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De pot en de ketel gaat over het sentiment waarmee er tijdens
het interbellum in de dagbladen over communisme en fascisme
werd geschreven. Dat er over beide stromingen overwegend
negatief geschreven werd, was al duidelijk uit eerdere onder-
zoeken. De pot en de ketel geeft echter inzicht in de mate waarin
het oordeel over communisme en fascisme verschilde en in hoe-
verre daarin tijdens het interbellum verschuivingen plaatsvon-
den. Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin het oordeel
van de dagbladen uiteenliep.

Om inzicht te krijgen in de mate waarin er verschillen zijn, is een
kwantitatieve aanpak vereist. Juist daarin onderscheidt het
onderzoek dat de grondslag vormde voor De pot en de ketel zich
van eerdere studies. Kwantitatief onderzoek is op zich niet nieuw
maar wordt voor historische studies weinig toegepast en zeker
niet wanneer daarvoor gedigitaliseerde dagbladen als bron wor-
den genomen. Daarom wordt in De Pot en de ketel, met mate,
aandacht besteed aan de sterktes en zwaktes van een dergelijke
methode. Voor de lezer die juist meer over de methode en de
kwantitatieve uitkomsten wil weten, is er online een bijlage be-
schikbaar.
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1 De uitdaging: verschillen meten  

Dagbladen zijn belangrijke (cultuur)historische artefacten.1 Ze geven de 
historicus inzicht in de manier waarop er in eerste instantie over gebeurte-
nissen geschreven werd. Voor de historische lezer vormde het dagblad ge-
durende meerdere eeuwen een belangrijke bron voor het actuele nieuws. 
Kranten verspreidden het nieuws niet alleen, ze verklaarden het en gaven er 
een mening over. De dagbladen bevestigden de heersende meningen en 
waren daarmee een belangrijk element op basis waarvan de publieke opinie 
gevormd werd.2 Het is dan ook niet verwonderlijk dat historici dagbladen als 
bron gebruiken en gebruikten. Sommigen maakten er zelfs hun belangrijkste 
bron van. Als promovendus las Frank van Vree in de jaren vóór 1989 avond 
aan avond in de stoffige leggers vele jaargangen Nederlandse kranten door. 
Hij zocht artikelen over het nationaalsocialisme in Duitsland en keek daarbij 
naar de mening die over het nationaalsocialisme als politieke stroming werd 
weergegeven.3 Zijn uiteindelijke doel was iets te kunnen zeggen over de 
ontwikkeling van die opinies en over de verschillen tussen de vier 
onderzochte dagbladen.4 Hij zag zijn onderzoek als een eerste stap naar 
antwoorden op de vraag in hoeverre Nederlandse krantenlezers in 1940 iets 
konden weten over het wezenlijke karakter van het nazisme.5 Dat zijn 
onderzoek slechts een aanzet kon zijn, kwam onder andere omdat hij zich 
noodgedwongen moest beperken tot slechts vier landelijke dagbladen. Een 
groter aantal was met deze tijdrovende methode praktisch niet uitvoerbaar.6  

Ruim twintig jaar later schreef Marcel Broersma het artikel 'Nooit meer 
bladeren? Digitale krantenarchieven als bron'. Broersma was van mening dat 
met het toegankelijk maken van het digitale krantenarchief de praktische 

 

1  De zorgvuldigheid waarmee ze door diverse instituten bewaard werden wijst in die 
richting. Zo bewaarde de Koninklijke Bibliotheek de dagbladen aanvankelijk in leg-
gers, zette ze vervolgens over op microfiche en maakt deze sinds 2012 in gedigitali-
seerde vorm voor het publiek toegankelijk. Het digitaliseringsproject loopt nog. 

2  Denis McQuail, Mass communication theory (Londens 2012) 515. 
Rolf Schuursma, Jaren van opgang : Nederland 1900-1930 (Amsterdam 2000) 209. 

3  Prof. dr. Van Vree vertelde me op 8 oktober 2014 dat hij van de KB toestemming 
had om de oorspronkelijke edities in te zien en dat hij van de vier door hem onder-
zochte kranten alle edities van de jaargangen 1930 t/m 1939 van voor tot achter heeft 
doorgebladerd. 
Frank van Vree, De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939 : een studie over de vorming van 
de publieke opinie (Groningen 1989) 6. 

4  Ibidem, 346. 
5  Ibidem, 5. 
6  Ibidem, 7. 
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barrières voor een efficiënt gebruik van de krant als bron voor historisch 
onderzoek waren weggenomen.7 Alhoewel hij uitgebreid inging op de 
methodische voetangels en klemmen, eindigde hij met de conclusie dat de 
digitale krantenarchieven mogelijkheden openen om nieuwe antwoorden op 
oude vragen te geven.8 Joris van Eijnatten, Toine Pieters, en Jacob Verheul 
zagen een jaar later in de gedigitaliseerde archieven voornamelijk een moge-
lijkheid om veel grotere hoeveelheden gegevens te onderzoeken.9 Vooral het 
kritische artikel van Broersma kan gezien worden als een uitnodiging tot 
nieuw onderzoek. Ik ben van mening dat het met de komst van digitale 
bronnen tevens mogelijk is ook andere vragen te beantwoorden. Dat is de 
uitdaging die ik ben aangegaan.  

De begrenzingen die Van Vree aanhield en de nieuwe technieken die deze 
tijd biedt, heb ik gezien als een uitdaging om de blik te verbreden. Van Vree 
limiteerde zijn onderzoek tot slechts vier dagbladen. Die noodzaak is met het 
ter beschikking komen van efficiëntere zoekmethoden niet meer nodig. 
Daarnaast begrensde hij zijn studie door alleen naar het nationaalsocialisme 
in Duitsland tussen 1930 en 1939 te kijken. Het Duitse nationaalsocialisme 
vormde in die periode inderdaad een belangrijk thema in de Nederlandse 
pers, maar door veel journalisten werd het nationaalsocialisme gezien als een 
specifieke vorm van het fascisme.10 Kranten schreven in de periode 1930-
1939 ook over de fascisten die in Italië aan de macht waren en fascisten die 
zich in andere landen, inclusief Nederland, roerden. Nu breder onderzoek 
mogelijk is, ligt het voor de hand niet alleen naar het fascisme in Duitsland te 
kijken. Dat houdt tevens in dat ook de periode uitgebreid moet worden, 
omdat het fascisme al eerder in het interbellum ontstaan was. 

Van Vree richtte zich in zijn onderzoek op het Duitse nationaalsocialisme, 
vanwege de overweldigende rol die deze stroming na het interbellum in de 
geschiedenis van Europa zou spelen. Hij constateerde dat het Duitse natio-
naalsocialisme, toen het een machtsfactor van betekenis werd, veel politici en 

 

7  Marcel Broersma, 'Nooit meer bladeren? : Digitale krantenarchieven als bron', Tijd-
schrift voor Mediageschiedenis, 14-2 (2012) 29-54, aldaar 30. 

8  Ibidem, 52. 
9  Joris van Eijnatten, Toine Pieters en Jacob Verheul, 'Big data for global history : the 

transformative promise of digital humanities', Bijdragen en mededelingen betreffende 
de geschiedenis der Nederlanden vol. 128 (2013), afl. 4, pag. 55-77, aldaar 59. Helaas 
bleek de in dit artikel gepropageerde geavanceerde tekstanalyse voor mijn onderzoek 
geen optie door de gebrekkige OCR-resultaten van de digitalisering (zie § 8.6.1). 

10  Zie § 6.4.2. 
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journalisten vrees aanjoeg.11 De beweging van Hitler was echter niet de enige 
politieke stroming die dat deed. Het communisme werd al eerder in het 
interbellum als een bedreiging gezien. De angst voor communisme en 
fascisme betrof niet alleen de bedreiging van de politieke en maatschappelijke 
structuren, maar strekte zich ook uit tot het gebied van de godsdienst en de 
goede zeden. Kerkelijke en politieke leiders, evenals journalisten van diverse 
snit, wezen daarom zowel het fascisme als het communisme af. Die afwijzing 
alleen is niet voldoende om, naast de mening van de pers over het fascisme, 
ook onderzoek te doen naar het communisme. Een belangrijk argument om 
het onderzoek toch op communisme én fascisme te richten, is het object 
ervan: het dagblad. Ruzie en strijd trekken de aandacht en dat geldt ook voor 
de krant. Communisme en fascisme leverden beide. Het waren niet alleen 
belangrijke, opkomende en gevreesde ideologieën maar tevens elkaars 
gezworen vijanden.12 Achteraf gezien was de opkomst van het communisme 
belangrijker dan die van het fascisme omdat het communisme op termijn 
invloedrijker was dan het fascisme. Het fascisme kan deels gezien worden als 
een reactie op en angst voor het opkomende communisme. 

Die wederzijdse vijandschap kwam voort uit botsende levensbeschouwingen 
en toekomstvisies. Botsingen die zich uitten in grote woorden van politieke 
leiders van beide zijden en in onderling geweld op straat. Veel kranten 
spraken er schande van. Dat is onder andere te zien in het onderzoek van 
Hans Geleijnse. Hij kwam tot de conclusie dat de pers het nationaalsocialisme 
tot 1930 als een kleiner kwaad zag dan het bolsjewisme.13 Dat is opvallend, 
want zijn onderzoek richtte zich primair op het fascisme en het natio-
naalsocialisme. Dat hij toch tot deze conclusie over het communisme kwam, 
is een gevolg van de animositeit tussen de fascisten en communisten. Ruzies 
en strijd waren er tijdens het interbellum ook binnen het communisme en het 
fascisme. In de Sovjet-Unie en in nazi-Duitsland, de landen waarin een van 
deze ideologieën de macht had verworven, was die strijd soms gewelddadig. 
In Nederland ging het om interne ruzies die, in vergelijking, klein en 
bloedeloos waren, maar ook daar schreven de kranten over. Het is daarom 
opmerkelijk dat er – voor zover ik heb kunnen nagaan – nooit een 
vergelijkend onderzoek is gedaan naar de berichtgeving over communisme 
en fascisme. Ideologieën die enerzijds sterk verschillend waren en elkaar 

 

11  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 346. 
12  Martin Kitchen, Europe between the wars (e-book versie, second edition, Londen en New 

York 2013) 27. 
13  Hans Geleijnse, ‘‘Wie ogen heeft om te zien’ : De Nederlandse pers en het fascisme in Europa 

(1919 – 1933) (Oisterwijk 2018), 173. 
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bestreden, maar anderzijds in hun totalitaire streven en uiterlijk vertoon juist 
op elkaar leken. 

Het ontbreken van vergelijkend onderzoek is opvallend, omdat het uit his-
torisch oogpunt interessant is om te weten hoe gelijkluidend of juist ver-
schillend krantenlezers over communisme en fascisme werden geïnformeerd. 
Uit eerdere onderzoeken naar het fascisme blijkt dat er aanzienlijke 
verschillen tussen de dagbladen waren. Zo concludeerde Van Vree dertig jaar 
geleden dat het oordeel van de Nederlandse pers over het Duitse natio-
naalsocialisme in sterke mate beïnvloed werd door hun eigen ideologische 
basis.14 In 2003 kwam Marits Niesten-Moulijn in haar veel beperktere 
onderzoek naar het fascisme in Italië grosso modo tot dezelfde conclusie.15 
In het recente onderzoek van Geleijnse worden de verschillen tussen de 
dagbladen nog duidelijker en ook hij ziet de politieke, maatschappelijke of 
religieuze basis van de krant als een belangrijke oorzaak daarvan.16 Het is 
aannemelijk dat hetzelfde gold voor de communisten, als meest extreme 
vertegenwoordiger aan de andere zijde van het politieke spectrum. Dat is 
echter in de genoemde studies niet specifiek onderzocht, omdat ze zich 
primair op het fascisme richtten. Evenmin wordt in die onderzoeken voor 
fascisme duidelijk hoe groot de verschillen tussen de dagbladen van de poli-
tieke, maatschappelijke of religieuze stromingen waren, en in hoeverre die 
gedurende het interbellum veranderden. Voor zover er sprake was van ver-
gelijkend onderzoek ontbrak daaraan de kwantitatieve invulling. De ge-
noemde onderzoeken richtten zich door hun focus op het fascisme tevens 
alleen op de latere jaren van het interbellum. 

Het onderzoek naar het fascisme in de pers gedurende het interbellum laat 
daarmee vragen open. Tevens zijn er inmiddels technische mogelijkheden 
voor andere onderzoeksmethoden. Dat tenslotte was de uitdaging om te 
onderzoeken in welke mate de sentimenten waarmee de dagbladen 
tijdens het interbellum over het communisme en fascisme schreven 
van elkaar verschilden en zich in de loop van de tijd ontwikkelden. De 
belangrijkste onderliggende vragen die hieruit volgen zijn: In welke mate 
waren er verschillen en overeenkomsten tussen het sentiment ten aanzien van 
fascisme en dat ten aanzien van communisme? In hoeverre waren er op dit 
punt verschillen tussen de dagbladen van de maatschappelijke groeperingen? 

 

14  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 355. 
15  Marits Niesten-Moulijn, Nederlandse kranten en gezanten over het opkomend fascisme in Italië 

(doctoraalscriptie, Heerlen 2002) 95. 
16  Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, Hoofdstuk IV. 
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In hoeverre veranderden de sentimenten in de loop van het interbellum? En 
ten slotte: wat waren de oorzaken van deze verschillen? 

