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GelijkGeschakelde stemmen: 
officiële informatiemedia in 
bezet belGië 1940-1944

roel Vande Winkel

Toen in september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, haastte de Belgi-
sche regering zich een ministerie van Nationale Voorlichting op te richten.
(1) Het nieuwe ministerie moest erover waken dat nationale kranten de 
Belgische neutraliteitspolitiek niet schonden, met andere woorden dat ze 
geen der strijdende partijen voor het hoofd stootten. Het ministerie werd 
enkele maanden later weer opgedoekt. Maar de Belgische regering bleef tot 
aan de Duitse inval publicatieverbod opleggen aan dag- en weekbladen die 
politiek stelling namen tegen Frankrijk, Groot-Brittannië of Duitsland. Deze 
Belgische ingreep moet zeker niet geminimaliseerd worden, ze betekende 
een inbreuk op de persvrijheid, die nochtans grondwettelijk verankerd was. 
Dit was echter klein bier in vergelijking met de Duitse muilkorving van de 
Belgische pers na mei 1940. 
Tijdens de bezetting schakelden de Duitse overheden de geschreven pers 
(dag- en weekbladen), de gesproken pers (radio) en de gefilmde pers (film-
journaals) gelijk, zodat alle informatiemedia met dezelfde stem spraken. 
Hierbij maakten de nieuwe meesters natuurlijk gebruik van structuren die 
men sinds Hitlers machtsgreep (1933) in het eigen Rijk had opgebouwd.  
In bezet België was de Duitse controle op de informatiemedia zo groot, dat 
wie een ander geluid wou laten horen, wel moest ondergronds gaan om zijn 
mening te (kunnen) uiten. De Belgische sluikpers ‘dankt’ haar ontstaan dus 
onmiskenbaar aan de Duitse greep op de officiële pers. We kunnen de inhoud 
en functionaliteit van illegale pamfletten en kranten daarom enkel ten volle 
begrijpen tegen de achtergrond van dit officiële verhaal. 

Op 5 april 1943 bombardeerden Amerikaanse bommenwerpers Mortsel op klaarlichte dag. De actie was gericht tegen de lokale Erla-
fabriek, waar jachtvliegtuigen van de Duitse ‘Luftwaffe’ werden hersteld. De bommen troffen per vergissing echter vooral burgerbuurten 
en een school. Meer dan 900 burgers, onder wie ruim 200 kinderen, stierven. Het aantal slachtoffers was zo groot dat er één grote 
begrafenisdienst, gecelebreerd door kardinaal Van Roey, werd georganiseerd. Het bombardement bood Duitse propagandisten (en 
hun Belgische medewerkers) een uitgelezen kans om de ‘barbaarsheid’ van de geallieerden aan te vallen. 
Het Wehrmachtbericht van 6 april maakte expliciet melding van het bombardement. De ramp in Mortsel was in de Belgische pers (op 
last van de ‘Propaganda-Abteilung Belgien’ (PAB)) dagenlang voorpaginanieuws. In de berichtgeving werd met geen woord gerept 
over Mortsel, wel consequent over Antwerpen. Enerzijds om de omvang van het getroffen gebied te vergroten, anderzijds om de 
eigenlijke reden van het bombardement te verzwijgen. De aanwezigheid van een militair doelwit kon en mocht immers nooit aan bod 
komen. Het bombardement moest dus worden voorgesteld als een doelbewuste actie tegen onschuldige burgers. Enige overdrijving 
werd daarbij niet geschuwd: op 7 april 1943 sprak men van 2007 doden, de dag nadien van ’10.000’. (Universiteitsbibliotheek Gent)
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het duitse Voorbeeld: binnen- en buitenlandse 

propaGanda Van het derde rijk 

Het clichébeeld wil dat het Derde Rijk een strak georganiseerde staat met 
een piramidale structuur was. Aan de top van de piramide stond Führer Adolf 
Hitler, onmiddellijk daaronder stonden zijn trouwe ministers en generaals. 
Helemaal onderaan stonden de gewone burgers en soldaten. Binnen deze 
structuur had iedereen strikt afgelijnde bevoegdheden en taken. Dankzij 
een rechtlijnige ‘chain of command’ sijpelden Hitlers wil en bevelen pro-
bleemloos door tot het volk en het leger, die allebei tot het bittere einde 
geloofden in het onoverwinnelijke Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Dit blinde 
geloof in de Duitse overmacht was grotendeels de verdienste van de Duitse 
propagandaminister Joseph Goebbels.
Bovenstaand beeld van nazi-Duitsland is inmiddels achterhaald. Wetenschap-
pelijk onderzoek wijst uit dat de werkelijkheid veel complexer en genuanceer-
der was. Adolf Hitler bekleedde effectief een unieke positie aan de top van 
het Derde Rijk. Hij was een charismatische strateeg die zijn ondergeschikten 
stelselmatig overlappende taken en titels toekende. Dit leidde natuurlijk 
voortdurend tot bevoegdheidsconflicten, die enkel en alleen door de Führer 
konden worden opgelost. Zo ontstond een ‘georganiseerde chaos’, die Hitler 
verzekerde van een constante controle op de hoogste militairen, partijleden 
en politici. In onderlinge competitie deden die stuk voor stuk hun uiterste 
best om bij de Führer in een zo goed mogelijk blaadje te staan. Voorbeelden 
van deze verdeel-en-heerspolitiek vinden we terug in alle geledingen van 
het Derde Rijk en dus ook in de organisatie van de Duitse informatiemedia.
Hitler liet Goebbels in maart 1933 een Propagandaministerie oprichten, maar 
gaf hem nooit volledige controle over pers en propaganda.(2) De begrippen 
‘pers’ en ‘propaganda’ waren in het Derde Rijk overigens synoniem: de waar-
heid stond in dienst van het te bereiken doel en kon (moest) dus verbogen 
worden om politieke doeleinden te dienen. Dit was overigens nog meer de 
mening van Hitler dan van Goebbels. Terwijl Goebbels in oorlogstijd pleitte 
voor een relatieve eerlijkheid tegenover de bevolking, bleef Hitler geloven 
dat men de massa mits goede propagandatechnieken om het even wat kon 
laten geloven. Dat Goebbels nooit een propagandamonopolie verwierf, was 
niet zozeer te wijten aan dit meningsverschil, als wel aan Hitlers verdeel-
en-heerspolitiek.
Er vielen trouwens heel wat bevoegdheden te verdelen: diverse personen 
en machtsgroepen waren uitermate geïnteresseerd in het verwerven van 
controle over diverse propaganda-aangelegenheden. De machtsstrijd tussen 
deze concurrenten werd nog groter toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. 
Militaire propaganda bleef voorbehouden aan de legerleiding, met name aan 
het ‘Oberkommando der Wehrmacht’ (OKW) en zijn afdeling ‘Wehrmacht-
propa ganda’, die natuurlijk allebei ondergeschikt waren aan Hitler. Tijdens 

