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Mediaoorlog
Radio, geschreven pers en propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog

Vincent Kuitenbrouwer & Huub Wijfjes

[De] Tweede Wereldoorlog mocht nooit 
meer gebeuren, maar alles herhaalt zich. 
De Tweede Wereldoorlog begon met 
de aanval op een paar landen, daarna 
kwamen de bommen op Rotterdam en 
Londen. De schaduw van Rotterdam 
hangt boven vele Europese steden.

Op 31 maart 2022 zagen de aanwezige leden 
van de Nederlandse Tweede Kamer deze 
woorden verschijnen als vertaling bij een 
toespraak die de Oekraïense president Volo-
domyr Zelensky vanuit Kiev per videoscherm 
tot hen richtte. Met zijn optreden probeerde 
Zelensky Nederlandse steun te mobiliseren 
voor de strijd tegen het Russische leger dat 
op 24 februari Oekraïne was binnengevallen. 
Zelensky waarschuwde dat het Rusland van 
Vladimir Putin in 2022 dezelfde agressie 
toonde als nazi-Duitsland in 1939/1940. Hij 
suggereerde dus dat West-Europa gevaar 
liep.1 De verwijzing naar het bombardement 
op Rotterdam door de Luftwaffe op 14 mei 
1940 was bedoeld om mensen in Nederland 
persoonlijk aan te spreken. De Tweede We-
reldoorlog was, tachtig jaar na dato, blijkbaar 
nog steeds een belangrijk referentiepunt in 
het Nederlandse maatschappelijk debat.

1 Voor een opname van de speech met de vertaling 
die de Kamerleden konden zien zie: https://debatge 
mist.tweedekamer.nl/debatten/toespraak-van-de-
oekra%C3%AFense-president-zelensky-video-verbin 
ding, 04:27-05:27 [29-08-2022].

Veel van de hedendaagse narratieven 
over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland 
wortelen in de herinneringscultuur van de 
Tweede Wereldoorlog. De Russen recht-
vaardigen hun invasie met de bewering 
dat Oekraïne wordt beheerst en bestuurd 
door ‘nazi’s’ en vele westerse beschouwers 
roepen op niet te vervallen in de kansloze 
appeasementpolitiek van Chamberlain en 
andere vooroorlogse leiders als middel om 
een dictator met enorme territoriale ambities 
in te tomen.2 Dergelijke historische analo-
gieën zijn alom in de media te vinden, omdat 
ze de complexe werkelijkheid in een helder 
en moreel kader plaatsen, maar ze zijn tevens 
onderdeel van de propaganda-inspanningen 
van de strijdende partijen.3 In dit opzicht is 
het conflict in Oekraïne te vergelijken met 
de Tweede Wereldoorlog, want ook toen was 
propaganda een wezenlijke factor in de strijd. 
Zowel de fascistische asmogendheden als de 
geallieerden maakten actief gebruik van de 
meest prominente nieuwsmedia van die tijd: 
kranten en radio.

Dit themanummer beoogt inzicht te geven 
in de werking van propaganda tijdens de 
bezetting van Nederland door nazi-Duitsland 
door te bestuderen hoe die media werden 

2 Zie hiervoor verschillende bijdragen in het thema-
nummer ‘Weaponizing History in the Russo-Ukrainian 
War’, Beatrice de Graaf en Lien Verpoest eds., Journal of 
Applied History 4:1/2 (2022).
3 Ivo van de Wijdeveen, De macht van het verleden. 
Geschiedenis als politiek wapen (Amsterdam 2022).
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ingezet door de verschillende partijen. Wij 
hanteren hierbij de door Garth Jowett en 
Victoria O’Donnell breed geformuleerde 
definitie van propaganda als: ‘the deliberate 
and systematic attempt to shape perceptions, 
manipulate cognitions, and direct behavior 
to achieve a response that furthers the de-
sired intent of the propagandist’.4 Zoals de 
historicus en propagandaspecialist David 
Welch signaleert, heeft het woord ‘propa-
ganda’ sinds de Eerste Wereldoorlog ook een 
morele, negatief beladen connotatie, waarbij 
het door velen wordt geassocieerd met ‘leu-
gens’. Volgens hem is die lezing te simpel: hij 
betoogt dat, hoewel leugens en manipulatie 
zeker voorkomen, propaganda vaak een 
kern van waarheid bevat. Bovendien, stelt 
hij, kan propaganda gebruikt worden voor 
verschillende doeleinden door verschillende 
groepen.5 In lijn met deze opmerkingen is 
het uitgangspunt van dit themanummer dat 
in de Tweede Wereldoorlog niet alleen de 
media die onder controle stonden van het 
nationaalsocialistische bezettingsregime 
propaganda maakten, maar ook de media 
die zich tegen dit regime verzetten.

Er zijn veel bronnen overgebleven 
die inzicht geven in de manier waarop 
Nederlandstalige media zijn ingezet voor 
propagandadoeleinden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Tot nu hebben historici zich 
echter vooral gericht op de institutionele 
geschiedenis van de media. Zo zijn er de 
standaardwerken van Verkijk en Vos over 
de gelijkgeschakelde radio en kranten, de 
bundel van Van den Heuvel en Mulder over 
verzetskranten, en het boek van Sinke over 
Radio Oranje, de zender van de Nederlandse 

4 Garth S. Jowett en Victoria O’Donnell, Propaganda 
and Persuasion (Los Angeles 2012, 5th ed.) 7.
5 David Welch, ‘“Opening Pandora’s Box”. Propaganda, 
Power and Persuasion’, in: idem ed., Propaganda Power 
and Persuasion, from the First World War to Wikileaks 
(Londen/New York 2014) 3-20, aldaar 11.

regering in ballingschap.6 In deze publicaties 
wordt relatief weinig aandacht besteed aan 
de inhoud van deze media. Het empirisch 
onderzoek naar de fysieke bronnen was 
lange tijd moeilijk vanwege de grote 
hoeveelheid materiaal. Volgens Vos is het 
structureel doorzoeken van oorlogskranten 
zelfs ‘onbegonnen werk’.7 Audio-opnames 
van radio-uitzendingen zijn schaarser, 
maar zijn ook nooit op structurele wijze 
geanalyseerd. Datzelfde geldt voor andere 
(papieren) radiobronnen, zoals gidsen en 
transcripten (teksten die werden gebruikt 
door presentatoren).

Sinds archief instellingen vanaf de jaren 
2000 veel materiaal digitaal beschikbaar 
hebben gemaakt, zijn de bronnen beter 
doorzoekbaar. De Koninklijke Bibliotheek 
heeft de gelijkgeschakelde en illegale oor-
logskranten op grote schaal gedigitaliseerd 
en het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid heeft dat gedaan met audio-opnames 
in samenwerking met het NIOD Instituut 
voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies. 
Het project ‘MediaOorlog’, dat is gefinancierd 
door het Mondriaan Fonds in het kader van 
het programma ‘75 jaar Vrijheid’ en wordt 
uitgevoerd aan het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid (2020-2023), neemt deze 
twee digitale collecties als uitgangspunt 
om de oorlogspropaganda in Nederland 
te analyseren, zowel in de werking als de 
inhoud.8 De artikelen in dit themanummer 
vormen de weerslag van deze inspanning, 
die steunde op de infrastructuur van het 

6 Dick Verkijk, Radio Hilversum 1940-1945 (Amsterdam 
1974); René Vos, Niet voor publicatie. De legale Nederlandse 
pers tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 1988); 
Hans van den Heuvel en Gerard Mulder eds., Het vrije 
woord. De illegale pers in Nederland (Den Haag 1990); 
Onno Sinke, Verzet vanuit de verte. De behoedzame koers 
van Radio Oranje (Amsterdam 2009).
7 Vos, Niet voor publicatie, 14.
8 https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/media 
oorlog [29-08-2022]

https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/mediaoorlog
https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/mediaoorlog
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nationale platform for digital humanities 
CLARIAH Media Suite. Daarin zijn de ge-
noemde gedigitaliseerde collecties ontsloten 
en in samenhang te onderzoeken.9

Dit themanummer presenteert een 
hybride methodologie waarbij uitwisseling 
tussen technieken uit de digital humanities 
en de bestaande oorlogsgeschiedschrijving 
centraal staat. Zoals later in deze inleiding 
uitvoeriger besproken wordt, is het big data 

9 https://mediasuite.clariah.nl/

corpus van gedigitaliseerde oorlogskranten 
op basis van de bestaande historiograf ie 
gecategoriseerd. Dat stelt onderzoekers in 
staat het gebruik van woorden, en daarmee 
verhalen en argumenten, te visualiseren en 
doorheen de tijd te vergelijken. Het zicht 
krijgen op langetermijnpatronen in grote 
hoeveelheden data is een van de belangrijkste 
nieuwe mogelijkheden die onderzoek naar 
digitale bronnen biedt. Deze vorm van distant 
reading sluit aan bij recent onderzoek in de 
mediageschiedenis dat gebruik maakt van 

a. den Doolaard, onder het pseudoniem ‘Bob’, voor de microfoon van Radio Oranje in londen, 1943.