De probleemstelling wordt in het onderzoek in zoverre letterlijk genomen dat 
in de kranten gezocht is naar het voorkomen van 'communisme' en 'fascisme', 
plus hun varianten en afgeleiden17. Daarmee staat niet de betekenis van deze 
begrippen, maar het gebruik van die termen in de dagbladen centraal.18 Ik 
volg daarmee de lijn van het medium zelf, want de kranten gingen er in de 
meeste artikelen vanuit dat de lezer wist wat er met die termen bedoeld werd. 
Ze gaven slechts zelden uitleg over de betekenis ervan. In het proefschrift 
wordt op enkele plaatsten wel gekeken naar de aspecten van communisme en 
fascisme die uit de krantenteksten zijn te destilleren. Dat geldt sterker voor 
het zich ontwikkelende en meer pluriforme fascisme dan voor het 
communisme. 

Vooral de onderliggende vragen van de bovenstaande probleemstelling zijn 
van belang. De wetenschap dat het communisme in het gehele interbellum 
gemiddeld 24% vaker werd afgewezen dan het fascisme, zegt niet zo veel. 
Dat wordt anders wanneer het onderzoek laat zien in welke mate dit verschil 
in de loop van het interbellum veranderde en waarom. Daarmee wordt iets 
zichtbaar van de dynamiek. De mate waarin de clusters van dagbladen in hun 
oordeel verschilden, voegt iets toe aan het inzicht in de verschillen tussen 
groepen krantenlezers en daarmee aan onze historische kennis.  

De mate waarin fenomenen van elkaar verschillen komt het beste tot uit-
drukking in getallen die de verhoudingen duidelijk maken. Om getalsmatig 
aan te geven hoe groot verschillen zijn, moeten er kwantitatieve gegevens 
beschikbaar gemaakt worden.19 De beschikbaarheid van een archief met 
gedigitaliseerde dagbladen is daarvoor wel noodzakelijk maar niet voldoende. 
Marcel Broersma daagt in zijn artikel onderzoekers uit om "de grote 
hoeveelheid beschikbare data en het potentieel van de krant als seriële bron" 
te benutten."20 Dat betekent in dit geval dat de grote hoeveelheid beschikbare 

 

17  Bij het opstellen van de lijst zoektermen voor het vinden van artikelen over com-
munisme en fascisme is gebruik gemaakt van namen en aspecten die in die tijd met 
communisme en fascisme verbonden werden. 

18  Dit gaat nog verder dan een begripshistorische beperking die bijvoorbeeld Joris 
Gijsenbergh gebruikt voor het begrip democratie ; Joris Gijsenbergh, Democratie en 
gezag : extremismebestrijding in Nederland, 1917-1940 (2017) 17. 

19  In feite is er geen onderscheid tussen een onderzoek naar verschillen en naar ontwik-
kelingen in de tijd. Het laatste is immers een onderzoek naar de verschillen tussen 
periodes. 

20  Broersma, 'Nooit meer bladeren?', 48. 
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ruwe, maar doorzoekbare data moet leiden tot voldoende telbare gegevens 
om er eventuele verschillen uit te kunnen afleiden.21 De onderzoeksmethode 
krijgt hiermee een belangrijke kwantitatieve component. 

Het gebruik van het digitale krantenarchief voor historisch onderzoek is niet 
nieuw.22 Vrijwel steeds werden de kranten daarbij in wezen op dezelfde wijze 
gebruikt als Van Vree dat met papieren exemplaren deed.23 Met het uit het 
digitale archief op basis van zoektermen selecteren van grote hoeveelheden 
teksten, het analyseren ervan en het omzetten naar telbare gegevens, is echter 
veel minder ervaring opgedaan. Hierdoor wordt met het aangaan van de 
uitdaging een methodisch tamelijk onontgonnen en door historici niet altijd 
gewaardeerd terrein betreden.24 De mogelijkheden waarop Broersma wijst, 
moeten daarbij worden benut en de valkuilen ontweken.25 

Bijna tien jaar voordat Broersma zijn pleidooi hield, werd er door Boonstra 
c.s. ook al geklaagd dat er te weinig aandacht werd besteed aan het metho-
dologische aspect van het gebruik van gedigitaliseerde historische data.26 
Methodisch had dit onderzoek daardoor aspecten van een eenzame expeditie 
buiten de gebaande paden. Het gevolg was dat er steeds keuzes moesten 
worden gemaakt over de te volgen weg. Hoe goed doordacht die keuzes ook 
waren, voor ieder nieuw methodisch aspect geldt 'the proof of the pudding is 
in the eating'. De uitkomsten daarvan waren niet altijd helemaal bevredigend. 
Vaak kon daar wat aan gedaan worden, maar soms bleken gemaakte keuzes 
in praktisch opzicht onomkeerbaar. Dat heeft gevolgen voor dit proefschrift, 
want, alhoewel de historisch resultaten centraal staan, zou het zonde zijn de 
methodologische lessen die eruit te trekken zijn te negeren. Daarom wordt er 

 

21  Binnen de statistiek zijn er regels voor de omvang van de steekproef om bij het bepa-
len van verschillen een bepaalde zekerheid te verkrijgen. (Zie hiervoor de e-bijlage § 
3.4). 

22  Ook Geleijnse, Gijsenbergh en Mennen maakten gebruik van het digitale kranten-
archief. 

23  Broersma, 'Nooit meer bladeren?', 37. 
24  Ibidem. Broersma verwijst naar het artikel Perspectief in persgeschiedenis van Huub 

Wijfjes. Die schrijft over de in de sociale wetenschap gebruikte kwantitatieve metho-
den waarmee gedragspatronen in categorieën worden onderscheiden. Het kwalitatieve 
element in dit onderzoek richt zich op de inhoud van de dagbladen en niet op de 
lezers daarvan. Huub Wijfjes, ‘Perspectief in persgeschiedenis’, Bijdragen en Mededelingen 
betreffende de geschiedenis der Nederlanden 114-2 (1999), 223-235, aldaar 223. 

25  In § 8.6.4 wordt aangegeven in hoeverre de door Broersma genoemde mogelijkheden 
zijn benut en de valkuilen ontweken zijn. 

26  Onno Boonstra, Leen Breure en Peter Doorn, Past, present and future of historical informa-
tion science (Amsterdam 2004) 88. 
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in dit proefschrift op meerdere plaatsen aandacht aan de methode besteed. 
Ook de kwaliteit van het digitale materiaal en de sterkten en zwakten van de 
gevolgde werkwijze komen daarbij aan de orde. In de volgende paragraaf 
worden de belangrijkste karakteristieken van de methode kort besproken. In 
de §§ 8.5 en 8.6 wordt daarop uitgebreider ingegaan. Daarin wordt ook 
gekeken naar de sterkten en zwakten ervan. 

1.1 De methode: verschillen inzichtelijk maken  

Dagbladen, gedigitaliseerd of niet, geven geen kant en klare kwantitatieve 
gegevens over het sentiment waarmee er over communisme en fascisme 
geschreven werd.27 Hiervoor moet in de eerste plaats minstens één telbaar 
element gedefinieerd worden. In dit onderzoek is dat: ieder gevonden kran-
tenartikel dat betrekking heeft op communisme en/of fascisme.28 In de 
tweede plaats moet dit telbare element geanalyseerd worden, waarbij er 
kenmerken aan worden toegewezen. Gezien de onderzoeksvraag is het 
voornaamste kenmerk het sentiment ten aanzien van communisme of fas-
cisme. Omdat de sentimentanalyse de belangrijkste processtap van de 
onderzoeksmethode is, wordt daarop hieronder uitgebreider ingegaan. 

Voordat de sentimentanalyse kon plaatsvinden, moesten er dagbladartikelen 
over communisme en/of fascisme gevonden worden. Vóór het digitale tijd-
perk kon dit alleen, zoals Frank van Vree deed, door kranten van voor tot 
achter door te lezen. In 2013 omvatte het digitale krantenarchief van de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) echter alleen al over de periode 1918-1939 
meer dan 12,5 miljoen krantenartikelen. Dat en de huidige technische 
hulpmiddelen bood een andere mogelijkheid. Uit deze enorme hoeveelheid 
gedigitaliseerd materiaal konden met behulp van ±150 zoektermen artikelen 
geselecteerd worden die betrekking hadden op communisme en/of fas-
cisme.29 De zoektermen verwezen naar benamingen, personen, organisaties 
of specifieke eigenschappen die tijdens het interbellum verbonden werden 
aan communisme/communisten of fascisme/fascisten.30 Dit zoekproces 
leverde meer dan 345.000 artikelen op. Dat waren er te veel om allemaal op 

 

27  In e-bijlage § 2 wordt een toelichting gegeven op het gebruikte gedigitaliseerde bron-
materiaal. 

28  Op het gebruik van het krantenartikel als teleenheid wordt dieper ingegaan in § 8.6.2. 
29  Zie e-bijlage § 3.4. Artikelen waarin fascist, fascisme, enz. uitsluitend als scheldwoord 

gebruikt werd, werden op deze manier wel gevonden maar zijn tijdens de analyse 
verworpen. 

30  Hiermee worden de termen 'fascisme' en 'communisme' in hun historische betekenis 
gebruikt. Huberts volgde in zijn proefschrift dezelfde strategie. Willem Huberts, In de 
ban van een beter leven, 245. 
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sentiment te analyseren. Dat was ook niet nodig. Er werden gerandomiseerd 
±6.000 artikelen geselecteerd.31 Dat aantal is voldoende om met 95% zeker-
heid en een foutmarge van 5% verschillen tussen groepen artikelen te kunnen 
bepalen.32 Het automatisch zoeken naar en willekeurig selecteren van 
artikelen is niet alleen een technisch aspect. Het is een methodische keuze. 
De opzet ervan was de analyse te beginnen met artikelen die, ongeacht het 
hoofdonderwerp of de context ervan, betrekking hadden op communisme 
en/of fascisme. Van Vree las de kranten door. Alhoewel het zijn opzet was 
de hele krant onbevangen te doorzoeken, zal hij zich onbewust toch hebben 
laten leiden door de structuur van de tekst, de koppen, de plaats op de pagina 
en de plaats in de krant. Geleijnse, die ook gebruik maakte van het digitale 
krantenarchief, heeft juist gezocht naar artikelen over specifieke 
gebeurtenissen in bepaalde landen.33 Hij koos met opzet niet voor een ase-
lecte steekproef.  

Broersma ziet het verlies van context als een zwakte van het gebruik van 
gedigitaliseerde bronnen.34 Ook Osmond en Phillips wijzen daarop, maar in 
de bijdrage van Johnes en Nicholson aan hun boek wordt tevens aangegeven 
hoe dit probleem ondervangen dient te worden.35 Ik heb het bij het selecteren 
van artikelen juist als een methodisch voordeel gezien om de context in eerste 
instantie te negeren. Hierdoor is de selectie zo veel mogelijk willekeurig 
gebleven. Toch is de context niet verwaarloosd, want die speelde wel degelijk 
een rol in de beoordeling van het sentiment. Voordat die stap aan de orde 
komt, eerst een toelichting over het digitale krantenarchief en de keuze van 
de gebruikte dagbladen. 

Het primaire object van het onderzoek wordt gevormd door teksten uit de 
gedigitaliseerde landelijke en regionale Nederlandse kranten die in de te 
onderzoeken periode zijn verschenen. De KB heeft tussen eind 2006 en juli 

 

31  Gekozen is voor een aselecte trekkingen zonder terugleggen. Wel werd de selectie 
zodanig uitgevoerd dat er per jaar of per groep van jaren steeds voldoende artikelen 
waren om aan de zekerheidseis te voldoen. Zie e-bijlage § 3.4. 

32  Zie https://surveysystem.com/sscalc.htm. Er is voor een veel groter aantal gekozen 
om bij belangrijke jaren bij alle doorsnijdingen voldoende aantallen te houden. 

33  Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, hoofdstuk II. 
34  Broersma, 'Nooit meer bladeren? : Digitale krantenarchieven als bron', Tijdschrift voor 

Mediageschiedenis, 14-2 (2012) 29-54, aldaar 40. 
35  Gary Osmond en Murray G. Phillips, 'Introduction : The Bones of Digital History' in 

Gary Osmond en Murray G. Phillips, ed. Sport history in the digital era (Urbana, Chicago 
en Springfield) 1-32, aldaar 16 
Martin Johnes en Bob Nicholson, 'Sport history and digital archives in practice' in 
ibidem, 53-74, aldaar 71. 
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2013 ongeveer 9 miljoen pagina's van historische kranten uit de periode 1618-
1995 gedigitaliseerd. Alhoewel hiermee zeer veel digitale informatie 
beschikbaar is gekomen, betreft het nog steeds slechts een selectie uit de in 
totaal ongeveer 7.000 dagbladtitels die in die periode zijn verschenen. De 
selectiecriteria voor zowel titels als de te digitaliseren verschijningsperiodes 
zijn opgesteld door een wetenschappelijke adviescommissie onder voorzit-
terschap van Frank van Vree. In dit onderzoek zijn als bron voor het om-
schreven selectieproces gebruikt: alle beschikbare gedigitaliseerde, Neder-
landstalige, landelijke of regionale kranten die in Nederland werden uitgege-
ven en gericht waren op een Nederlands publiek.36 Daarbij moeten twee 
kanttekeningen gemaakt worden. 

