar gaf wel veel opportuniteiten.
397

  

  Een tweede belangrijk persoonlijk contact bij de CVP was de toenmalige 

volksvertegenwoordiger Paul Vanden Boeynants die later in 1966 premier zou worden. Dit 

was één van de weinige Franstalige CVP’ers die steun van De Standaard genoot. Met hem 

lunchte De Smaele enkele keren per jaar om van gedachten te wisselen.
398

 Volgens Hugo De 

Ridder ging het echter om meer dan louter een gedachtenuitwisseling. De Smaele durfde ook 

een gunstmaatregel voor zijn bedrijf af te dwingen. Paul Vanden Boeynants was van 1961 tot 

1966 voorzitter van de CVP-PSC maar ook schepen in Brussel. De Smaele bezocht Vanden 

Boeynants, volgens De Ridder, om een toelating voor uitbreidingswerken te onderhandelen 
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zodat de Standaardgroep, tegen de heersende bouwvoorschriften in, een extra verdieping voor 

de redactie kon bouwen.
399

 Waarschijnlijk gaat het hier om een eenmalig feit..  

  Beiden kwamen op persoonlijk vlak zeer goed overeen. Paul Vanden Boeynants 

verwoordde het ooit zo: ‘Wij zijn allebei zakenmensen en daardoor begrijpen wij elkaar 

goed.’
400

 Ook toen Vanden Boeynants eerste minister werd in 1966 bleef hij contact met De 

Smaele houden. Op 11 februari 1966 was de regering Harmel gevallen over een dispuut 

omtrent de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Daardoor werd Vanden Boeynants op 2 maart 

1966 de nieuwe formateur. Zijn regering, een coalitie tussen CVP en PVV, zou bestaan uit 

twaalf Vlamingen en elf Franstaligen. De formateur organiseerde een etentje op een afgelegen 

plaats in de bossen van Soignies om de haalbaarheid van zijn regeerprogramma af te toetsen. 

Naast prominenten van La Libre Belgique waren ook Manu Ruys en De Smaele aanwezig om 

elk hun mening betreffende dit programma te kunnen uiten.
401

Volgens Manu Ruys werd er op 

een erg gemoedelijke manier gepraat over initiatieven die de steun zouden krijgen van De 

Standaard. De Smaele kon volgens Ruys wel suggesties doen maar daarom zou daar niet 

altijd rekening mee gehouden worden. Dit illustreert alvast dat de politiek een heel goed besef 

had van het belang en de rol van de pers in het sturen en het al dan niet op de spits drijven van 

politieke kwesties. Daarom waren politici bereid om een dialoog met de pers, in dit geval met 

de Standaard, aan te gaan en om met haar opinie rekening te houden. Twee jaar later zou de 

regering Vanden Boeynants vallen over Leuven Vlaams nadat de Vlaamse fractie van de CVP 

haar steun aan de regering had opgezegd mede onder druk van De Standaard en Albert De 

Smaele persoonlijk.
402

 

   Ook binnen de kerkelijke hiërarchie had De Smaele steunpunten gevonden. Met de 

nieuwe kardinaal, Mgr. Suenens kwam De Smaele overeen. Suenens was een kennis van De 

Smaele vanuit zijn studietijd in Leuven. In 1968 werd de directeur-generaal een tweetal keren 

uitgenodigd voor een diner op het aartsbisdom om van gedachten te wisselen over de 

universiteitsproblematiek en over de gewenste oplossing. Toch vond De Smaele geen 

bondgenoot in Suenens om de kwestie Leuven Vlaams te beslechten, wat de relatie deed 

bekoelen. Uiteindelijk zou de gewenste oplossing voor dit probleem er komen door de 

politiek en niet door de kerk. Met bisschop De Smedt van het bisdom Brugge, die De Smaele 
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“een diocesaan van zijn parochie noemde”, had hij een nog betere band.
403

 De Smedt nodigde 

hem in 1965 uit om lid te worden van de diocesane lekenraad van Brugge waarin 18 

vooraanstaande personen zoals politicus en voormalig (en toekomstig) premier Gaston 

Eyskens driemaandelijks zetelden. De Smaele wist de bisschop ervan te overtuigen dat een 

splitsing van de universiteit van Leuven de beste oplossing was om tegemoet te komen aan 

een rechtvaardige Vlaamse eis. De Smedt zal inderdaad als eerste van alle bisschoppen van 

België voor deze oplossing pleiten en daarmee ingaan tegen het oorspronkelijke mandement 

van de bisschoppen dat ook hij eerst zelf had ondertekend.
404

 

 Naast de politieke wereld was er natuurlijk ook nog de economische wereld waar De 

Smaele en zijn steeds maar expanderend bedrijf hun plaats zochten. Hij ging hier actief op 

zoek naar steunpunten binnen de economische en financiële wereld. Het oplossen van interne 

financiële problemen en het zoeken naar nieuwe kredieten voor bijkomende investeringen 

waren hierbij zijn drijfveren. Deze relaties waren daarom eerder van persoonlijke aard en ze 

liepen vooral in één richting. In unieke gevallen zocht de banksector zelf contact met De 

Smaele en zijn krantenimperium om de opinie van de bankiers over bepaalde wetsvoorstellen 

die nefast zouden kunnen zijn voor hun sector te verwoorden. De Smaele was geen onbekende 

in de bankensector. Hij had ten eerste als directeur-generaal van De Standaardgroep diverse 

steunpunten bij de Generale Bank in de jaren 1960 zoals André Dirckx die later in 1988 lid 

zou worden van het directiecomité van deze instelling.
405

 Verder had de directeur-generaal 

ook contact met voorzitter Louis Camu van de Bank van Brussel, met onderdirecteur van de 

Bank van Zwitserland Jacques Fontaine, en met voorzitter Maurice Naessens van de Bank van 

Parijs en de Nederlanden.
406

 In 1959 gingen Maurice Naessens en Albert De Smaele 

uitgebreid dineren met als doel de bespreking van een eventuele investering van de Bank in de 

plannen van de Standaardgroep in Frankrijk.
407

 Samen met Maurice Naessens richtte De 

Smaele bovendien een afdeling van de Orde van den Prince op in Brussel. Deze 

Vlaamsgezinde organisatie ijverde voor het samenbrengen van Vlamingen uit verschillende 

sectoren in bepaalde steden of regio’s om zo uitdrukking te geven aan hun culturele Vlaamse 

overtuiging, om samen te komen en elkaar beter te leren kennen en een netwerk uit te 

bouwen. Verschillende universiteitsprofessoren, schrijvers, auteurs, journalisten, industriëlen, 
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vrije beroepen en bankiers waren en zijn lid van de Orde van den Prince. Maandelijks zat de 

afdeling Brussel rond de tafel om te discussiëren en te dineren. De Smaele moest echter al 

snel afhaken omwille van zijn drukke economische activiteiten.
408

 

  Daarnaast engageerde De Smaele zich ook in enkele sociaal-economische organisaties 

waaronder het VEV, het Vlaams Economisch Verbond en het VBN, het Verbond van de 

Belgische Nijverheid, het latere VBO (Verbond van de Belgische ondernemingen). Als 

medebeheerder van deze organisatie groeide er geleidelijk aan een band in de jaren zestig. 

Aangezien het VEV een behoorlijk aantal beheerders had stelde deze functie niet veel voor. 

Naarmate de Standaardgroep groter werd, had De Smaele ook minder tijd om de 

bijeenkomsten van het Vlaams Economisch Verbond bij te wonen en speelde hij als beheerder 

eerder een schaduwrol. Hij daagde maar één tot twee keer op om een raad van beheer bij te 

wonen.
409

 Bovendien was hij enkel lid van deze organisatie omdat het de gewoonte was dat de 

verschillende Vlaamse krantendirecteuren er lid van waren. De Smaele was liever geen  

beheerder van een groep buiten zijn Standaardgroep maar maakte voor het VEV een 

uitzondering en zag zich genoodzaakt hierin mee te gaan. Er waren bovendien contacten met 

de voorzitters Vaast Leysen en René De Feyter, met Fabrimetal en met de 

Kredietbankvoorzitter Luc Wauters, allemaal actief binnen het VEV.
410

Van het VBN was De 

Smaele nooit beheerder. Hij speelde er nooit een rol van betekenis en plaatste zich er niet op 

de voorgrond.
411

 Het VBN was dan ook lange tijd vrij Franstalig georiënteerd. Enkel toen Pol 

Provost, die ook in de jaren zestig algemeen voorzitter was geweest van het VEV, van 1970 

tot 1975 voorzitter werd waren er enkele contacten. De Smaele had naar eigen zeggen een vrij 

goede band met Provost en wisselde regelmatig van gedachten met hem. 

  In de sociaal-culturele bewegingen was De Smaele echter een grote afwezige. Dit is 

niet verwonderlijk aangezien hij liever voor de Vlaamse zaak vocht met zijn eigen 

krantengroep dan met een vereniging waar hij zelf niet de controle over had. De Smaele wilde 

als directeur-generaal zijn onafhankelijkheid bewaren, niet alleen tegenover politici maar ook 

tegenover pressiegroepen. Zijn krant De Standaard speelde wel een cruciale rol als spreekbuis 

van de Vlaamse beweging in tijden dat de organisatie terug uit het diepe dal moest 

opklimmen. Zo had de Vlaamse Volksbeweging onder leiding van Maurits Coppieters veel 

steun van de krant. In een brief op 9 maart 1958 schreef pater Walgrave, actief binnen de 

Vlaamse Volksbeweging en bestuurder van de Sociale Scholen, aan voorzitter Coppieters een 
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brief waarin hij zich verheugde over het feit dat De Standaard steevast oog had voor de 

activiteiten van de Volksbeweging en haar bijeenkomsten. Het feit dat De Standaard op een 

intensieve manier aan de Vlaamse zaak aandacht gaf was volgens Walgrave cruciaal voor het 

voorbestaan van de hele Vlaamse Beweging.
412

  

  Ook het Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens kreeg via De Standaard een stem. 

Het Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens was opgericht in 1952 om de 

onaantastbaarheid van het Nederlandstalig grondgebied te vrijwaren en de taalbelangen van 

de Vlamingen in de Brusselse agglomeratie te verdedigen. Er werd daarvoor samengewerkt 

met andere pressiegroepen zoals het K.V.H.V. en het Davidsfonds. Het hoogtepunt van haar 

actie situeerde zich op 8 juli 1962 toen er een mars op Brussel werd georganiseerd die de 

politici ervan moest overtuigen dat faciliteiten voor de Franstaligen in de zes betrokken 

Vlaamse gemeenten in de rand rond Brussel geen goed idee waren.  Daarnaast organiseerde 

deze beweging ook de jaarlijkse Guldensporenviering op 11 juli en verschillende lokale 

betogingen tegen de verfransing van Vlaanderen.
413

 In de jaren zestig protesteerde het Vlaams 

Aktiekomitee via een motie tegen de tegenkantingen die het Nederlandstalig onderwijs in 

Brussel dagelijks moest ondervinden. Bovendien weerden Elsene, Sint-Gillis en Schaarbeek 

elke vorm van Nederlands uit hun gemeentelijke diensten. Dit alles werd uitgebreid besproken 

in De Standaard en het protest bereikte zo de hoogste geledingen. In 1964 gaf De Standaard 

ook verslag van de strijd die het Vlaams Aktiekomitee voerde tegen de Leuvense universiteit 

en haar verfransingsdruk.
414

 De leden van het Aktiekomitee lazen De Standaard en schreven 

naar algemeen-directeur Vandeweghe om namen van journalisten of auteurs te vragen die ze 

konden inschakelen in hun campagne.
415

  

 Met Maurits Coppieters, de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, onderhield De 

Smaele geen persoonlijke correspondentie, althans niet volgens het archief van de 

volksbeweging te Antwerpen. Wel is het aannemelijk dat er mondelinge contacten waren 

achter de schermen. De belangrijkste actiepunten van de Vlaamse Volksbeweging in de jaren 

zestig was het afschaffen van de talentelling, een einde maken aan de verfransing van Brussel, 

een herstel van het Vlaamse karakter van de kust, een rechtvaardige benoemingspolitiek 
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binnen de openbare diensten, de vernederlandsing van het bedrijfsleven en de totale 

volksontplooiing van de Vlamingen.
416

 Coppieters stelde in juni 1961 een brief op voor alle 

grote Vlaamse bedrijven om de bevordering van de Nederlandse taal op de werkvloer te 

stimuleren en mee te werken aan de ontvoogding van het Vlaamse verenigingsleven. 

Verschillende bedrijfsleiders zoals staalproducent Bekaert gingen hierop in. De meest 

waarschijnlijke reden waarom De Smaele hier niet op reageerde was dat in 1961 de 

Standaardgroep al lang een sterk Nederlandstalig bedrijf was en hierin veel verder stond dan 

andere Vlaamse bedrijven. In het dagelijks bestuur van de Vlaamse Volksbeweging zat 

ondertussen ook Leo Lindemans, CVP-politicus en studievriend van De Smaele. Met hem 

onderhield de directeur-generaal wel geregeld contact.
417

  

 

De uitbouw van een pluralistisch netwerk (1968-1976) 

 

Het toppunt van de politieke invloed van de Standaardgroep en van haar directeur-generaal 

situeerde zich in de periode 1968-1976. In 1968 was de regering Vanden Boeynants gevallen 

nadat de Vlaamse fractie van de CVP onder leiding van Jan Verroken het vertrouwen in de 

regering had opgezegd, op persoonlijk aandringen van Albert De Smaele. Vanden Boeynants 

kom hierdoor geen premier worden en moest plaats ruimen voor Gaston Eyskens. Van 1968 

tot 1976 waren achtereenvolgens Gaston Eyskens (CVP), Edmond Leburton (BSP) en Leo 

Tindemans (CVP) de verschillende premiers. Met de eerste twee had De Smaele een goede 

professionele band en lunchte hij, meestal op initiatief van de premiers zelf, enkele keren per 

jaar.  Het is in deze jaren dat De Smaele zijn netwerk ook los van de krant kwam te staan. 

Deze Eerste Ministers werkten bovendien ook mee aan de colloquia van De Standaard die als 

doel hadden een belangrijk actueel probleem bovenaan de politieke agenda te plaatsen. Deze 

colloquia werden dan ook in de jaren zeventig voorgezeten door De Smaele zelf waarbij hij 

rechtstreeks het debat modereerde tussen verschillende prominenten. Ook met andere 

ministers kreeg De Smaele contacten. Een voorbeeld was Frans Van Mechelen, voorzitter van 

de Gezinsbond sinds 1960 maar ook minister van cultuur voor de CVP van 1968-1972.
418

 

Deze politieke contacten, vaak met regeringsleden, werden op de werkvloer ook wel eens de 

‘Vrienden van de krant’ of de ‘Vrienden van het huis’ genoemd. Deze ‘vrienden’ waren 

daarom geen persoonlijke vrienden maar eerder gelijkgezinden qua staatkundig, 
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communautair of sociaal-economisch gedachtengoed.
419

 Zij konden ook in De Standaard 

artikels  en reeksen publiceren. Zo schreef Jan Verroken in opdracht van De Smaele een reeks 

over de taalwetgeving.
420

 

  Binnen de CVP had De Smaele aldus een uitgebreid en stevig netwerk opgebouwd. 