Signaal publiceerde ook graag 
foto’s van heldhaftige militairen, 
die symbool stonden voor het 
overwicht van de Duitse troepen. 
Gevechtspiloot Werner Mölders 
poseerde eind 1940 voor zijn 
Messerschmitt. Elk streepje op de 
staart van zijn toestel stond voor 
een neergehaald vijandelijk toe-
stel. In 1944 haalde ook de Belgi-
sche collaborateur Léon Degrelle 
op basis van militaire verdiensten 
de cover van Signaal. Rond zijn 
hals hangt het ridderkruis dat hij 
uit Hitlers handen ontving. Bron: 
Signaal (Universiteitsbibliotheek 
Gent)

Signaal, de Vlaamse editie van het Duitse Signal, was met zijn groot formaat en zijn kleurenfoto’s een unieke speler op de pers-
markt. Het tweewekelijkse tijdschrift werd bewust goedkoop gehouden en bereikte in de eerste oorlogsjaren dankzij grootschalige 
advertentiecampagnes een breed publiek. Bron: Het Algemeen Nieuws, 10/11/1940 (Universiteitsbibliotheek Gent) 





Oekraïense vrouwen worden na hun ‘bevrijding’ door een 
Duitse aalmoezenier gedoopt. Deze cover van september 1941 
ondersteunt een belangrijk propagandistisch thema: de Duitse 
inval in de Sovjet-Unie als een kruistocht tegen het ‘goddeloze 
bolsjewisme’. Dat Oekraïners in werkelijkheid als ‘Untermen-
schen’ werden behandeld, bracht Signaal natuurlijk niet ter 
sprake.

Kerstmis ergens bij Engeland was in januari 1941 het provoce-
rende bijschrift bij een foto van Duitse zeelui, Kerstmis vierend 
in een duikboot. Het typeerde het Duitse optimisme. Door een 
maritieme blokkade, die onder meer het torpederen van alle 
schepen op weg van of naar Groot-Brittannië inhield, hoopte 
men het land snel op de knieën te dwingen.
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(de zogenaamde ‘Volksempfänger’) te stimuleren, kon ‘de stem van het Rijk’ 
in alle arbeidersgezinnen doordringen. Ook de filmjournaals of ‘actualiteiten’ 
(in bioscopen vertoonde nieuwsberichten) ontsnapten niet aan de ‘Gleich-
schaltung’. Hoewel de autonomie van de Duitse journaalproducenten uiterlijk 
onaangetast bleef, werden de journaalredacties vanaf 1933 inhoudelijk gecon-
troleerd. Vanaf september 1939, exact samenvallend met de Duitse inval in 
Polen, werden alle binnen de rijksgrenzen vertoonde journaals samengevoegd 
tot één journaal, dat na enige tijd de titel Deutsche Wochenschau kreeg. 
Het journaal, dat een verplicht onderdeel was van elk bioscoopprogramma, 
werd via een dochter van het staatsfilmbedrijf Ufa (Universum-Film-Aktien-
gesellschaft) rechtstreeks gecontroleerd door het Propagandaministerie. 
Goebbels en filmfan Hitler waren persoonlijk betrokken bij de montage van 
het journaal en bij het schrijven van commentaren, al nam de belangstel-
ling van de Führer sterk af zodra de ‘Wehrmacht’ verliezen begon te lijden. 

de belGische praktijk: 

‘propaGanda-abteilunG belGien’ (pab)