In het advies over welke dagbladen wel of niet gedigitaliseerd werden, 
speelden historische, juridische, economische en praktische aspecten een rol. 
Het streven van de adviescommissie was een representatieve selectie te 
krijgen van kranten die voor het beschouwde tijdvak instrument én spiegel 
zijn van de samenleving op dat moment. Het advies resulteerde in een voor-
stel welke dagbladtitels gedigitaliseerd zouden moeten worden.37 Dat voorstel 
is om verschillende redenen niet altijd gevolgd, waardoor de representativiteit 
onder druk is komen te staan.38 Tevens paste hierdoor de uiteindelijke selectie 
niet een-op-een bij de vraagstelling van dit onderzoek, omdat de fascistische 
krant Het Nationale Dagblad ontbrak. Van dat dagblad bestaan ook elders geen 
gedigitaliseerde bestanden. Hierdoor ontbreekt het fascistische perspectief in 
de analyses en daarmee ook in de vergelijking tussen communisme en 
fascisme. Helaas waren er geen methodisch juiste, werkbare oplossingen om 
dit te omzeilen of te repareren.39 Om te voorkomen dat die vergelijking 
hierdoor beïnvloed zou worden, zijn bij de vergelijkingen tussen 
communisme en fascisme ook de communistische kranten daarin niet 
meegenomen. Voor zover de vergelijking het gehele interbellum betreft, is 
het ontbreken van Het Nationale Dagblad nauwelijks van invloed, omdat deze 
krant pas in 1936 voor het eerst verscheen. 

De inhoud van krantenartikelen werd beïnvloed door de levensbeschouwe-
lijke, politieke of sociaaleconomische achtergrond van het dagblad. Het in 
kaart brengen van de verschillen die deze achtergrond teweegbrengt in het 

 

36  Voor verdere overwegingen zie e-bijlage § 6.3. 
37  Zowel de voor de onderzoeksperiode relevante selectiecriteria als de voorgestelde 

dagbladtitels zijn opgenomen in e-bijlage § 4.1. 
38  Zie § 8.6.1. 
39  In § 8.6.1 wordt aangegeven waarom er geen methodisch juiste, werkbare oplossing 

voor dit probleem te vinden was. 
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oordeel over communisme en fascisme is een van de doelstellingen van het 
onderzoek. Om dat mogelijk te maken zijn de onderzochte dagbladen inge-
deeld in zes groepen. Hierbij is aansluiting gezocht bij het de door Van Vree 
gehanteerde onderscheid naar signatuur.40 Van Vree geeft niet aan waarop die 
indeling gebaseerd is, maar het is aannemelijk dat hij daarbij teruggrijpt op 
zijn inleiding, waarin hij ingaat op de politiek en ideologie in de jaren dertig. 
Daarin noemt hij "de scherpe scheidslijnen tussen de verschillende politieke 
en levensbeschouwelijke stromingen" en verwijst naar de verzuiling.41 Dat 
begrip stond in de tijd dat hij zijn proefschrift – zo blijkt uit zijn tekst – al 
enigszins onder druk. In de jaren die volgden is daarover voortdurend debat 
geweest.42 Dat leidde ertoe dat er door historici steeds meer getwijfeld wordt 
aan de bruikbaarheid van het concept verzuiling.43 Onder andere omdat het 
nauwelijks mogelijk blijkt te zijn om tot een eenduidige verklaring van het 
fenomeen te komen.44 Volgens Peter van Dam – een van de deelnemers aan 
dit debat – was het interbellum een periode dat er in Nederland sprake was 
van 'zware gemeenschappen'.45 Hierin ontwikkelde levensbeschouwing zich 
van algemene inspiratie tot basis voor specifieke organisaties waarmee de 
politiek hechte banden aanging.46 Wat in de loop van het debat over verzuiling 
en ontzuiling niet veranderde, is de indeling van die gemeenschappen.47 Die 
blijft: protestants, katholiek, liberaal en socialistisch (of 
sociaaldemocratisch).48  

 

40  Tabel 1, Vree, van De Nederlandse pers en Duitsland, 49. Ibidem, Bijlage 1, 338. Van Vree 
geeft geen redenen voor de gekozen indeling,  

41  Ibidem, 12. Frank Harbers, 'Naar een massapers, 1869-1940' in Huub Wijfjes en Frank 
Harbers ed., De krant. Een cultuurgeschiedenis (2019 Amsterdam) 121-163 aldaar 137. 

42  Belangrijke publicaties hierover sindsdien zijn o.a.: Staf Hellemans, Strijd om de 
moderniteit : sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1800 (Leuven, 1990); Een 
bespreking van zes proefschriften die tussen 1989 en 1994 over dit onderwerpen 
verschenen geeft: Piet Rooy, 'Zes studies over verzuiling, in Bijdragen en mededelingen 
betreffende de geschiedenis der Nederlanden', nr. 110-3 (1995), 380-392.; Peter van Dam, 
Staat van verzuiling : over een Nederlandse mythe, (Amsterdam, 2011). 

43  Dam, van, Staat van verzuiling, 101. 
44  Ibidem, 104. 
45  Na 1945 is er een overgang van 'zware gemeenschappen' naar 'lichte gemeenschap-

pen'. Peter van Dam, 'Een wankel vertoog : Over ontzuiling als karikatuur' Bijdragen en 
mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 126-3 (2011) 52-78. 

46  Dam, van, Staat van verzuiling, 21. 
47  Hellemans wijst er wel op dat de indeling afhankelijk is van de definitie van het begrip 

'zuil'. Staf Hellemans, Strijd om de moderniteit : sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 
1800 (Leuven, 1990) 26. 

48  Siep Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat : aspecten van de ontwikkeling van de 
moderne staat in Nederland (Nijmegen 1983), 60. Stuurman heeft het over de rooms-
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In deze studies wordt weinig gezegd over de rol van de dagbladen in deze 
gemeenschappen. Van Dam besteedt wel aandacht aan de vorming van het 
omroepbestel maar niet aan de al lang bestaande en invloedrijkere dagblad-
pers.49 Van Vree maakt in zijn paragraaf over 'Dagbladen en maatschappelijke 
organisaties' duidelijk dat de dagbladen er wel degelijk een rol in speelden.50 
Zowel in zijn studie als in dit onderzoek zijn de verschillen tussen de 
dagbladen onderzocht. Van Vree onderzocht slechts vier dagbladen en deze 
vertegenwoordigen niet toevallig de vier zware gemeenschappen.51 In zijn 
onderscheid naar signatuur noemt hij echter ook: neutraal, communistisch en 
nationaalsocialistisch.52 De neutrale of onafhankelijke dagbladen kunnen 
vanzelfsprekend niet als horend bij een gemeenschap worden gezien. Dat is 
echter geen reden om deze dagbladen bij een onderzoek naar verschillen 
tussen dagbladen uit te sluiten. In het debat over de verzuiling worden 
communistisch en fascistisch niet als zuilen of gemeenschappen gezien. Er 
zijn echter twee communistische dagbladen en een nationaalsocialistisch 
dagblad verschenen. Dat de communistische dagbladen in dit onderzoek zijn 
meegenomen, heeft echter vooral daarmee te maken dat het sentiment 
waarmee dagbladen over communisme schreven een van de punten van 
onderzoek is. Datzelfde geldt ook voor Het Nationale Dagblad, de partijkrant 
NSB. Deze is niet onderzocht omdat hij niet gedigitaliseerd is. Om verwarring 
te voorkomen heb ik ervoor gekozen het over clusters (van dagbladen) te 
hebben in plaats van over 'zuilen' of 'gemeenschappen'. De gebruikte 
onderzochte dagbladtitels en het daarbij horende cluster zijn te vinden in de 
tabellen 1.1a en 1.1b, op de omslagflappen van dit boek en in § 9.2 'Bronnen 
en literatuur'.  

Vooral in dit opzicht vormde de door de KB bij het digitaliseren gemaakte 
keuze een probleem, want er werd slechts één en dan nog betrekkelijk klein 
protestantschristelijk dagblad gedigitaliseerd. Omdat er zeker in dit geval geen 
methodisch juiste en werkbare oplossing voorhanden was, is de repre-

 

katholieke zuil en protestants-christelijke zuil, de socialistische beweging en de liberaal 
vrijzinnige sfeer. Schuursma, Jaren van opgang, 188. Piet de Rooy, 'Een zoekende tijd. 
De ongemakkelijke democratie, 1913-1949' in Remieg Aerts Land van kleine gebaren : 
een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Amsterdam 2016) 218; Dam, van Staat 
van verzuiling, 10. 

49  Dam, van, Staat van verzuiling, 40. Ook De Rooy noemt het omroepbestel in dit ver-
band. Rooy, de 'Een zoekende tijd', 219. 

50  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 178. 
51  Ibidem, 58, 80, 109 en 142. 
52  Ibidem, 49. 
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sentativiteit van de uitkomsten van het onderzoek voor de protestantse dag-
bladpers helaas niet optimaal.  

 

dagbladtitel cluster53 

Algemeen Handelsblad liberaal 

De Banier protestants-christelijk 

De Gooi- en Eemlander liberaal 

De Graafschap-bode liberaal54 

De Telegraaf onafhankelijk 

De Tijd katholiek 

De Tribune communistisch55 

Het Centrum katholiek 

Het Vaderland liberaal 

Het Volk sociaaldemocratisch 

Het Volksdagblad communistisch 

Tabel 1.1a Gebruikte dagbladen en de clusters waarbij deze zijn 
ingedeeld 

dagbladtitel cluster 

Leeuwarder Courant liberaal 

Leeuwarder nieuwsblad onafhankelijk 

 

53  Voor de dagbladtitels waarbij geen bron is vermeld, is uitgegaan van de indeling die 
Van Vree aangeeft in Bijlage 1. Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 358. 

54  Henk Harmsen en Jan Stegeman, Spiegel van een eeuw Oostgelders leven: (1879-1979) 
(Doetinchem 1979) 7. De signatuur van dit dagblad kan alleen worden op gemaakt uit 
de opmerking dat de oprichter Cornelis Misset vrijzinnig liberaal was. 

55  Het blad DeTribune en haar redacteuren was een van de oorzaken van de breuk tussen 
de SDAP en de oprichters van de SDP, die later Communistische Partij Holland zou 
gaan heten. Gerrit Voerman, De meridiaan van Moskou : de CPN en de Communistische 
Internationale, 1919-1930 (Amsterdam 2001) 30. Na de breuk was De Tribune eerst als 
week- en later als dagblad de partijkrant van deze beweging. 
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Limburger Koerier katholiek 

Limburgsch Dagblad katholiek 

Middelburgsche Courant liberaal 

Nieuwe Rotterdamsche Courant liberaal 

Nieuwe Tilburgsche Courant katholiek 

Nieuwsblad van Friesland onafhankelijk56 

Nieuwsblad van het Noorden onafhankelijk 

Rotterdamsch Nieuwsblad onafhankelijk 

Voorwaarts sociaaldemocratisch 

Tabel 1.1b Gebruikte dagbladen en de clusters waarbij deze zijn 
ingedeeld (vervolg) 

6.000 geselecteerde artikelen over communisme en/of fascisme gaven nog 
geen meetbaar inzicht in de verschillen tussen het oordeel over communisme 
en fascisme. Daarvoor moesten de artikelen geanalyseerd worden en moesten 
er per artikel meerdere karakteristieken vastgelegd worden. Dit gebeurde in 
de belangrijke en omvangrijke processtap die ik sentimentanalyse heb 
genoemd. De voornaamste karakteristiek die werd vastgelegd is het sentiment 
ten aanzien van communisme en fascisme. In dit onderzoek wordt daaronder 
verstaan de waardering ten aanzien van communisme en/of fascisme die in 
het krantenartikel tot uitdrukking werd gebracht. De analyse vond plaats door 
het artikel te lezen, waarbij tevens de kop(pen), eventuele afbeeldingen en de 
artikelen in de directe omgeving ervan werden betrokken.  

Deze werkwijze vraagt om een nadere beschouwing, want bij het bepalen van 
het sentiment heb ik mezelf als lezer tot meetinstrument gemaakt. Hierdoor 
ontstaat een subjectief element in de methode dat betrekking heeft op een 
cruciale karakteristiek. De belangrijkste vraag die dit aspect van de methode 
oproept, is in hoeverre de wetenschappelijke waarde van het bepalen van de 
mate waarin er verschillen waren, erdoor wordt aangetast. Bij de 

 

56  Het Nieuwsblad van Friesland wordt door Van Vree niet genoemd. Ik heb geen bronnen 
kunnen vinden die aangeven welke signatuur het blad had. Het blad is bij de onafhan-
kelijke dagbladen ingedeeld omdat het zich presenteerde als een goedkoop adverten-
tieblad en op grond van de in het onderzoek gevonden overeenkomsten met de 
andere onafhankelijke dagbladen. 
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beantwoording van die vraag moet onderscheid worden gemaakt tussen twee 
situaties. Enerzijds die waarbij het gaat om verschillen in het sentiment ten 
aanzien van communisme versus dat over fascisme en anderzijds verschillen 
in de tijd (verschillen tussen periodes) en tussen de dagbladen of groepen van 
dagbladen. Vooral die laatste verschillen zullen vaak ter sprake komen. 