Geleidelijk aan kreeg de directeur-generaal op het einde van de jaren zestig ook meer 

contacten met socialistische, liberale en Franstalige milieus. De levensbeschouwelijke 

schoolstrijd was immers opgelost met het schoolpact van 1958 en de scherpe tegenstelling 

tussen katholieken en de vrijzinnigen was nu uitgeklaard. Bovendien was er een einde 

gekomen aan de alleenheerschappij van de Katholieke Partij en waren coalitieregeringen 

noodzakelijk geworden. Het was dus belangrijk om bondgenoten te vinden in andere partijen. 

Binnen het lezerspubliek van de krant was pluralisme in deze periode troef. Albert De Smaele 

leerde uit marktonderzoeken dat de lezers van De Standaard ook uit liberale en socialistische 

hoek kwamen. Een logisch gevolg hiervan was dat de krant zich meer genoodzaakt ging 

voelen om zich ook tot deze geledingen in de maatschappij te richten. Daarnaast was het voor 

socialistische of liberale prominenten belangrijk om hun kiezerspubliek via deze krant te 

kunnen bereiken. Deze toenadering tot de andere partijen vormde het begin van meer 

pluralisme binnen het netwerk van De Smaele. De directeur-generaal hechtte hieraan ook 

steeds meer belang om zijn onafhankelijkheid tegenover de CVP te kunnen benadrukken. Via 

Manu Ruys, die al veel eerder contacten had gelegd  met verschillende socialisten, kon De 

Smaele overleggen met Waalse kopstukken zoals Edmond Leburton, André Cools en Henri 

Simonet. Leburton was van 1968-1971 minister van economische zaken en sinds 1971 

voorzitter van de BSP. André Cools is voornamelijk bekend als minister van begroting van 

1968-1971 en volgde Leburton op als voorzitter van de BSP. Simonet was begin jaren 

zeventig minister van economie en werd in 1973 Europees commissaris voor België. Hij 

werkte regelmatig mee aan de economische colloquia van De Standaard. Met de 

socialistische premier Edmond Leburton was er jaarlijks contact. Op deze lunches was ook de 

Vlaamse socialist Willy Claes aanwezig volgens de getuigenis van Manu Ruys.
421

  

  Kort voor Leburton in 1973 premier zou worden en terwijl hij als formateur nog bezig 

was zijn regering  samen te stellen, had De Smaele een ontmoeting met hem en enkele andere 

prominenten in de Palace te Brussel.
422

 Van deze ontmoeting met Leburton, Cools, Dewilde 
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en Daelemans maakte De Smaele een kort verslag. Het belangrijkste dossier waarover gepraat 

werd, was de herziening van het schoolpact. Deze herziening was belangrijk om de 

schoolvrede van 1958 te kunnen bewaren en de levensbeschouwelijke breuklijn niet terug aan 

de oppervlakte te laten komen. Er werden concrete voorstellen gedaan: de oprichting van een 

Nationale Onderwijsraad die het overleg tussen de verschillende onderwijsnetten moest 

bevorderen, de rationalisatie en programmatie van het onderwijs herbekijken, een kwalitatieve 

verbetering van het onderwijs realiseren en de discriminaties aanwezig in het onderwijsstelsel 

opheffen. Daarnaast werd ook een verhoging van de lonen van de leerkrachten afgesproken. 

Ook werd er geld vrijgemaakt voor het bijscholen van leerkrachten en extra subsidies gezocht 

voor het Fonds voor scholenbouw. Het doel van deze herziening was dus enerzijds het 

wegwerken van de zogenaamde discriminaties in het onderwijs en anderzijds een betere 

financiële omkadering te bieden voor didactische uitrusting en het onderhoud van de 

schoolgebouwen. De onderhandelingen hiervoor waren reeds begonnen in 1970 onder 

Eyskens maar waren op de lange baan geschoven. De herziening van het schoolpact was wel 

opgenomen in het regeerakkoord van de CVP-PSC/BSP regering onder leiding van Gaston 

Eyskens maar deze intentie kon niet worden gerealiseerd omdat de regering Eyskens viel over 

de taalperikelen in Voeren. De wet op de hernieuwing van het schoolpact zou er uiteindelijk 

wel komen in mei 1973 onder de premier Leburton. De Smaele werd vlak na de verkiezingen 

en voor de goedkeuring van de wet nog eens uitgenodigd voor een diner in de ambtswoning 

van de premier om inzage te krijgen in de concrete plannen voor het vernieuwde 

schoolpact.
423

 

  Door de tendens tot pluralisme kreeg De Smaele ook bij de liberale partij zijn eerste 

contacten met onder andere Willy De Clercq, Frans Grootjans en Omer Van Audenhove.
424

 

Van Audenhove was partijvoorzitter van de liberalen in de jaren zestig. Willy De Clerq was 

minister van begroting op het einde van de jaren zestig en minister van financiën van 1973-

1977. Grootjans was in de jaren zestig minister van nationale opvoeding en sinds 1973 

partijvoorzitter van de liberale PVV. De Vlaamse liberalen genoten ook steeds meer de steun 

van De Standaard omdat zij zich autonomer begonnen op te stellen ten opzichte van de 

nationale liberale partij en meer aandacht toonden voor de Vlaamse eisen. De Standaard 

hoopte oprecht dat de Vlaamse PVV-ers hun woorden zouden omzetten in daden en dus 
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bondgenoten zouden worden voor de Vlaamse zaak.
425

 Een opvallend afwezige partij in het 

netwerk van De Smaele is de Volksunie. Er konden geen sporen van briefwisseling tussen de 

VU en De Smaele worden teruggevonden in het archief van de Volksunie. Dit is natuurlijk 

niet verwonderlijk aangezien de directeur-generaal een hevige voorstander was van een 

Vlaamse concentratie binnen de CVP en de Volksunie liever niet had zien ontstaan.
426

 Dit 

betekende echter niet dat er geen mondelinge of informele contacten waren tussen De Smaele 

en leden van de Volksunie, zeker in de aanloop naar belangrijke communautaire kwesties. 

  Met Leo Tindemans had De Smaele ook contact maar in mindere mate dan met diens 

twee voorgangers in het premierschap. De twee correspondeerden toen Leo Tindemans in 

1969 minister van communautaire zaken werd. De minister stuurde het verslag van de 

besprekingen van de werkgroep communautaire problemen rechtstreeks door naar Albert De 

Smaele.
427

 Deze groep, onder leiding van eerste minister Gaston Eyskens en ministers van 

communautaire betrekkingen Leo Tindemans en Freddy Terwagne probeerde met de 

verschillende partijen een akkoord te onderhandelen om de staat te moderniseren en een 

betere verstandhouding te creëren tussen Vlamingen, Walen en Brusselaars. Dit document 

was de basis voor de uitbouw van een federale structuur in België en bracht een reorganisatie 

en modernisering van de instellingen naar voren. België werd opgedeeld in drie 

cultuurgemeenschappen die elk hun eigen regering zouden krijgen en er zou een 

decentralisatie van enkele bevoegdheden volgen. Om de minderheden te beschermen werden 

bovendien enkele procedures uitgedacht. De Smaele en de Standaardgroep kregen door de 

inzage in dit document de mogelijkheid om hun mening over dit voorstel te ventileren via de 

krant en zo de publieke opinie over de stand van zaken  in te lichten.
428

  

  Daarnaast waren er ook nog de familieleden als onontbeerlijke relaties. Schoonbroers 

Jan Piers en André Vlerick waren zeer actief in de politiek en waren op papier de ideale 

contacten binnen het politiek bestel. Jan Piers was eerst CVP-volksvertegenwoordiger van 

1958-1965 en daarna senator tot 1971. Volgens Hugo De Ridder kreeg de politieke carrière 

van Piers een boost dankzij het lobbywerk van De Smaele en kon hij daardoor van 1966-1968 

staatssecretaris worden van Openbaar ambt en toerisme en vervolgens burgemeester van 

Oostende.
429

 Het is zo dat De Smaele in 1961 reeds aan de toenmalige formateur Lefèvre in 
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een brief had gevraagd om zijn schoonbroer op te nemen in de regering.
430

 In 1968 bij de 

vorming van de regering Eyskens V greep Piers naast een ministerpost en werd André Vlerick 

staatssecretaris voor streekeconomie. Piers voelde de bui al hangen en bracht De Smaele in 

een brief op de hoogte van het feit dat hij naast een ministerpost zou grijpen.
431

 Volgens Piers 

waren daar twee duidelijke redenen voor. Ten eerste werd Vanden Boeynants aan de kant 

geschoven voor formateur Eyskens. Ten tweede zorgde de wettelijk vereiste pariteit tussen de 

Nederlandstalige en de Franstalige ministers ervoor dat enkele nieuwe kandidaat-ministers de 

uittredende CVP ministers zouden gaan vervangen. Piers wees er dus op dat het idee van De 

Standaard dat er vijf tot acht ministers op post zouden kunnen blijven fout was en dat La 

Libre Belgique wel eens gelijk zou kunnen krijgen dat Piers geen minister meer zou worden. 

Volgens Piers was dit een slechte zaak aangezien toerisme zijn specialiteit was en hij stond er 

persoonlijk ook op dat er een West-Vlaming in de ministerraad zou zitten. Er moest dus druk 

op de formateur worden gezet. Daarom vroeg Piers de hulp van zijn schoonbroer De Smaele 

om druk te zetten op Eyskens, Houben, Segers en De Saeger via zijn functie als directeur-

generaal en via De Standaard. Uiteindelijk zou Piers geen minister worden en werd André 

Vlerick staatssecretaris voor streekeconomie in Eyskens V. De Smaele bleef nadien 

maandenlang weg van de lunchtafel van Eyskens omdat deze Piers geen ministerpost had 

aangeboden maar wel aan zijn schoonbroer en tevens grote rivaal in de familie, André 

Vlerick.
432

 In 1972 werd André Vlerick nog minister van financiën onder Eyskens VI. De 

persoonlijke relatie tussen De Smaele en Vlerick was sinds de overnamestrijd erg verzuurd 

geraakt, zegt Johan De Smaele. Vlerick had toen immers partij gekozen voor Herbert en 

Bekaert tegen zijn schoonfamilie in, waardoor er twee kampen in de familie waren ontstaan 

die zich tot dan nooit volledig hadden kunnen verzoenen. Volgens professor Van 

Nieuwenhuyse, die enkel deze relatie onderzocht vanaf de jaren 1970, was de oorzaak van de 

verziekte relatie tussen Vlerick en De Smaele het feit dat Vlerick openlijk kritiek begon te 

uiten op het bedrijfsbeleid van De Smaele en dan vooral op diens expansieplannen. 

  Naast contacten met Belgische politici, kreeg De Smaele via de uitbreiding van de 

groep naar Frankrijk ook daar nieuwe contacten zoals met minister van financiën Giscard 

d’Estaing die later in 1974 president van Frankrijk zou worden tot 1981. Er waren geen 
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persoonlijke ontmoetingen, het ging eerder om lobbywerk via de vertegenwoordigers van De 

Standaardgroep in Frankrijk. De Standaardgroep had de drukkerij van Montsouris 

overgenomen, publiceerde weekbladen op de Franse markt en stelde duizend mensen tewerk. 

Dankzij de goede verhouding met de minister kon de Standaardgroep zowel tijdschriften 

drukken voor de Franstalige markt in België als in Frankrijk zelf.
433

 Bovendien werd de 

Standaardgroep een sterke speler op de Franse weekbladenmarkt. Het was ook gemakkelijker 

om aan bedrijfsexpansie te doen in Frankrijk dan in België omdat de Franse politiek zich niet 

kantte tegen persconcentratie. Het land was immers blij dat De Smaele en zijn groep de sector 

moderniseerden en herstructureerden, aldus Johan De Smaele.
434

 

  Koning Boudewijn kende De Smaele, naar eigen zeggen, niet zo goed. Wel werd hij 

als directeur-generaal van De Standaard uitgenodigd op een lunch op 18 november 1969 in 

het kasteel van Belvédère waarbij hij gemoedelijk pratend met koning Boudewijn werd 

gefotografeerd.
435

 Volgens De Smaele waren deze rechtstreekse gesprekken met de koning 

eerder een uitzondering dan de regel. Het is wel zo dat hij op vraag van de koning contact 

legde met Prins Albert en diens privé-secretaris. De Smaele nam in de jaren zeventig deel aan 

een aantal lunches voor Vlaamse en Franstalige krantendirecteuren, die georganiseerd werden 

door prins Albert en waarop ze hun standpunten naar voren konden brengen. Zo speechte De 

Smaele op één van deze lunches over de problemen rond het universitair onderwijs. Hierop 

volgde een hevige discussie tussen de Franstalige kranteneigenaars en De Smaele, die als 

enige Vlaming was uitgenodigd. De koning en de prins wilden maar al te graag weten wat er 

leefde bij de bevolking en zij zagen in de kranteneigenaars de dragers en de stem van de 

publieke opinie. Prins Albert kwam ook op bezoek in de drukkerij in Kobbegem om de 

indrukwekkende drukpers van de Standaardgroep te bewonderen.
436

  Bovendien zou het gezin 

De Smaele-Sap ooit zelfs uitgenodigd zijn voor een vakantie op het jacht van de prins. De 

Smaele bedankte echter voor deze eer omdat hij privé en werk liever strikt gescheiden 

hield.
437

  

  De Smaele kwam in deze periode nog steeds regelmatig over de vloer bij verschillende 

prominenten uit de economische en financiële sector. Jan Bohets getuigde dat De Smaele hem 

eens  meenam naar een lunch om hem te introduceren bij de gouverneur van de Generale 
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Maatschappij, beter bekend onder de naam van Société Générale, Max Nokin en diens 

financiële directeur en later zelf gouverneur van de Société Générale, Réné Lamy.
438

 De 

Société Générale was toen buitengewoon machtig en werd eigenlijk aanzien als een staat in de 

staat.
439

 Ook met Paul Hatry van de Belgische petroleumfederatie was er een lunch om de 

economische situatie te bespreken in 1975. 