Nationaal archief

https://mediasuite.clariah.nl/
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gedigitaliseerde krantendata om trends in 
deze bronnen te identif iceren. Maar, zoals 
verschillende auteurs hebben opgemerkt, 
is deze kwantitatieve aanpak voor historici 
slechts een beginpunt. Om vakspecif ieke 
vragen te kunnen beantwoorden, moet deze 
methode worden aangevuld met close rea-
ding: kwalitatief tekstonderzoek in brede 
historische context.10 Voor ‘MediaOorlog’ 
zijn de analyses van gedigitaliseerde bron-
nen in de CLARIAH Media Suite, waar nodig, 
aangevuld met een analyse van papieren 
bronnen, met name radiotranscripten uit de 
NIOD-collectie. Het idee achter deze combi-
natie van kwantitatief én kwalitatief onder-
zoek, is dat propaganda tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een proces was waarin beide 
partijen constant verwikkeld waren in een 
dynamische, interactieve strijd om de meest 
effectieve beeldvorming. De casestudy’s in dit 
themanummer onderzoeken propaganda-
narratieven rond onderwerpen, die voor- en 
tegenstanders van het bezettingsregime van 
belang vonden om de hearts and minds van 
het Nederlandse publiek te winnen.

Met deze aanpak sluit het project aan bij 
inzichten in de recente literatuur over de aard 
van transnationale propagandanetwerken 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De totalitaire 
grootmacht nazi-Duitsland en het democra-
tische bastion Groot-Brittannië bestookten 
elkaar met vele uren radiopropaganda met 
als doel het moreel van de tegenpartij te 
ondermijnen en dat van de eigen bevolking 
juist op peil te houden of te versterken. De 
uiteindelijke overwinning van de geallieer-
den zorgde voor een gepolariseerd beeld in 
de historische literatuur, waarin een scherp 
onderscheid wordt gemaakt tussen de Duitse 
oorlogspropaganda, die zou zijn gevoed door 

10 Voor reflectie op dit onderzoeksveld: Huub Wijfjes, 
‘Digital Humanities and Media History. A Challenge for 
Historical Newspaper Research’, TMG Journal for Media 
History 20.1 (2017) 4-24.

‘leugens’, en die van de Britten, waar een zo 
objectief mogelijke weergave van de ‘waar-
heid’ centraal zou staan. Dit contrast heeft 
veel invloed gehad op het wetenschappelijke 
denken over propaganda in de laat-twintigste 
eeuw. Daarbij werd de voorman van de Duitse 
propagandamachine, Joseph Goebbels, vaak 
als boeman neergezet, terwijl de British Broad-
casting Corporation (BBC) nog decennialang 
profiteerde van de reputatie voor betrouw-
baarheid die het had gekregen als gevolg van 
zijn rol tijdens de Tweede Wereldoorlog.11

Een nieuwe, minder schematische benade-
ring van oorlogspropaganda vergt meer aan-
dacht voor de interactie tussen de verschillende 
partijen en analyseert propagandanarratieven 
in beschikbare mediabronnen in onderlinge 
samenhang. De digitalisering van Nederlandse 
mediabronnen uit de Tweede Wereldoorlog en 
de ontsluiting van dit materiaal in een natio-
nale online infrastructuur als de CLARIAH 
Media Suite, biedt de mogelijkheid om deze 
benaderingswijze in praktijk te brengen.

Publieke opinie in bezet Nederland, 
1940-1945

Het onderzoek dat wordt gepresenteerd in dit 
themanummer geeft inzicht in de manieren 
waarop verschillende partijen trachtten om 
de publieke opinie in bezet Nederland naar 
hun hand te zetten. Daarbij is het belang-
rijk om in ogenschouw te nemen hoe het 
medialandschap zich tijdens de bezetting 
ontwikkelde.

De Nederlandse historiografie over media 
tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft zich 
lange tijd gebogen over de manier waarop 
het Duitse bezettingsregime de Nederlandse 

11 Voor een historiografische analyse: Vincent Kuiten-
brouwer, ‘Radio wars. Histories of Cross-Border Radio 
Propaganda’, in: Simon Potter et al., The Wireless World. 
Global Histories of Radio Broadcasting (Oxford 2022) 103-105.
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media in het nationaalsocialistische gareel 
probeerde te krijgen. Als reactie daarop orga-
niseerde de Nederlandse regering in Londen 
propaganda-activiteiten die een tegenwicht 
moesten bieden. In bezet gebied maakte de 
gestaag groeiende illegale pers vaak gebruik 
van de informatie die via de Engelse kanalen 
tot hen kwam. De ontwikkeling van deze 
verschillende mediaorganisaties kwam ook 
aan bod in het veertiendelige standaardwerk 
van Loe de Jong: Het Koninkrijk der Nederlan-
den in de Tweede Wereldoorlog (verschenen 
tussen 1969 en 1991).12 In verschillende delen 
van dit werk wordt aandacht besteed aan 
de publieke opinie en de manier waarop de 
verschillende groepen, zowel degenen die 
de nazi’s steunden als degenen die zich er 
tegen verzetten, media gebruikten om die 
te beïnvloedden. Opmerkelijk hierbij is dat 
De Jong tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf 
actief was in deze strijd als medewerker en 
presentator van Radio Oranje. En juist over 
die uitzendingen is weinig geschreven in deel 
negen van Het Koninkrijk, dat over Neder-
landers in Londen handelt. Latere auteurs 
hebben dat gemis enigszins goedgemaakt, 
met name als het gaat over de institutionele 
geschiedenis van de Londense zender.13 Over 
de opinies van de gemiddelde Nederlander op 
het bezettingsregime was De Jong een stuk 
stelliger: de pogingen van de kleine minder-
heid ‘foute’ Nederlanders, met name de leden 
van de Nationaal-Socialistische Beweging 
(NSB), om met inzet van gelijkgeschakelde 
media zieltjes te winnen voor hun zaak, 
waren volgens De Jong futiel. Hoewel slechts 
een kleine groep actief in verzet kwam, 

12 Voor een digitale versie zie de website van het NIOD: 
https://www.niod.nl/nl/koninkrijk [05-03-2021]. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van De Jongs levenswerk: 
Boudewijn Smits, Loe de Jong 1914-2005. Historicus met 
een missie (Amsterdam 2014) passim.
13 Sinke, Verzet vanuit de verte, 16; Smits, Loe de Jong, 
107-135.

verwierp het merendeel van de bevolking 
de Duitse bezetting en bleef het loyaal aan 
de Nederlandse regering in ballingschap .14

Jarenlang was de moralistische visie 
van De Jong dominant in de Nederlandse 
geschiedschrijving en de herinneringscul-
tuur rond de oorlog. Tot op zekere hoogte is 
dat vandaag nog steeds het geval.15 Vanaf het 
begin van de jaren tachtig ontstond er een 
nieuw paradigma in het academisch onder-
zoek, dat voor het eerst werd verwoord door 
de historicus Hans Blom, die in zijn Amster-
damse oratie In de ban van goed en fout (1983) 

14 De Jong, Het Koninkrijk. Deel 12: Epiloog (1988), 1111.
15 Zie bijvoorbeeld: https://duitslandinstituut.nl/
artikel/25902/nederlandse-blik-op-de-oorlog-nog-steeds-
beperkt [23-08-2021]

NSB-leider en propagandist M.M. Rost van Tonnin-
gen zag voor media een belangrijke rol weggelegd 
voor het vestigen van ‘de nieuwe orde’. Hij werkte 
actief mee aan het onder nationaalsocialistische 
leiding brengen van pers en radio.

Niod
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pleitte voor een verwetenschappelijking van 
het debat.16 Blom bekritiseerde het para-
digma van De Jong, dat in zijn ogen te simpel 
was, en gaf aan dat niet alle Nederlanders 
actief een moreel standpunt uitdroegen ten 
opzichte van het bezettingsregime, maar zich 
‘pragmatisch’ of ‘accommoderend’ opstelden 
om zo goed mogelijk door de turbulente tijd 
te navigeren. Hij stelde dat nieuw onderzoek 
‘in de eerste plaats […] een systematische 
beschrijving en analyse [moet geven] van de 
stemming onder de bevolking, de mentaliteit 
en de wijze waarop de omstandigheden en 
gebeurtenissen in de periode mei 1940–mei 
1945 werden beleefd’.17

In de jaren 2000 verschenen verschillende 
studies die beoogden een samenhangende 
analyse van de Nederlandse mentaliteit 
tijdens de bezetting te geven. De meest 
omstreden van deze publicaties was het 
proefschrift Grijs verleden van Chris van 
der Heijden. Op basis van een waaier van 
primaire bronnen, van nieuwsberichten tot 
gedichten, betoogde hij dat er geen helder 
zwart-wit onderscheid te maken was in de 
meningen over de bezetting. De overgrote 
meerderheid van de Nederlanders bevond 
zich in een ‘grijs gebied’: een ‘wanorde’ met 
‘merendeels zwakkelingen die door een 
complex aantal factoren op de ene of de 
andere plek belanden en daar vervolgens 
met meer of minder wanhoop probeerden te 
volharden’.18 Enkele jaren later trachtte Bart 
van der Boom empirisch greep te krijgen op 
de ‘stemming in bezet Nederland’. Op basis 
van een analyse van een reeks dagboeken uit 
het NIOD-archief verwierp hij de these van 
Van der Heijden en bevestigde hij de stelling 

16 Hans Blom, In de ban van goed en fout. Wetenschappe-
lijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland 
(Universiteit van Amsterdam 1983).
17 Blom, In de ban, 18.
18 Chris van der Heijden, Grijs verleden. Nederland en 
de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2001) 16.

van De Jong dat de meeste Nederlanders niets 
moesten hebben van het bezettingsregime.19