Om met de laatste en makkelijkste te beginnen: bij het bepalen van verschillen 
tussen periodes of dagbladen werd steeds óf naar communisme óf naar 
fascisme gekeken.57 In die gevallen is het feit dat er vergeleken werd een 
voldoende garantie voor een juiste uitkomst. Deze borging berust op het 
principe dat, wanneer bij de vergelijking de subjectieve invloed op beide 
fenomenen gelijk is, het resultaat van de vergelijking geldig is. Er zijn geen 
redenen om aan te nemen dat ik bij het lezen van kranten uit de ene periode 
anders ben gaan oordelen dan wanneer ze uit een andere periode stammen. 
Hetzelfde geldt voor dagbladen of groepen van dagbladen. Een voorwaarde 
is wel dat de subjectiviteit in de loop van het meetproces vrijwel constant 
blijft. De sentimentanalyse heeft echter ruim twee jaar in beslag genomen en 
in die periode was er bij mij sprake van voortschrijdend inzicht in zowel 
communisme als fascisme. Daardoor zou een dergelijke verschuiving hebben 
kunnen plaatsvinden. Bij het ontwerpen van de methode was daarmee al 
rekening gehouden door aan het einde een kwaliteitscontrole toe te voegen 
om daarop te testen. Die kwaliteitscontrole werd uitgevoerd twee jaar nadat 
de sentimentanalyse werd afgerond. 58 Hierbij bleek dat de afwijking tussen 
de oorspronkelijk geanalyseerde artikelen en de controlegroep binnen de 
foutmarges lag. 

Bij een vergelijking tussen communisme en fascisme zou subjectiviteit wel 
een rol kunnen spelen. Het betreft mijn standpunt ten aanzien van commu-
nisme en fascisme. Wanneer ik als analist (het meetinstrument) een sterke 
voorkeur of afkeer van communisme dan wel fascisme zou hebben, zou dat 
de uitkomst van de sentimentanalyse bij een rechtstreekse vergelijking kun-
nen vertekenen. Dat geldt overigens niet alleen voor de sentimentanalyse, 
maar voor het hele onderzoek en het trekken van de conclusies. Deze invloed 
van het subjectieve element kon niet door een technische stap in het 
onderzoeksproces worden weggenomen, hier restte slechts zelfonderzoek. 

 

57  Het heeft immers weinig zin om het sentiment ten aanzien van het fascisme in de 
periode 1920-1925 te vergelijken met dat ten aanzien van het communisme in de jaren 
tussen 1931 en 1938. Hetzelfde geldt voor een vergelijking tussen twee dagbladen. 

58  e-bijlage § 3.5.4. 
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Dat heb ik al bij de aanvang van het onderzoek gedaan en ik kan verklaren 
dat mijn afkeer van communisme en fascisme elkaar niet veel ontlopen.  

Een sentimentanalyse door lezend beoordelen roept ook de vraag op in 
hoeverre lezen iets zegt over het oordeel van de historische krantenlezer. Die 
vraag kan niet beantwoord worden omdat met de sentimentanalyse niet het 
oordeel van de lezer gemeten werd. De analyse was gericht op het oordeel 
dat in het krantenartikel tot uitdrukking werd gebracht. Bij het analyseren is 
vooral gezocht naar bewoordingen die een oordeel tot uitdrukking brachten.59 
Een verdere manier om de subjectieve invloed te beperken, is verkregen door 
voor het vastleggen van het sentiment slechts twee categorieën te gebruiken. 
Daardoor werd ik gedwongen om te kiezen tussen 'positief' of 'negatief', dat 
beperkt de subjectiviteit.60 Daarnaast werd gebruik gemaakt van de categorie 
'onbepaald' wanneer er geen sentiment in het artikel tot uitdrukking kwam en 
de categorie 'niet van toepassing' wanneer het artikel wel betrekking had op 
communisme maar niet op fascisme of vice versa.61 Dat het categorieën zijn 
betekent dat deze termen geen schaal vormen met positief en negatief als 
einden en onbepaald als midden. Een ratioschaal met bijvoorbeeld 1 als 
absoluut negatief en 7 als absoluut positief had wel voordelen gehad bij de 
statistische verwerking. Het nadeel is dat voor iedere categorie de 
beoordelingscriteria vooraf beschreven moeten worden en dat deze door 
proefnemingen gevalideerd moeten worden. Hierbij moet onder andere 
gekeken worden of de meting resulteert in een normaalverdeling. Dat was in 
het kader van dit onderzoek praktisch niet uitvoerbaar. Het intuïtief 
toepassen van zo'n schaal zou zelfs tot een grotere subjectiviteit kunnen 
leiden.62 Vooral omdat de neiging zou ontstaan om negatieve berichtgeving 
over ernstige zaken negatiever te beoordelen dan een negatief bericht over 
iets onbelangrijks. Denk daarbij ook de gewenning aan negatief nieuws en 

 

59  e-bijlage § 4.5. 
60  Bij een Likert-schaal met meerdere punten is er vaak een voorkeur voor het midden 

of voor de flanken. Hiervoor kan gecompenseerd worden wanneer de eindscore 
wordt bepaald door meerdere vragen over hetzelfde onderwerp. Dat was hier niet aan 
de orde en vormde de reden om voor de eenvoudigere Guttman-schaal te kiezen. 
Dirk-Jan den Boer ed. Methodologie en statistiek voor communicatie-onderzoek, 2e 
druk (Alphen aan den Rijn 2005), 53 en 60. 

61  De categorieën zijn niet vooraf omschreven maar in de loop van het proces zijn wel 
de kenmerken ervan vastgelegd. Deze zijn te vinden in de e-bijlage § 3.5, daarin zijn 
tevens voorbeelden van de uitdrukkingswijze ervan opgenomen. 

62  Bijvoorbeeld door ieder artikel een rapportcijfer te geven met 1 als uiterst negatief en 
10 als uiterst positief. 
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verschillen in oordeel tussen nieuws over situaties in het buiten- en 
binnenland.63  

De bovenstaande discussie roept de vraag op of het subjectieve element door 
een andere, praktisch uitvoerbare, onderzoeksmethode vermeden had 
kunnen worden. Een voor de hand liggende aanpak om de subjectiviteit te 
verminderen is door automatisering van de analyse. Die mogelijkheid is 
serieus overwogen. Computerondersteunde sentimentanalyse is een be-
staande techniek, die bij specifieke toepassingen redelijke resultaten kan 
opleveren.64 Deze techniek wordt in de hedendaagse literatuur 'sentiment 
analysis' of 'opinion mining' genoemd. Deze twee termen worden als vrijwel 
synoniem gezien en zijn bijna onverbrekelijk verbonden aan het onderzoeken 
van teksten met behulp van geavanceerde computerprogramma's.65 Bing Lui 
stelt dat: "Sentiment analysis and opinion mining mainly focus on opinions 
which express or imply positive or negative sentiments".66 De voornaamste 
reden dat in dit onderzoek niet voor deze techniek is gekozen, is de 
onvoldoende kwaliteit van de gedigitaliseerde tekst.67 Al in de voorbereiding 
voor het eigenlijke onderzoek is een pilot gedaan met een beperkt 
woordenlijst.68 In die pilot is gekeken naar het verschil tussen het aantal keren 
dat woorden door lezen van de als beeld gepresenteerde tekst en door het 
computerprogramma werden gevonden.69 De afwijkingen waren mijns 
inziens te groot om met deze techniek betrouwbare resultaten te kunnen 
krijgen.70  

Zoals aangegeven beperkte de eigenlijke sentimentanalyse zich tot het bepa-
len of in een artikel positief, negatief of in onbepaalde zin over communisme 

 

63  Zie ook e-bijlage § 5.2.15. 
64  Ivo Langbroek, Hoe verhoudt automatische sentimentanalyse zich tot handmatige analyse? (2012) 

http://www.marketingfacts.nl/berichten/sentimentanalyse-handmatig-of-
automatisch/ (gecontroleerd 18-06-2019). 

65  Bing Liu, Sentiment analysis and opinion mining (San Rafael 2012) 1. 
Met de geavanceerde computerprogramma's doel ik op toepassingen die gebruikt 
worden voor linguistics and natural language processing. 

66  Ibidem. 
67  Zie hierover e-bijlage § 3.5.1. 
68  Isa Maks en Piek Vossen, 'A lexicon model for deep sentiment analysis and opinion 

mining applications', Decision Support Systems, 53 (2012), 680–688. 
69  Hiervoor werden edities van De Tribune uit 1923 gebruikt.  
70  Om die reden wordt er in dit proefschrift niet verder ingegaan op de voor- en nadelen 

van computerondersteunde tekstanalyse. Dat lezen in de oorspronkelijke opmaak 
voordelen had, werd pas duidelijk nadat de beslissing om niet van die techniek 
gebruik te maken genomen was. 
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en/of fascisme geschreven werd. Bij deze beoordeling werd opzettelijk niet 
meegewogen om wat voor soort artikel het ging, net zomin als de plaats in 
het dagblad is meegewogen, het thema of de lengte ervan. De opzet was om 
artikelen gerandomiseerd te kiezen en op hun inhoud te beoordelen. Tijdens 
de sentimentanalyse werden wel een aantal gegevens genoteerd waaronder 
het soort artikel, het aantal woorden, enz.71 Dit werd gedaan om verdere 
analyses mogelijk te ondersteunen, waarbij juist wel werd gekeken naar de 
onderlinge afwijkingen tussen artikelen met verschillende kenmerken. Bij de 
sentimentanalyse werd evenmin rekening gehouden met de manier waarop 
de artikelen tot stand kwamen. Ten eerste niet omdat daarover van sommige 
bestudeerde regionale dagbladen nauwelijks iets bekend is.72 Was ervoor 
gekozen dit aspect van invloed te laten zijn, dan had dat voor alle dagbladen 
op gelijke wijze moeten gebeuren. Ten tweede is het vraag of de werkwijze 
en de interne organisatie van de dagbladen veel invloed had op de meningen 
die een dagblad weergaf over communisme en fascisme. Dit aspect heeft 
evenmin een rol gespeeld in de verdere analyses. 

Met de term 'verschillen inzichtelijk maken', doemt de vraag op: welke ver-
schillen? Ofwel verschillen tussen wat? Het primaire antwoord komt voort 
uit de vraagstelling van het onderzoek: het verschil in het sentiment ten 
aanzien van het communisme en dat ten aanzien van het fascisme. Het is 
echter nauwelijks interessant om te weten dat, gemeten over het hele inter-
bellum, in alle niet-communistische dagbladen tezamen in 58% van de 
gevallen negatief over het communisme werd geschreven versus 47% negatief 
over het fascisme. De maatschappij was in het interbellum verdeeld in 
religieuze en politieke blokken en de dagbladen hadden daar deel aan. Inzicht 
in de mate waarin de dagbladen onderling verschilden, kunnen eerdere 
inzichten verhelderen en is daarom interessanter. Over de ontwikkeling van 
deze sentimenten in de loop van de jaren (de verschillen tussen de jaren) is 
minder bekend, daarom is ook dat onderwerp van verdere analyse. Naast 
verschillen tussen (clusters van) dagbladen en periodes, is soms gekeken naar 
verschillen tussen artikelen over bepaalde landen (en binnenland versus 
buitenland). Er kunnen ook analyses gemaakt worden op gecombineerde 
eigenschappen, bijvoorbeeld of er voor een bepaald dagblad een verschil is 
tussen de eerste jaren van het interbellum ten opzichte van de laatste jaren. 
Dat levert een groot aantal combinaties op. Vele daarvan zijn bekeken maar 

 

71  Zie e-bijlage § 3.5.3. 
72  Broersma merkt aan het begin van zijn artikel op dat het met bronnen hiervoor 

'minder rooskleurig is gesteld'. Broersma, 'Nooit meer bladeren?', 29. 
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alleen de opmerkelijkste zijn in dit proefschrift terug te vinden. De e-bijlage 
geeft in de vorm van grafieken en tabellen aanvullende informatie.73  

Kwantitatieve gegevens alleen zijn niet genoeg om verschillen inzichtelijk te 
maken. Zeker wanneer de verschillen groot zijn, is het interessant om te 
onderzoeken waardoor die veroorzaakt worden. Dat geldt in het bijzonder 
wanneer dergelijke grote verschillen op grond van ander onderzoek niet te 
verwachten zijn. Het omgekeerde – waarom er geen verschillen gevonden 
worden waar die wel te verwachten zijn – is ook interessant. Dat is een veel 
lastigere situatie omdat antwoorden over iets wat er niet is waarschijnlijk niet 
in dezelfde database gevonden kunnen worden.  