Hitler vertrouwde het bestuur van bezet België (en Noord-Frankrijk) toe 
aan de militairen, meer bepaald aan generaal Alexander von Falkenhausen, 
de ‘Militärbefehlshaber für Belgien und Nordfrankreich’. Het dagdagelijkse 
bestuur was in handen van von Falkenhausens administratie, het door zijn 
medewerker Eggert Reeder geleide Militair Bestuur (‘Militärverwaltung’). 
Een militaire administratie betekende dat alle propaganda-aangelegenheden 
in die regio een militaire bevoegdheid bleven. De dienst ‘Wehrmachtpro-
paganda’ kende het Militair Bestuur daarom een propagandacel toe: de 
‘Propaganda-Abteilung Belgien’ (PAB).(4) 
In theorie hadden Goebbels en zijn ministerie, die enkel bevoegd waren voor 
bezet gebied met een burgerlijk bestuur (zoals Nederland), geen uitstaans met de 
PAB. In de praktijk voorzag het Propagandaministerie de PAB van gekwalificeerd 
personeel, logistieke ondersteuning en financiële middelen. In ruil verwierven 
Goebbels en zijn medewerkers een sterke invloed op de werking van de PAB. 
Andere buitenstaanders, zoals von Ribbentrops ministerie van Buitenlandse 
Zaken en Himmlers SS, slaagden er veel minder in de PAB te infiltreren. Dit 
betekent echter niet dat ze volledig buitenspel bleven. De persafdeling van de 
Duitse ambassade zette de PAB onder druk om rekening te houden met haar 
richtlijnen, de persdienst van de ‘Sicherheitsdienst - Abteilung III’ bespioneerde 
Belgische journalisten en de ‘Germanische Leitstelle’ van de SS kocht zich in 
Belgische kranten in om meer controle te verwerven. Hoewel ze occasionele 
successen boekten, was hun rol nooit zo groot als die van de PAB. 

de oorlog gaf het OKW minimum eenmaal per dag een nieuwsbulletin vrij. 
Dit Wehrmachtbericht vatte de militaire situatie samen en moest letterlijk 
door de pers en door de radio worden overgenomen. Goebbels’ ministerie 
speelde een rol in de ruimere verspreiding van het Wehrmachtbericht, maar 
had geen enkele redactionele inbreng in deze militaire berichtgeving.
Ook wat de burgerlijke propaganda betreft, slaagde Goebbels er niet in het 
laken naar zich toe te trekken. Op binnenlands vlak ondervond hij binnen het 
eigen ministerie concurrentie van zijn perschef Otto Dietrich, die het vaak 
oneens was met zijn minister. Dietrich was in het ministerie Goebbels’ onder-
geschikte, in de rijksregering zijn gelijke en in de partij zelfs zijn meerdere! 
Deze situatie, typisch voor Hitlers personeelspolitiek, leidde herhaaldelijk tot 
conflicten. Nog op binnenlands vlak kwam Goebbels herhaaldelijk in conflict 
met Rijksmaarschalk Göring en SS-leider Himmler, die elk hun eigen ideeën 
hadden over de manier waarop de staat de informatiestroom moest dirigeren. 
Op buitenlands vlak botste Goebbels dan weer constant met von Ribbentrops 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Von Ribbentrop vond zijn ministerie het 
best geplaatst om enerzijds Duitsland over het buitenland te informeren en 
anderzijds propaganda over Duitsland in het buitenland te verspreiden. Ook 
Himmler wenste controle over de in het buitenland gevoerde propaganda, 
vooral in regio’s die quasi bij het Duitse Rijk werden ingelijfd (zoals bezet 
Nederland, dat een burgerlijk bestuur kreeg) of in zijn ogen dat lot zouden 
moeten ondergaan (zoals bezet België, dat in Himmlers visie zo snel mogelijk 
een burgerlijk bestuur moest krijgen).(3) De ‘Wehrmacht propaganda’ eiste 
in het buitenland natuurlijk ook haar rechten op en behield het monopolie 
op het Wehrmachtbericht.
Ondanks deze problemen slaagde het Propagandaministerie (Goebbels en 
Dietrich) er toch in de binnenlandse pers grotendeels naar zijn hand te zet-
ten. Kort na de oprichting ervan werden de eerste maatregelen genomen in 
het kader van een grote operatie, die uiteindelijk tot de ‘Gleichschaltung’ of 
gelijkschakeling van alle informatiemedia leidde. De persvrijheid werd of-
ficieel afgeschaft en het Propagandaministerie verwierf de controle over de 
gehele geschreven pers door kranten op te kopen of op te doeken. Journalis-
ten en kranten werden met richtlijnen overspoeld via verplicht bij te wonen 
persconferenties en instructies van het ‘Deutsches Nachrichtenbüro’. Dit 
persagentschap, eigendom van de staat, verspreidde ook het Wehrmachtbe-
richt. Overtredingen van richtlijnen werden zo streng bestraft dat censuur 
eigenlijk niet nodig was.
Door controle op het reeds voor de machtsovername gecentraliseerde ‘Reichs-
rundfunkgesellschaft’ te verwerven, slaagde het Propagandaministerie er snel 
in ook het radiomedium te monopoliseren. Radio’s waren in het begin van de 
jaren 1930 luxegoederen, maar door de productie van goedkope toestellen 
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Voor de leiding van de Belgische informatiemedia waren binnen de PAB 
diverse cellen of groepen verantwoordelijk. Kranten en periodieken vielen 
onder de verantwoordelijkheid van de ‘Gruppe Presse’, radioaangelegenhe-
den onder de ‘Gruppe Rundfunk’ en filmjournaals onder de ‘Gruppe Film’. 
Maar ook andere cellen van de PAB, de ‘Gruppe Kultur’ en de ‘Gruppe Aktiv-
Propaganda’ bijvoorbeeld, steunden voor hun acties op de informatiemedia en 
mengden zich in het persbeleid. In theorie waren alle PAB-personeelsleden 
met leidende functies militairen met een hogere rang, die hen toeliet hun 
minderen, dus gewone soldaten, te commanderen. In de praktijk werden 
personen die in het burgerlijk leven relevante ervaring hadden opgedaan 
(als journalist bijvoorbeeld) snel militair bevorderd tot ‘Sonderführer’ om 
binnen de PAB een leidende functie waar te nemen. Dit was bijvoorbeeld 
het geval voor dr. Anton Eickhoff en dr. Alexander Drenker, diensthoofden 
van de ‘Gruppe Presse’.