  Door zijn praktisch en leidinggevend werk had De Smaele minder oog voor de 

Vlaamse culturele organisaties. Deze organisaties waren  minder machtig dan voorheen en het 

is ook maar de vraag of het nuttig zou geweest zijn indien hij hier meer tijd voor zou hebben 

vrij gemaakt. Zo had hij in elk geval geen actieve contacten bij het Davidsfonds. Wel waren 

de journalisten van De Standaard hierin actief. Zo was er Gaston Durnez die deel uitmaakte 

van de redactie van het blad van de Vlaamse Beweging, Ons Erfdeel.
440

  Het Davidsfonds 

heeft altijd als één van de belangrijkste cultuurorganisaties bijdragen geleverd tot de 

ontvoogding en uitbouw van de Vlaamse cultuur. Vanaf 1965 begon het Davidsfonds zich 

duidelijker te profileren binnen de Vlaamse zaak, mede door de keuze voor federalisme te 

promoten in haar manifest, dat geschreven werd naar aanleiding van de 

parlementsverkiezingen van 7 november 1970.
441

 Het congres van 17 april 1971 ging hierop 

verder. In een toespraak lichtte algemeen voorzitter professor Raymond Derine toen de 

beleidsintenties van het Davidsfonds toe.
442

 Hij stipte onder andere aan dat dankzij de inzet 

van vele Vlamingen de Leuvense universiteit Vlaams geworden was. Daarvoor bedankte 

Derine nog eens expliciet de Vlaamse pers en redacteurs die organisaties zoals het 

Davidsfonds een stem hadden gegeven in hun kranten en de Vlaamse Beweging daarmee 

terug op de kaart hadden gezet. In het Volk verscheen hierop als reactie een hoofdartikel dat 

Derine als voorzitter wraakte.
443

 De meerderheid van de raad van beheer van het Davidsfonds 

volgde echter Derine en diens harde versie waardoor Derine op post kon blijven. 

Verschillende Vlaamse prominenten zoals Hugo Schiltz, schreven Derine persoonlijk een 

waarderingsbrief. Ook De Standaard en redacteur Manu Ruys stonden positief tegenover deze 

toespraak. Ruys volgde het Davidsfonds in opdracht van zijn functie als redacteur.  De 

Standaard bleef zich samen met het Davidsfonds inzetten vanuit de stelling dat de 
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staatshervorming van 1970 niet af was omdat er nog steeds geen definitieve oplossing voor de 

verfransing van Brussel was. 
444

 Derine gaf ook een exclusief interview aan Ruys over het 

manifest. Arthur De Bruyne, voorzitter van de vzw Oostpriesterhulp Kerk in Nood vond het 

een goede zaak dat Derine zich op De Standaard richtte. Deze krant was immers volgens De 

Bruyne de enige katholieke kwaliteitskrant die altijd al een spreekbuis was geweest voor de 

Vlaamse verenigingen.
445

  

 

                                                           
444

 M. RUYS, ‘Prof. Derine: Halve maatregelen rampzalig’, De Standaard, 48 ( 19 april 1971), 2.  
445

 ANTWERPEN, ADVN, Archief Davidsfonds, D 46 (42): brief Arthur De Bruyne aan R. Derine, 3 mei 1972. 



  

 

113 

 

4.2 Van colloquia tot correspondentie: technieken voor een wisselwerking  

 

Om de wisselwerking van gedachten en standpunten met de politieke wereld in stand te 

kunnen houden, had De Smaele zijn eigen technieken en strategieën. Enerzijds was er 

natuurlijk de krant zelf die zorgde voor een duidelijke wisselwerking met de politiek. Zij wist 

in haar gloriejaren een duidelijke invloed uit te oefenen. Het schoolvoorbeeld hiervan is de rol 

van De Standaard in Leuven Vlaams. Deze kwestie begon als een huisvestingsprobleem maar 

kreeg al snel een ruimere communautair kant.
446

 Het was voor de universiteit niet meer 

mogelijk om in Leuven nog uit te breiden en er werd geopperd de Waalse faculteiten een 

nieuwe locatie te geven. Hierop kwam er echter protest vanuit Franstalige milieus die niet 

weg wilden uit Leuven.  Zij droomden al van een tweetalig Vlaams-Brabant en dus een 

tweetalig Leuven. Hier konden de Vlamingen dan weer niet mee akkoord gaan. Mede door de 

niet aflatende campagne van De Standaard is de regering Vanden Boeynants in 1968 over dit 

communautaire dossier gevallen na een interpellatie van Jan Verroken in het parlement. Niet 

veel later verklaarden de bisschoppen zich akkoord met een geografische splitsing van 

Leuven. Zo kwam er eindelijk een oplossing uit de bus. Dit aspect van beïnvloeding door de 

krant is reeds uitgebreid beschreven door Durnez en door Van Nieuwenhuyse.
447

 Anderzijds 

had directeur-generaal De Smaele ook zijn eigen rechtstreekse of relationele technieken om 

invloed af te dwingen. Ook hierover werd reeds een aanzet tot bestudering gegeven door 

professor Van Nieuwenhuyse. De Smaele zette nooit een voet in het parlement maar kon toch 

een duidelijke band met de politieke wereld onderhouden. Hij was un homme incontournable 

in de Wetstraat, volgens Hugo De Ridder. Beide aspecten van beïnvloeding, onrechtstreeks 

via de krant en rechtstreeks via persoonlijke contacten, waren nauw met elkaar verbonden. In 

zijn studie toonde Van Nieuwenhuyse reeds aan dat de definitie van Helmers die stelt dat er 

een onderscheid is tussen bronnen van invloed, zoals een krant, en invloed als vermogen 

artificieel is.
448

Deze aspecten hangen in de praktijk immers zeer nauw samen. Het loont dus 

de moeite om dit relationele aspect van invloed verder uit te diepen.  

 Om de aard van de wisselwerking ten volle te begrijpen is het noodzakelijk om 

empirisch bewijs te leveren van de relationele band tussen De Smaele en de politieke wereld. 

Deze persoonlijke contacten liepen echter vooral op een informele en louter mondelinge 

manier en zijn daarom niet altijd duidelijk te reconstrueren. Anderzijds werden er ook 
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duidelijk te reconstrueren activiteiten georganiseerd die de persoonlijke relatie tussen 

persmagnaat De Smaele en de politiek verder kunnen uitdiepen. Albert De Smaele had drie 

duidelijke strategieën om de wisselwerking te bevorderen zonder zijn onafhankelijkheid als 

persmagnaat te verliezen. Het behoud van zijn onafhankelijkheid was één van de belangrijkste 

redenen waarom De Smaele zich persoonlijk niet wilde engageren in de politiek. Hij stond pal 

voor de onafhankelijkheid van zijn krant, van zijn medewerkers en ook van zichzelf. De 

Smaele vreesde immers dat indien hij te nauwe contacten aanging met de politiek, hij teveel 

invloed zou ondervinden en afhankelijk zou worden van zijn politieke contacten. Dit zou ook 

zijn krant niet ten goede komen want die zou moeten toegeven aan propaganda en 

subjectiviteit.  

 

Colloquia 

 

De eerste techniek die De Smaele hanteerde was het organiseren van enkele colloquia per 

jaar. Deze nieuwe journalistieke formule werd voor het eerst toegepast door La Libre 

Belgique. Het doel van een colloquium was steevast een levendig debat tussen prominenten 

uit de politieke, academische of economische wereld te organiseren om een actueel en 

prangend probleem grondig uit te klaren en te begrijpen.
449

 Daarnaast was het wel degelijk de 

bedoeling om prioriteiten van de publieke opinie onder de aandacht te brengen van de politici. 

Hierin viel de agenda-setting approach theory te herkennen die bepaalde dat de media een 

belangrijke rol speelden in het  bepalen van de politieke agendapunten en van de politieke 

actie.450 Door het prestige van deze colloquia, ingericht door een kwaliteitskrant als De 

standaard, zorgden deze debatten wel degelijk voor het vormgeven van de politieke agenda 

en het bepalen van de politieke acties. Een voorbeeld hiervan is de universiteitsproblematiek 

die De Standaard onder de aandacht bleef brengen van de politici. Het is dan ook geen toeval 

dat het allereerste colloquium dat De Standaardgroep organiseerde op 21 maart 1964 onder 

leiding van senator Victor Leemans de problemen van de universiteiten behandelde. Voor 

Gent was rector Bouckaert aanwezig, voor Brussel de professoren De Pauw en Dekkers en 

voor Leuven vice-rector De Somer en professor Gaston Eyskens. Deze prominenten kregen 

drie vragen voorgelegd. De eerste vraag was: hoe moet het verder met de expansie van de 
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universiteiten door de enorme stijging van het aantal studenten? De tweede vraag peilde naar 

de vereisten voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. De laatste vraag ging over de 

heersende en de nieuwe inzichten over de interne keuken en markt van academici, hun werk 

en opleiding. 
451

 Deze colloquia groeiden al snel uit tot de hoogmissen van De Standaard. Zij 

konden volgens De Smaele wel degelijk invloed uitoefenen op de Belgische politiek omdat de 

genodigden er telkens op gebrand waren te zoeken naar diverse oplossingen voor de lopende 

politieke problemen.
452

 

  Tijdens de tweewekelijkse redactielunches werd telkens een onderwerp voor de 

volgende bijeenkomst gekozen. Deze onderwerpen konden variëren van de schoolvrede en de 

universitaire problemen over de ethische problemen van de twintigste eeuw naar de toekomst 

van de Vlaamse en Belgische economie en financiën. Naar gelang het onderwerp werden  

‘geleerde heren’ persoonlijk gecontacteerd en uitgenodigd door De Smaele om deze avond bij 

te wonen. Journalist Jan Bohets hielp met de praktische organisatie van het geheel.
453

 Een 

colloquium bij De Standaard begon steevast met een lunch of een diner in de 

Standaardgebouwen aan de Jacqmainlaan gevolgd door een debat dat officieel onder leiding 

stond van CVP-senator Victor Leemans.
454

 Op het einde van de jaren zestig nam De Smaele 

persoonlijk de leiding van deze debatten op zich omdat Leemans toen gezondsheidsproblemen 

kreeg. Hij overleed op 3 maart 1971 toen nog maar enkele colloquia hadden kunnen 

plaatsvinden.
455

 Tijdens de maaltijd werden de verschillende standpunten reeds voorzichtig 

afgetoetst en genoteerd in snelschrift. Daarna werden de onderwerpen dan verder uitgediept 

tijdens het echte debat in de raadszaal. Op zaterdagochtend verscheen er dan op de voorpagina 

van de krant een stenografische weergave van het debat van de hand van Victor Leemans zelf.  

Dit waren in de praktijk twee à drie pagina’s in een eerder onleesbare en vaak weinig 

samenhangende tekst die vooral voor de intellectuele lezers van de krant waren bedoeld.
456

  

  Het was een eer zowel voor politici als voor journalisten om deze colloquia te mogen 

bijwonen. Journalisten die de gesprekken mochten bijwonen, moesten zwijgend luisteren naar 

wat De Smaele en de prominenten vertelden. Zij kwamen enkel aan het woord indien aan hen 

persoonlijk een gerichte vraag werd gesteld. Politici spraken over deze colloquia in de 
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wandelgangen van de Kamer en de Senaat. Volgens De Ridder waren uitnodigingen voor 

deze colloquia in de politieke wereld gegeerd en vormden ze voor sommige politici een vorm 

van prestige. Dit werd bevestigd door Jan Verroken in zijn interview maar hierover werd geen 

archivalisch bewijs terug gevonden. Deze colloquia lagen aan de basis van wat genoemd werd 

de ‘Vrienden van de krant’, een groep gelijkgezinde politici die een sterke band met De 

Standaard en haar directeur-generaal onderhielden. Zij vormden onderling wel geen groep 

maar hadden allemaal apart enkele gelijkgezinde standpunten met De Standaard. Van een 

vriendschapsband was echter geen sprake. Op sommige vlakken konden ze immers radicaal 

van mening met De Standaard verschillen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Willy Claes die 

De Standaard wel kon vinden op algemeen economisch vlak maar als socialist eerder een 

voortrekkersrol speelde voor de werknemers terwijl De Standaard dit deed voor de 

werkgevers. Bovendien kon Claes De Standaard ook niet volgen in al haar communautaire 

eisen.
457

 

  Ministers, ondernemers, bankiers, vakbondsleiders en hoogleraren passeerden de 

revue en gingen het debat aan in de raadszaal van de N.V. De Standaard. In juni 1967 werd er 

bijvoorbeeld een colloquium georganiseerd over de bevoegdheid Openbaar Ambt. Dit debat 

werd onder andere bijgewoond door Louis Camu (voorzitter van de Bank van Brussel), Theo 

De Wlasche (adjunct-secretaris van het ACV) en Jan Piers (staatssecretaris voor het Openbaar 

Ambt.
458

 

  Naast politieke colloquia was er ook aandacht voor economische en financiële 

politiek. In de jaren 1970 stond zo ook een ‘monetair’ colloquium op het programma: ‘Een 

devaluatie is geen faillietverklaring meer’. Er werd gezocht naar een oplossing voor de 

problemen in Europa en in België naar aanleiding van de waardevermindering van de 

Amerikaanse dollar. De dollar was immers geleidelijk aan in waarde verminderd tegenover de 

Europese munten en de Amerikaanse overheid onder leiding van Richard Nixon weigerde 

hierop in te grijpen omdat dit op wereldvlak een concurrentieel voordeel betekende voor de 

Amerikaanse producten en economie. De Belgische munt was ondertussen zelfs één van de 

sterkste van de wereld geworden, zodat de Belgische producten op hun beurt te duur werden. 