Bij het zoeken naar oorzaken van de verschillen is in eerste instantie gebruik 
gemaakt van de thema's die tijdens de sentimentanalyse aan de artikelen 
gekoppeld werden. Afwijkingen in de frequentie waarin de thema's voor-
komen kunnen aanwijzingen zijn voor oorzaken. Daarna houdt het kwanti-
tatieve karakter van de analyse op. Om zicht te krijgen op mogelijke oorzaken 
voor de verschillen moet gekeken worden naar de inhoud van die artikelen 
die het verschil veroorzaken. Wanneer dat onvoldoende resultaat oplevert, 
zullen met gerichte zoektermen meer artikelen met dezelfde kenmerken 
gevonden moeten worden.74 Is er een oorzaak voor de verschillen gevonden, 
dan wordt die vaak verduidelijkt met voorbeelden uit de dagbladen. Wanneer 
de oorzaak samenhangt met een bekende historische gebeurtenis groeien 
deze voorbeelden in een enkel geval uit tot kleine casestudy's, waarbij 
specifiek gekeken wordt naar de afwijkingen tussen de reacties van ver-
schillende dagbladen. Het doel van de casestudy's is om inzicht te krijgen in 
de oorzaken en de ontwikkeling van de sentimenten.  

In dit proefschrift worden teksten en getallen gebruikt om de mate waarin 
oordelen over communisme en fascisme verschilden inzichtelijk te maken. 
Tekst spreekt voor zichzelf. Dat geldt minder voor getallen, zeker wanneer 
die worden weergegeven in grafieken of geordend in tabellen. Op dat laatste 
is daarom een toelichting nodig. 

 

73  e-bijlage § 5 . 
74  De kenmerken kunnen combinaties zijn van: onderwerp, periode, dagblad, cluster, 

enz. De precieze zoekstrategie is sterk situatie-afhankelijk. In de meeste gevallen zal 
bij het kwantitatieve onderzoek naar de verschillen een onderwerp of een periode in 
het oog springen. Met behulp daarvan kan er gezocht worden in zowel de voor het 
onderzoek gemaakte database als in het digitale krantenarchief van de KB. 



25 

1.2 Sentiment en aandacht weergegeven in getallen, grafieken 
en tabellen 

De kernvraag van dit onderzoek is in welke mate de sentimenten waarmee de 
dagbladen over het communisme en fascisme schreven van elkaar ver-
schilden. Getalsmatige antwoorden hierop zijn steeds gebaseerd op groepen 
artikelen. De sterkte van de sentimenten (positief, negatief of onbepaald) 
wordt bepaald door de mate waarin dit in de onderhavige groep voorkomt en 
wordt uitgedrukt met een percentage. Dit is (vrijwel) steeds het aandeel van 
het aantal artikelen met een positief, negatief of onbepaald sentiment van het 
totale aantal artikelen waarvan er op dat moment sprake is. Om een 
vergelijking mogelijk te maken zijn minstens twee dergelijke sets percentages 
nodig.  

De uitkomst van de sentimentanalyse alleen is niet voldoende om inzicht te 
geven in het verschil in oordeel. De frequentie waarmee artikelen verschenen 
waarin een dergelijk oordeel gegeven werd, is ook maatgevend. Immers 
wanneer er vrijwel nooit aandacht aan een onderwerp wordt besteed, zal een 
eenmalig negatief oordeel minder indruk op de lezers maken dan wanneer er 
vaak negatief over wordt geschreven. De mate van aandacht wordt dan ook 
vaak vermeld wanneer er sprake is van verschillen in de sentimenten. In dit 
proefschrift is de maatstaf voor aandacht: de frequentie waarmee er artikelen 
over communisme of fascisme verschenen, afgezet tegen het totale aantal 
artikelen in alle onderzochte dagbladen in het betreffende jaar of in de 
betreffende periode. De aandacht wordt weergegeven als een promillage (‰) 
omdat het totale aantal artikelen veel groter was dan het aantal artikelen over 
communisme en fascisme. De berekeningsmethode is complex omdat het 
aantal artikelen per jaar sterk verschilde en omdat er correcties moesten 
worden toegepast.75 De gekozen maatstaf voor aandacht heeft als nadeel dat 
ze voor verdergaande analyses meestal niet kan worden berekend.76 Dat is 
geen groot bezwaar omdat de aandacht in dat geval minder relevant is. 

 

75  Een dergelijke gecompliceerde rekenmethode is nodig omdat die aantallen artikelen 
per jaar aanzienlijk verschilden. De gehanteerde werkwijze wordt uiteengezet in de e-
bijlage § 3.6.4. 

76  Dat geldt vooral wanneer een dergelijke analyse betrekking had op specifieke onder-
werpen. Dat komt omdat het dagbladartikel in het digitale archief wel een eenheid is 
maar er in die database geen indeling is gemaakt op onderwerp. Bij analyses van indi-
viduele dagbladtitels is dat omdat van sommige daarvan maar een gedeelte van het 
interbellum gedigitaliseerd is. 
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Alle resultaten uit de sentimentanalyse zijn opgeslagen in een database. 
Hierdoor, en omdat het totale aantal artikelen groot is, kunnen artikelen langs 
veel verschillende gezichtspunten gegroepeerd en vergeleken worden. In dit 
proefschrift worden dergelijke vergelijkingen vaak uitgebeeld in grafieken. 
Ter verduidelijking een toelichting op de standaardgrafieken zoals die in dit 
proefschrift gebruikt worden.  

De grafieken waarin verschillen tussen de sentimenten zichtbaar gemaakt 
worden, zijn staafgrafieken. Deze tonen bundels staven voor ieder van de 
groepen waartussen een vergelijking gemaakt wordt. Vrijwel steeds worden 
in iedere bundel de sentimenten positief, negatief en onbepaald weergegeven. 
Het totaal van de percentages in de bundel is dan 100%, waardoor een zuivere 
vergelijking tussen de weergegeven groepen mogelijk is. Wanneer het een 
simpele vergelijking betreft tussen het sentiment ten aanzien van 
communisme versus dat ten aanzien van het fascisme, zijn er twee bundels 
staven. Bij dit soort vergelijkingen wordt de aandacht weergegeven door een 
promillage onder de bundel staven (voorbeeld 1). Het oordeel van de 
communistische pers is in deze grafieken vrijwel nooit opgenomen om te 
voorkomen dat de communistische mening een vertekening van het alge-
mene sentiment zou geven. 

Het zal weinig verbazing wekken dat de communistische pers positiever over 
het communisme en de communisten schreef dan de bladen van de overige 
clusters. Bovendien schreef de communistische pers ook vaker over het 
communisme. Wordt het sentiment in de communistische pers meegenomen 
in een grafiek, dan ontstaat er een presentatie die niet overeenkomt met het 
algemene beeld in de Nederlandse pers.77  

 
  

 

77  Zie hiervoor de verschillende weergaven in de eerste drie grafieken in § 5.1.1 in de e-
bijlage. 
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Voorbeeld 1 (grafiek 1.1) 

 

Grafiek 1.1 Sentiment ten aanzien van communisme en fascisme tijdens 
het hele interbellum in alle dagbladen met uitzondering van 
de communistische 

In dit voorbeeld worden de sentimenten ten aanzien van communisme en fascisme met 
elkaar vergeleken. Het promillage onder de bundels staven geeft de mate van aandacht 
weer. In het onderschrift van dit soort grafieken wordt soms aangegeven dat bepaalde 
verschillen statistisch niet significant zijn. Die verschillen zijn wel in de grafiek te zien 
maar zijn statistisch te onzeker om er conclusies aan te verbinden. Wanneer er niets 
over de significantie vermeld is, zijn alle weergegeven verschillen significant.78 

 

In veel gevallen zullen niet communisme en fascisme met elkaar vergeleken 
worden, maar het sentiment ten aanzien van een van beide in twee of meer-
dere groepen artikelen. De naast elkaar staande bundels vertegenwoordigen 
dan de groepen. Ook nu is het totaal van de percentages in ieder van de 
bundels steeds 100%. Wanneer de aandacht berekend kan worden, is die als 
een promillage weergegeven. Wanneer de aandacht slechts bij benadering kan 
worden berekend, staat dat promillage tussen haakjes (voorbeeld 2). De in 
het proefschrift weergegeven grafieken staan altijd in relatie tot teksten waarin 
de verschillen verklaard worden. Daarbij zal soms sprake zijn van verschillen 
in procentpunten. In voorbeeld 2 is het verschil tussen de negatieve 

 

78  Dit geldt ook voor de grafieken in de e-bijlage. 
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sentimenten 11 procentpunten (58%-47%).79 In de e-bijlage zijn ook 
grafieken te vinden waarin andere minder opmerkelijke verschillen tot uit-
drukking komen. 

 

Voorbeeld 2 (grafiek 1.2) 

In dit gecompliceerde voorbeeld is het onderwerp van de artikelen de basis voor de 
selectie want het betreft uitsluitend artikelen over de Spaanse Burgeroorlog.80 Zowel de 
verschillen tussen de clusters van de dagbladen als de verschillen in het sentiment ten 
aanzien van communisme en fascisme worden bekeken. Voor de duidelijkheid worden 
twee bij elkaar horende staafgrafieken gebruikt waarin alle resultaten getoond worden. 
Er wordt geen informatie over het cluster van de sociaaldemocratische dagbladen 
getoond, omdat er voor de periode van de Spaanse Burgeroorlog geen sociaal-
democratische dagbladen gedigitaliseerd en daarom ook niet geanalyseerd zijn. De 
promillages voor de aandacht staan tussen haakjes omdat ze een benadering zijn. 

Zoals aangegeven kan de aandacht voor een specifiek onderwerp (in dit geval de 
Spaanse Burgeroorlog) niet berekend worden. Bovendien begon en eindigde die oorlog 
midden in het jaar. De getallen tussen haakjes zijn het gemiddelde over de jaren 1936 
t/m 1939 voor alle artikelen, ongeacht het onderwerp. In het bijschrift staat vermeld 
welke van de verschillen statistisch niet (of wel) significant zijn en daarmee op toeval 
zouden kunnen berusten. Wanneer hierover in het bijschrift niets gezegd wordt, zijn de 
verschillen statistisch significant.  

 

 

79  Wanneer de tekst zou vermelden dat het negatieve sentiment t.a.v. het communisme 
11% hoger is als dat t.a.v. het fascisme, zou dat tot de conclusie kunnen leiden dat het 
sentiment voor het communisme 51,8% (1,11 x 46,7%) is. 

80  § 4.4. 
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Grafiek 1.2 Sentiment in artikelen over de Spaanse Burgeroorlog 
Voor het communisme zijn de verschillen tussen Lib. en de Onafh. 
niet significant. Voor het fascisme zijn de verschillen tussen RK, 
Prot en Onafh. niet significant. 

 

Een enkele keer is ervoor gekozen om voor een groter aantal groepen een 
vergelijking te maken tussen zowel de groepen als de sentimenten ten aanzien 
van communisme en fascisme. Om de grafiek leesbaar te houden wordt dan 
alleen het negatieve sentiment getoond. De staven voor het negatieve 
sentiment voor communisme en fascisme staan dan naast elkaar, maar vor-
men geen bundel. Het totaal is geen 100%, maar een vergelijking blijft 
mogelijk omdat de berekeningswijze voor ieder van de staven gelijk is 
(voorbeeld 3). 
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Voorbeeld 3 (grafiek 1.3) 

 

Grafiek 1.3 Verschillen tussen de negatieve sentimenten 

 

Soms is ervoor gekozen verschillen weer te geven in tabellen. De vorm 
daarvan is niet standaard want die wordt bepaald door het onderwerp (het 
verschil dat getoond wordt en de groepen artikelen waartussen verschil ge-
meten is). Om die reden is er hier geen voorbeeld van een tabel opgenomen. 
Wanneer de tabel niet voor zichzelf spreekt, wordt er in de tekst of in het 
onderschrift een toelichting gegeven.  

Voor de duiding van de getalsmatige verschillen in grafieken en tabellen kan 
geen algemene richtlijn gegeven worden. Of een verschil tussen het katho-
lieke en het liberale cluster van bijna 25 procentpunten in het negatieve 
oordeel over het communisme groot of klein gevonden moet worden, hangt 
vaak toch weer af van een vergelijking met andere verschillen.81 In de teksten 
worden vooral verschillen genoemd die opvallen omdat ze onverwacht groot 
of klein zijn. Daarin zit uiteraard wel een subjectief element. 

 

81  Een verschil in procentpunten wordt gebruikt om een absoluut verschil aan te geven 
tussen in procenten uitgedrukte waarden. In het gegeven voorbeeld is het negatieve 
sentiment voor het katholieke cluster 75% en dat voor het liberale cluster 50%. Dat 
zijn 25 procentpunten. De bewering dat het liberale cluster 25% lager scoorde dan het 
katholieke is verwarrend want kan ook uitgelegd worden als 50/75 x 100% = 66,7%. 
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1.3 De structuur van het proefschrift, periodisering en 
historische schets van het interbellum 

1.3.1 De structuur van het proefschrift 

Het eerste gedeelte van dit proefschrift is chronologisch opgebouwd en 
bestaat uit vier hoofdstukken over de periodes 1918-1924 (hoofdstuk 2), 
1925-1930 (hoofdstuk 3), 1931-1937 (hoofdstuk 4) en 1938-1939 (hoofdstuk 
5). Deze merkwaardige indeling in periodes van verschillende lengte hangt 
samen met het feit dat het onderzoek gericht is op communisme en fascisme. 
In de eerste periode, waarin de burgeroorlog in Rusland, de vorming van de 
Sovjet-Unie en de opkomst van het Italiaanse fascisme valt, werd er relatief 
vaak over communisme en fascisme geschreven.82 In de daaropvolgende 
periode van zes jaar was dat minder en waren er geen ontwikkelingen in de 
sentimenten waarmee over fascisme en communisme geschreven werd. In de 
periode 1931-1937 werd er vooral door de opkomst van het Duitse 
nationaalsocialisme en het ontstaan van de NSB vaker over fascisme 
geschreven en veranderde ook het sentiment daarover. De laatste twee jaren 
kenmerkten zich door een gevoel van dreiging. 