Van bij het begin van de bezetting streef de het Mili-
tair Bestuur ernaar zoveel mogelijk arbeidsvrijwil-
ligers naar Duitsland te lokken, waar de industrie 
dringend extra man kracht nodig had. Van arbeids-
ver plich ting en gedwongen deportaties was op 
dat moment (tot oktober 1942) nog geen sprake. 
Het kwam er dus op aan werken in Duitsland 
zo aantrekkelijk mogelijk te ma ken. De promo-
tie- en propagandacampagne die gelanceerd 
werd, maakte gebruik van posters, pamfletten, 
radioprogramma’s, film journaals, voordrachten 
en krantenartikels. 
Bron: Het Algemeen Nieuws, 08/11/1940 (Univer-
siteitsbibliotheek Gent)

Op 23 oktober 1940 voerde het Militair Bestuur met een 
verbod op rituele slachtingen de eerste van een lange reeks 
anti-joodse verordeningen in. Vijf dagen later, op 28 oktober 
1940, begon het definiëren (op basis van biologische afstam-
ming) van wie al dan niet jood was en werden joden enerzijds 
verplicht zich te laten registreren, anderzijds geweerd uit alle 
openbare functies. De pers werd natuurlijk ingezet om deze 
maatregelen te rechtvaardigen bij de bevolking. 
Bron: Het Algemeen Nieuws, 08/11/1940
(Universiteitsbibliotheek Gent)
  

Belgapress was verplicht verordeningen van de bezetter te publiceren. Begin 
mei werd de bevolking langs die weg uitdrukkelijk verboden op 10 mei (de 
eerste verjaardag van de Duitse inval in België) nationale symbolen (lintjes 
in de Belgische driekleur bijvoorbeeld) te dragen of kransen aan Belgische 
monumenten te leggen. Een ander voorbeeld van dergelijke ‘overheids-
communicatie’ vinden we in de officiële mededeling die Militair Gouverneur 
Alexander von Falkenhausen liet publiceren om de bevolking te waarschuwen 
tegen het plegen van verzetsdaden. De dag voordien (5 februari 1944) had 

hij wegens de grote golf aanslagen de procedure voor de ter dood veroordeling van ‘terroristen’ vereenvoudigd. 
Bron: Het Algemeen Nieuws, 08/05/1941 en 06/02/1944 (Universiteitsbibliotheek Gent)
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de duitse reorGanisatie Van het belGische 

persWezen: centrale orGanismen en hun 

inVloed op de pers

Het was een algemene politiek van het Militair Bestuur en zijn PAB om zo 
weinig mogelijk met rechtstreekse verordeningen te werken en zo vaak 
mogelijk achter de schermen te opereren, bij voorkeur achter de façade van 
‘Belgische’ instellingen. Dit principe gold ook voor de perspolitiek.(5) Gedu-
rende de hele bezetting werd maar één ‘Verordnung’ over de geschreven 
pers uitgevaardigd. Deze bepaalde dat alle kranten en periodieke publicaties 
slechts konden verschijnen mits officiële toelating van de bezetter. Onge-
wenste publicaties werd zo elk bestaansrecht ontnomen. Ongeveer één op 
twee van alle aanvragen werd geweigerd. Een publicatietoelating kon altijd 
opnieuw worden ingetrokken.
Publicaties die wel opnieuw mochten verschijnen, waren met handen en 
voeten gebonden aan de richtlijnen van de PAB. In de eerste maanden van 
de bezetting werd een preventieve censuur geïnstalleerd: alle te verschijnen 
artikels werden vóór publicatie nagelezen door censoren. Deze tactiek bleek 
al snel contraproductief. Het in laatste instantie censureren en terugtrekken 
van artikels, had kranten met blanco vlekken als resultaat. Een dergelijke 
zichtbaarheid van censuuringrepen was vanuit propagandistisch standpunt 
echter heel ongunstig: het lezerspubliek moest de indruk krijgen dat de 
pers vrij was. De hoeveelheid na te lezen artikels was ook te groot om ef-
ficiënt gecontroleerd te kunnen worden. In oktober 1940 schakelde men 
daarom over op een ‘censuur a posteriori’. Kranten werden overstelpt met 
richtlijnen, waaraan ze zich strikt moesten houden. Artikels werden nu ná 
publicatie gecontroleerd. Wie de regels overtreden had, werd gesanctioneerd 
met geldboetes, gevangenisstraf of (tijdelijk) publicatieverbod.(6)

Door de PAB uitgevaardigde regels hielden vaak verboden in, maar konden 
evengoed aanbevelingen bevatten. Enkele voorbeelden(7):
“Over het onderhoud van Leopold III met Hitler te Berchtesgaden mag niets 
geschreven worden” (november 1940)
“In de kranten mag niets verschijnen over het verdwijnen van Rudolf Hess” 
(mei 1941, na Hess’ solovlucht naar Groot-Brittannië)
“De kranten worden verzocht commentaar te leveren op de Engelse bom-
bardementen ongeveer in volgende zin: de wereldopinie zal geschokt zijn 
door de terroriserende raids, de monsterachtige agressie van de Engelsen 
op Antwerpen” (april 1943, na het geallieerde bombardement op Mortsel, 
zie p. 48) 
“De bladen worden verzocht hun vreugde en dankbaarheid uit te drukken 
om de wonderbare redding van de Führer” (juli 1944, na de mislukte aan-
slag op Hitler)

Karikaturen zijn traditioneel een belangrijk propaganda-instrument, onder meer omdat ze snel 
een groot publiek bereiken en zich uitermate goed lenen tot de stereotypering van de tegenstander. 
Jam of Alidor, pseudoniemen van Paul Jamin, tekende tijdens de oorlog scherpe karikaturen voor 
het Rex-orgaan Le Pays Réel en voor belangrijke kranten als Le Soir en de Brüsseler Zeitung. 
Zijn tekeningen doken in vertaling ook in Vlaamse kranten op. 