Van der Boom gebruikte dagboeken 
omdat zulke egodocumenten volgens hem 
‘de mogelijkheid [bieden] in de hersenpan 
[…] te kruipen’ van de schrijvers.20 Volgens 
hem geven deze bronnen een zuiver beeld 
van de publieke opinie. Maar het is belangrijk 
om deze bronnen in samenhang met me-
diabronnen te bestuderen, omdat zo beter 
kan worden nagegaan op welke manieren 
de publieke opinie zich heeft gevormd. Ten 
eerste is het goed te beseffen dat media een 
belangrijke rol speelden bij de totstandko-
ming van de dagboekencollectie van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
(RIOD dat later NIOD ging heten). De kiem 
voor de verzameling werd gelegd in een 
speech van minister Gerrit Bolkestein in 
maart 1944 via Radio Oranje, waarin hij 
opriep om egodocumenten te bewaren en 
ze na de oorlog beschikbaar te stellen. Deze 
oproep heeft veel invloed gehad op de latere 
beeldvorming over de Tweede Wereldoorlog, 
niet in de laatste plaats omdat hij Anne 
Frank inspireerde om haar dagelijkse aan-
tekeningen te bewerken tot het manuscript 
van wat later Het Achterhuis zou worden. 
Na publicatie werd dat boek een belangrijke 
getuigenis over de Jodenvervolging.21 In 1954 
publiceerde het RIOD een bloemlezing uit de 
honderden oorlogsdagboeken die inmiddels 
waren verzameld.22

Ten tweede bevatten egodocumenten 
aanwijzingen dat kranten en radio een signi-
f icante impact hadden op de stemming van 

19 Bart van der Boom, ‘We leven nog’. De stemming in 
bezet Nederland (Amsterdam 2003) 135.
20 Van der Boom, ‘We leven nog’, 15.
21 Sandra van Beek, Geschiedenis van het dagboek. Otto 
Frank en het achterhuis (Amsterdam 2022); https://www.
niod.nl/nl/nieuws/75-jaar-geleden-aankondiging-oprich-
ting-instituut-voor-oorlogsdocumentatie [05-03-2021]
22 T.M. Sjenitzer-van Leening ed., Dagboekfragmenten 
1940-1945 (’s-Gravenhage 1954).

https://www.niod.nl/nl/nieuws/75-jaar-geleden-aankondiging-oprichting-instituut-voor-oorlogsdocumentatie
https://www.niod.nl/nl/nieuws/75-jaar-geleden-aankondiging-oprichting-instituut-voor-oorlogsdocumentatie
https://www.niod.nl/nl/nieuws/75-jaar-geleden-aankondiging-oprichting-instituut-voor-oorlogsdocumentatie
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de auteurs en hun omgeving. Van der Boom 
wijst er en passant op dat dagboekschrijvers 
zich ervan bewust waren dat de media niet 
objectief waren en in hun egodocumenten 
noteerden dat zij de berichtgeving over het 
verloop van de oorlog van beide kanten, 
zowel Duits als Brits, wantrouwden.23 Van 
der Booms studie laat daarmee zien dat de 
dagboekschrijvers, van het begin van de 
bezetting tot het einde, nauwgezet de oor-
logshandelingen op de verschillende fronten 
en politieke ontwikkelingen in Berlijn en 
Londen probeerden te volgen. En aangezien 
zij zich doorgaans niet bevonden op de plek-
ken waar die gebeurtenissen plaatsvonden, 
waren zij onherroepelijk aangewezen op 
de nieuwsmedia voor hun informatie-
voorziening en stonden ze dus bloot aan 
propaganda. Structureel onderzoek naar 
de inhoud van eigentijdse mediabronnen is 
dus relevant omdat het inzicht geeft in hoe 
er om de publieke opinie in bezet Nederland 
werd gestreden.

Transnationale propaganda en het 
medialandschap in bezet Nederland

Hoe functioneerden de media tijdens de 
Tweede Wereldoorlog? Wat betreft de media 
in bezet Nederland kan worden opgemerkt 
dat ze direct beïnvloed werden door transna-
tionale propagandacampagnes. Zowel nazi-
Duitsland als Groot-Brittannië gebruikten 
bijvoorbeeld de radio om de moraal van de 
tegenpartij te ondermijnen en de moraal van 
de eigen bevolking juist op peil te houden 
of te versterken.24 De nazi’s wonden er geen 
doekjes om dat propaganda een essentieel 

23 Van der Boom, ‘We leven nog’, 104.
24 Charles Roetter, The Art of Psychological Warfare 
(New York 1974); David Welch, The Third Reich. Politics 
and Propaganda (London 1993); Welch ed., Propaganda, 
Power and Persuasion.

middel was om hun ideologische doelen te 
bereiken: vanaf 1933 werd propaganda geïn-
stitutionaliseerd met de oprichting van het 
Reichsministerium für Volksaufklärung und 
Propaganda, onder leiding van Joseph Goeb-
bels. Een van zijn prioriteiten in Duitsland 
was geweest om alle media inhoudelijk te 
controleren en disciplineren. Dat gebeurde 
zowel door strikte censuur en dwingende 
voorschriften voor de inhoud als door het 
actief verspreiden van informatie die het 
regime ten goede kwam. Fameus zijn ook de 
inspanningen om de beeldvorming over het 
regime en zijn ideologie via destijds nieuwe 
media zoals film en televisie te beïnvloeden.25 
De nazi’s maakten in de jaren dertig ook al 
propaganda om de publieke opinie in andere 
landen te manipuleren, vooral via internati-
onale radiozenders en persbureaus die onder 
hun controle stonden.26 Die campagne nam 
na het uitbreken van de oorlog in intensiteit 
toe, zeker ook in de landen die door Duits-
land werden veroverd en waar de media 
onder strikte controle kwamen van de Duitse 
bezetters. Er was aanvankelijk veel rivaliteit 
tussen het ministerie van Propaganda en 
andere instellingen, zoals het Auswärtiges 
Amt en de Wehrmacht.27 In het begin van 
1943 wist Goebbels de touwtjes def initief 
in handen te krijgen en verstevigde hij zijn 

25 Lutz Hochmeister en Michael Kloft, Das Goebbels-
Experiment. Propaganda und Politik (München 2005); 
Peter Hoff, ‘German Television (1935-1944) as Subject 
and Medium of National Socialist Propaganda’, Historical 
Journal of Film, Radio and Television 10.2 (1990) 227-240.
26 Voor radio: Ansgar Diller, Rundfunkpolitik im Dritten 
Reich (München 1980) 179–84. Voor persbureau’s: Heidi 
Tworek, News from Germany. The Competition to Control 
World Communications 1900-1945 (Cambridge MA 2019) 
hoofdstukken 7 en 8.
27 Willi A. Boelcke, The Secret Conferences of Dr. Goeb-
bels. The Nazi Propaganda War 1939-1943 (New York 1970); 
Diller, Rundfunkpolitik im Dritten Reich, 316-334; Horst 
Bergmeier and Rainer Lotz, Hitler’s Airwaves. The Inside 
Story of Nazi Broadcasting and Propaganda Swing (New 
Haven, Conn. 1997) hoofdstuk 6.
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positie als de belangrijkste ‘spindoctor’ van 
Hitler – met als climax de beruchte februari 
speech in het Sportpalast in Berlijn waar 
Goebbels de ‘totale oorlog’ afkondigde.28

In tegenstelling tot nazi-Duitsland was de 
Britse houding ten opzichte van propaganda 
terughoudend. In Groot-Brittannië was op 
papier een strikte scheiding geregeld tussen 
de staat en de publieke omroep, de British 
Broadcasting Corporation (BBC), om redac-
tionele onafhankelijkheid te garanderen. De 
invloedrijke cultuurhistoricus Asa Briggs 
betoogde dat de BBC trouw bleef aan deze 
principes tijdens de ‘war of words’ met de 
nazi’s. Vanaf 1939 was er wel overheidstoe-
zicht vanuit het Ministry of Information en 
vanaf 1941 de Political Warfare Executive, 
maar dit was volgens Briggs noodzakelijk om 
de oorlogsdoelen niet in gevaar te brengen. 
Volgens hem bleef de omroep een baken van 
onafhankelijke nieuwsvoorziening.29 Recent 
heeft Simon Potter vraagtekens gezet bij de 
institutionele integriteit van de BBC. Op ba-
sis van nauwgezet onderzoek naar primaire 
bronnen heeft hij aangetoond dat er al vanaf 
de late jaren 1930 nauwe, zij het informele, 
banden bestonden tussen de top van deze 
mediaorganisatie en die van enkele Britse 
ministeries.30

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kende de 
BBC een grote expansie in de internationale 
radio-uitzendingen: het aantal talen waarin 
de omroep uitzond, groeide van tien in het 
voorjaar van 1940 naar 45 in 1943. Voordeel 
hierbij was dat de BBC native speakers kon 

28 Willem Melching en Marcel Stuivenga eds., Joseph 
Goebbels, Hitlers spindoctor. Een selectie uit de dagboeken 
1933-1945 (Amsterdam 2011).
29 Asa Briggs, The History of Broadcasting in the United 
Kingdom, vol III: The War of Words (London 1970) 9.
30 Simon J. Potter, Wireless Internationalism and Distant 
Listening. Britain, Propaganda, and the Invention of Global 
Radio, 1920-1939 (Oxford 2020) 231-232; Simon J. Potter, 
This is the BBC. Entertaining the Nation, Speaking for 
Britain? 1922-2022 (Oxford 2022) 71-110.