Na de hoofdstukken over de periodes volgt hoofdstuk 6 dat gaat over de 
ontwikkelingen van de sentimenten ten aanzien van communisme en fas-
cisme, en de met fascisme en communisme verbonden thema's. Die ont-
wikkelingen worden vanuit verschillende gezichtspunten vooral kwantitatief 
bekeken.83 Hoofdstuk 7 is gewijd aan de verschillen tussen de clusters van 
dagbladen met betrekking tot het oordeel over en de aandacht voor com-
munisme en fascisme. In dit hoofdstuk is ook aandacht voor de verschillen 
tussen de dagbladen binnen de clusters. In het eerste deel van hoofdstuk 8 
worden de conclusies samengevat voor zover deze de probleemstelling van 
het onderzoek betreffen. Tevens zijn er enkele inhoudelijke slotbeschou-
wingen in opgenomen. Het tweede gedeelte van hoofdstuk 8 wordt gevormd 
door een kritische beschouwing van de gevolgde methode in de vorm van 
een sterkte-zwakteanalyse. Het boek wordt afgesloten met een bijlage met 
daarin een lijst van veel gebruikte afkortingen, informatie over de bronnen en 

 

82  Communisme en fascisme waren geen belangrijke onderwerpen. In 1924 gaat slechts 
2% van alle gevonden krantenartikelen hierover. Het gemiddelde van de periode 
1925-1930 ligt nog lager. Voor 1931-1937 is het gemiddelde 4% en voor de laatste 
twee jaren 5%. 

83  Afhankelijk van de uitkomsten van de analyses wordt aandacht besteed aan ver-
schillen tussen specifieke tijdvakken, tussen binnen- en buitenland en soms combina-
ties daarvan. 
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de inhoud van de bij dit boek horende e-bijlage. Deze bijlage is in 'DANS' 
online te raadplegen en bevat aanvullende informatie over dit onderzoek en 
de onderzoeksgegevens.84  

1.3.2 Het interbellum 

De onderstaande beknopte schets van het interbellum is geschreven vanuit 
het perspectief van de berichtgeving over communisme en fascisme in de 
dagbladen. Er is eerst aandacht voor West-Europese landen die in de 
berichten over communisme en fascisme een belangrijke rol speelden, daarna 
volgt een apart gedeelte over Nederland. Dat is van belang omdat de 
Nederlandse kranten al het nieuws, ongeacht of het over Nederland of over 
het buitenland ging, brachten vanuit hun positie in de Nederlandse samen-
leving. Daarnaast is enig begrip voor de Nederlandse situatie nodig omdat de 
dagbladen, ook wanneer het over communisme en/of fascisme ging, hun 
aandacht vaak op Nederland richtten.85 

Buitenland 

De Eerste Wereldoorlog liet vrijwel alle Europese landen in een staat van 
politieke, maatschappelijke en culturele verwarring achter.86 Miljoenen men-
sen waren gedood, keizerrijken waren verdwenen en de wereldeconomie was 
ontwricht.87 In de laatste fase van het conflict ontstond er in steeds meer 
landen een revolutionaire sfeer onder de arbeiders, die met het ondertekenen 
van de wapenstilstand in november 1918 allesbehalve verdween. De gevolgen 
van de Grote Oorlog bleven dan ook nog jaren merkbaar in alle gebieden van 
de samenleving.88 Jaren, die in de diverse landen van Europa heel verschillend 
verliepen. 

De revolutie van 1917 leidde niet direct tot een overheersing van de bolsje-
wieken, alhoewel deze wel de hoofdstad in handen hadden.89 Ze was slechts 
de opmaat tot een onoverzichtelijke en zeer gewelddadige burgeroorlog.90 In 

 

84  Zie: https://doi.org/10.17026/dans-zj3-hyrg.  
85  29,5 % van de artikelen had betrekking op Nederland. Zie e-bijlage § 5.1.6 tabel 5.1.8. 
86  Kitchen, Europe between the wars (e-book versie second edition, Londen en New York 

2013) hoofdstuk 1 'The temper of the times'. 
87  Willie Thompson, Ideologies in the Age of Extremes : Liberalisms, Conservatism, Communism, 

Fascism, 1914-91 (Londen 2011) 11. 
88  Ian Kershaw, To hell and back : Europe, 1914 - 1949 (Londen 2015) 93. Aangezien de 

wapenstilstand op 11-11-1918 inging, duurde de door Kershaw genoemde vijf jaar tot 
eind 1923.  

89  Orlando Figes, Revolutionary Russia, 1891-1991(Londen 2014) 240 en 245. 
90  Kershaw, To hell and back,108. Thompson, Ideologies in the age of extremes, 71. 
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eerste instantie waren er nog gevechten tussen de bolsjewieken en verschil-
lende andere linkse groeperingen, iets later tussen de bolsjewieken en een 
groep die de rechten van het parlement verdedigde.91 Ook daarna bleef de 
situatie verwarrend omdat de Bolsjewistische regering onder Lenin (de 
'Roden') niet alleen de 'Witgardisten' tegenover zich vond.92 De laatsten 
werden gesteund door de Geallieerde bondgenoten in de nog voortdurende 
Eerste Wereldoorlog. De bolsjewisten kregen ook te maken met tegenstand 
van linkse nationalisten, andere linkse groeperingen en opstandige boeren.93 
In het overwegend agrarische land vormden de kleine boeren de grootste 
bevolkingsgroep. De politieke en economische steun van die groep was zo 
onontbeerlijk voor de bolsjewisten, dat op het partijcongres in maart 1921 
besloten werd weer een beperkte markteconomie in te voeren.94 Al in 1918 
noemde de partij van de bolsjewisten zich communistisch.95 Voor de buiten-
landse pers werd dat vooral duidelijk door de oprichting van de Communis-
tische Internationale (Komintern).96 Vanuit het perspectief van deze studie 
was dat een belangrijke stap omdat 'communisme' en 'communisten' daarmee 
in de ogen van journalisten en politici in het buitenland verbonden werden 
met een regime. De nog tamelijk vage ideologie werd concreet in de daden 
en woorden van communistische leiders. In 1922 gingen belangrijke delen 
van het voormalig tsaristische keizerrijk op in de Sovjet-Unie (USSR).97  

In Italië werd na het tekenen van de wapenstilstand het algemeen kiesrecht 
voor mannen ingevoerd in de hoop dat dit een versterking van de zittende 
regering zou geven.98 Dat bleek een misvatting. De bevolking koos voor 
verandering met het op Moskou gerichte extreem-links als belangrijke 
nieuwkomer. Politieke destabilisatie en stagnatie waren het gevolg. 1920 
kenmerkte zich door fabrieksbezettingen en boeren die in opstand kwamen 
tegen de (groot)grondbezitters.99 Zonder veel coördinatie ontstonden er 
overal in het land knokploegen die zich hiertegen met het nodige geweld 

 

91  Figes, Revolutionary Russia, 246 en 253. 
92  Ibidem, 272. Ook Voerman, De meridiaan van Moskou, 49. 
93  Ibidem; Ook Kershaw, To hell and back, 108 en 110. 
94  Figes, Revolutionary Russia, 279. 
95  Voerman, De meridiaan van Moskou, 48. 
96  Thompson, Ideologies in the age of extremes, 72 ; De aanduiding Comintern komt echter 

in de gedigitaliseerde kranten pas voor het eerst voor op de voorpagina van de De 
Tribune, 29-09-1922. 'Komintern pas in 1924. Ik gebruik 'Komintern' omdat dat in 
veel dagbladen de gangbare spelling was. 

97  Richard Sakwa, The rise and fall of the Soviet Union, 1917-1991 (Londen 1999) 140. 
98  Kershaw, To hell and back, 134. 
99  Thompson, Ideologies in the age of extremes, 91. 
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teweerstelden. Een van die groeperingen was het door Mussolini opgerichte 
'Fasci di Combattimento'.100 Benito Mussolini (1883-1945) was de voormalige 
hoofdredacteur van het officiële dagblad van de Socialistische Partij van Italië 
(PSI). Met zijn talent om zijn idealen goed te verwoorden en in de publiciteit 
te brengen zag hij kans om zich op te werpen als politiek boegbeeld van de 
in het land verspreide rechtse en nationalistische groepering.101 In 1921 werd 
zijn beweging een politieke partij: de Partito Nazionale Fascista (PNF). Door 
op een handige manier in veel kiesdistricten een samenwerking aan te gaan 
met liberalen en nationalisten, kwam die partij met 35 zetels in het 
parlement.102  

De ongecoördineerde knokploegen werden omgevormd tot een fascistische 
militie, die steeds meer op een legermacht ging lijken.103 Het conservatieve 
politieke establishment vreesde een overwinning van socialisten en commu-
nisten en ondersteunde daarom soms zelfs het hardhandige optreden van de 
fascisten.104 Mussolini had echter andere bedoelingen. Hij wilde de leiding 
over de regering en de staat omvormen naar zijn, overigens nog vage, 
ideeën.105 Eind oktober 1922 rukten de fascisten op naar Rome om het 
aftreden van de liberale premier Luigi Facta (1861-1930) af te dwingen. Facta 
trad af toen Koning Victor Emanuel III (1869-1947), die bang was voor een 
burgeroorlog, weigerde de noodtoestand uit te roepen. Met instemming van 
de conservatieven en de liberalen bood de koning hierop Mussolini het 
premierschap aan. Mussolini vormde een coalitieregering met vier andere 
partijen.  

In de jaren die volgden werden die er een voor een uitgewerkt en werd Italië 
omgevormd tot een eenpartijstaat.106 Zonder hobbels verliep de opmars van 
het Italiaanse fascisme niet. In juni 1924 werd de socialistische leider 
Giacomo Matteotti (1885-1924) door fascisten vermoord. Alhoewel nooit 
duidelijk is geworden of dit in opdracht van Mussolini gebeurde, aanvaardde 
deze de volledige verantwoordelijkheid en beloofde maatregelen te nemen.107 

 

100  Kershaw, To hell and back,136. 
101  Thompson, Ideologies in the age of extremes, 92. 
102  Geen klinkende overwinning want het parlement telde 535 zetels. 
103  Francis Carsten, The rise of fascism (Berkeley 1980) 62. 
104  Kershaw, To hell and back, 136. 
105  Mussolini declared that his party wanted 'to become the state [...] either the govern-

ment will be given to us or we shall descent upon Rome and take it'. Carsten, The rise 
of fascism, 62. 

106  Ibidem, 67. 
107  Dat was overigens pas in januari 1925. Kershaw, To hell and back, 140. 
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Hij deed dat door zowel de discipline binnen de partij te versterken als de 
oppositie monddood te maken. 

Uit het Duitse Keizerrijk ontstond in 1919 de Weimarrepubliek. De sociaal-
democraten hadden bij de vorming van die nieuwe staat het initiatief.108 De 
nieuwe republiek werd in de eerste jaren van haar bestaan gewelddadig be-
streden door zowel extreemlinks (Spartakusbund en de Kommunistische 
Partei Deutschlands (KPD)) als extreemrechts (waaronder de fascistische 
Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP)).109 Deze politieke 
bedreigingen van de stabiliteit kunnen niet los gezien worden van de eco-
nomische crisis en de hyperinflatie die weer samenhingen met door de 
overwinnaars geëiste herstelbetalingen en de daarmee verband houdende 
bezetting van het Roergebied.110 In 1924 klom de jonge republiek enigszins 
uit het economische dal. Dat was vooral de verdienste van een nieuwe rege-
ring onder Wilhelm Marx van de Zentrumspartei (katholiek) en de bekwame 
mannen die hij koos.111 

De jaren 1918 tot en met 1924 kenmerkten zich door de ontwikkeling van 
het communisme tot een staatsideologie en het ontstaan van de eerste fas-
cistische staat.112 Met de opleving van de economie vanaf 1924 volgden er een 
aantal jaren van optimisme die nu aangeduid worden als 'Roaring Twenties' 
('Goldene Zwanziger Jahre', 'années folles').113 Jaren die vanuit cultuur-
historisch oogpunt interessant zijn, maar minder voor een onderzoek dat zich 
richt op communisme en fascisme. Er werd in deze jaren minder dan 
voorheen over communisme en fascisme geschreven en er vonden geen 
verschuivingen in de sentimenten plaats. Dat is de reden dat de periode 1925-
1930 minder intensief onderzocht is.  

In de Sovjet-Unie was ook sprake van een economische opleving, maar in 
vergelijking met de westerse landen bleef de levenstandaard sterk achter.114 
Bij het zoeken naar oplossingen hiervoor ontstond een hevige richtingenstrijd 

 

108  Kitchen, Europe between the wars, 273. 
109  Ibidem 288. Over de Spartakusbund Helmut Gruber, International communism in the era 

of Lenin : a documentary history (Ithaca 1967) 199. 
110  Kershaw, To hell and back, 144. 
111  Kitchen, Europe between the wars, 289. 
112  Voor de twee perioden die intensief onderzocht zijn, werden voor ieder jaar ongeveer 

driemaal zoveel artikelen geanalyseerd als voor de perioden die minder intensief 
onderzocht zijn. 