In deze karikatuur van Stevensons ‘Treasure 
Island’ werd Winston Churchill voorgesteld 
als de eenbenige piraat Long John Silver. 
Churchill, met de eeuwige sigaar, draagt aan 
zijn broeksriem een passer, wat aangeeft dat 
hij een vrijmetselaar zou zijn. Het bijschrift De 
laatste piraat geeft aan dat het einde van zijn 
rijk nabij is. Het eiland waarop hij zich schuil-
houdt staat symbool voor Groot-Brittannië. 
De zinkende boot op de achtergrond duidt 
op de ‘succesvolle’ Duitse maritieme blok-
kade van Groot-Brittannië. De papegaai op 
zijn schouder heeft de gelaatstrekken van 
Belgisch Kamervoorzitter Camille Huysmans 
die naar Groot-Brittannië was gevlucht. De 
lege whiskyfles op de grond versterkt de ste-
reotypering van Churchill als onbeschaafde 

dronkelap. Achter Churchill zien we de door hem bewaakte schat: het beursgebouw (symbool voor 
het grootkapitaal) en een rijk gevulde schatkist, waarachter zich een jammerende jood (met grote 
neus en davidster) verschuilt. Churchill en Groot-Brittannië staan symbool voor een complot van 
het internationale jodendom, de vrijmetselarij en het ‘plutocratisch’ grootkapitaal, dat enkel door 
Duitsland tot staan kon worden gebracht. 
Bron: Le Soir, 27/09/1940 (Universiteitsbibliotheek Gent)

Propagandistische boodschappen werden niet enkel in duidelijk herkenbare karikaturen verwerkt, 
het kon ook subtieler. Illustrator J. Van Melkebeke, een goede vriend van striptekenaar Hergé, 
maakte deze op het eerste gezicht onschuldige illustratie bij het (Duitse) sprookje van De Bremer 
stadsmuzikanten. Als we de vijf door de dieren opgeschrikte misdadigers wat nauwkeuriger bekijken, 

springt (naast de zwarte huidskleur van 
de onderste boef) hun fysionomie dadelijk 
in het oog. Het is geen toeval dat elk van 
hen een buitensporig groot reukorgaan 
heeft: er wordt duidelijk aan het antisemi-
tische stereotype van de misdadige jood 
gerefereerd. In Duitse kinder- en school-
boeken waren antisemitische karikaturen 
natuurlijk al langer schering en inslag.
Bron: Le Soir, 19/09/1940 
(Universiteitsbibliotheek Gent)
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‘Berufsverbot’ opleggen. Door ook de Papiercentrale te controleren, bepaalde 
de PAB de omvang en de oplage van elke krantentitel of periodieke publicatie. 
De PAB hield het Belgische perswezen in een ijzeren greep, maar daaruit 
mag niet worden afgeleid dat alle Belgische journalisten zich onder dwang 
in de propagandamachine inschakelden. Terwijl sommige journalisten tijdens 
de oorlog enkel bleven doorwerken om hun broodwinning niet te verliezen, 
namen anderen uit overtuiging of opportunisme deel aan het verspreiden 
van het nationaal-socialistische gedachtegoed. Men vindt aan de ‘Nieuwe 
Orde’ toegewijde journalisten in alle geledingen van het perswezen, maar 
vooral in door de PAB geconfisqueerde kranten als Le Soir en in publicaties 
van collaboratiegroepen (VNV controleerde Volk en Staat, de DeVlag werd 
gesteund door Het Vlaamsche Land, Rex publiceerde Le Pays Réel).
De PAB controleerde via bovenvermelde en andere mechanismen natuur-
lijk ook tijdschriften die in België werden gedrukt of vanuit het buitenland 
werden geïmporteerd. Het bekendste tijdschrift was natuurlijk Signaal, 
de Vlaamse versie (er was ook een Franstalige) van het Duitse Signal.
(8) Dit rijkelijk geïllustreerde veertiendaagse tijdschrift was een initiatief 
van de ‘Wehrmacht’, en kwam tot stand in samenwerking met het Duitse 
Propagandaministerie. Het tijdschrift werd internationaal in een twintigtal 
talen verspreid op meer dan twee miljoen exemplaren. De Belgische editie, 
redactioneel samengesteld in Berlijn maar gedrukt in Parijs en Brussel, was 
net als vele andere buitenlandse edities zeer populair. Grote kleurenfoto’s 
(toen zeer uitzonderlijk) en het bewust weglaten van gruwelpropaganda en 
van sterk antisemitische boodschappen droegen zeker bij tot die populari-
teit. Signaal was desondanks een belangrijk propagandamedium, getuige 
de verheerlijking van de Duitse ‘Wehrmacht’ en het uitdragen van een 
nationaal-socialistisch wereldbeeld.
 