rekruteren uit de grote stroom vluchtelingen 
die naar de Britse eilanden kwamen uit lan-
den die bezet werden door nazi-Duitsland. 
Enkele regeringen in ballingschap, waar-
onder ook de Nederlandse, kregen zelfs de 
gelegenheid om een eigen programma uit 
te zenden via de BBC-antennes. Briggs stelt 
dat deze ‘Londense zenders’ een belangrijke 
rol hebben gespeeld in het verzet tegen de 
‘leugens’ van de nazi’s in bezet Europa.31 Die 
reputatie als voorvechter van de ‘waarheid’ 
legde de BBC geen windeieren: na 1945 
gold de omroep mondiaal nog lang als de 
gouden standaard voor onaf hankelijke 
journalistiek.32 Ook bij die reputatie worden 
in recente publicaties vraagtekens gezet. 
Nelson Ribeiro en Stephanie Seul stellen 
dat de claim van de BBC dat de omroep zelfs 
tijdens de oorlog objectiviteit hoog in het 
vaandel bleef houden, deel uitmaakte van 
haar eigen propagandastrategie.33

Deze transnationale context is relevant 
maar er waren ook institutionele factoren in 
de nationale context die een rol speelden in 
de media in bezet Nederland. Die factoren 
spelen een centrale rol in de bestaande 
Nederlanstalige historiograf ie over dit 
onderwerp. Het kenmerkende aspect van 
het vooroorlogse medialandschap was de 
verzuiling; media waren een belangrijk 
onderdeel van een netwerk van ideologisch 
samenhangende gemeenschappen. De 
belangrijkste kranten en radio-omroepen 
waren nauw verbonden met verwante 

31 Briggs, The History, 11.
32 Zie bijvoorbeeld: Andrew Walker, A Skyful of Free-
dom. 60 years of the BBC World Service (London 1992) 
157-8.
33 Nelson Ribeiro and Stephanie Seul, ‘Revisiting 
Transnational Broadcasting. The BBC’s foreign-language 
services during the Second World War’, Media History 21.4 
(2015) 365-377. Vgl. Siân Nicholas, ‘Broadcasting Carries 
On! Asa Briggs and the History of the Wartime BBC’, in: 
Miles Taylor ed., The Age of Asa. Lord Briggs, Public Life 
and History in Brittain since 1945 (London 2014) 165-183.
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politieke partijen en maatschappelijke 
en culturele organisaties. Het vormen en 
sturen van opinies was de belangrijkste 
functie van kranten. Van journalisten werd 
verwacht dat ze zich loyaal onderschikten 
aan het belang van deze opinies. Hoewel 
er een omvangrijke neutrale pers bestond 
en redacties over bepaalde onderwerpen 
interne meningsverschillen hadden, lagen 
‘de grenzen waarbinnen de kranten konden 
opereren […] vast’ en waren er machinaties 
om afwijkende meningen in het gareel te 
krijgen.34 Bij de radio stelde de regering zelfs 
een vorm van censuur in om de omroepen 
te dwingen zich tot de eigen achterban te 
beperken en polarisatie uit de weg te gaan.35

Vanaf het begin van de bezetting 
probeerden de nazi-autoriteiten controle 
te krijgen over de Nederlandse media. De 
geschreven pers kwam onder strikt toezicht 
te staan om te voorkomen dat militair rele-
vante informatie zou uitlekken, maar ook 
met het doel de Nederlandse bevolking te 
winnen voor het nationaalsocialisme. Bij 
een handvol kranten en tijdschriften was 
dat toezicht niet nodig, omdat die werden 
uitgegeven door overtuigde nationaalso-
cialisten, veelal verbonden aan de NSB, 
die luid en duidelijk propaganda maakten 
voor het Derde Rijk en alles wat daarmee 
samenhing.36 Voor het grootste deel van de 
geschreven pers was meer actieve controle 
en censuur geboden om de doelen van het 
bezettingsregime te halen. De persbreidel 

34 Frank van Vree, De Nederlandse pers en Duitsland 
1930-1939. Een studie over de vorming van publieke 
opinie (Groningen 1989); Huub Wijf jes, Journalistiek 
in Nederland 1850-2000. Beroep, organisatie en cultuur 
(Amsterdam 2004).
35 Huub Wijf jes, Radio onder restrictie. Overheidsbe-
moeiing met radioprogramma’s 1919-1941 (Amsterdam 
1988).
36 Voor een bloemlezing: Bas Kromhout ed., Fout! 
1940-1945. Wat Hollandse nazi-kranten schreven over 
Nederland, joden en verzet (Amsterdam [2017]).

werd op twee niveaus geïnstitutionali-
seerd. Vanuit Berlijn was er toezicht door 
vertegenwoordigers van het Ministerie van 
Propaganda en het Auswärtige Amt. In Den 
Haag werd er toezicht georganiseerd onder 
de het nieuw opgerichte Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten (DVK), dat 
werd bemand door NSB-prominenten. Duitse 
en NSB-functionarissen organiseerden da-
gelijkse persconferenties en een geschreven 
reeks ‘vertrouwelijke mededeelingen – niet 
voor publicatie’, waarin krantenredacties 
instructies kregen hoe te rapporteren over 
het belangrijkste nieuws. Kranten die zich 
niet aan deze richtlijnen hielden, werden 
gestraft en in bepaalde gevallen zelfs verbo-
den. Ook mengden functionarissen zich via 
de journalistieke beroepsvereniging actief in 
de personeelszaken van kranten. Meerdere 
malen werden gewantrouwde redactieleden 
vervangen door stromannen.37

Het toezicht op de Nederlandse pers 
in bezettingstijd was intensief maar niet 
waterdicht, onder andere omdat de verschil-
lende Duitse en Nederlandse instanties van 
mening verschilden over de strengheid en 
het tempo van de gewenste hervormingen. 
Was de Duitse perspolitiek begonnen met 
‘een f luwelen handschoen’ om de pers in 
het nieuwe gareel te krijgen, na 1942 moest 
daartoe ‘een ijzeren vuist’ worden gebruikt. 
Uiteindelijk was de gelijkschakeling van de 
pers in de loop van 1942 voltooid. De kranten 
die op dat moment nog verschenen, schreven 
langs de lijn die door het Derde Rijk werd 
uitgestippeld, in de meeste gevallen tot aan 
het einde van de bezetting.38

Er waren echter ook Nederlanders die zich 
niet wilden conformeren: zij kwamen actief 

37 Vos, Niet voor publicatie, passim; Mariëtte Wolf en 
Frank van Vree, ‘Oorlog, herstel en vernieuwing, 1940-
1950’, in: Huub Wijf jes en Frank Harbers eds., De Krant, 
een cultuurgeschiedenis (Amsterdam 2019) 205-244.
38 Vos, Niet voor publicatie, 472.
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in verzet tegen de bezetting, onder andere 
door het schrijven, drukken en distribueren 
van zogeheten ‘illegale’ bladen. Na een 
voorzichtig begin groeide de illegale pers in 
Nederland steeds verder, zeker na het verbod 
op het bezit van radiotoestellen in mei 1943 
en in het bijzonder naarmate in 1944 een 
geallieerde overwinning dichterbij kwam. In 
een inventaris van de illegale pers uit de jaren 
1950 telde RIOD-onderzoekster Lydia Winkel 
1130 titels; De Jong hield het ruim twintig jaar 
later op meer dan 1200.39 Om deze kranten te 
maken en te verspreiden waren vele mensen 
nodig, niet alleen schrijvers, maar ook druk-
kers en distributeurs. De Jong schatte dat er 
in totaal minstens 30.000 personen bij deze 
activiteiten betrokken waren.40 Het werk was 
echter gevaarlijk, want het bezettingsregime 
joeg actief op de redacties van verzetsbladen. 
In de loop van de Tweede Wereldoorlog zijn 
naar schatting 777 van hen door de nazi’s 
omgebracht.41

Door deze moeilijke omstandigheden was 
de illegale pers zeer gefragmenteerd en onre-
gelmatig in het verschijnen. Redacties ope-
reerden vaak lokaal en met kleine oplagen. 
Toch wisten enkele kranten een nationaal 
netwerk op te zetten voor het verspreiden 
van informatie. Dat netwerk zorgde ook voor 
drukcapaciteit en het distribueren van papier 
zodat de kranten op steeds grotere schaal 
konden worden verspreid.42 De meest pro-
minente verzetskranten met een nationaal 
netwerk hadden een duidelijke politieke 
kleur: Het Parool (sociaaldemocratisch), De 
Waarheid (communistisch) en Christofoor 

39 Lydia Winkel ed., Het woord als wapen. Keur uit de 
Nederlandse ondergrondse pers 1940-1945 (’s Gravenhage 
1952). Vgl. De Jong, Het Koninkrijk. Deel 7 (1976) 854.
40 De Jong, Het Koninkrijk. Deel 7 (1976) 854.
41 Huub Wijf jes, ‘Erelijst van gevallenen’, in: Van den 
Heuvel en Mulder eds., Het vrije woord, 196-261.
42 De Jong, Het Koninkrijk. Deel 7, 848.