Dit alles maakte de economische wereld in Europa steeds zenuwachtiger omdat dit niet alleen 

economisch nadelig was maar ook gevaarlijk omdat ze een destabiliserende speculatie tegen 

welbepaalde munten in de hand werkte. Op deze bespreking werd geopperd af te stappen van 
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de vaste wisselkoersen en na te denken over een nieuw monetair systeem, zelfs een monetaire 

unie voor Europa kwam ter sprake. Deelnemers aan dit colloquium onder leiding van Albert 

De Smaele waren de gouverneur van de Nationale Bank, Robert Vandeputte, minister van 

financiën André Vlerick, voorzitter van de Bank van Parijs en de Nederlanden Maurits 

Naessens en beheerder van het Verbond van de Belgische Nijverheid Raymond Pulinckx.
459

  

  In 1972 waren er nog twee andere economicshe colloquia: ‘We hebben niet geleerd 

met de hoogconjunctuur te leven’ waar onder andere Henri Simonet, Jef Houthuys, Pol 

Provost en Louis Camu aan deelnamen en ‘Op zoek naar Bretton Woods’ met Robert 

Vandeputte, André Vlerick, Raymond Pulinckx en Maurits Naessens.
460

 Op 7 januari 1975 

volgde nog een debat met als stelling: ‘Gemengde economie of kapitalisme’. Het 

achterliggende idee was om de gemengde economie te redden en dit op de agenda van de 

politiek te plaatsen. België was steeds meer de collectivistische richting op gegaan met haar 

economisch beleid. Volgens vele ondernemers was er daarom dringend nood aan een oproep 

om de markteconomie niet prijs te geven.
461

 De Standaard besloot via dit colloquium deze 

materie extra onder de aandacht te brengen van de politici en hiervoor concrete actie te 

vragen. De Standaardgroep, met De Smaele op kop, paste hier dus de agendasetting approach 

theory toe in de praktijk. Aan dit debat nam een heterogene groep van prominenten deel zoals 

professor economie Gaston Eyskens, minister van economische zaken Henri Simonet, 

economisch specialist Ernest Mandel en professor Robert Maldague. Albert De Smaele zat 

ook dit colloquium voor.
462

  

  De uitkomst van deze debatten over de gemengde economie was zo een succes dat er 

een boek over dit thema werd uitgegeven met als titel ‘Het Land waarin wij werken: een 

doorlichting van het Belgisch economisch systeem’. Verschillende specialisten namen deel 

aan het uitschrijven van een gezamenlijke visie ter ondersteuning van de markteconomie. De 

verschillende schrijvers waren gezocht en aangeschreven door Jan Bohets.
463

 Het ging om 

professor Gaston Eyskens, professor Robert Maldague, secretaris-generaal van de Centrale 

Raad voor het Bedrijfsleven Felix Michielssen, medewerker van de centrale economische en 

statistische afdeling van de Kredietbank en docent markteconomie Fernad Rogiers, docent 

economie Jaak Stokx, hoogleraar Willy Van Rijckeghem, hoogleraar Paul Van Rompuy, 
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docent Victor Van Rompuy, docent econometrie en senator John Van Waterschoot en docent 

Pieter Virenque. Dit boek kwam er, zoals geschreven in het voorwoord, uitdrukkelijk op 

vraag van Albert De Smaele. Reeds in oktober 1973 had hij deze economen aangesproken om 

een gezamenlijke en grondige evaluatie van het Belgisch economisch systeem te maken en 

tevens te onderzoeken hoe de sociaal-economische problemen van de jaren zeventig zouden 

kunnen opgelost worden. Het feit dat elf economen van verschillende academische en 

politieke milieus tot een consensus kwamen, gaf de conclusies van dit rapport een 

verregaande draagwijdte en invloed.
464

    

  Professor Eyskens was coördinator en teamleider van dit project en maakte van de 

verschillende hoofdstukken één geheel. De eindredactie werd verzorgd door Jan Bohets die 

als economisch journalist van De Standaard graag meewerkte aan dit project. Tijdens een 

extra vergadering werd over de inhoud van de verschillende hoofdstukken gediscussieerd en 

werden stellingen aangepast. Zo werd het oorspronkelijke besluit van Jaak Stokx als onjuist 

en te pessimistisch bestempeld in het verslag.
465

 De groep vergaderde nadien nog één keer 

voor de bespreking van de definitieve versie, meerbepaald op 27 maart 1974 in de gebouwen 

van Groep I. De publicatie was een groot succes. Alleen al op de boekenbeurs van dat jaar 

werden er 300 exemplaren verkocht.
466

 

  Een ander initiatief waarin De Smaele zich als machtig krantenmagnaat maar ook als 

aanhanger van het gematigde flamingantisme profileerde was een reportagereeks van de 

RTBF met als titel ‘Radioscopie de la Presse Belge’. De Smaele zag in deze reeks de 

opportuniteit om Wallonië kennis te laten maken met de Vlaamse cultuur en er respect voor te 

vragen. Hij verdedigde er de houding van zijn krant tegenover de communautaire kwestie. 

Ondanks zijn Vlaamse trots was De Smaele geen lid van de Vlaams-nationalistische 

familie.
467

 In perfect Frans verdedigde hij op televisie het flamingantisme van De Standaard, 

hij noemde het het Standaardisme. Deze Vlaamse attitude die sterk aanwezig was bij de 

Vlaamse intellectuelen was voor hem niet in strijd met België, noch met haar instituten maar 

wel noodzakelijk ter verdediging van de Vlaamse rechten in situaties. Hij probeerde de 

Franstaligen ervan te overtuigen dat er wel degelijk plaats kon zijn voor de Vlaamse rechten 

en eisen binnen België en binnen het bestel van de vrije markt.
468

 Het was volgens hem 
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noodzakelijk dat de tegenstanders eindelijk de kracht van de Vlaamse cultuur, van haar taal en 

van haar expanderende economie zouden erkennen in plaats van deze te bestrijden. Volgens 

De Smaele was het niet meer dan normaal dat De Standaard een actieve rol speelde in deze 

strijd voor erkenning van de Vlaamse rechten, zoals bijvoorbeeld in Leuven. Hij was er 

oprecht van overtuigd dat de Walen hier foutief over waren ingelicht via hun kranten en dat ze 

daarom deze situatie niet ten volle begrepen. De visie van zijn krant was realistisch en 

gebaseerd op compromisbereidheid en soepelheid. Zo was de directeur-generaal niet te 

spreken over de affiches ‘Walen Buiten’ die hijzelf als choquerend en schofferend ervaard 

had. Volgens De Smaele stond De Standaard symbool voor de ontvoogding en de kracht van 

de Vlaamse bevolking binnen België. Dit toonde de krant niet alleen door haar 

kwaliteitsvolle, haast literaire artikels maar ook door het feit dat zij als één van de eerste 

krantenbedrijven ooit het persproces mechaniseerde. Het personeel van de N.V. De Standaard 

luisterde vol bewondering en ontzag naar de woorden van hun directeur-generaal op de 

televisie.
469

 Over deze uitzending werd nog lang nagepraat op de redactie.  

 

Politieke lunches 

 

Een tweede belangrijke strategie die frequenter werd toegepast dan de colloquia waren de 

informele politieke lunches die achter de schermen, los van de krant, plaatsvonden tussen De 

Smaele en verschillende prominenten.
470

 Deze lunches vonden plaats in de raadszaal van de 

N.V. De Standaard. Zij behoorden tot de typische Belgische lunchcultuur om van gedachten 

te wisselen in het politieke-, bedrijfs-en universitaire leven.
471

 In een gemoedelijke sfeer werd 

er van gedachten gewisseld over de politieke en economische actualiteit. Meestal voerde De 

Smaele zelf op een meesterlijke manier het woord, aldus Hugo De Ridder. Verschillende 

CVP-kopstukken, ministers en voorzitters die behoorden tot de ‘Vrienden van het huis’, 

werden uitgenodigd zoals Jos De Saeger, Robert Vandekerckhove, Paul Seghers, Placide De 

Paepe, Raf Hulpiau, Jan Verroken, Frans Van Mechelen, Leo Tindemans, Frank Swaelen, Jos 

Chabert, Wilfried Martens, Paul Vanden Boeynants en Rita De Backer-Van Ocken. In de 

eerste jaren ging het voornamelijk om CVP’ers met een Vlaamse reflex. Om de 

onafhankelijkheid van de directeur-generaal en de krant te bewaren en door het groeiend 

pluralisme onder het lezerspubliek, werd er in de jaren zestig ook in deze vorm van contacten 
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naar meer pluralisme gestreefd. Deze houding werd bevorderd door de afbrokkeling van de 

verzuiling die vooral na het Tweede Vaticaans concilie ingang vond in de samenleving.
472

 Dit 

pluralisme zorgde voor een bredere invloed van de krant en De Smaele zelf. Hij wilde immers 

niet enkel onderdeel zijn van de katholieke zuil maar ook in andere strekkingen aan invloed 

en informatiewerving winnen. Daarnaast was het ook de bedoeling om gelijkgezinde politici 

over de partijgrenzen heen een zetje te geven wat naambekendheid betreft en electorale 

sterkte. Na de verkiezingen moesten immers coallities worden gevormd, liefst met 

gelijkgezinde bondgenoten, om zoveel mogelijk van de eigen punten te kunnen realiseren. Zo 

kwam het dat ook socialisten op bezoek kwamen zoals Willy Claes, Edmond Leburton, André 

Cools, Henri Simonet en Guy Spitaels. Met de socialisten onderhield vooral Manu Ruys 

contact. Deze ‘Vrienden van de krant’ hadden allemaal hun eigen reden waarom ze ‘Vrienden 

van de krant’ werden. Willy Claes was bijvoorbeeld een ‘rechtse’ socialist die de sociaal 

gecorrigeerde vrije markteconomie, waar De Standaard ook voor stond, vrij genegen was. 

Andere socialisten waren eerder voorstander van een staatsgeleide economie. Henri Simonet 

had ook een gelijkgezinde sociaal-economische visie met de krant. Om diezelfde reden 

vonden ook Vlaamse liberalen zoals Willy De Clercq, Herman Vanderpoorten, Frans 

Grootjans en Herman De Croo, die zich op het einde van de jaren zestig sterker voor de 

Vlaamse eisen gingen inzetten, de weg naar de tafel van De Smaele.
 473

  De Vlaamse PVV-ers 

hadden zich immers steeds sterker van hun Waalse collega’s en hun uitspraken over de 

communautaire kwesties gedistantieerd. Deze wending werd positief onthaald en kreeg de 

steun van De Standaard. 

  Soms mochten enkele van de politieke journalisten zoals Manu Ruys, Hugo De Ridder 

of Lode Bostoen de etentjes stilzwijgend bijwonen. Op deze lunches kwamen tal van 

onderwerpen aan bod. Vooreerst kon het gaan over politieke prominenten en hun 

respectievelijke acties. De Smaele durfde zelfs te suggereren welke politici meer op de 

voorgrond moesten geschoven worden en wie zelfs een ministerpost verdienden.
474

 Ten 

tweede werden ook niet-politiek getinte onderwerpen zoals de vrije markteconomie en het 

verzet tegen een ongereguleerde consumptiemaatschappij met de politici besproken.
475

 Tot 

slot kreeg ook de politieke actualiteit ruim de aandacht. Hugo De Ridder herinnerde zich nog 

goed dat de beweging rond de progressieve frontvorming of het travaillisme binnen de CVP-

rangen voor een levendig debat aan tafel zorgde en uiteindelijk resulteerde in een campagne 
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van De Standaard tegen jongerenvoorzitter Wilfried Martens die er de belangrijkste 

spreekbuis van was. De Standaard had eerder Martens gesteund toen die jongerenvoorzitter 

werd in 1967 en in zijn eerste interview met De Standaard aangaf dat hij van de 

jongerenbeweging ‘de motor en het levend geweten van de partij’ wilde maken. Eén van zijn 

eerste verwezenlijkingen als jongerenvoorzitter was het Autonomiemanifest dat een federale 

structuur voor België verdedigde.
476

 

 Na een derde verkiezingsnederlaag op rij voor de CVP besliste Martens in 1968 een 

nieuwe discussie te lanceren over partijvorming en algemene vernieuwing van de partij. Naast 

een verjonging van het partijbestuur pleitte het Jongerenbureau in dat jaar voor het eerst voor 

progressieve frontvorming. Martens vond de indeling van het partijlandschap volgens een 

confessionele breuklijn immers achterhaald nadat de CVP en BSP met het schoolpact van 

1958 hun levensbeschouwelijke strijd hadden beslecht en de katholieke wereld zich na het 

Tweede Vaticaanse concilie volop opende en vernieuwde. Het idee was dat de twee partijen 

natuurlijke bondgenoten waren,  mede omdat zij ook elk gesteund werden door een sterke 

vakbond, respectievelijk het ACV en het ABVV. Er was al een begin van samenwerking 

ontstaan met als concreet resultaat de wet-Leburton van 1963 over de hervorming van de 

ziekteverzekering. De tijd was rijp, volgens het Jongerenbureau, om als één gezamenlijk 

progressief front op te treden in de Belgische politiek en een concrete en volledige 

samenwerking met de BSP aan te gaan. Een jaar later, op 1 mei 1969, deed BSP-voorzitter 

Collard een gelijkaardige oproep naar de katholieke wereld voor een bundeling van de 

krachten. De oproep van de jongeren vond echter amper gehoor bij de oude garde van de 

CVP. Het Nationaal Comité was bovendien woedend dat de jongeren de pers over hun 

plannen hadden ingericht alvorens intern de discussie aan te gaan. Uiteindelijk zou de 

progressieve frontvorming er niet komen en draaiden gesprekken met Leo Collard op niets 

uit.
477

  

  De Smaele was persoonlijk zeer sterk gekant tegen deze frontvorming en hij had met 

de krant deze ideeën nooit ondersteund. Zijn afkeer kwam het duidelijkst tot uiting toen De 

Smaele de kandidatuur van Martens om in 1972 voorzitter van de CVP te worden niet wilde 

ondersteunen. Zowel de Franstalige pers als Manu Ruys van De Standaard stonden 

oorspronkelijk zelfs vijandig tegenover deze kandidatuur. Deels in opdracht van De Smaele 

nam Ruys Wilfried Martens en zijn ideeën op de korrel. Het verleden van Martens, zijn ideeën 
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voor progressieve frontvorming en zijn gesprekken met Collard werden aangehaald als 

argumenten om Martens geen vertrouwen te schenken. Martens begreep dat hij De Standaard 

aan zijn kant moest krijgen wilde hij zijn ambitie waarmaken en besloot daarom, op advies 

van Jean-Luc Dehaene, met de politieke redacteur Hugo De Ridder te gaan praten om in een 

interview het verleden recht te zetten en de krant als dusdanig nog aan zijn kant te krijgen. In 

dit interview verdedigde Martens de Jongerenmanifesten maar zweerde hij ook de 

frontvorming af. Omdat hij de ideeën van het travaillisme nu publiekelijk had verworpen als 

een waanidee dat de socialisten toch nooit zouden gesteund hebben, besloot de krant zich niet 

meer te moeien met dit interne partijprobleem en besloot ze er evenwichtiger over te 

schrijven. De kandidatuur van Martens kreeg daarop ook het fiat van directeur-generaal De 

Smaele. Wilfried Martens werd op het CVP-congres van 4 maart uiteindelijk met 83,6 procent 

van de stemmen verkozen.
478

 

  In de Wetstraat werden de uitnodigingen voor dergelijke lunches een heus waarmerk 

van prestige volgens de getuigenis van Hugo De Ridder. Over de politieke lunches werd 

echter in de verschillende archieven geen document teruggevonden. In de wandelgangen van 

het parlement werd vervolgens allerlei informatie uitgewisseld die de prominenten op deze 

lunches hadden opgevangen. Politici van welke strekking ook waren, volgens Hugo De 

Ridder, fier dat ze ‘Vrienden van het huis’ waren. Dit  betekende echter niet dat ze niet 

kritisch onder de loep konden worden genomen in de krant zelf. Oud-journalist van De 

Standaard en hoofdredacteur  van  Knack  Frans Verleyen noemde het bureau van De Smaele 

door het vele komen en gaan van al deze politici eerder een politiek bureau dan een 

krantenredactie.
479

 De Smaele heeft zich echter altijd tegen deze stelling verzet. Volgens hem 

dienden deze contacten in de eerste plaats voor een uitwisseling van gedachten en niet voor 

beïnvloeding van de Wetstraat omdat dit insinueerde dat de onafhankelijkheid die hij zo hoog 

in het vaandel droeg slechts een illusie zou zijn.  