radio-uitzendinGen

België beschikte met het Nationaal Instituut voor Radio-Omroep (NIR/INR) 
sinds 1930-1931 over een nationale omroep, die op verschillende golflengtes 
in beide landstalen uitzond. Sinds 1937 had het instituut daarvoor aparte 
Frans- en Nederlandstalige diensten, die door een gezamenlijke technisch-
administratieve dienst werden ondersteund. Een substantieel gedeelte van 
de zendtijd werd afgestaan aan particuliere omroepverenigingen van diverse 
politieke strekkingen. Aan dergelijke ‘uitzendingen door derden’ had de 
bezetter natuurlijk geen boodschap: de omroepverenigingen werden na de 
Duitse inval opgedoekt. Ook de enkele Belgische private of vrije radio’s die 
in de jaren 1930 tot stand waren gekomen, moesten hun activiteiten staken.
Het enige radiostation dat na de Duitse inval mocht uitzenden, was de 

Voor de verspreiding van deze richtlijnen deed de PAB een beroep op het 
persbureau Belgapress, waarop alle redacties verplicht geabonneerd waren. 
Belgapress deed zich voor als de opvolger van het vooroorlogse Belgische 
persbureau Belga (en had tevergeefs geprobeerd die naam gewoon over te 
nemen), maar was eigenlijk een filiaal van het ‘Deutsches Nachrichtenbüro’. 
Voor financiën, logistieke steun en buitenlands nieuws was Belgapress via 
het ‘Deutsches Nachrichtenbüro’ hoofdzakelijk afhankelijk van het Duitse 
Propagandaministerie, dat hierdoor zijn invloed op de Belgische pers con-
solideerde. Voor binnenlands nieuws produceerde het eigen berichten, 
die pas werden vrijgegeven na controle door de PAB. Belgapress was ook 
verantwoordelijk voor de verspreiding van het Wehrmachtbericht en van 
samenvattingen van persconferenties die de PAB regelmatig gaf (en waar 
kranten verplicht een vertegenwoordiger naartoe moesten sturen).
Belgapress was een centraal instrument in de Duitse gelijkschakeling van 
de Belgische informatiemedia, maar zeker niet het enige instrument waar 
de PAB gebruik van maakte. Door de krantendistributie exclusief aan het 
agentschap Dechenne toe te wijzen en die maatschappij in beslag te nemen, 
controleerde de bezetter de distributie en de verkoop van alle kranten. Via een 
nieuw opgerichte Vereeniging van Belgische journalisten kon de PAB, opnieuw 
verscholen achter een ‘Belgische’ instelling, journalisten sanctioneren of een 

De ‘Gleichschaltung’ of gelijkschakeling van de Belgische pers had natuurlijk tot gevolg dat zelfs een socialis-
tische krant als Vooruit de Duitse inval in de Sovjet-Unie rechtvaardigde als een preventieve aanval tegen een 
bolsjewistische vijand die op het punt stond Duitsland en Europa te verscheuren. 
Bron: Vooruit, 24/06/1941 (Universiteitsbibliotheek Gent)
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kersverse ‘Sender Brüssel’, alias Zender Brussel of Radio Bruxelles.(9) Zender 
Brussel kon niet onmiddellijk worden opgestart: op 10 mei 1940 waren de 
installaties van het NIR volgens vooraf opgestelde noodplannen ontman-
teld of vernietigd. De PAB slaagde er echter in op korte termijn via mobiele 
zenders de draad weer op te pikken: op 29 mei ging de eerste uitzending 
in de ether.
De Franse en Vlaamse uitzendingen van Zender Brussel werden grotendeels 
verzorgd door personeel van het vroegere NIR, dat van zijn ex-oversten (Bel-
gisch voogdijminister Antoine Delfosse en NIR directeur-generaal Jan Boon) 
de raad gekregen had opnieuw in dienst te treden, maar niet mee te werken 
‘aan het gesproken dagblad [de nieuwsberichten] en elke propaganda’.(10) 
Dat laatste was natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Heel wat me-
dewerkers belandden na verloop van tijd in het vaarwater van de politieke 
of culturele collaboratie en moesten zich na de oorlog verantwoorden.
In de eerste twee maanden van zijn bestaan was Zender Brussel politiek 
relatief gematigd. Eind juli 1940, toen het zendstation volledig operationeel 
en bemand was, begon de bezetter een meer propagandistische koers te 
varen. De PAB en haar ‘Gruppe Rundfunk’ voegden aan elke radioafdeling 
van bij het begin van de bezetting een Duitse ‘Sonderführer’ toe, die onder 
bevel van een algemeen ‘Sendeleiter’ en een plaatsvervangend ‘Leiter vom 
Dienst’ stond. Op door Duitsers geleide programmavergaderingen werd 
nauwkeurig vastgelegd hoe elke uitzending moest verlopen. ‘Sonderführer’ 
en hun oversten waakten erover dat dit meticuleus werd opgevolgd.
Voor nieuwsberichten was de zender in de eerste plaats aangewezen op de 
rechtstreekse richtlijnen van de PAB, de persberichten van Belgapress en 
last but not least de informatie die de ‘Deutsche Europa Sender’ aanleverde. 
De ‘Deutsche Europa Sender’, gecontroleerd door het Duitse Propagandami-
nisterie maar tegelijkertijd ondergeschikt aan de PAB, had een grote invloed 
op de samenstelling van de nieuwsberichten, die zowel in het Vlaams, het 
Frans als in het Duits werden uitgezonden. Natuurlijk trachtten ook andere 
organisaties greep op de radio te krijgen: Duitse instellingen als de Duitse 
ambassade te Brussel, en ook lokale machtsgroepen zoals de collaboratiever-
enigingen. Aan Vlaamse kant voerden het VNV en de DeVlag een verbeten 
strijd om de controle van de zender.
Globaal kan gesteld worden dat ook het radiowezen onder de bezetting 
gelijkgeschakeld werd. De bezetter verwierf een monopolie op het medium 
en gebruikte dit om, via nieuwsberichten en actualiteitsprogramma’s als De 
stem van het Rijk, Nieuws van Vlaamse arbeiders in Duitsland, Tijdgebeuren 
en Politiek en den arbeid een nationaal-socialistische visie op binnen- en 
buitenland te verspreiden. Ook eerder ontspannende programma’s als hoor-
spelen, boekbesprekingen (hoofdzakelijk Duitse literatuur) en filmrecensies 
(door Jeanne De Bruyn) werden met een propagandasaus overgoten.