(katholiek).43 In gereformeerde kring was 
aanvankelijk Vrij Nederland de meest 
vooraanstaande krant, maar in de ogen van 
verschillende medewerkers was de eindre-
dactie te vrijzinnig. Daarom werd in 1943 
het meer conservatieve Trouw opgericht.44 
In de laatste twee bezettingsjaren nam het 
aantal illegale bladen sterk toe; de meesten 
functioneerden voornamelijk als gestencilde 
vehikels voor het verspreiden van nieuws 
van geallieerde zijde.45 Vanaf september 1944 
kwam er een categorie aan kranten bij die 
zich tegen het bezettingsregime keerden: 
periodieken die legaal werden uitgegeven 
in de toen bevrijde delen van Nederland. 
Aanvankelijk verschenen deze kranten al-
leen beneden de rivieren, maar vanaf maart 
1945 verschenen ze ook in de bevrijde delen 
van Oost- en Noord-Nederland. In de vroege 
meidagen van 1945 verschenen er tevens 
bevrijdingskranten in de Randstad.

De bemoeienis van het bezettingsre-
gime met de radio ging in veel opzichten 
verder dan bij de geschreven pers, omdat 
het speelveld met slechts twee zenders 
overzichtelijker was en omdat de radio voor 
de oorlog al stevige overheidsbemoeienis 
kende. De controle op de radio tijdens de 
bezetting werd op enigszins vergelijkbare 
wijze als bij de geschreven pers vormgegeven, 
met zowel toezicht vanuit het DVK in Den 
Haag als van vertegenwoordigers uit Berlijn. 
Van Duitse zijde hielden twee organisaties 
de Nederlandse radio op rigide wijze in de 
gaten: de Reichsrundfunkgesellschaft, die 
onder het Ministerie van Propaganda in 
Berlijn viel, en de Rundfunkbetreuungsstelle 
van het Generalkommissariat zur besonderen 
Verwendung (het hoogste orgaan van het 

43 Voor een overzicht zie: Van den Heuvel en Mulder 
ed., Het vrije woord, 10-49 en 96-119.
44 Peter Bootsma, Trouw. 75 jaar tegen de stroom in 
(Amsterdam 2018).
45 De Jong, Het Koninkrijk. Deel 7, 838.
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Duitse bestuur en de NSDAP in Nederland). 
Net als bij de geschreven pers was er veel 
rivaliteit tussen vertegenwoordigers van 
deze groepen en instellingen.46 Maar 
in tegenstelling tot de geschreven pers 
slaagde de bezetter erin om het bestaande 
stelsel volkomen te transformeren. Dat was 
eenvoudiger omdat de overheid al voor de 
oorlog veel controle op de inrichting van de 
radio had en onafhankelijke, op commerciële 
basis opererende organisaties ontbraken. 
De Nederlandse omroepen probeerden nog 
wel hun bestaan te rekken, maar aan het 
eind van 1940 kwam een bevel uit Berlijn dat 
zij zouden moeten worden geconcentreerd 

46 Michael Crone, Hilversum unter dem Hakenkreuz. Die 
Rundfunkpolitik der Nationalsozialisten in den besetzten 
Niederlanden 1940-1945 (München 1983).

in één nationale omroep. Vanaf 9 maart 
1941 werden alle uitzendingen van de twee 
Hilversumse zenders verzorgd door de, 
onder NSB-leiding geplaatste, Rijksradio 
Nederlandsche Omroep (RNO).47

Op het eerste gezicht was er een grote 
mate van continuïteit, want veel medewer-
kers van de voormalige omroepen stapten 
over naar de RNO. Bovendien veranderde er 
niet veel in de algehele programmering: de 
Hilversumse radio was ook in de oorlogsjaren 
voornamelijk een amusementsmedium, 
met veel muziek.48 Toch waren er ook sig-
nif icante veranderingen: NSB’ers kwamen 
op prominente plekken in de organisatie 

47 Verkijk, Radio Hilversum.
48 Verkijk, Radio Hilversum; Huub Wijf jes, Omroep in 
Nederland, 1919-1994 (Zwolle 1994) 51-59.

Cartoon leo Jordaan, uit Nachtmerrie over Nederland (1945).

Atlas Van stolk, rotterdam
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terecht, waardoor met name de opinie- en 
nieuwsuitzendingen steeds meer uitgespro-
ken werden in de steun voor het nationaal-
socialisme. Zo werden de nieuwsbulletins 
opgesteld door de nieuw opgerichte Berich-
tendienst van de Nederlandsche Omroep 
(BNO), waarvan de belangrijkste redacteuren 
zich expliciet bekenden tot de nieuwe orde 
en nieuwsuitzendingen beschouwden als 
een vorm van propaganda.49 Een andere 
nieuwe stem op de radio was Max Blokzijl, 
de voormalige Berlijnse correspondent van 
het Algemeen Handelsblad, die niet alleen 
invloed had op het nationaalsocialistische 
persbeleid, maar tussen het voorjaar van 
1941 en mei 1945 meerdere keren per week 
radiocauserieën gaf. Bij vriend en vijand 

49 Verkijk, Radio Hilversum, 628-9.

kwam Blokzijl bekend te staan als de meest 
prominente propagandist van het bezet-
tingsregime, wat ertoe leidde dat hij na de 
oorlog als een van de eerste NSB’ers werd 
veroordeeld en geëxecuteerd.50

Aan de andere kant van de Noordzee, in 
Londen, richtte de Nederlandse regering in 
ballingschap een radiozender op om de pu-
blieke opinie in het thuisland te mobiliseren 
en het geloof in de eindoverwinning hoog te 
houden.51 In de chaotische periode na de mei-
dagen van 1940 wist het hoofd van de nieuw 
opgerichte Regeringsvoorlichtingsdienst 
(RVD), voormalig topdiplomaat Adriaan 

50 René Kok, Max Blokzijl. De stem van het nationaalsoci-
alisme (Amsterdam 1988); Kees Schaepman, Max Blokzijl. 
Opkomst en ondergang van een journalist (Zutphen 2020).
51 Deze alinea is gebaseerd op het standaardwerk: 
Sinke, Verzet uit de verte.

Foto van een medewerker van de illegale krant de Vrije pers in Haarlem die een transcript maakt van een 
radio-uitzending. (De foto is waarschijnlijk genomen na de bevrijding.)

Niod
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Pelt, de bestuurders van de BBC over te halen 
om dagelijks een kwartier zendtijd aan de 
gevluchte Nederlandse regering beschikbaar 
te stellen, na het dagelijkse nieuwsbulletin 
van de Nederlandstalige dienst van de Britse 
omroep. Eind juni inaugureerde koningin 
Wilhelmina deze uitzendingen onder de 
naam Radio Oranje.

De omstandigheden waaronder de Ne-
derlandse radiomakers in Londen werkten 
waren moeilijk. Een aantal medewerkers had 
geen eerdere radio-ervaring en bovendien 
moesten hun teksten zowel door ministers 
als door de BBC goedgekeurd worden. De 
radioteksten waren vaak formeel van toon, 
en werden daardoor als saai en onaantrek-
kelijk ervaren. Een andere grote handicap 
was dat de medewerkers van Radio Oranje 
door de omstandigheden moeilijk contact 
konden leggen met Nederland, waardoor 
hun nieuwsuitzendingen vaak achterhaald 
waren, en ze zelfs grote gebeurtenissen zoals 
de Februaristaking helemaal misten. Vooral 
in de eerste twee jaar van Radio Oranje was 
dit het geval; in die periode klaagden som-
mige journalisten in de illegale pers over 
de uitzendingen, zoals Koos Vorrink in Het 
Parool.52

Onno Sinke heeft beargumenteerd dat 
deze uitzendingen, als ‘verzet uit de verte’, 
beperkt effect hadden in bezet Nederland.53 
Toch werden Radio Oranje en andere Lon-
dense uitzendingen, zoals de Nederlandse 
uitzendingen van de BBC en Radio Brandaris 
(uitzendingen voor scheepslieden tussen mei 
1941 en oktober 1942), zeer serieus genomen 
door de bezettingsautoriteiten. In juli 1940 
verboden de Duitsers het luisteren naar de 
Londense zenders en zetten ze stoorzen-
ders in om de ontvangst te hinderen. Maar 
volgens prominente Duitse leden van het 

52 De Jong, Het Koninkrijk. Deel 5 (1974), 846-850.
53 Sinke, Verzet uit de verte, 249.

bezettingsregime waren deze maatregelen 
niet ef fectief en zij bepleitten daarom 
verdergaande stappen. In mei 1943 kon-
digde de hoogste SS-off icier in Nederland, 
Hanns Rauter, uiteindelijk een draconische 
verordening af die het particulier bezit 
van draadloze radio-ontvangsttoestellen 
verbood. Slechts zo’n 55.000 NSB-leden en 
medewerkers van het bezettingsregime 
kregen een vrijstelling. Deze maatregel wordt 
door Dick Verkijk getypeerd als een schot 
in eigen voet, want op die manier stelden 
de nazi’s ook de eigen radiopropaganda 
buiten werking.54 Zij die in bezet Nederland 
clandestien naar de radio bleven luisteren, 
stemden juist af op de Londense zenders. De 
makers van Radio Oranje presenteerden zich 
dan ook als morele winnaars. Ze sloegen een 
meer strijdbare toon aan nadat de leiding van 
de zender vervangen was en meer zendtijd 
toebedeeld kreeg, zo stelt Sinke.55