 

Contacten achter de schermen: van brieven tot nota’s  

 

Tot slot was contact achter de schermen ook een niet te onderschatten manier om de 

wisselwerking met de politiek in stand te houden. Ook dit gebeurde haast uitsluitend op een 

mondelinge en informele manier die moeilijk te reconstrueren is. Verschillende archieven van 
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CVP-contacten van De Smaele bleken niet in het bezit van brieven, nota’s of andere vormen 

van schriftelijke communicatie.
480

 In uitzonderlijke gevallen is er wel iets geschreven 

bewaard gebleven.  

  Een eerste en belangrijk voorbeeld is zijn herhaaldelijk advies aan de toekomstige 

premiers van België bij het aanstellen van ministers en staatssecretarissen. Dit deed de 

directeur-generaal meestal op een mondelinge manier tijdens één van zijn politieke lunches. 

Maar in 1961 tijdens de vorming van de regering Lefèvre was De Smaele ziek en 

bedlegerig.
481

 In de reeds vaak geciteerde brief aan Lefèvre verontschuldigde De Smaele zich 

voor zijn afwezigheid en deed hij suggesties voor regeringsprioriteiten. Het gaat hier om 

actiepunten die De Smaele zelf belangrijk vond maar waar de premiers niet altijd gehoor aan 

gaven. Hij spoorde Lefèvre aan om van het Vlaams-Waals vraagstuk een absolute prioriteit te 

maken en de Vlaamse problemen eindelijk op te lossen.
482

 De Smaele verwees in deze brief 

voor een oplossing naar ‘De Groep van Acht’ en hun voorstellen. Er waren overigens nog 

andere belangrijke personen, pressiegroepen en instellingen die dergelijke suggesties en 

brieven schreven naar de formateurs. 
483

 Een eerste voorbeeld van een pressiegroep was het 

Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens. In hun brief had de groep onder andere in naam 

van veertig Vlaamse verenigingen gepleit voor een afschaffing van de talentelling en de 

taalfaciliteiten.
484

 Een tweede groep die om een audiëntie vroeg was de Vlaamse 

Volksbeweging.
485

 Zij wilden er zeker van zijn dat de nieuwe premier hun actiepunten, zoals 

een einde maken aan de repressie, in zijn regeerprogramma opnam. Een andere Vlaamse 

beweging die de formateur aanschreef met haar eisen was de Vlaamse Kultuurraad die pleitte 

voor een decentralisatie van de culturele bevoegdheden.
486

 De KAJ, de katholieke 

arbeidersjeugd, liet dan weer weten dat ze van de komende regering een samenhangende en 
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doelmatige jeugdpolitiek verwachtten.
487

 Ook allerlei Waalse verenigingen schreven de 

formateur aan. Zo drong de confédération générale indépendante des pensionnés de Belgique 

aan bij de formateur om werk te maken van gratis medische zorgverlening voor iedereen.
488

 

De formateur maakte van al deze brieven een lijst met de belangrijkste suggesties en 

voorstellen om deze mee te kunnen delen aan de koning.
489

  

  Lefèvre beantwoordde ook de suggesties van De Smaele in een wederwoord waarin hij 

De Smaele aansprak als ‘Geachte heer en waarde vriend’.
490

 In deze brief verzekerde Lefèvre 

dat hij in zijn nieuwe functie geregeld contact wilde onderhouden met De Smaele en diens 

advies in overweging zou nemen. Bovendien beloofde hij ‘de materies die hen beiden zo 

nauw aan het hart lagen’ prioritair op de agenda van de regering te plaatsen. Twee dagen later 

beantwoordde De Smaele deze brief en maakte hij duidelijk welke volgens hem de drie 

belangrijke uitdagingen van de nieuwe regering waren.
491

 Ten eerste moest er werk worden 

gemaakt van het definitief vastleggen van de taalgrens. Ook de aanpassing voor het verdelen 

van de zetels in de Kamer als gevolg van het vastleggen van de taalgrens moest nog worden 

uitgeklaard Ten tweede moest de regering zich dringend buigen over het administratief 

probleem Brussel en de onderwijsregeling  aldaar. De zetelaanpassingen door het vastleggen 

van de taalgrens moesten wel nog worden uitgeklaard. Een derde uitdaging, volgens De 

Smaele, betrof een oplossing voor de problemen in de centrale administratie wat betreft de 

taalverhoudingen in de departementen en het gebruik van de beide landstalen in 

bestuurszaken. Hiervoor verwees De Smaele naar een objectieve oplossing die was uitgedacht 

door zijn eigen politieke redactie en ‘verschillende katholieke specialisten’. Volgens De 

Smaele kon Lefèvre dit alles gemakkelijk door het parlement krijgen als hij maar een 

compromis zocht waar zowel Vlamingen, Walen als Brusselaars mee zouden konden leven. 

Tenslotte deed De Smaele ook een oproep om een einde te maken aan de repressie, die talloze 

Vlaamse families, al dan niet terecht, had getroffen, door het wetsartikel 123
492

 af te schaffen 

en een aanvaarbare regeling te treffen in verband met de schadevergoedingen aan de staat.  De 
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Smaele hamerde erop dat deze regeling moest worden afgesloten nog voor de nieuwe regering 

werd samengesteld. Bovendien deed de directeur-generaal ook de oproep om het einde van de 

repressie niet enkel met woorden aan te kondigen maar ook snel in daden om te zetten. Het 

terug installeren van commissies leek De Smaele een slecht idee, want dit werkte vertragend. 

Een paar jaar geleden had Eyskens aan dit advies geen gehoor gegeven. De Smaele 

verwoordde de noodzaak van deze maatregel als volgt: ‘Het komt er op aan dat deze 

problemen voor eens en altijd worden opgelost op de meest voor de hand liggende wijze wat 

ook de protesten zouden mogen zijn van enkele kleinere groepen of bepaalde persgroepen. Ik 

ben er meer dan ooit van overtuigd dat indien deze moeilijkheden uit ons politiek leven 

kunnen worden weg gebannen heel het land dankbaar zal zijn aan de persoon of aan de 

personen die het initiatief hebben genomen.’ Het einde van de repressie was volgens De 

Smaele een basis voor het oplossen van de moeilijke Vlaams-Waalse verhoudingen. De 

directeur-generaal beloofde met zijn hele personderneming deze initiatieven, indien zij op de 

politieke agenda werden geplaatst, ten volle te steunen. Hij herhaalde hiermee in feite een 

vraag die ook al geformuleerd was geweest door  kardinaal Van Roey, de aartsbisschop van 

Mechelen vlak voor zijn dood in 1959. De Smaele kende de kardinaal via zijn voorzitterschap 

van het agentschap der katholieke dagbladdirecteuren. Het heeft echter nooit goed gegaan 

tussen beiden omdat ze het fundamenteel oneens waren over de oplossing van de Leuvense 

kwestie. De twee vonden elkaar wel in het repressievraagstuk. Eén van de laatste pastorale 

brieven die Van Roey had geschreven was een oproep om een rechtvaardige oplossing uit te 

werken voor het repressievraagstuk.
493

   

  In een postscriptum  en in eigen handschrift voegde De Smaele nog aan deze brief toe 

dat Lefèvre hem veel genoegen kon doen door bij het samenstellen van de regering zijn 

schoonbroer Jan Piers tot staatssecretaris te benoemen.
494

 Het was normaal dat allerlei actoren 

hun eisen meedeelden aan de formateur maar het was echter uitzonderlijk dat zij voor een 

familielid of kennis een ministerpost vroegen.Uiteindelijk zou Piers pas later staatssecretaris 

worden onder Vanden Boeynants met wie De Smaele reeds een goede relatie had opgebouwd. 

Dit laat toe te veronderstellen dat hij toen dezelfde tactiek heeft toegepast bij Vanden 

Boeynants en ook aan hem actiepunten en ministers voor de nieuwe regering heeft 

voorgesteld. De regering Lefèvre zou effectief een einde maken aan de repressie door in 1961 
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met de wet-Vermeylen de volgende regeling op te stellen: veroordeelden die minder dan drie 

jaar hadden gekregen werden automatisch in hun burgerrechten hersteld. Veroordeelden met 

een straf van 3 tot 10 jaar konden na het indienen van een verzoekschrift en een verklaring dat 

ze de wetten zouden naleven in hun rechten worden hersteld. Veroordeelden met een straf 

langer dan tien jaar konden bij de rechtbank te rade gaan. Veroordeelden met een straf langer 

dan vijf jaar mochten volgens deze wet wel nog steeds niet stemmen of zich verkiesbaar 

stellen.
495

 Een klein aantal veroordeelden weigerde echter uit principiële overtuiging deze wet 

te aanvaarden..   

  De Smaele deed ook suggesties aan Paul Vanden Boeynants toen die in 1966 eerste 

minister werd. Beiden hadden van vroeger al een uitstekende band met elkaar en wisselden 

regelmatig van gedachten. In 1966 nodigde formateur Vanden Boeynants Albert De Smaele 

en Manu Ruys uit om van gedachten te wisselen over wie zitting moest nemen in zijn 

regering.
496

 Hugo De Ridder melde hierover dat De Smaele had aangedrongen om voldoende 

ministers op te nemen met een Vlaamse reflex.
497

  De directeur-generaal stelde ook een nota 

op voor de kwestie Leuven. In deze nota werkte De Smaele het idee van de splitsing van 

Leuven verder uit.
498

 Volgens hem was het logisch dat de Nederlandstaligen bij een splitsing 

recht hadden op de gebouwen in Leuven en dat er een nieuwe campus moest worden 

opgetrokken voor de Franstaligen rond Waver, het latere Louvain-La-Neuve.  

  Soms konden suggesties van De Smaele ook veel minder vrijblijvend zijn en 

duidelijkere gevolgen hebben voor de politiek. Dit wordt onder andere duidelijk uit één van 

de grootste regeringsschandalen die De Standaard aan het licht bracht op 18 mei 1973: het 

RTT-schandaal.
499

 Paul Demaegt, een 41-jarige ambtenaar bij de Regie van Telegrafie en 

Telefonie, was de wantoestanden en buitensporige uitgaven binnen zijn bedrijf grondig beu. 

Door vriendjespolitiek werden bouwprojecten uitbesteed aan bevriende aannemers, 

vennootschappen en promotoren en niet aan het bedrijf dat de beste prijs-kwaliteitverhouding 

wist te bieden. Demaegt pleitte meermaals voor het onderzoeken van tegenvoorstellen, het 

afschaffen van het promotor-stelsel en het uitvoeren van prijsvergelijkingen bij nieuwe 

projecten maar vond hiervoor geen gehoor bij de RTT-top.
500

 Na een zoveelste geval van 

favoritisme bij de uitbesteding van renovatiewerken in Charleroi, stapte Demaegt naar zijn 
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overste, directeur-generaal Demoustiez. Toen dit gesprek echter niets uithaalde stuurde hij een 

brief naar alle personeelsleden van de RTT om de malaise aan te klagen. Hierop werd 

Demaegt geschorst en op halve wedde gezet. Omdat een brief naar vice-premier Willy De 

Clercq evenmin iets opleverde, zag Demaegt zich genoodzaakt met zijn verhaal naar de 

schrijvende pers te trekken. Het Laatste Nieuws en La Libre Belgique gaven geen gehoor aan 

zijn oproep om deze zaak uit te klaren. Humo publiceerde slechts een klein anoniem artikel 

dat de regering gemakkelijk naast zich neer kon leggen.
501

 

  De Smaele echter gaf wel gehoor aan de oproep van deze hoofdingenieur. Beter dan de 

andere krantenbazen snapte hij de politieke dimensie van dit probleem. Hij verwees Demaegt 

naar Hugo De Ridder die zijn verhaal publiceerde en deze zaak ook verder ging uitspitten. Het 

bleek al snel dat de RTT had gefraudeerd. Vooreerst werden ontwerpen en uitvoeringen van 

vernieuwingen aan de RTT-gebouwen direct doorgespeeld aan de firma Société 

d’Implantation et d’Investissement Immobiliers (III), een  N.V. uit Bergen die op die manier 

ongehinderd meer geld vroeg en kreeg dan mogelijk zou geweest zijn via de procedure van 

een openbare aanbesteding. De III-beheerders konden zich zo op kap van een overheidsbedrijf 

verrijken. Vervolgens werden alle bestellingen van kantoormeubelen en keukenuitrustingen 

rechtstreeks gekocht bij de firma Equimo, waarvan de vrouw en zoon van Abel Dubois, 

gewezen onderwijsminister en op dat moment, in 1973, staatssecretaris van Ruimtelijke 

Ordening, samen veertig van de vijfhonderd aandelen in handen hadden. Bovendien was 

Michel Baudrin, zoon van de generaal-administrateur van de RTT, Germain Baudrin, in 

dezelfde firma werkzaam. Er bleek dus sprake van verregaande vriendjespolitiek en 

belangenvermenging met verkwisting van publieke fondsen als gevolg. De Standaard eiste 

een verder onderzoek naar deze zaak. Het RTT-dossier bleek al snel bezwarend voor een 

aantal socialistische topfiguren zoals generaal-administrateur Germain Baudrin, minister van 

Verkeerswezen Edward Anseele en staatssecretaris Abel Dubois. Ook de socialistische 

verzekeringsmaatschappij Prévoyance Sociale bleek betrokken.
502

 De Standaard startte 

vervolgens een heuse krantenpolemiek.  