Programma van Zender Brussel in 
Het Algemeen Nieuws van 14/12/1940
(UniversiteitsbibliotheekaGent)

De Nieuwsberichten in het Duitsch, die het dagprogramma 
openden en regelmatig werden herhaald, werden ver-
zorgd door een afdeling van de te Brussel gestationeerde 
‘Deutsche Europa Sender’ (DES). De DES verzorgde ook de 
samenstelling van de Vlaamse nieuwsberichten over bin-
nen- en buitenland, de commentaren op het Wehrmachtbe-
richt en andere vormen van actuele berichtgeving. 

Het Wehrmachtbericht zelf vinden we hier niet onder die 
naam terug omdat het in de nieuwsberichten werd opge-
nomen. Daarnaast konden uitzendingen altijd onderbroken 
worden voor ‘Sondermeldungen’: bijzondere edities van het 
nieuwsbulletin, die doorgaans Duitse verwezenlijkingen in 
de verf zetten.

De Duitse invloed beperkte zich niet tot de nieuwsprogram-
ma’s. Naast het middagconcert (12u40) dat men dagelijks 
overnam van de ‘Großdeutsches Rundfunk’, springen ook 
‘een Duits volkslied’ (18u35) en de ‘Duitse taalles’ (18u40) in 
het oog. De taallessen werden ook in de week herhaald.

Eveneens opmerkelijk is het ‘Wünschkonzert’ (15u30) van 
de ‘Wehrmacht’, een verzoekprogramma waarin soldaten 
en hun familieleden liedjes konden aanvragen en bood-
schappen laten voorlezen. Het programma was zo populair 
dat er een gelijknamige film aan gewijd werd, die ook in 
België veel bezoekers trok. 

Wie de rest van het muziekprogramma bekijkt, merkt ook 
daar een sterke Duitse vertegenwoordiging (Beethoven, 
Liszt, Schubert). Minstens even opmerkelijk is het naar 
voor schuiven van Vlaamse kunstenaars (Guido Gezelle, 
Peter Benoit en Albrecht Rodenbach) en van Vlaamse liede-
ren, als Des winters als het regent en Zeg kwezelken wilde 
gij dansen? Het promoten van Vlaamse cultuur en het aan-
wakkeren van interesse voor Vlaamse volkskunde maakten 
deel uit van de Duitse ‘Volkstums’- en ‘Flamenpolitik’. 

Indien toch ruimte werd gemaakt voor (niet-Duitse) bui-
tenlandse muziek, was die doorgaans van componisten uit 
met Duitsland bevriende staten als Mussolini’s Italië (Pug-
nani en Verdi), Franco’s Spanje (de Sarasate en de Falla) en 
de Sovjet-Unie (Tsjaikowski). 
Deze uitzending dateert van eind 1940: Duitsland bereidde 
de inval in de Sovjet-Unie in stilte voor, maar stond officieel 
nog op goede voet met dat land. De muziek van Tsjaikowski 
(een Rus die vóór de Oktoberrevolutie leefde en dus niet als 
een communist werd beschouwd) was sowieso populair in 
Duitsland. 
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uit van een Duitse eindoverwinning. De verdere buitenlandse verslaggeving, 
die eveneens 40 % van het gemiddelde journaal besloeg, had naast een ver-
strooiende (indirect propagandistische) ook een politiek-militaire functie en 
portretteerde Duitsland als het epicentrum van een nieuwe wereldorde. Door 
de traagheid van het medium vormde het journaal nooit de speerpunt van 
kleine of grote propaganda-acties. Omdat het via andere media verspreide 
boodschappen visueel ondersteunde, speelde het toch een belangrijke rol.

impact Van de propaGanda

Steunend op de ervaring die hij sinds 1933 in nazi-Duitsland had opgedaan, 
slaagde de bezetter erin alle informatiemedia gelijk te schakelen. De unifor-
miteit van zijn boodschap en de onderdrukking van andere stemmen (een 
kenmerk van elk dictatoriaal regime) was ongetwijfeld een cruciale factor 
voor het ontstaan van alternatieve illegale informatiemedia.
De overgrote meerderheid van de Belgen kwam dagelijks in contact met 
Duitse propaganda. Er werden evenveel kranten gelezen als voor de bezet-