Deze dynamiek werd versterkt door de 
situatie op de oorlogsfronten. De overwin-
ningen van de geallieerden werden uitgebreid 
uitgemeten door Radio Oranje, zeker na de 
landing in Normandië. De bevrijding van 
Zuid-Nederland in september 1944 voegde 
bovendien een nieuwe zender toe aan het 
arsenaal van de regering in ballingschap. 
Medewerkers van Radio Oranje richtten in 
de Philipsfabrieken Radio Herrijzend Ne-
derland op die – zij aan zij met de Londense 
zenders – in de laatste oorlogsmaanden de 
overgebleven bezette gebieden bestookte 
met informatie over de nabije bevrijding.56

54 Verkijk, Radio Hilversum, 694-705.
55 Sinke, Verzet vanuit de verte.
56 Er bestaat nog geen academische publicatie over 
Herrijzend Nederland. Er is wel een radiodocumen-
taire uit 1987: https://www.vpro.nl/speel~POMS_
VPRO_382640~hoe-de-radio-de-oorlog-overleefde-
2-radio-herrijzend-nederland-het-spoor-terug~.html 
[13-08-2021] en een bundeling van teksten: Sjoerd de Vrij 
ed., Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland. 
Artikelen en reportages (Zaltbommel 1990).

https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_382640~hoe-de-radio-de-oorlog-overleefde-2-radio-herrijzend-nederland-het-spoor-terug~.html
https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_382640~hoe-de-radio-de-oorlog-overleefde-2-radio-herrijzend-nederland-het-spoor-terug~.html
https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_382640~hoe-de-radio-de-oorlog-overleefde-2-radio-herrijzend-nederland-het-spoor-terug~.html
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Vergeleken met het Nederlandse kranten-
landschap was het radiolandschap tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in verschillende 
opzichten dynamischer, mede dankzij de 
snellere interactie die het medium bood. 
Aan beide kanten van de Noordzee werd 
intensief geluisterd naar de uitzendingen 
van de tegenstander en die luisterrapporten 
werden gebruikt als ‘munitie’ voor de eigen 
teksten om zich te prof ileren ten opzichte 
van de andere partij. Deze praktijken gingen 
door, ook na de invordering van radiotoestel-
len in mei 1943.57 De radio bleef een medium 
om nieuws snel te verspreiden over grenzen 
heen en veel krantenredacties gebruikten 
radio-uitzendingen als bron van informatie. 
In combinatie met de kentering in de oorlog 
ten gunste van de geallieerden, stimuleerde 
de invordering van radiotoestellen een wild-
groei aan illegale bladen in het laatste jaar 
van de bezetting. Mensen die clandestien 
naar de Londense zenders luisterden, typten 
het laatste oorlogsnieuws over, stencilden 
het en verspreidden het op papier onder 
krantentitels die duidelijk maakten waar 
het weergegeven nieuws vandaan kwam, 
zoals Hier is de B.B.C. en De aetherbode.

Alles overziende is het Nederlandse me-
dialandschap tijdens de bezettingsjaren te 
conceptualiseren in een matrix langs twee 
assen: mediatechnisch waren de geschreven 
pers en radio de twee belangrijkste poten, 
politiek-ideologisch waren er media die 
het naziregime steunden en media die het 
regime verwierpen (zie f iguur 1). De inde-
ling van de radiopropaganda is gebaseerd 
op de belangrijkste off iciële organisaties 
in Hilversum en Londen. De categorisering 

57 Voor de luisterdienst van de RVD in Londen zie: 
Vincent Kuitenbrouwer, ‘The Battle for Neutrality. The 
Listening Service of the Dutch Government in Exile 
During the Second World War’, Media History 25.4 (2019) 
400-413.

van de Nederlandse dag- en weekbladpers 
is complexer, omdat er honderden verschil-
lende uitgaven waren. De Nederlandse pers 
is voor het onderzoeksproject ‘MediaOorlog’ 
opgedeeld in de volgende categorieën:
– genazif iceerd, met als subcategorieën: 

nazipartij (direct verbonden aan het 
nationaalsocialisme) en gelijkgeschakeld 
(legale pers)

– antinazistisch, met als subcategorieën: 
illegale pers en pers in bevrijd gebied 
(vanaf september 1944)

We benadrukken dat er veel interactie 
bestond tussen de verschillende secties in 
deze f iguur, zowel tussen de genazif iceerde 
mediamakers en zij die zich verzetten tegen 
het bezettingsregime als tussen de radio en 
de kranten. Die complexe dynamiek wordt 
geïllustreerd door verschillende clandestiene 
radio-organisaties die zich met ‘zwarte pro-
paganda’ bezighielden: zenders die onder 
een valse naam opereerden. In 1942 gaf de 
Nederlandse regering in ballingschap de 
opdracht om een nepzender op te richten, ‘de 
Flitspuit’, die claimde in bezet Nederland uit 
te zenden, terwijl het radiosignaal eigenlijk 
uit Zuidoost-Engeland kwam.58 Vanaf juli 
1944 verzorgde de ‘non-conformistische 
nationaalsocialistische grappenmaker Wil-
lem W. Waterman’ (pseudoniem van Willem 
van den Hout) radioprogramma’s onder de 
naam ‘de Gilclub’. Hij kreeg toestemming 
van het bezettingsregime om jazzmuziek de 
draaien zodat luisteraars de indruk zouden 
krijgen dat ze op een zender van geallieerde 
zijde hadden afgestemd, omdat die muziek 
door de nazi’s verboden was.59 Het project 
‘MediaOorlog’ neemt deze complexe dy-
namiek als uitgangspunt om te analyseren 

58 M. Sluyser, …, daar zaten we. Impressies over Londen 
’40-’45 (Amsterdam/Antwerpen [1965]) 41-45. De uitzen-
dingen van ‘de Flitspuit’ werden in 1942 weer gestaakt.
59 Verkijk, Radio Hilversum, 712-713.
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hoe propagandanarratieven van voor- en 
tegenstanders van het nazi-bezettingsregime 
zich in samenhang ontwikkelden.

Methodologie en deelthema’s

Bij de beantwoording van de vraag naar de 
aard en inhoud van de interactie tussen de 
propagandanarratieven in de Nederlandsta-
lige oorlogsmedia, gebruiken we inzichten 
uit de theorie rond ‘mediatisering’. Dat 
concept wijst op een groeiende rol van 
mediagedragingen en -vormen in maatschap-
pelijke domeinen, zoals de groeiende rol van 
emoties, persoonlijke ervaringen en strijd-
gedrag in de politiek. Het is opvallend dat in 
het mediatiseringsonderzoek het historisch 
onderzoek nog vrijwel ontbreekt. Dit terwijl 
het dynamische begrip ‘mediatisering’ toch 
vooral een ontwikkeling in de tijd suggereert 
(in tegenstelling tot een statisch begrip als 
media-invloed) en dus bij uitstek geschikt 
zou zijn voor historisch onderzoek.60 Het 
concept wordt vooral gebruikt in de media- 
en politieke communicatiewetenschap-
pen die zich met actuele en theoretische 

60 Vgl. de kritiek vanuit de historische wetenschap in: 
Huub Wijf jes and Gerrit Voerman eds., Mediatization 
of Politics in History (Leuven 2009) en David Deacon en 
James Stanyer, ‘Mediatization. Key concept or conceptual 
bandwagon?’, Media, Culture and Society 36.7 (2014) 
1032-1044.

vraagstukken bezighouden.61 Centraal in 
dergelijk onderzoek staan concepten die vrij-
wel alle verwijzen naar de grote invloed die 
media kunnen hebben op de werkelijkheid. 
Zo is er veel onderzoek gedaan naar het ver-
meende vermogen van media om te bepalen 
over welke onderwerpen mensen nadenken 
en communiceren (agenda setting), welke 
onderwerpen het hoogste belang moeten 
hebben in de openbaarheid (priming), en 
de manieren waarop die onderwerpen 
moeten worden gezien, geïnterpreteerd 
en in narratieve vorm gegoten ( framing). 
Een belangrijke variant van die framing is 
het vermogen van media om aan bepaalde 
partijen het vertrouwen en de competentie 
toe te kennen ‘eigenaar’ te zijn van een 
onderwerp. Dit ‘issue ownership’ geeft een 
persoon of partij voorrechten bij het oplossen 
of beheren van een bepaald onderwerp.62

61 Jesper Strömbäck and Frank Esser eds., Mediatization 
of Politics: Understanding the Transformation of Western 
Democracies (Houndmills 2014); Knut Lundby ed., Me-
diatization. Concept, changes, consequences (New York 
2009). Voor de Nederlandse context zie: Kees Brants, 
‘Van medialogica naar publiekslogica? Verschuivende 
verhoudingen tussen journalistiek, politiek en publiek’, 
in: Jo Bardoel en Huub Wijfjes eds., Journalistieke cultuur 
in Nederland (Amsterdam 2019) 237-253.
62 Patricia Moy, David Tewksbury en Eike Mark Rinke, 
‘Agenda-setting, Priming, and Framing’, in: Klaus Bruhn 
Jensen and Robert T. Craig eds., The International Encyclo-
pedia of Communication Theory and Philosophy (Hoboken 
NJ 2016); Patrick J. Egan, Partisan Priorities. How Issue 

Genazificeerd Antinazistisch

Geschreven pers – Gelijkgeschakeld
– Gebonden aan nazipartij 

– Illegale pers
– Pers in bevrijd gebied (vanaf september 1944)

Radio – Verzuilde omroepen (tot maart 
1941)

– Rijksradio Nederlandsche Omroep 
(na maart 1941)

– Radio Oranje, Radio Brandaris en Nederlandsta-
lige uitzendingen van de BBC (londen)

– Radio Herrijzend Nederland (Eindhoven, vanaf 
september 1944)

Figuur 1: Matrix Nederlands medialandschap tijdens de Tweede Wereldoorlog (media-technisch en politiek-
ideologisch), mei 1940-mei 1945.
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Politici en andere autoriteiten die veel 
in het nieuws zijn en die zich van deze 
krachtige mediaeffecten bewust zijn, heb-
ben technieken ontwikkeld om ze naar hun 
hand te zetten. Dit themanummer analyseert 
historische propagandatechnieken en toont 
hoe verschillende actoren probeerden om 
controle te krijgen over wat mediaonderzoe-
kers nu agenda setting, priming, framing en 
issue ownership noemen. Daarbij moet in 
gedachten worden gehouden dat ook in het 
moderne onderzoek ervan uitgegaan wordt 
dat de media-effecten niet eendimensionaal 
zijn. Het is niet zo dat de media alle macht 
hebben en het publiek de media-inhoud 
exact zo percipieert zoals mediaproducen-
ten dat bedoeld hebben. De verschillende 
manieren waarop groepen met van elkaar 
afwijkende opvattingen en identiteiten 
reageren op dezelfde media-inhoud, duidt 
erop dat hier sprake is van een dynamisch 
interactieproces, ook in situaties met rigide 
mediacontrole.