 De Smaele volgde dit dossier op de voet en was vast besloten om deze corruptie aan 

banden te leggen.
503

 Vlak voor Hugo De Ridder de laatste nieuwe feiten in dit dossier zou 

publiceren, kreeg de directeur-generaal van De Standaard telefoon van de toenmalige 

socialistische premier Leburton die met deze kwestie zeer verveeld zat. De premier vroeg 
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persoonlijk aan De Smaele te stoppen met de verslaggeving over deze zaak en over 

staatssecretaris Dubois. Hij vroeg expliciet de bijkomende informatie over Abel Dubois niet te 

publiceren. In ruil zou Dubois ontslag nemen uit de regering. De Smaele vertelde hierover 

later: ‘Ik kon mij in die regeling vinden en wij schreven niet langer over hem. Zijn ontslag 

beschouwden we als een voldoende straf.’
504

 Op 4 juni 1973 nam staatssecretaris van 

Ruimtelijke Ordening Abel Dubois ontslag onder druk van de affaire. Hij werd in zijn functie 

vervangen door Robert Urbain.
505

 

 Naast deze nota’s en tussenkomsten van De Smaele gebeurde het ook regelmatig dat 

politici aan hem of aan één van zijn journalisten inzage gaven in belangrijke documenten. Zo 

kon De Standaard in primeur het autowegenplan van minister Jos De Saeger inkijken net 

omdat de relatie tussen De Saeger en De Smaele zo goed was.
506

 Jos De Saeger die ook wel in 

deze periode ‘de betonmens’ werd genoemd zorgde voor een piek in de aanleg van snelwegen 

in België dankzij zijn investeringsprogramma van de jaren 1966-1971.
507

 Op amper enkele 

jaren tijd wist deze minister van Openbare Werken een uitgebreid net van autosnelwegen aan 

te leggen dat België bijna volledig ontsloten heeft. Bovendien moderniseerde en beveiligde hij 

de verkeersinfrastructuur door onder andere extra praatpalen te plaatsen.
508

 Dit was dringend 

nodig enerzijds omdat er zich een duidelijke stijging in het aantal voertuigen manifesteerde en 

anderzijds omdat de economie en dan vooral  de transportsector nood hadden aan een beter 

uitgebouwd wegenstelsel, zeker in Wallonië. De publieke opinie schreeuwde dan ook via de 

kranten om een snelle en doeltreffende aanpak. Het autowegenplan dat De Saeger opstelde en 

dat 205 miljard BEF zou kosten had als doel dit probleem krachtig aan te pakken. In zijn 

‘rollend vijfjarenprogramma’ stelde hij drie prioriteiten voor.
509

 Ten eerste was er de 

dringende aanpak van de werkzaamheden aan de snelwegen in Wallonië en aan de E3 (nu 

E17). Deze wegen moesten worden verhard. Ten tweede werd een plan opgevat om nieuwe 

radiaal uitstralende snelwegen vanuit Brussel naar de verschillende belangrijkste steden aan te 

leggen zoals de E19 richting Antwerpen en de E40 richting Luik. Een derde punt vormde de 

aanleg van snelwegen in belangrijke agglomeraties zoals Antwerpen en Brussel.
510
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Het initiatief ‘De groep van Acht’ 

 

In de jaren zestig ontstond er bovendien een uitzonderlijk initiatief van samenwerking tussen 

De Standaard en enkele Vlaamse CVP-politici op aansturen van De Smaele namelijk de 

‘Groep van Acht’.
511

 Het organisatorisch en programmatorisch unitaire karakter van de CVP 

zorgde ervoor dat het zwaartepunt en de beslissingsmacht van de partij bij het Nationaal 

Comité lag en dat de Vlaamse en Waalse vleugel die samen dit comité vormden afzonderlijk 

geen beslissingsmacht hadden. Toch bracht de Vlaamse vleugel met onder andere Louis 

Kiebooms, Geeraard Van Den Daele en Jan Verroken de Vlaamse eisen terug op de politieke 

agenda. Zij ijverden voor het stopzetten van de repressie. Daarnaast hadden ze ook oog voor 

de naleving van de taalwetgeving en vochten ze de resultaten van de taaltellingen van 1947 

aan. Deze Vlaamse CVP-kamergroep werd bovendien door de verruiming van de partij twee 

jaar later versterkt met verschillende ontevreden Vlaams-nationalisten die hun weg naar de 

CVP partij hadden gevonden.
512

 Zij konden echter moeilijk hun stempel drukken op het 

paritair samengestelde Nationaal Comité van de CVP. Daarom voelden ze zich genoodzaakt 

om meer autonomie te creëren voor hun fractie binnen de partij. 

  De rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van de ‘Groep van Acht’ kwam er na 

een misverstand rond artikel 86 van de Eenheidswet die voorzag in de samenvoeging van 

gemeenten. De Vlamingen vreesden dat deze fusie van gemeenten een uitbreiding van Brussel 

zou inhouden maar eigenlijk gold deze regeling niet voor agglomeraties zoals Brussel.
513

 

Deze wet was tot stand gekomen onder druk van een torenhoge werkloosheid met als doel te 

zorgen voor economische expansie, sociale vooruitgang en een financieel herstel van België. 

De Vlaamse fractie van de CVP zou nu, zoals volgt, uit dit misverstand over de Eenheidswet 

geboren worden.
514

 

  Jan Verroken bracht verschillende Vlaamse verenigingen en voormannen van de 

Vlaamse katholieke pers op de hoogte van het feit dat het Vlaamse protest tegen artikel 86 een 

misverstand was. Er was duidelijk nood aan een initiatief om dit incident uit te klaren en de 

campagne tegen deze wet stop te zetten. In een persoonlijk gesprek met Albert De Smaele op 

diens bureau bracht Verroken hem van de toestand op de hoogte. De directeur-generaal 
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besloot onmiddellijk de campagne stop te zetten in zijn eigen kranten.
515

 De Smaele reageerde 

snel en besliste een vergadering te organiseren op zijn kosten om de misverstanden uit te 

klaren. Voor de directeur-generaal was het bovendien duidelijk dat er een mechanisme moest 

komen dat dergelijke misverstanden in de toekomst zou vermijden. Om dit te realiseren paste 

de directeur-generaal één van zijn meest gebruikte technieken toe en nodigde hij, volgens Jan 

Verroken, Vlaamse prominenten zoals Jos De Saeger, Geeraard van Den Daele en de 

gebroeders Van Cauwelaert uit in het restaurant Les Trois Canards in Dilbeek in december 

1960. Onbewust hielp De Smaele zo de ‘Groep van Acht’ te ontstaan. Een blijvende vorm van 

wisselwerking tussen pers en politiek werd zo geboren.
516

 

 De uitkomst van dit geanimeerd diner was de oprichting van de ‘Groep van Acht’ die 

bestond uit vier CVP-senatoren en vier CVP-kamerleden van de Vlaamse fractie. Deze 

geboorte werd heugelijk toegejuicht in de berichtgeving van de krant De Standaard die blij 

was met de oprichting van een strijdende Vlaamse parlementsgroep.
517

 Volgens Verroken was 

het voornaamste doel van deze groep om namens de Vlaamse parlementairen de contacten 

met de apolitieke Vlaamse Beweging enerzijds en de Vlaamse pers anderzijds te verzorgen. 

Door dit initiatief konden alle Vlaamse zorgen en bekommernissen worden uitgesproken en 

doorgegeven.
518

 Drie bijkomende redenen voor de vorming van dit contactcomité waren de 

poging van de CVP om een brug te slaan naar de linkse flaminganten, een betere 

communicatie tussen de Vlaamse CVP-Kamergroep en de Vlaamse CVP-Senaatsgroep tot 

stand te brengen en eenheid van actie tussen de partijleiding en de parlementsfracties te 

creëren.
519

 De groep stelde ook het doel voorop om voortaan in aangelegenheden waarbij de 

belangen van het Vlaamse Volk op het spel stonden, zelfstandig beslissingen te nemen en 

rechtstreeks met de formateur of de regering te onderhandelen. Uit het verleden was immers 

gebleken dat over belangrijke Vlaamse kwesties zoals de Brusselse rand er intern in de partij 

geen eensgezindheid kon worden bereikt. Door de nauwere samenwerking tussen de Vlaamse 

CVP-verkozenen kon de fractie ook meer een verschil maken binnen de Belgische politiek.
520
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  In de ‘Groep van Acht’ zaten aanvankelijk de prominenten van de partij die nieuwe 

initiatieven hadden genomen in de Vlaamse kwesties. Voor de kamer zaten Alfons Verbist, 

minister van Volksgezondheid en Gezin onder de regering Spaak II, Geeraard Van Den Daele 

en Leo Lindemans, ijveraars voor de taalwetten en taalnaleving en Jan Verroken in dit 

contactcomité. Zij werden ook wel de Vlaamse voorvechters van de CVP genoemd en hadden 

zich reeds in de jaren vijftig geprofileerd als de steunpunten voor de Vlaamse eisen.
521

 In 

1963 zette zij zich onder andere in voor een volledige tweetaligheid in de administratie van de 

Brusselse agglomeratie en de Centrale administratie.
522

 Later kwamen er senatoren bij de 

groep: August De Boodt, Jos Custers, Aloïs Sledsens en Robert Vandekerkckhove 

vervoegden de groep. Robert Vandekerckhove correspondeerde van 1962-1969 met tal van 

prominenten zoals ministers, partijvoorzitters en verenigingen van de Vlaamse Beweging. De 

terugkomende onderwerpen waren onder andere de universitaire expansie en de scherpe 

tegenstelling tussen Vlamingen-Walen. Met De Smaele had Vandekerckhove geen 

persoonlijk contact via brieven.
523

 Later werd Leo Lindemans vervangen door Jos De Saeger, 

Alfons Verbist door Louis Kiebooms, Geeraard Van Den Daele door Albert De Gryse en Jos 

Custers door Karel Van Cauwelaert.
524

 Eén van hun eerste acties was het ondertekenen van 

een petitie waarbij zij zich akkoord verklaarden om enkel de nieuwe regering in 1960 te 

steunen indien deze regering op het ministerieel vlak de Vlaamse culturele aangelegenheden 

gelijkwaardig aan de Franstalige zou behandelden en indien er in de ministerraad evenveel 

Vlaamse als Franstalige ministers zouden zitten.
525

De groep vergaderde in de jaren zestig 

wekelijks om snel te kunnen inspelen op de actualiteit. Zij deden ook zelf concrete voorstellen 

waarbij zij de andere leden van hun partij betrokken. Zo nodigde de Groep van Acht de 

overige CVP-kamerleden uit om op 27 maart 1961 te vergaderen over het ontwerp van het 

nieuwe Vlaamse regeringsprogramma.
526

 Het was vooral deze vernieuwde Groep van Acht 

die volgens Hugo De Ridder kon rekenen op een quasi onvoorwaardelijke steun van De 

Standaard voor hun projecten. Ook Manu Ruys bevestigde dat de permanente contacten voor 

een sterke vertrouwensrelatie zorgden zonder dat de krant ooit haar onafhankelijkheid uit het 
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oog verloor en louter een CVP spreekbuis werd.
527

 Zij behoorden bijna allemaal tot de 

‘Vrienden van het huis’ en waren daardoor regelmatig te gast bij Albert De Smaele voor 

overleg.
528

 Door de gemeenschappelijke strijd die zowel De Standaard als de ‘Groep van 

Acht’ voerden vonden de twee groepen elkaar regelmatig. Een voorbeeld van de relatie tussen 

de groep en De Standaard is het feit dat Jan Verroken zelf op de redactie van De Standaard 

steun kwam vragen voor zijn voorstel om Komen en Moeskroen over te hevelen naar 

Henegouwen en voor zijn plan in 1963 om de grenzen van de Brusselse agglomeratie 

definitief vast te leggen.
529

 

  De band die de Groep van Acht met de pers onderhield was dus niet enkel om 

informatie uit te wisselen maar ook om invloed en steun voor hun projecten te vergaren. Dit 

deden zij overigens ook bij andere kranten maar vooral bij De Standaard die ondertussen de 

eerste kwaliteitskrant van Vlaanderen was geworden.
530

 Het einde van deze drukkingsgroep 

wordt in de literatuur vaak gesitueerd in januari 1966. Het 21
e
 nationale congres van de CVP-

PSC gaf toen aan de Vlaamse en de Waalse fractie meer autonomie. De Groep van Acht werd 

daarop geschrapt. Toch was dit niet het echte einde van deze groep, zoals ook in het artikel 

van Beke en Van Nieuwenhuyse wordt gesteld. De wederzijdse communicatie die uitgegroeid 

was tot een milde vorm van samenwerking met de pers was nog niet ten einde gekomen. 

Volgens verschillende prominenten van De Standaard moest het hoogtepunt van wederzijdse 

steun zelfs nog komen, namelijk in 1968, met Leuven Vlaams. Hugo De Ridder getuigde dat 

in deze strijd voor Leuven Vlaams De Smaele onvoorwaardelijk achter Jan Verroken en zijn 

groep stond. Achter de schermen vergaderde De Smaele met bisschop De Smedt in de hoop 

zo het verzet van de bisschoppen tegen een splitsing te doorbreken. De Smaele drukte 

Verroken ook op het hart dat De Standaard de regering Vanden Boeynants en ook de Groep 

van Acht niet meer zouden steunen indien er geen splitsing van de universiteit kwam.
531

   

  Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Groep van Acht was te zorgen 

voor druk op het parlement om iets te ondernemen omtrent de taalwetgeving. Omdat de 

Vlaamse CVP-fractie op dit terrein zo sterk focuste in het parlement en dankzij het feit dat 

hun campagne fel werd toegejuicht in De Standaard kon dit stuk van de taalwetgeving 

eindelijk in 1971-1973 worden afgerond. Deze wet legde de taalgebieden vast in artikel vier 
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van de grondwet en zorgde ervoor dat deze enkel kunnen worden gewijzigd met een 

bijzondere meerderheid. Deze wet maakte een einde aan de zogenaamde taaltellingen en legde 

hiermee de taalgebieden vast. Een belangrijk gevolg van deze wetgeving was het ontstaan van 

de drie cultuurgemeenschappen die elk bevoegdheden van het Belgische niveau kregen 

bijvoorbeeld qua cultuur. Onder andere volksvertegenwoordiger Jan Verroken had vooraf, in 

samenspraak met De Standaard, telkens weer de onrechtvaardige situatie van de taaltellingen 

op de politieke agenda geplaatst. De taaltelling bepaalde dat wanneer een meerderheid van de 

inwoners van een gemeente Franstalig was geworden, deze gemeente in haar geheel als 

Franstalig moest worden geklasseerd. In de jaren zestig interpelleerde Verroken regelmatig 

ministers over deze kwestie.
532

 Een voorbeeld hiervan was de interpellatie van premier 

Eyskens op 17 november 1959 naar aanleiding van ministeriële uitspraken omtrent de 

taalpolitiek en talentelling. Daarin riep Verroken op om een einde te stellen aan deze 

maatregel. Manu Ruys getuigde dat hij in deze periode bijna dagelijks contact had met de 

Groep van Acht. Er werd samen een strategie uitgedacht. Daar werd niet altijd over 

geschreven in de krant omdat de Franstaligen ook de Vlaamse pers lazen en voor sommige 

ideeën moest het element van de verrassing overeind blijven. Er werd afgesproken om te 

interpelleren en wetsvoorstellen in te dienen die zouden gesteund worden door de krant. Over 

wie, wat precies en wanneer moest doen werd op deze informele bijeenkomsten gepraat.
533

  

  Het is dus duidelijk dat er een sterke wisselwerking ontstond tussen De Standaard en 

de politiek. Zoals de theorie van Blumer en Gurevitch stelt hadden beiden eigen doelen die ze 

hoopten via elkaar te realiseren. De Vlaamse CVP-politici hadden De Standaard nodig om de 

Vlaamse eis voor de afschaffing van de taaltellingen te realiseren. Omgekeerd had De 

Standaard de politici en hun informatie nodig om diezelfde doelstelling steeds weer onder de 

aandacht te brengen van de publieke opinie en de politiek. Beiden koesterden verwachtingen 

voor wie welke rol moest spelen om dit punt telkens weer op de politieke agenda te plaatsen. 