filmjournaals

Het Duitse propagandaministerie produceerde naast de reeds vermelde 
Deutsche Wochenschau, die exclusief voor het Rijk bestemd was, ook een 
voor het buitenland bestemde Auslandstonwoche (ATW).(11) De PAB zorgde 
er al in juni 1940 voor dat elke filmvertoning ook een filmjournaal om-
vatte. Door andere journaalproducenten te beletten hun werkzaamheden te 
hervatten, kreeg de ATW een absoluut monopolie. Aanvankelijk werd het 
filmjournaal, dat in België door de filmmaatschappij Ufa werd verdeeld, in 
Berlijn gemonteerd en in het Frans en het Nederlands becommentarieerd. 
Het was de PAB echter duidelijk dat het journaal enkel kans maakte Bel-
gische bioscoopgangers te boeien als het lokale onderwerpen aanbood. Na 
een amateuristische overgangsfase werd in december 1940 een Belgische 
journaalredactie opgericht. Ze werd geleid door een  afgevaardigde van het 
Propagandaministerie, maar ressorteerde officieel onder de PAB, die inhou-
delijke voorstellen deed en het journaal censureerde. Men kan de positie 
van de hoofdredacteur daar vergelijken met die van de ‘Deutsche Europa 
Sender’ bij Zender Brussel.
De Belgische ATW, die vanaf januari 1941 effectief in België werd geprodu-
ceerd, liep onder de naam Wereld Aktualiteiten (Actualités Mondiales) in de 
Belgische cinema’s tot en met 1 september 1944. De release van de laatste 
editie viel zowat samen met het binnentrekken van de eerste geallieerde 
troepen. Vanaf het najaar van 1943 bracht de redactie met Belga Nieuws 
(Belga Actualités) parallel een tweede ATW-versie uit. 
De Belgische ATW koppelde internationaal nieuws, dat door het Duitse 
Propagandaministerie werd aangeleverd, aan Belgische onderwerpen. Ze 
werden gefilmd door Belgische cameralui en van commentaar voorzien 
door Belgische ‘speakers’, hoofdzakelijk radiocommentatoren die zo een 
centje bijverdienden. Voor de nieuwsgaring was men enerzijds aangewe-
zen op rechtstreekse richtlijnen van de PAB, anderzijds op via Belgapress 
verspreide berichten. Van nieuwsgaring in de ware zin van het woord was 
natuurlijk geen sprake. Men beperkte zich op lokaal vlak hoofdzakelijk tot 
vrij onschuldige onderwerpen met een hoog entertainmentgehalte, zoals 
sportmanifestaties. Collaboratiegroepen kregen slechts beperkte aandacht, 
controversiële binnenlandse aangelegenheden kwamen amper aan bod 
(verzetsaanslagen bijvoorbeeld) of werden gewoonweg doodgezwegen (de 
anti-joodse maatregelen bijvoorbeeld).
De in België gefilmde onderwerpen, die amper 20 % van het gemiddelde jour-
naal besloegen, dienden vooral als glijmiddel voor het buitenlands nieuws. 
Dat nieuws was, weinig verrassend, sterk georiënteerd op nazi-Duitsland. 
De militaire verslaggeving, die 40 % van het gemiddelde journaal besloeg, 
presenteerde een zeer eenzijdige visie op het frontgebeuren en ging steeds 

Hoewel bioscoopeigenaars verplicht 
waren tijdens elke voorstelling een 

Ufa-nieuwsfilm te tonen, werd er 
aanvankelijk toch voor geadverteerd 
in vakbladen. Deze reclame is inte-

ressant omdat ze aantoont dat het 
journaal naast het dagblad en de 

radio als derde belangrijk informa-
tiekanaal werd gezien.

Bron: Cinema-Cinéma, 01/12/1940
(Koninklijk Filmarchief)
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fectief voor vele jaren het centrum van een nieuw geordend (maar daarom 
niet beter) Europa zou blijven. In 1942-1943 keerde het tij echter. Door in 
de eerste helft van 1943 te liegen over het oostfront (bijvoorbeeld over de 
Duitse capitulatie in Stalingrad) en mist te spuiten over de Duits-Italiaanse 
nederlaag in Afrika (‘Tunisgrad’) verloor men alle krediet en kreeg de geal-
lieerde propaganda, die waarheidsgetrouwer was, vrij spel.
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ting. Het bioscoopbezoek, waarbij men verplicht was een voorstelling van 
het journaal te bekijken, bereikte ongeziene hoogtes. Ook de radio werd, 
vooral dankzij muziekprogramma’s, druk beluisterd. Hoewel deze media 
collectief trachtten de publieke opinie naar hun hand te zetten, faalde de 
propagandamachine in haar opzet. In een van de rapporten die het Militair 
Bestuur naar Berlijn zond, bekende het dit falen in een opvallende vlaag van 
eerlijkheid: “Es wirden zuviele Fehler in der deutschen Propaganda gemacht, 
um einen ernsthaften Einfluss auf die öffentlichen Meinung ausüben zu 
können.” (12) Men verduidelijkte dit met een voorbeeld. “Ein Beispiel unter 
hunderten”: het filmjournaal had beweerd dat de door de oorlog veroor-
zaakte economische crisis in België opgelost was. In alle bioscoopzalen had 
deze uitspraak lachstormen ontketend. Het Militair Bestuur waagde het 
echter niet de ‘Fehler’ te analyseren en er een conclusie uit te trekken. Die 
was nochtans eenvoudig: men had de waarheid verdraaid. Een propaganda 
die zich op leugens laat betrappen, kan nooit geloofwaardig zijn. Om die 
reden slaagden de officiële media er naarmate de bezetting vorderde hoe 
langer hoe minder in een rol van betekenis te spelen. In 1940-1941 kon 
men relatief waarheidsgetrouw over indrukwekkende militaire successen 
berichten, waardoor vele Belgen ervan overtuigd raakten dat Duitsland ef-

In september 1940 werden Belgische journalisten uitgenodigd voor een ‘Duitslandreis’ zodat ze de nieuwe 
heersers beter leerden kennen. Op 12 september werden ze persoonlijk ontvangen door de Duitse propagan-
daminister Joseph Goebbels (2e v.r.) (SOMA, foto Otto Krops, collectie Otto Spronk)