De bijdragen aan dit themanummer 
werpen licht op hoe media tijdens de 
Tweede Wereldoorlog op elkaar reageerden 
in hun pogingen om de meeste invloed uit 
te oefenen op de publieke opinie. Beide 
partijen trachtten als het ware ‘eigenaar’ van 
kwesties te worden die ‘hoog op de agenda’ 
stonden; met dat eigenaarschap werd hun 
interpretatie van de werkelijkheid (hun 
framing) dominant. In de verschillende 
onderzoeken staan vragen centraal zoals 
hoe het verder moest met Nederland en 
Europa in de internationale verhoudingen, 
hoe de verhouding tot de koloniën paste in de 
oorlogsinspanningen, hoe het verloop van de 
oorlog aan de fronten moest worden geïnter-
preteerd en hoe de vervolging van bepaalde 
groepen, zoals Joden, moest worden belicht. 

Ownership Drives and Distorts American Politics (New 
York 2013).

Elke auteur bespreekt de relevante literatuur 
over het deelthema, positioneert haar/zijn 
onderzoek ten opzichte van de bestaande 
kennis, en geeft aan wat het mediahistorisch 
onderzoek heeft toegevoegd.

Hoewel elk artikel een volledig afgeronde 
analyse vormt die afzonderlijk te lezen is, 
zijn de artikelen ook in samenhang te lezen 
en als zodanig onder te verdelen in twee 
clusters. De bijdragen van Daniel Knegt 
(over internationalisme), Marjet Brolsma 
(over Europa) en Vincent Kuitenbrouwer 
(over de koloniën) gaan in op de manier 
waarop opiniemakers schreven en spraken 
over de positie van Nederland in de wereld. 
Zij onderstrepen dat de propagandastrijd 
in de Nederlandse media tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vaak gericht was op thema’s 
die de grenzen van het Europese deel van 
het koninkrijk overstegen en aansloten bij de 
overkoepelende propagandacampagnes van 
de strijdende blokken. Dit was met name het 
geval in de genazif iceerde media die veelal 
de lijn uit Berlijn volgden. Dit transnationale 
perspectief ontbreekt in veel studies over 
Nederland in de Tweede Wereldoorlog. De 
overige artikelen belichten de vorming van 
opvallende medianarratieven tijdens de 
Tweede Wereldoorlog: Anya Luscombe richt 
zich op journalisten die verslag deden vanaf 
de frontlinies en Huub Wijfjes bespreekt de 
berichtgeving over de Jodenvervolging, of 
beter gezegd het vrijwel ontbreken daarvan.

In elk onderzoek speelde de analyse 
van de gedigitaliseerde mediabronnen in 
het online platform for digital humanities 
CLARIAH Media Suite een rol. Op basis van 
semantische patronen werden belangrijke 
mediamomenten (met veel interactie van alle 
partijen) geïdentif iceerd, die vervolgens als 
uitgangspunt dienden voor nader kwalitatief 
tekstonderzoek van specifieke media-inhoud 
(krantenartikelen en radio-uitzendingen). 
Vertrekkend van f iguur 1 was de eerste stap 
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om te kijken wat de verhouding was tussen 
het beschikbare krantenmateriaal en de be-
schikbare audio in de digitale omgeving. Het 
bleek dat er relatief veel krantenmateriaal 
uit de oorlogsjaren beschikbaar is, terwijl 
er relatief weinig audiobronnen zijn. Deze 
discrepantie is deels het gevolg van het feit 
dat de Koninklijke Bibliotheek bijna alle in 
Nederlandse collecties beschikbare oorlogs-
kranten heeft gedigitaliseerd in het kader 
van het project ‘Erfgoed van de Oorlog’ – in 
totaal zo’n 133.000 exemplaren.63 Bij dit aan-
tal verbleekt het aantal beschikbare audio-
opnames van radio-uitzendingen: 2261. Deze 
zijn veel zeldzamer in de analoge collecties 
omdat er simpelweg minder materiaal is 
overgebleven. Het beschikbare corpus aan 
audiobronnen bevat slechts een klein deel 
van het totaal aantal uitzenduren tussen mei 
1940 en mei 1945. Het metadata-veld ‘omroep’ 
indiceert dat er 223 fragmenten van Radio 
Oranje beschikbaar zijn in de CLARIAH 
Media Suite, terwijl die omroep naar schat-
ting 3500 uitzendingen heeft verzorgd.64

Er zijn echter wel veel papieren bronnen 
die inzicht geven in de radio-uitzendingen. 
Zowel in Hilversum als in Londen was er 
preventieve censuur: alle teksten moesten 
worden uitgetypt zodat ze voor uitzending 
gecontroleerd konden worden en tiendui-
zenden pagina’s van deze transcripten 
zijn bewaard gebleven. In opdracht van 
‘MediaOorlog’ zijn een aantal ‘politieke 
en economische praatjes’ van de BNO, die 

63 https://www.delpher.nl/tentoonstelling/verzetskran 
ten/ [20-08-2021]. De CLARIAH Media Suite segmenteert 
het krantenmateriaal in artikelen, en dat zijn er 6.942.271. 
In de meeste andere datavisualisaties in dit themanum-
mer wordt deze eenheid gehanteerd.
64 Gezien het feit dat het bij ongeveer de helft van de 
audio uit de Tweede Wereldoorlog niet bekend is van 
welke omroep het afkomstig is, zou het aantal Radio 
Oranje fragmenten hoger kunnen liggen, maar het blijft 
waarschijnlijk steken onder de tien procent ten opzichte 
van het geschatte totale aantal uitzendingen.

zich bevinden in de collectie van het NIOD, 
gedigitaliseerd.65 Voor een digital humanties 
project over Radio Oranje is in de jaren 2000 
al een aantal teksten, uitgesproken door 
koningin Wilhelmina, gedigitaliseerd om 
de transcripten die de software van de audio 
had gemaakt te verif iëren.66 Het leeuwen-
deel van de Radio Oranje transcripten en 
andere collecties van de Rijksradio Neder-
landsche Omroep zijn echter nog alleen op 
papier te raadplegen in de bibliotheek van 
het NIOD.

Gezien deze kwantitatieve onbalans in 
de digitaal beschikbare corpora kranten en 
radio, is vooral ingezet op het cureren en 
categoriseren van het krantenmateriaal in de 
CLARIAH Media Suite. De OCR-teksten van 
het Delpher materiaal uit 2018 zijn daarin 
beschikbaar. Deze collectie maakt het mo-
gelijk om de semantische patronen in beeld 
te krijgen. De bestaande metadatavelden 
laten het niet toe om de kranten in te delen 
op basis van hun politiek-ideologische positie 
in het medialandschap in bezet Nederland 
tussen mei 1940 en mei 1945. Op basis van 
inzichten uit de bestaande historiograf ie 
over geschreven media in de Tweede We-
reldoorlog, die in de vorige paragraaf zijn 
besproken, is de lijst van 1273 beschikbare 
titels handmatig bewerkt zodat de verschil-
lende matrix-categorieën (‘genazif iceerd’, 
met als subcategorieën ‘gelijkgeschakeld’ 
en ‘nazipartij’; en ‘antinazistisch’, met als 
subcategorieën ‘illegaal’ en ‘bevrijd gebied’) 
konden worden onderscheiden in voorgese-
lecteerde datasets (queries). Deze indeling 
is via een Data Story beschikbaar gesteld 