113  Kershaw, To hell and back, 149. 
114  Ibidem, 160. 
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die uiteindelijk door Stalin en de zijnen gewonnen werd.115 Het was een strijd 
van communisten tegen communisten over het communisme in de praktijk. 
Bovendien was het een ordinaire machtsstrijd.116 En vooral dat dat trok, zoals 
vaak, de aandacht van de pers. Alhoewel Stalin binnen de Komintern geen 
officiële functie bekleedde en hij niet de macht had de communistische 
partijen in andere landen te dwingen zijn richtlijnen te volgen, bleek de 
invloed van de Sovjet-Unie op die partijen groot.117 De relatie met de 
Komintern was ook van invloed op de al eerder begonnen machtsstrijd 
binnen de CPH die in 1925 tot het vertrek van de partijleiding leidde.118 

Zoals al aangegeven versterkte Mussolini vanaf begin 1925 zijn macht door 
een serie (grond)wetswijzigingen die de oppositie eerst monddood maakte en 
later verbood.119 Later dat jaar omschreef hij het fascisme als een systeem 
waarin "alles wat gebeurt voor de staat gebeurt, niets buiten de staat is en 
niemand tegen de staat is."120 In feite maakte hij deze aankondiging van de 
totalitaire staat nooit helemaal waar, maar voerde hij een beleid van com-
promissen.121 Dat was niet zonder succes, want in de loop van deze periode 
ontstond er in het buitenland bewondering voor wat er in Italië tot stand werd 
gebracht en voor Mussolini als staatsman. Ongetwijfeld speelde effectieve 
propaganda daarbij ook een rol.122 Ook in Italië zelf kreeg het fascisme steeds 
meer aanhang, zodat er aan het einde van deze periode nauwelijks meer 
sprake was van enige oppositie.123 

Ook Duitsland ging het in deze jaren economisch voor de wind, wat onder 
andere tot gevolg had dat de communisten aanhang verloren ten gunste van 
de sociaaldemocraten en dat extreemrechts versplinterd raakte.124 Dat was 
van korte duur, want de neergang van de Duitse economie begon al vóór de 
wereldwijde crisis die werd ingeluid met de beurskrach van 24 oktober 

 

115  Figes, Revolutionary Russia, 412. 
116  J.W. Bezemer en Mark Jansen, Een geschiedenis van Rusland : van Rurik tot Poetin (elfde 

druk, Amsterdam 2018) 196 en 203. 
117  Thompson, Ideologies in the age of extremes, 79. 
118  Voerman, De meridiaan van Moskou, 260 en 268. Meer hierover in deze paragraaf onder 

'Nederland'. 
119  Richard Bosworth, Mussolini's Italy : life under the fascist dictatorship, 1915-1945 (Londen 

2005) 216. 
120  Ibidem, 215. 
121  Bart Tromp, De wetenschap der politiek : verkenningen (Leiden 1993) 316. 
122  Richard Bosworth, Mussolini's Italy, 239. 
123  Kershaw, To hell and back, 278. 
124  Ibidem, 193. 
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1929.125 In 1929 en 1930 begon de werkloosheid weer toe te nemen. De 
communisten profiteerden daarvan. Hun aanhang nam echter ook weer toe 
doordat ze zich in lijn met de opdrachten van de Komintern sterk tegen de 
sociaaldemocraten richtten. In het kader van deze studie is het interessant en 
verwarrend dat ze die tegenstander 'sociaalfascisten' gingen noemen, een term 
die later ook in Nederland in zwang raakte. De nationaalsocialisten zagen hun 
aanhang in verhouding echter veel sterker groeien dan de communisten: zij 
werden bij de Rijksdagverkiezingen van 1930 de op een na grootste partij.126 

In 1931 werden Duitsland en Oostenrijk getroffen door een bankencrisis.127 
De met de crisis samenhangende snel toenemende werkloosheid, waarvan de 
gevolgen door de overheid nauwelijks door steun verzacht konden worden, 
veroorzaakte weer nieuwe politieke onrust.128 Hitler profiteerde hiervan met 
een belofte van een nieuw begin en het einde van dertig elkaar bestrijdende 
politieke partijen.129 Dit bracht de NSDAP in juli 1932 een klinkende 
overwinning bij de Rijksdagverkiezingen, maar Hitler weigerde deelname aan 
een kabinet wanneer hij niet tevens Kanselier zou worden.130 Rijkspresident 
Paul von Hindenburg wist die benoeming tot januari 1933 tegen te houden. 
Zonder de NSDAP bleek er echter geen stabiele regering te vormen. Op 30 
januari 1933 werd Hitler tot Kanselier benoemd. Daarna ging het snel: binnen 
een half jaar hadden de nazi's alle macht in handen en waren alle andere 
politieke partijen verboden.131 De zo groot en machtig geachte 
Kommunistische Partei Deutschlands werd in enkele weken opgerold en als 
politieke factor uitgeschakeld.132 In 1934 begon de economie in snel tempo 
uit het economische dal te kruipen en werd ook de (linkse) oppositie binnen 
de partij tot zwijgen gebracht.133 Europa was in een paar jaar tijd een machtige 

 

125  Ursela Büttner, Weimar: die überforderte Republik 1918-1933 : Leistung und Versagen in 
Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur (Stuttgar 2008) 388. 

126  www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT5, geraadpleegd 22-06-2017.  
127  Isabel Schnabel,'The German twin crisis of 1931', Journal of Economic History, 64#3 

(2004) 822-871, aldaar 822. 
128  Ibidem, 201 en 209. 
129  Ibidem, 211. 
130 ` www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT6, geraadpleegd 24-06-2017. De 

NSDAP kreeg 230 zetels. De SPD 133 en KPD 89. 
Kershaw, To hell and back, 213. 

131  Ibidem, 214 ; Kitchen, Europe between the wars, 406. 
132  Verrips, Dwars, duivels en dromend, 20. 
133  Christina Romer, 'The nation in depression', The journal of economic perspectives, vol. 7, 

no. 2, (1993) 19–39, aldaar 21. JSTOR, www.jstor.org/stable/2138198. De oorzaken 
van het economische herstel was een complex van factoren van: een nieuw elan, 
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fascistische staat rijker geworden. Zowel het aan de macht komen van de 
nazi's als hun verrichtingen daarna kregen veel aandacht in de Nederlandse 
kranten. 

In Italië was er na 1930 van een echte oppositie tegen de fascistische regering 
van Mussolini geen sprake meer.134 De partij drong in alle facetten van het 
dagelijks leven door waardoor vrijwel de hele bevolking gemobiliseerd en 
gestimuleerd werd. Mussolini werd in Italië op handen gedragen en dwong 
ook in het buitenland bewondering af. Het fascisme kon echter niet 
voorkomen dat ook Italië zwaar door de economische crisis getroffen 
werd.135 Mussolini reageerde daarop met staatsingrepen in de economie en 
een verdere invoering van het corporatieve stelsel. Erg effectief waren deze 
maatregelen niet, waardoor de interne steun voor het regime afnam.136 Dit 
probleem werd deels opgelost door de invasie in Abessinië (het huidige 
Ethiopië) eind 1935, waarmee tevens vorm werd gegeven aan de expansio-
nistische verlangens van het fascistische regime.137 De internationale ver-
ontwaardiging hierover was groot en kreeg veel aandacht in de pers doordat 
de inval aanhangig gemaakt werd bij de Volkenbond.138 

In geen enkel West-Europees land had de crisis zulke vergaande politieke 
gevolgen als in Duitsland. Wel was er ook in veel andere landen sprake van 
een verschuiving naar rechts, terwijl (extreem)links de enorme werkloosheid 
en maatschappelijke ellende nauwelijks in politieke winst wist om te zetten.139 
De verschuiving naar rechts resulteerde soms in de oprichting van 
groeperingen die zichzelf fascistisch noemden of in de pers als zodanig 
werden aangeduid.140 Dit was bijvoorbeeld het geval in Engeland, waar de 
werkloosheid resulteerde in 'hongermarsen' die onder andere georganiseerd 
werden door de communistische partij.141 In 1932 richtte sir Oswald Mosley 

 

binnenlandse propaganda, daadkracht, steunmaatregelen en geluk. Ian Kershaw, To 
hell and back, 223 en 215.  

134  Kershaw, To hell and back, 278. 
135  Ibidem, 221. 

Romer, 'The nation in depression', 22.  
136  Kershaw, To hell and back, 223. 
137  Aristotle Kallis, Fascist ideology : territory and expansionism in Italy and Germany, 1922-1945 

(Londen 2000) 124 ; Kitchen, Europe between the wars, 268. 
138  George Baer, Test case : Italy, Ethiopia, and the League of Nations (Stanford 1976) 245. 
139  Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, hoofdstuk I ; Kershaw, To hell and back, 227. 
140  Ibidem, 228 
141  Ibidem, 217. 
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(1896-1980) de British Union of Fascists (BUF) op.142 Mosley wilde de crisis 
bedwingen door de economie te stimuleren met geleend geld en geplande 
productie. De BUF wilde daarnaast een corporatistische democratie, was 
anticommunistisch, protectionistisch en later ook antisemitisch. Veel invloed 
hadden Mosley's controversiële ideeën niet, want na een veelbelovend begin 
keerden de kiezers de BUF al snel de rug toe.  

Voor zover het de effecten van de economische crisis betreft was de Sovjet-
Unie, het communistische voorbeeldland, de grote uitzondering.143 Daar was 
in dezelfde periode juist sprake van economische groei en industriële 
hervormingen. Behalve in de communistische krant De Tribune, werd daaraan 
in de Nederlandse pers nauwelijks aandacht besteed. Die had meer oog voor 
de negatieve gevolgen die de industriële en agrarische hervormingen voor de 
bevolking hadden.144 Daarnaast was er ook de nodige aandacht voor de door 
Stalin uitgevoerde zuiveringen in de communistische partij.145  

Rond 1935 begon de Spaanse Burgeroorlog. Die is in het kader van deze 
studie om twee redenen van belang: hij kan gezien worden als een strijd tussen 
revolutionair links (communistisch) en antirevolutionair rechts (fascistisch). 
Tevens was het behalve een echte oorlog ook een propagandastrijd waarin de 
internationale dagbladpers een belangrijke rol speelde.146 Beide partijen 
probeerden met hun persberichten ook de mening buiten Spanje te 
beïnvloeden. In de Nederlandse kranten werden de strijdende partijen vaak 
aangeduid als 'communisten' en 'fascisten'. Met de eersten werd gedoeld op 
de combinatie van linkse en anarchistische groeperingen, met de tweede op 
de rechtsnationalisten die zich al spoedig onder generaal Franco verenigden. 
In beide gevallen kan betwijfeld worden of de benaming de lading dekte, wat 
niet wegneemt dat het de mening over het communisme en het fascisme in 
de kranten beïnvloedde. 

De jaren 1938 en 1939 werden gekenmerkt door ernstige en verontrustende 
internationale spanningen en gebeurtenissen. Bij een aantal daarvan speelde 
ons buurland, nazi-Duitsland, een voorname rol. De nazileiders spraken 

 

142  Stephen Dorril, Blackshirt : Sir Oswald Mosley and British fascism (Londen 2007) 217 
passim. 

143  Paul Gregory en Joel Sailors, 'The Sovjet Union during the Great Depression : The 
Autarky Model' in Theo Balderston ed., The world economy and national economies in the 
interwar slump (Basingstoke 2003) 191-210, aldaar 191. 

144  Figes, Revolutionary Russia, 380. 
145  Ibidem, 414. 
146  Stanley Payne, The Spanish Civil War, the Soviet Union, and communism (New Haven en L 

onden 2004), 231. 
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afwisselend dreigende en verzoenende taal. Uiteindelijk maakten ze steeds 
hun dreigementen geheel of gedeeltelijk waar, zoals blijkt uit de Anschluss 
van Oostenrijk en de inlijving van Sudetenland en Tsjecho-Slowakije. Ook in 
het Verre Oosten, waar Nederland grote belangen had, was er onrust en strijd. 
Zowel de gebeurtenissen in Europa als die daarbuiten kregen ruime aandacht 
in de Nederlandse kranten, waarbij er steeds vaker sprake was van een 
bedreiging van de vrede, die ook Nederland zou kunnen treffen. Dat was 
zeker het geval na de inval van Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie in Polen en 
de reacties hierop die het begin van de Tweede Wereldoorlog vormden. 
Vanuit het perspectief van het onderzoek weken de twee laatste jaren van het 
interbellum af van de voorgaande. Er werd vaker over de internationale 
situatie geschreven. De toon van de dagbladen was ernstiger en somberder, 
maar de meeste kranten waren, onder druk van de overheid, voorzichtiger in 
hun oordeel over het Duitse nationaalsocialisme dan in de voorgaande 
periode.147 

Nederland 

Nederland was in de Eerste Wereldoorlog weliswaar neutraal gebleven, maar 
was desondanks getroffen door schaarste en honger.148 De maatregelen 
waarmee de overheid die ellende tijdens de oorlog had proberen te bestrijden 
verliepen moeizaam en waren onvoldoende effectief.149 Van een 
revolutionaire sfeer zoals die in het buitenland eind 1918 ontstond was geen 
sprake. Troelstra, de leider van de SDAP, meende in november 1918 welis-
waar dat zijn partij een greep naar de macht zou moeten doen, maar daarop 
kwam zelfs van binnen de partij stevige kritiek.150 Uiteindelijk leidde zijn 
oproep in de Tweede Kamer om de macht aan de sociaaldemocraten over te 
dragen dan ook slechts tot de 'vergissing van Troelstra'.151 In de periode die 
direct op de oorlog volgde verschilde de situatie in Nederland van die in de 
omringende landen.152 Nederland was neutraal gebleven, waardoor de 

 

147  Joris Gijsenbergh, Persvrijheid in het interbellum: pijler der democratie of gevaar voor het lands-
belang? Het publieke debat tussen politici en journalisten over overheidsvoorlichting en perswetgeving, 
1918-1940 (masterscriptie Radboud Universiteit, Nijmegen 2008) 33. 