De Vlaamse CVP-fractie streed ervoor in het parlement via interpellaties terwijl De 

Standaard het gegeven in de krant steeds weer onder de aandacht bracht. Deze interactie kon 

natuurlijk enkel ontstaan en gevoed worden dankzij een gemeenschappelijke cultuur, waarden 

en doel waar beiden naar werkten. 
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5. BESLUIT 

 

Een volledige biografie schrijven over een persoonlijkheid binnen het bestek van één jaar was 

een utopie. Het bleek onmogelijk om al de facetten en eigenschappen van De Smaele te leren 

kennen en te doorgronden. Het was dus meer dan een uitdaging om zo’n veelzijdige figuur in 

kaart te brengen. Toch had het schrijven van dit biografisch portret meer dan zijn nut. Er is 

niets beter dan het verrichten van een microstudie om de grote lijnen en evoluties van een 

geschiedenis te begrijpen, te illustreren en te doorgronden. Een individu is immers dé actor bij 

uitstek van collectieve initiatieven, vernieuwing en verandering. Het verhaal van De Smaele 

bleek bovendien lijnen te trekken naar alle domeinen van de toenmalige samenleving: het 

religieuze, sociale, economische en politieke domein.  

  In dit algemeen besluit werd eerst nagegaan welke idealen De Smaele in zijn jeugd 

met zijn engagementen verwierf en hoe hij er in zijn latere carrière mee omging. Verder werd 

er een analytische synthese gemaakt die de figuur van Albert De Smaele en zijn economische 

en politieke activiteiten schetste in drie perioden: de beginjaren van de Standaardgroep in 

1947-1958, de opmars van de onderneming in 1958-1968 en het toppunt van invloed in 1968-

1976. Tot slot werd er nog ingegaan op de concrete rol van De Smaele in de wisselwerking 

tussen pers en politiek. 

 

De idealen: een katholieke, Vlaamse en sociale reflex 

 

Tijdens zijn jeugd legde Albert DeSmaele de basis voor zijn normen, waarden en ambities. 

Hij wist een indrukwekkend relationeel en breed symbolisch kapitaal te vergaren zodat hij 

uitgroeide tot een belangrijke speler op het publieke, economische en politieke veld van het 

België van de jaren 1960-70. Het kapitaalconcept gaat terug naar de Franse socioloog en 

filosoof Pierre Bourdieu en zijn veldtheorie. Daarnaast was de invloed van toevallige 

omstandigheden, ontmoetingen en van zijn eigen persoonlijkheid niet weg te denken uit dit 

relaas. Maar wat waren nu precies die idealen die De Smaele leerde kennen in zijn jeugd en 

die zo’n invloed hadden in zijn carrière?  

  Ten eerste was er de katholieke reflex.Via zijn engagmenten in de KSA-Jong- 

Vlaanderen, het KVHV, Universitas en zijn Ozanamkring kwam De Smaele in contact met de 

idealen van de Katholieke Actie van paus Pius XI (1922-1939). Deze antimodernistische paus 

wilde een katholiek réveil bewerkstelligen in alle onderdelen van de samenleving. Binnen 

deze groepering was er een sterk engagement weggelegd voor leken. Ook De Smaele, die 
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gouwhoofdman van de Kerels was gaf hieraan gehoor door zich eerst actief in te zetten binnen 

de katholieke jeugdbeweging en later in 1942 door een eigen caritasgroep, de Ozanamkring 

Aalst, op te richten. Hij ging dus mee in het ideaal dat echte devotie zich bewijst door daden. 

Ook binnen Universitas engageerde De Smaele zich om de katholieke boodschap uit te dragen 

bij zijn medestudenten. Hij leerde hier de waarde van het christelijk personalisme kennen, 

waarbij gesteld wordt dat een mens zichzelf het best definieert en realiseert in de kwaliteit van 

zijn relaties met zijn medemensen. Ook in het KVHV was er oog voor caritaswerk bij de 

minderbedeelden. De Smaele hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog mee aan het oprichten 

van een tehuis voor weesjongens en organiseerde als algemeen voorzitter het ‘Krabbelshof’, 

een kolonie voor ondervoede stadskinderen. Dit katholieke ideaal nam hij mee naar De 

Standaard die het in haar propaganda mee verdedigde bijvoorbeeld tijdens de schoolstrijd. 

 Daarnaast kreeg De Smaele ook een Vlaamse reflex. Deze Vlaamse sympathie kreeg 

hij reeds van thuis mee via zijn vader, Arthur De Smaele die aanhanger was van het sapisme 

van CVP-politicus en minister Gustaaf Sap. Verder had ook de KSA-Jong-Vlaanderen oog 

voor de Vlaamse eisen. In 1937 had de beweging, door het opstellen van haar 

Guldensporenprogramma immers besloten om naast de Katholieke Actie ook te ijveren voor 

de Vlaamse bekommernissen. Het religieuze ideaal van de Katholieke Actie kreeg zo een 

Vlaamse, culturele en politieke dimensie. De Smaele werd een vaandeldrager van de Vlaamse 

zaak maar was nooit een actieve voorvechter. Hij profileerde zich liever als een berekende 

organisator dan als een propagandist. Ook aan de univeristeit ontwikkelde hij zijn sympathie 

voor de Vlaamse zaak via het KVHV en Universitas.Van zijn mentor professor Albert 

Dondeyne (1901-1985) leerde De Smaele het belang van het ontwikkelen van een globaal 

verrijkende Vlaamse opvoeding. Een volk kon immers pas groot en sterk zijn en cultuur 

voortbrengen indien zij eerst haar taal, cultuur en geschiedenis kent en beheerst, aldus 

Dondeyne.  

 Tot slot was er ook nog de ontwikkeling van een sociale reflex. Dit had niets te maken 

met het socialisme en al helemaal niets met het communisme. Het ging eerder om de 

ontwikkeling van naastenliefde in de praktijk gebracht onder de vorm van zorg voor de 

zwakkeren en het realiseren van een algemene volksverheffing, in een tijd waarin een 

paternalistische houding nog helemaal aanvaard werd.. Ten eerste deed De Smaele, eerst 

binnen het KVHV en later binnen zijn eigen Ozanamkring, aan caritaswerk. Hij bezocht 

daarbij de armen en probeerde hun vaak materiële noden te verhelpen, vooral tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. De Smaele was ook zeer begaan met het idee van het ontwikkelen van 
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een verrijkende Vlaamse cultuur. Eén van zijn eerste persoonlijke initiatieven was de uitbouw 

van een boekencentrale in Aalst voor de minder begoede Vlaamse arbeidersjeugd. De boeken 

die daar werden verkocht of verhuurd dienden, vanuit dat paternalistisch ideaal van 

volksverheffing, interessant, opvoedend, leerrijk en geschikt zijn. Dit paternalisme paste De 

Smaele later als directeur-generaal van de Standaardgroep ook toe. Hij ondersteunde de 

ontwikkeling en de groei van eigenwaarde bij zijn personeel. In economisch zwakkere tijden 

was hij dan ook niet geneigd om werknemers te ontslaan. Als een echte patroon waakte hij 

over zijn personeel om zo bij te dragen aan de Vlaamse volksverheffing. Dit idee kwam 

bovendien ook terug bij de uitbouw van de redacties van zowel De Standaard als het 

Nieuwsblad in 1947. Ook het Nieuwsblad moest oog hebben voor meer dan de louter 

populaire of locale thema’s. Politiek en economie kwamen dus, net vanuit deze invalshoek, 

ook aan bod in het Nieuwsblad. 

 Daarnaast bouwde De Smaele een indrukwekkend relationeel kapitaal op. Hij kende 

de latere rector van de Katholieke Universiteit Piet De Somer en de latere CVP-

volksvertegenwoordiger Jan Verroken via de KSA-Jong-Vlaanderen. Tijdens zijn studies en 

via Universitas leerde hij bovendien ook zijn toekomstige vrouw, Godelieve Sap, kennen. Zij 

was de dochter van minister en Standaard-eigenaar Gustaaf Sap (1886-1940). Dit relationeel 

kapitaal gaf De Smaele de mogelijkheid om verschillende intellectuele uitdagingen aan te 

gaan. Zo wist hij vroeger uit zijn legerdienst terug te keren om aan de slag te gaan op het 

kabinet van UDB-minister Jacques Basyn (1901-1982). Daarna deed hij ervaring op als 

advocaat aan de Brusselse balie, net zoals zijn verloofde. Zijn ambities aan de balie werden 

echter doorkruist doordat zijn toekomstige schoonmoeder, Antoinette Sap-Gylsen, betrokken 

geraakte in een woelige overnamestrijd met de N.V. De Gids over de publicatierechten van 

De Standaard en Het Nieuwsblad-De Sportwereld. Zo barstte een juridisch steekspel los 

tussen N.V. De Gids en N.V De Standaard. Uiteindelijk wist De Smaele het laken naar zich 

toe te trekken met een legendarisch geworden speech voor de werknemers. Hij nam dus 

persoonlijk het heft in handen en durfde risico’s te nemen waarbij hij veel agency vertoonde. 

Ook in de rechtbank won de Standaardgroep uiteindelijk het pleit. Op 1 mei 1947 verscheen 

de krant De Standaard terug in haar oorspronkelijke vorm. Omdat oud-directeur Ferdinand 

Van Den Eynde niet meer leefde, plaatste de raad van bestuur Albert De Smaele aan het hoofd 

van de onderneming.  
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De talrijke ambities van een invloedrijke krantenmagnaat 

 

In de beginjaren van de Standaardgroep (1947-1958) was het krantenbedrijf geen belangrijke 

speler in het economische en politieke veld. In 1947 had de groep slechts twee krantentitels, 

De Standaard en Het Nieuwsblad-De Sportwereld en twee tijdschriften, Ons Volk en Ons 

Volkske. Deze werden gedrukt in de drukkerij van de onderneming, N.V. Periodica. Het 

stigma van collaboratiekrant verklaart waarom de krant vooralsnog geen rol van betekenis 

speelde. Tot 1950 stond De Smaele daarom geïsoleerd. De weinige relaties die hij opbouwde 

waren eerder persgerelateerd. Maar nog meer dan de onwil van de politiek om te praten met 

de man achter de ‘zwarte’ krant ,was de eerder afstandelijke houding van De Smaele zelf 

tegenover de politiek hiervoor verantwoordelijk. Op deze manier hoopte hij beïnvloeding 

tegen te gaan en zijn bedrijf rustig de kans te geven te groeien en sterker te worden. Het 

gevolg was dat De Smaele geen rol van betekenis kon spelen in de koningskwestie. De 

Standaard had daar, met De Smaele op kop, partij gekozen voor Leopold III die uitgroeide tot 

het symbool van de strijd tegen de repressie. Uiteindelijk zou deze kwestie niet het gewenste 

resultaat opleveren voor De Standaard omdat Leopold III onder druk van zijn tegenstanders 

troonafstand deed ten voordele van zijn zoon Boudewijn. Omdat hij hier geen rol van 

betekenis had kunnen spelen en aagezien zijn bedrijf ondertussen veel sterker stond, besefte 

hij dat het tijd werd om zijn krant en zichzelf meer op de kaart te zetten. Als directeur-

generaal zocht hij meer en meer contact, eerst en vooral met de CVP. De krant steunde 

immers deze partij tegen de liberalen en de socialisten in het kader van de 

levensbeschouwelijke strijd die haar climax kende met de schoolstrijd. 

   In de jaren vijftig heerste er echter een aanstekelijk ondernemingsklimaat in België 

dat ook De Smaele niet onberoerd liet. Zijn bedrijf had haar plaats opgeëist binnen het 

perslandschap en ondanks de eerdere moeilijkheden had hij een professionele redactie weten 

samen te stellen. Binnen de Standaardgroep groeide hij uit tot dé leidersfiguur die evenwel 

nauw samenwerkte met de voorzitster van de raad van beheer, zijn schoonmoeder Antoinette 

Sap-Gylsen. In samenspraak met de raad van beheer, kon De Smaele de visie, de inhoud en de 

organisatie van de krantengroep bepalen. Het professionaliseren van zijn bedrijf door het 

toepassen van vernieuwende managementtechnieken, overgewaaid uit de Verenigde Staten, 

was één van zijn eerste verwezenlijkingen. Zo voerde hij onder andere een rationalisatie van 

de personeelsdienst door in de jaren 1950. Daarnaast startte hij ook met de expansie van zijn 

bedrijf. Met de overname in Vlaanderen van achtereenvolgens Het Handelsblad, Het Nieuws 
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van den dag, ’t Vrije volksblad en De Gentenaar-De Landwacht en hun bijbehorende 

vennootschappen en drukkerijen breidde hij de Standaardgroep succesvol uit. 

 Het debat rond de persconcentratie en de negatieve gevolgen daarvan voor de 

democratie  maakten het in de jaren vijftig in Vlaanderen wel steeds moeilijker om nog verder 

uit te breiden. Daarom besloot De Smaele nieuwe markten in Wallonië en Frankrijk aan te 

boren. Bovendien konden de adverteerders die de belangrijkste inkomstenbron waren voor de 

onderneming  op die manier een steeds groter publiek bereiken en hun investeringen rendabel 

maken. De Waalse markt werd als eerste onderzocht. Om meer inzicht te krijgen liet hij zich 

hierbij adviseren door de directeur van La Dernière Heure en La Libre Belgique, Maurice 

Brébart, één van de weinige echte vrienden van De Smaele. De directeur-generaal besloot om 

in 1953 de N.V. Mirax in Brussel op te richten om van daaruit Franstalige weekbladen zoals 

Chez Nous te publiceren. Naast de oprichting van een eigen vennootschap, sloot hij ook 

enkele conventies met bestaande ondernemingen om nauwer samen te werken. De 

belangrijkste daarvan was deze met Raymond Leblanc, eigenaar van de S.A. Les Editions du 

Lombard, de uitgeverij van het weekblad Kuifje-Tintin. Deze ‘vriendelijke’ overnames waren 

typisch voor het beleid van De Smaele die zonder de praktische leiding van elke groep op zijn 

eigen schouders te nemen toch zijn marktaandeel gestaag kon uitbreiden. 