65 Zie digitale omgeving NIOD: https://www.archieven.
nl/mi/298/?mivast=298&mizig=210&miadt=298&mic
ode=103&milang=nl&mizk_alle=BNO&miview=inv2 
[20-08-2021]
66 https://research.utwente.nl/en/publications/
radio-oranje-enhanced-access-to-a-historical-spoken-
word-collecti [20-08-2021]

https://www.delpher.nl/tentoonstelling/verzetskranten/
https://www.delpher.nl/tentoonstelling/verzetskranten/
https://www.archieven.nl/mi/298/?mivast=298&mizig=210&miadt=298&micode=103&milang=nl&mizk_alle=BNO&miview=inv2
https://www.archieven.nl/mi/298/?mivast=298&mizig=210&miadt=298&micode=103&milang=nl&mizk_alle=BNO&miview=inv2
https://www.archieven.nl/mi/298/?mivast=298&mizig=210&miadt=298&micode=103&milang=nl&mizk_alle=BNO&miview=inv2
https://research.utwente.nl/en/publications/radio-oranje-enhanced-access-to-a-historical-spoken-word-collecti
https://research.utwente.nl/en/publications/radio-oranje-enhanced-access-to-a-historical-spoken-word-collecti
https://research.utwente.nl/en/publications/radio-oranje-enhanced-access-to-a-historical-spoken-word-collecti
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op de website van de Media Suite en kan 
worden gebruikt door andere onderzoekers 
met een SURF-account bij een Nederlandse 
academische instelling.67

Deze indeling stelde de historici in het 
team in staat om semantische patronen in 
de verschillende delen van het medialand-
schap te ontdekken en te vergelijken aan de 
hand van zoekopdrachten met specif ieke 
trefwoorden (keyword searches). Daarbij 
maakten ze gebruik van de compare tool 
in de CLARIAH Media Suite, die verschil-
lende diagrammen in een f iguur kan 
weergeven. De ongelijke verdeling van de 
categorieën zorgde hierbij wel voor een 

67 https://mediasuitedatastories.clariah.nl/
mediaoorlog/

probleem. Kijkend naar het aantal artikelen 
dat de software segmenteert, blijkt dat het 
overgrote deel van het corpus wordt gevuld 
door de gelijkgeschakelde pers (zie f iguur 2). 
Wat ook opvalt is dat de categorie ‘illegaal’ 
relatief weinig artikelen bevat, terwijl die 
categorie wel veruit de meeste titels telt (955 
van de 1273). Dit geeft aan dat het materiaal 
in deze categorie zeer gefragmenteerd is. In 
de loop van het project bleek dat het soms 
lastig was om op basis van trefwoorden 
relevante artikelen in deze categorie te 
vinden.

Ook is het de moeite waard om deze kwan-
titatieve gegevens te projecteren over tijd, 
zoals gebeurt in f iguur 3. In absolute termen 
is het opvallend dat er een duidelijke afname 
is in het aantal artikelen in de oorlogsjaren, 

Figuur 2: Distributie van ‘items’ (artikelen) over de vier subcategorieën, voor de hele periode (10 mei 1940 tot 
5 mei 1945).

CLAriAh Media suite

https://mediasuitedatastories.clariah.nl/mediaoorlog/
https://mediasuitedatastories.clariah.nl/mediaoorlog/
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en daarmee in het aantal gedrukte pagina’s 
dat verscheen. Dit is voornamelijk het ge-
volg van de grote teruggang in de categorie 
‘gelijkgeschakeld’. In deze trend zijn twee 
duidelijke kantelpunten te zien, die verklaard 
kunnen worden met behulp van inzichten 
uit de secundaire literatuur. Ten eerste is 
het zo dat de papierdistributie die begin 1943 
werd ingevoerd, leidde tot een aanzienlijke 
terugval in het aantal pagina’s dat de legale 
pers kon afdrukken. Ten tweede vormde 
de geallieerde invasie van West-Europa 
in juni 1944 een grote stimulans voor de 
verzetspers en verminderde de invloed van 
de gelijkgeschakelde pers. Mede door de ge-
slaagde acties van verzetsgroepen om papier 
achterover te drukken, kalfde de legale pers 
steeds verder af, terwijl de illegale kranten 

steeds professioneler werden gedrukt.68 De 
causale samenhang tussen de kwantitatieve 
data, die werden gegenereerd in de CLARIAH 
Media Suite, en de inzichten uit de bestaande 
historiograf ie valideert de manier waarop 
het krantenmateriaal is gecategoriseerd voor 
dit project.

Onderzoek in digitale corpora met histo-
rische media is een relatief nieuwe tak van 
historisch onderzoek die vele methodische 
vragen oproept. Het is daarbij noodzakelijk 
om historische bronnenkritiek toe te passen, 
niet blind te varen op uitsluitend kwantita-
tieve gegevens, maar vooral combinaties te 
kiezen van kwantitatieve en kwalitatieve 
inhoudsanalyse.69 De kwantitatieve ongelijk-

68 De Jong, Het Koninkrijk. Deel 7, 846.
69 Huub Wijf jes, ‘Digital Humanities and Media 
History’, 4-24.

Figuur 3: Hoeveelheid krantenartikelen in vier subcategorieën in ClaRIaH Media suite, over tijd (per maand).

CLAriAh Media suite
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heden in het krantenmateriaal bemoeilijken 
bijvoorbeeld het werken met de compare 
tool, want visualisaties van trefwoorden 
resulteren in vertekeningen van seman-
tische patronen over tijd. Dit geldt met 
name in de eerste jaren van de bezetting, 
toen de gelijkgeschakelde pers veruit de 
meeste artikelen produceerde. Dat is het 
geval zowel in de weergave van absolute 
getallen als in de weergave van percentages 
(ngrams), die in de standaardinstelling van 
de compare tool gebeurt ten opzichte van 
de gehele collectie (alle categorieën samen) 
op een bepaald moment, wat eenzelfde 
vertekening oplevert. Om dit probleem op 
te lossen is een extra functie toegevoegd aan 
de compare tool die het mogelijk maakt om 
ngrams te genereren binnen de verschillende 
subcategorieën ( facets). Op deze manier kan 
de vergelijking beter gemaakt worden. Wel 
is gebleken dat de patronen in de categorie 
‘illegaal’ vaak zeer grillig zijn, omdat het 
corpus gefragmenteerd is en waarschijnlijk 
minder compleet gearchiveerd dan de andere 
delen van het krantencorpus, wat ook weer 
vertekeningen geeft. Daarom hebben som-
mige auteurs ervoor gekozen om de grafieken 
in absolute aantallen uit te drukken. Op basis 
van visualisaties van hun eigen trefwoord-
zoekopdrachten hebben de onderzoekers 
elk een mediamoment geselecteerd. Alle 
artikelen in dit themanummer bevatten 
datavisualisaties om inzicht te geven in 
deze keuzes.

Aan de hand van de afbakeningen in het 
krantencorpus hebben de onderzoekers 
kwalitatief onderzoek gedaan naar de 
beschikbare mediabronnen. Zij konden 
daarbij doorklikken van datapunten in de 
compare tool naar het gedigitaliseerde kran-
tenmateriaal in Delpher. Zoals aangegeven is 
het gedigitaliseerde radiomateriaal minder 
compleet: in het merendeel van de gevallen 
bleek er geen audio beschikbaar te zijn over 

de geselecteerde mediamomenten. Uitzon-
dering zijn de opnames van de speeches van 
Koningin Wilhelmina en de radiocabarets 
van de Watergeus uit Londen, waarvan er 
relatief veel bewaard zijn gebleven, waar-
schijnlijk omdat deze programma’s enkele 
dagen voor uitzending werden opgenomen, 
waardoor er grammofoonplaten waren die 
later zijn gedigitaliseerd.70 Aangezien de 
geplande digitale ontsluiting van de BNO ra-
diotranscripten in de CLARIAH Media Suite 
vertraging opliep, moesten de onderzoekers 
veelal terugvallen op de papieren versies van 
de radioteksten en luisterrapporten in de 
NIOD-collectie. Deze bronnen, die nog niet 
structureel zijn onderzocht door historici, 
bleken zeer rijk te zijn. Met name de (zo ver 
na te gaan) complete set teksten van Radio 
Oranje, die in Londen werden gereprodu-
ceerd en gecirculeerd, zijn veel gebruikt in 
de bijdragen van dit nummer.

Tijdens het project kwamen de onderzoe-
kers onder de indruk van de rijkdom maar 
ook de beperkingen van de gebruikte media-
bronnen. Tegelijkertijd zijn zij zich bewust 
van het feit dat ze in deze publicatie slechts 
het topje van de ijsberg aan beschikbare 
mediabronnen uit de Tweede Wereldoorlog 
hebben kunnen gebruiken. Zelfs de afba-
kening aan de hand van momenten binnen 
deelthema’s leidde vaak tot lastige keuzes, 
omdat er verschillende mogelijkheden 
waren. Daarom is dit themanummer niet 
bedoeld als een definitieve mediahistorische 
studie van de Tweede Wereldoorlog, maar 
juist als een verkenning van het rijke bron-
nenmateriaal. Dit corpus biedt nog veel mo-
gelijkheden voor historici die de geschiedenis 
van bezet Nederland willen onderzoeken. 
Zij kunnen daarbij gebruik maken van de 

70 Vincent Kuitenbrouwer, ‘The Traces of a Media War. 
Archives of Dutch Broadcasts from London during the 
Second World War’, TMG Journal for Media History 25:1 
(2022) 1-23.
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curatie van het krantenmateriaal die in 
kader van ‘MediaOorlog’ is gerealiseerd en 
die het mogelijk maakt om vergelijkingen te 
maken met de compare tool in de CLARIAH 
Media Suite. Ons onderzoek heeft daarbij 
aangetoond dat, om dit materiaal goed te 
duiden, het van belang is om te beseffen 
dat er sprake was van veel interactie tussen 
de verschillende propagandanarratieven in 
de Nederlandse oorlogsmedia. De hierop 
volgende artikelen geven inzicht in die in-
teracties en de conclusie bevat een weergave 
van de overkoepelende bevindingen.
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