  In Frankrijk werden ook N.V. ’s overgenomen of gesticht. Vooreerst was er  de S.A. 

Unide die onder andere een Franse versie van het tijdschrift Chez Nous uitgaf. Om deze 

vennootschap te ondersteunen werden twee drukkerijen overgenomen: de S.A. Editions de 

Montsouris in Massy en de S.A. des Imprimeries de Chatelaurdren. De Smaele reisde vaak 

naar Parijs om de ontwikkelingen in de Franse vestigingen op de voet te volgen en de 

moderniseringen die hij in België had toegepast ook hier in te voeren. Wanneer hij niet 

aanwezig kon zijn, was er de overkoepelende N.V. Interdeco in Parijs die bestond uit zijn 

zaakwaarnemers. Hij ging dus geen enkele opportuniteit uit de weg en dit leverde hem een 

indrukwekkend, zelfs Europees getint, persbedrijf op met uitlopers in andere industrietakken 

zoals bijvoorbeeld de toeristische sector. 

  Deze uitbreidingen zetten de directeur-generaal ertoe aan om toenadering te zoeken 

met de CVP vooral dan met die leden met een Vlaamse reflex zoals Jan Verroken. De 

geslaagde verruiming van de CVP werd door De Smaele toegejuicht omdat hij absoluut 

gekant was tegen het oprichten van een aparte nationalistische partij. Politici begonnen De 

Smaele nu ook steeds meer te erkennen als een brugfiguur en dé sterke man achter De 

Standaard. Deze contacten zorgden ervoor dat de partij kon rekenen op een voorwaardelijke 
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steun van de krant, zeker in levensbeschouwelijke kwesties. De Smaele werd zelfs gevraagd 

om gecoöpteerd senator voor de partij te worden in 1958. Hij bedankte echter voor deze 

functie. Twee jaar later zou hij wel namens de CVP zetelen in de raad van beheer van de 

toenmalige BRT en actief deelnemen aan het debat over de plaats van de radio, de televisie en 

de kranten in het brede medialandschap. 

 

 In de jaren 1958-1968 startte de echte opmars van de onderneming. De uitbreidingen van de 

groep vroegen in de jaren zestig om een steeds betere en modernere organisatie. Zo voerde De 

Smaele als eerste Belgische ondernemer de computer in binnen de perswereld om het 

productieproces te vergemakkelijken en te versnellen. Naast technologische innovaties 

drongen ook organisatorische vernieuwingen zich op. Omdat De Smaele zich steeds meer 

moest bezig houden met organisatorisch, praktisch en leidinggevend werk, werd een 

duidelijkere bedrijfsstructuur opgezet. De Smaele wilde bovendien ook zijn invloed op De 

Standaard behouden. Hij bedacht daarvoor het systeem van de tweewekelijkse 

redactielunches. Zo kon hij het overzicht bewaren en de inhoud en de visie van de krant op de 

politieke actualiteit mee vorm geven. Daarnaast hielp hij via visieteksten en toespraken mee 

aan het vorm geven van de uitbouw van het bedrijf. Hiermee is nog maar eens de 

veelzijdigheid van De Smaele bewezen die naast bestuurder, beheerder en directeur-generaal 

ook nog tijd maakte om na te denken over de gewenste koers die de onderneming moest 

varen. 

  Op het einde van de jaren zestig kon de Standaardgroep zich door al deze 

vernieuwingen met enige trots de grootste uitgeverij van dag- en weekbladen en het grootste 

drukkerijcomplex van het land noemen. De Smaele ging, steunend op dit succes, verder op de 

ingeslagen weg en werkte aan zijn persoonlijk netwerk. Vooral binnen de CVP kreeg hij 

verschillende kennissen zoals de Vlaamse volksvertegenwoordigers Geerard Van Den Daele 

en  Leo Lindemans. De Smaele zorgde rechtstreeks mee voor het ontstaan van een hechtere 

Vlaamse CVP-fractie door mee te werken aan het project van de ‘Groep van Acht’, die zich 

specifiek inzette voor de realisatie en de uitbouw van de taalwetgeving. Daarnaast had hij ook 

contacten met premiers zoals Gaston Eyskens, Paul Vanden Boeynants en met partijvoorzitter 

en latere Eerste Minister Théo Lefèvre. Na het schoolpact van 1958 werden zijn contacten 

bovendien ook pluralistischer via prominenten uit de socialistische partij zoals Edmond 

Leburton, André Cools en Henri Simonet en uit de liberale partij zoals Willy De Clercq, Frans 

Grootjans en Omer Van Audenhove. Dit deed hij om zijn onafhankelijkheid te bewaren maar 
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ook omdat zijn lezerspubliek steeds pluralistischer werd. Daarnaast bouwde hij ook contacten 

uit met de economische en financiële wereld zoals met voorzitter Louis Camu van de Bank 

van Brussel, onderdirecteur Jacques Fontaine van de Bank van Zwitserland en voorzitter 

Maurice Naessens van de Bank van Parijs en de Nederlanden. Ook de verschillende 

voorzitters van de Société Générale waren geen onbekenden. Bovendien was De Smaele één 

van de vele beheerders van het VEV. In de socio-economische verenigingen zoals het 

Davidsfonds en de Vlaamse Volksbeweging was hij daarentegen veel minder actief. De 

Smaele ijverde liever via zijn krant voor de Vlaamse zaak dan via externe pressiegroepen. Dit 

wel echter niet zeggen dat deze groepen en hun programma’s geen aandacht kregen in de 

krant, integendeel. 

 

Het absolute hoogtepunt van invloed en macht van de N.V. De Standaard viel in de periode 

1968 tot 1976. Ook toen bleef De Standaardgroep uitbreiden. Eén van de meest omstreden 

overnames van De Smaele was het tijdschrift Pourquoi Pas in 1973. Samen met één van zijn 

zakenpartners, Josi, die werkzaam  was in de verzekeringssector en de perservaring van De 

Smaele goed kon gebruiken, richtte hij hiertoe de S.A. Sodegeprima op. Dit was een 

persoonlijke vennootschap die los stond van de Standaardonderneming. Het is een uiterst 

opmerkelijk feit dat De Smaele die bekend stond voor zijn Vlaamse reflex, investeerde in een 

francofoon en satirisch tijdschrift dat in het verleden er niet voor had teruggedeinsd de 

Vlaamse eisen op een denigrerende tot polemische wijze op de korrel te nemen. De Smaele 

wilde het imago van dit tijdschrift echter veranderen. Hij zag deze investering als een 

opportuniteit om meer grip te krijgen op de Waalse tijdschriftenmarkt. Bovendien was dit 

voor hem een uitgelezen kans om een Vlaamse stem te laten horen binnen de Waalse opinie 

om deze correcter te informeren over de Vlaamse eisen en hun gevolgen.  

  In deze periode bereikte ook het netwerk van De Smaele zijn hoogtepunt. Hij had 

contacten met de drie opeenvolgende premiers van deze periode namelijk Gaston Eyskens, 

Edmond Leburton en Leo Tindemans. Daarnaast had hij ook voeling met de politiek via zijn 

twee schoonbroers, Jan Piers en André Vlerick. Met Piers had De Smaele een vrij goede band 

en met hem wisselde hij van gedachten via brieven. Met Vlerick had De Smaele een veel 

moeilijker relatie, zeker in de jaren zeventig toen zijn schoonbroer openlijk kritiek begon te 

geven op het expansiebeleid van De Smaele. 

 In de zomer van 1976 kwam er plots een einde aan het tijdperk De Smaele. De 

Standaardgroep kwam terecht in een pijnlijk faillissement en werd vervolgens overgenomen 
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door de Vlaamse Uitgeversmaatschappij. De reden voor deze faling is meervoudig. Ten eerste 

was er het slechte economische klimaat door de papierschaarste en door de hoge inflatie die 

via de loonindexering de uitgaven van de groep fors de hoogte injoegen. Daarnaast bleek de 

politieke wereld ook niet gehaast noch bereid alles uit de kast te halen om de Standaardgroep 

te redden. De Standaardgroep kreeg in tegenstelling tot andere ondernemingen immers geen 

financiële ondersteuning. Bovendien bleek het besluit van de rechter waarbij de drukkerij 

N.V. Periodica  op 19 mei 1976 in faling werd gesteld gebaseerd op foutieve documenten. 

Tegenstanders van De Smaele daarentegen vermelden echter zijn spilzucht en wilde 

expansieplannen als reden voor het faillissement. Hoe dan ook, na het faillisement, trok De 

Smaele zich volledig terug uit de publieke sfeer. Hij stierf in april 2009.  

 

Zijn concrete rol in de wisselwerking tussen pers en politiek 

 

Voor het definiëren van de wisselwerking tussen de krantenmagnaat De Smaele en de politiek 

werd vertrokken vanuit het bredere debat tussen de Kritische mediatheorie en het 

pluralistische consensusmodel. Feit is dat De Standaard en ook De Smaele persoonlijk tot 

effectieve politieke actoren zijn uitgegroeid. Met hun concreet voorbeeld wordt duidelijk dat 

het pluralistische consensusmodel het debat wint. De Kritische mediatheorie stelt immers dat 

het establishment onherroepelijk en volledig aan de macht is en dus ook de media in haar 

macht heeft zodat deze media niet autonoom kunnen functioneren. Het pluralistische 

consensusmodel vertrekt ook vanuit een hechte band tussen de media, politiek en publieke 

opinie maar gelooft in de mogelijkheid van een relatieve onafhankelijkheid van de media 

tegenover de politiek, zoals ze ook gelooft in haar functie van waakhond van de democratie. 

De Smaele bracht zijn actiepunten, vaak de Vlaamse eisen zoals de vraag naar het beëindigen 

van de repressie, telkens weer op tafel. De sterkste voorbeelden van beïnvloeding zijn de 

suggesties die hij deed aan de formateurs om welbepaalde ministers en staatssecretarissen in 

hun regeringen op te nemen. Zo vroeg De Smaele in 1961 aan Theo Lefèvre, zijn schoonbroer 

Jan Piers een ministerpost te gunnen. Lefèvre ging hier echter niet op in. Daarnaast waakte De 

Smaele over de correctheid van het politieke bestel. Dit bleek duidelijk uit de RTT-affaire 

waarbij De Smaele rechtstreeks tot en met de premier, Edmond Leburton, onderhandelde en 

zijn invloed gebruikte om een staatssecretaris te laten ontslaan. Dit wordt ook duidelijk door 

de samenwerking met de ‘Groep van Acht’ binnen de Vlaamse CVP-fracties van Kamer en 
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Senaat. Deze politieke invloed wilde echter niet zeggen dat de krant of haar directeur-generaal 

hun onafhankelijke positie uit het oog verloren.  

 Het doel van al deze bijeenkomsten en contacten met politici was het uitwisselen van 

gedachten, vaak tijdens een aangename lunch of diner. De Smaele was dan een klankbord 

voor deze politici die zo hun ideeën konden aftoetsen. Om nieuwe relaties te leren kennen en 

om deze in stand te houden had De Smaele ook nog zijn eigen technieken en strategieën met 

de bedoeling zijn prioriteiten bovenaan de politieke agenda te plaatsen. Ten eerste waren er de 

colloquia, de debatten tussen prominenten uit de politieke, academische of economische 

wereld over een actueel en prangend probleem. Ten tweede waren er de politieke lunches 

voor het uitwisselen van gedachten maar ook voor concreet lobbywerk. Verschillende CVP-

kopstukken, ministers en voorzitters, en later ook socialistische en liberale politici werden als 

“Vrienden van het huis” hierop uitgenodigd. Ten derde was er de wederzijdse correspondentie 

via brieven, die De Smaele inzage gaven in hun dossiers of nieuwe wetsvoorstellen. Zo kreeg 

De Standaard van minister van Openbare Werken De Saeger de primeur voor diens 

investeringsprogramma voor nieuwe wegen in de jaren 1966-1971. 

  Het is hiermee dus overduidelijk dat De Smaele één van de meest invloedrijke 

Belgische persmagnaten van de twintigste eeuw was. Niet alleen bouwde hij een 

indrukwekkend imperium uit, hij was ook een belangrijk figuur in de Wetstraat. Zo wist De 

Smaele, naast zijn krant, uit te groeien tot een standaard in Vlaanderen.  
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6. ABSTRACT 

 

Albert De Smaele, born on the 18th of June 1921, is especially known as the editor of De 

Standaard and Het Nieuwsblad, both Flemish newspapers. As an all-round and powerful 

businessman he was much more than only the CEO of the Standaardgroup. He was already 

involved with politics and society, based on his youngish engagements. He dedicated himself 

to the Flemish emancipation, first as a member of the KSA-Jong Vlaanderen and later on 

behalf of the KVHV and Universitas. Moreover, he was also socially moved and founded his 

own Ozanamkring, in order to support the poor inhabitants of the city of Aalst. Whil at the 

university, he obtained several degrees, including Doctor of Laws, Bachelor in Thomistic 

philosophy and a degree in notaryship and politicial and social sciences. His marriage with 

Godelieve Sap, daughter of former Minister and owner of De Standaard Gustaaf Sap, would 

define the rest of his carrier 

  Aged twentysix, De Smaele was the leading man in the takeover battle between N.V. 

De Standaard and N.V. De Gids. In this legal wrangling, he defended the rights of his familie 

in law and tried to regain De Standaard. Due to his rhetorical talent, he was able to convince 

the staff to support him and through this he was able to resolve the takeover battle. 

Eventually, De Smaele would become the CEO of the Standaardgroup for more than thirty 

years. De Standaard would become, at the end of the sixties, an influential quality newspaper. 

As a Flemish entrepreneur who was not afraid of technologic innovations, he was able to 

strengthen his newspaper. Eventually he succeeded in building an impressive Flemish press 

imperium with later on even Belgian and European importance. But in the summer of 1976, 

the Standaardgroup went bankrupt because of the economic crisis in the 1970s. Afterwards 

Albert De Smaele disconnected himself from the everyday world and the media landscape, 

until his death in 2009.   

  Alongside his economic activities, De Smaele was also active in politics. His contacts, 

through colloquia, political lunches and correspondence, had a wide-ranging impact on many 

of the most important Belgian politicians. Relying on an impressive network, he was able to 

influence the agenda of the Belgian politics and influenced on that account the politicians, 

especially formateurs and ministers. The beginning of the “Group of Eight” is only one clear 

example of the political power of De Smaele behind the scenes. It is therefore appropriate to 

consider De Smaele as one of the biggest Belgian press tycoon of his time.  

(Aantal tekens: 284.282) 
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