148  Paul Moeyens, Buiten schot : Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 
(3de herziene en uitgebreide druk, Amsterdam 2014) 346. 

149  Rooy, de 'Een zoekende tijd' 212. 
150  Piet Hagen, Politicus uit hartstocht : biografie van Pieter Jelles Troelstra (Amsterdam 2010) 

641 en 638. 
151  Met 'de vergissing van Troelstra' wordt verwezen naar de vergeefse oproepen van de 

partijleider van de SDAP tot een socialistische revolutie. ; Johan Wijne, De 'vergissing' 
van Troelstra (Hilversum 1999). 

152  Schuursma, Jaren van opgang, 457. 
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economische crisis van 1921-1924 minder diep was dan in veel andere 
Europese landen. De politieke situatie was stabieler omdat de bestaande 
verhoudingen nauwelijks verstoord werden en er geen revolutionaire dreiging 
uitging van grote groepen gedemobiliseerde en gedesillusioneerde militairen.  

Bij een derde verschil moet wat langer worden stil gestaan, want het betreft 
het communisme in Nederland, een van de onderwerpen van deze studie. Al 
vroeg in het begin van de twintigste eeuw ontstond er binnen de SDAP en 
kleine groep die oppositie voerde tegen de partijleiding. De kern van het 
conflict draaide om de vraag "in welke mate de SDAP haar ideologische 
doelstellingen mocht aanpassen ten behoeve van haar politieke-electorale 
doelstellingen." 153 De kloof tussen de opportunistische partijleiding en de 
radicale oppositie werd in de jaren daarna steeds dieper. Dat was zeker het 
geval nadat drie leden het weekblad De Tribune begonnen uit te geven, waarin 
de oppositie de confrontatie met de partijtop zocht.154 Tijdens het partij-
congres in februari 1909 kwam het conflict tot een climax. De Tribune werd 
verboden en de redactie, die bestond uit David Wijnkoop, Willem van 
Ravensteijn en Jan Ceton werden geroyeerd. Hierop verlieten ongeveer 
vierhonderd overige leden de brede, theoretisch rekkelijke, SDAP en richtten 
onder leiding van Wijnkoop de smalle, preciezere Sociaal-Demo-cratische 
Partij (SDP) op.155 De Tribune bleef verschijnen. In het nummer van 27 
februari 1909 werd uitgebreid verslag gedaan van de oprichtingsvergadering 
en werd de kritiek tegen de SDAP nog eens duidelijk uiteengezet.156 Na de 
Wereldoorlog werd door het partijcongres besloten dat de partij voortaan 
Communistische Partij in Nederland (CPN) zou heten. Argumenten hiervoor 
waren dat men zich ervoor schaamde zich sociaaldemocraat te noemen en 
dat het meer in de lijn was van de namen van communistische partijen in 
andere landen.157 Vanaf het begin van het interbellum waren er daarmee in 
Nederland binnen het socialistische kamp twee elkaar bestrijdende partijen: 

 

153  Voerman, De meridiaan van Moskou, 26. 
154  Ibidem, 30. Het eerste nummer verscheen op zaterdag 19 oktober 1907 met als 

volledige kop De Tribune : Sociaal Democratisch Weekblad. 
155  Ger Verrips, Dwars, duivels en dromend : de geschiedenis van de CPN : 1938-1991 

(Amsterdam 1995) 3. 
156  De Tribune, 27-02-1909, voorpagina. De oprichtingsvergadering van de SDP vond 

plaats op 21 februari in Amsterdam. 
157  De Tribune, 20-11-1918, achterpagina. De naam van het blad veranderde in De Tribune 

: Revolutionair-Socialistisch Volksblad. Eind 1922 wordt er een voorstel gedaan de naam 
van de partij te wijzigen in 'Communistische Partij in Holland' (CPH), De Tribune, 14-
12-1922, 2. In 1935 wordt de naam Communistische partij van Nederland (CPN). 
Ger Verrips, Dwars, duivels en dromend, 6. 
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de grote sociaaldemocratische SDAP en de revolutionair-communistische 
CPN. Beide partijen wisten in 1918 enigszins gebruik te maken van de 
revolutionaire stemming in het buitenland. De CPN kwam zelfs met twee 
zetels in de Tweede Kamer, maar wist niet uit te groeien tot een grote 
revolutionaire beweging zoals die in sommige delen van Duitsland en 
Hongarije wel ontstonden.158  

Al voor de oorlog groepeerden de Nederlandse katholieken en orthodox-
protestanten zich tot gemeenschappen waarin niet alleen de geloofsbeleving 
een rol speelde. Dit was zowel een gevolg van de politieke ontwikkelingen als 
een algemene reactie op de brede sociale, politieke en economische ver-
anderingen. Die waren al voor de Wereldoorlog begonnen en werden in het 
interbellum en daarna voortgezet.159 Het verschijnsel beperkte zich niet tot de 
politieke ontwikkelingen en evenmin tot de confessionele stromingen waarin 
het zijn oorsprong vond.160 Binnen die gemeenschappen leefde het gevoel 
van een eigen identiteit en inzichten op levensbeschouwelijk, politiek en 
moreel terrein.161 Na de Wereldoorlog werd dit proces versterkt en vormde 
zich per gemeenschap een dicht netwerk van stichtingen, verenigingen en 
organisaties.162 Er waren echter grote plaatselijke verschillen in de mate 
waarin dit verschijnsel doorwerkte in het dagelijks leven van de be-
trokkenen.163 Of en in hoeverre de sociaaldemocraten een dergelijke hechte 
gemeenschap vormden is onduidelijk.164 De liberalen gedroegen zich het 

 

158  Ibidem, 3 en 7. 
159  Rooy, de, 'Een zoekende tijd', 216. De bedoelde veranderingen zijn o.a.: verder 

gaande verstedelijking, rationalisering van de arbeid, secularisatie en het daarmee 
samenhangende gevoel dat de gemeenschapszin afnam.  

160  De confessionele partijen probeerden zich om te vormen tot strijdbare en krachtige 
massaorganisaties om daarmee verdere secularisatie van de staat tegen te gaan. Ernst 

Kossmann, De Lage Landen 1780-1980 : twee eeuwen Nederland en België, deel 2 1914-
1980, 6de druk (Amsterdam 2002), 47. Aan katholieke zijde werd het verzuilingsproces 
vanuit de clerus gedirigeerd. Hans Righart, De katholieke zuil in Europa : een vergelijkend 

onderzoek naar het ontstaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, Belgi ë en 
Nederland (Meppel 1986) 237 en 240. 

161  Rooy, de, 'Een zoekende tijd', 217. 
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en patriarchaat, 60. De Rooy is van mening dat de sociaaldemocraten streefden naar 
een dergelijke systematische vervlechting. Rooy, de, 'Een zoekende tijd', 218. 
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minste als een hechte groepering en waren in aantal het kleinst.165 Één voor 
dit onderzoek belangrijk aspect hadden deze groeperingen gemeen: ze had-
den dagbladen die zich specifiek op de leden van de groep richtten. Die 
kranten versterkten het gevoel van eigenheid door de culturele verschillen en 
de eigen superioriteit te benadrukken, maar ook hier waren er grote 
onderlinge verschillen.166 

Een van de gevolgen van deze ontwikkeling was een grote maatschappelijke 
stabiliteit, die er overigens niet het doel van was geweest.167 Hierin speelden 
meerdere elkaar beïnvloedende factoren een rol. Ten eerste nam hierdoor een 
groot deel van de Nederlandse bevolking geen deel aan de politieke strijd.168 
Dit gaf de leiders van de politieke groeperingen voldoende ruimte voor 
compromissen en samenwerking.169 Een tweede gevolg was, dat er door de 
verweving van politiek en levensbeschouwing vrijwel geen enkel probleem 
meer op zichzelf kon worden beschouwd. Dat had weer tot gevolg dat er 
geen grote politieke en sociaaleconomische veranderingen konden worden 
doorgevoerd.170 De stabiliteit die het verschijnsel met zich mee bracht was 
daarmee ook een vorm van onbedoelde verstarring. Ten derde was er 
weliswaar politieke versplintering, maar was er desondanks sprake van 
stabiliteit omdat er geen grote verschuivingen waren in de grote blokken 
(grafiek 1.4).171 

 

165  Rooy, de, 'Een zoekende tijd', 219. Ongeveer de helft van de bevolking was niet aan een 
zuil gebonden. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 60. 
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noemden" Harbers, 'Naar een massapers', 137. 
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Grafiek 1.4 Zetelverdeling in de Tweede Kamer gedurende het interbel-
lum ingedeeld naar de in dit proefschrift voor de dagbladen 
gehanteerde clusters 172 

Mogelijk was een vierde factor dat de SDAP gedurende het hele interbellum 
in grootte wel de tweede partij was, maar dat zowel de katholieken als de 
protestantse partijen wilden voorkomen dat ze deel zouden gaan uitmaken 
van de regering.173 

De SDAP kreeg deze positie als tweede partij doordat het kiesrecht aan het 
einde van de oorlog een aantal belangrijke veranderingen onderging. Zo 
kwam er in de plaats van het districtenstelsel een stelsel van evenredige ver-
tegenwoordiging en een algemeen kiesrecht voor mannen. In 1919 kregen 
ook vrouwen kiesrecht. Deze hervorming van de democratie was het resultaat 
van een lang proces, waarin de confessionele partijen behoudend waren en 
de liberalen en socialisten het vooruitstrevende standpunt innamen.174 Dat dit 
uitmondde in een wijziging van het kiesstelsel was geen gevolg van een breed 

 

172  Gegevens: https://www.verkiezingsuitslagen.nl/ (geraadpleegd 20-12-2017)  
NB: De Tweede Kamer had in die tijd 100 zetels en zowel het protestantschristelijke 
als het liberale blok bestond uit meerdere partijen. 

173  Jan Stoop, 'Om het volvoeren van een christelijke staatskunde' : de Anti-Revolutionaire Partij in 
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gedragen politieke wens naar een vernieuwde staatsrechtelijke situatie maar 
van een moeizame politieke uitruil.175  

De verandering in de democratie versterkte de positie van de confessionele 
partijen, terwijl de liberalen juist een veer moesten laten en aan het begin van 
het interbellum bovendien versplinterd waren.176 De confessionele partijen 
konden echter door onderlinge spanningen maar beperkt gebruik maken van 
hun overwicht.177 De RKSP was binnen deze groep veruit de grootse partij 
maar kon die overmacht om een soortgelijke reden niet voluit benutten. De 
partij richtte zich op alle lagen van de katholieke bevolking, wat betekende 
dat er binnen de partij over sociaaleconomische onderwerpen spanningen 
waren die onder controle gehouden moesten worden.178 Aangezien de partij 
door deze electorale keuze een grote groep arbeiders vertegenwoordigde, lag 
vanuit sociaaleconomisch oogpunt samenwerking met de SDAP voor de 
hand. Een dergelijke samenwerking werd echter door de RKSP mede op last 
van het episcopaat afgewezen. De ARP, die in grootte de derde partij was, 
had moeite met de samenwerking met de overige confessionele partijen 
omdat een deel van de aanhang vond dat daarmee de beginselvastheid van de 
partij gevaar liep.179  

Binnen de ARP, de RKSP en later ook binnen de SDAP, waren er groepen 
die niet tevreden waren over de manier waarop de politiek invloed uitoefende 
op sociaaleconomische kwesties. Dit is in verband met het onderwerp van 
deze studie interessant omdat ontevredenheid een belangrijke rol speelde in 
de fascistische ideologie.180 Zowel de sociaaldemocraten als de katholieken 
zochten naar oplossingen om ontsporingen als overproductie, werkloosheid 
en moordende concurrentie te voorkomen. Men zag in dat sanering nodig 
was maar de uitgangspunten waren verschillend. De centralisatie en 
nationalisatie die de sociaaldemocraten nastreefden was voor de katholieken 
onaanvaardbaar.181 Zij gingen uit van een standenmaatschappij en zagen meer 
in een corporatistische aanpak waarin er op vrijwillige basis binnen de 
bedrijfstakken bindende afspraken gemaakt zouden moeten worden.182 

 

175  Rooy, de, 'Een zoekende tijd', 204. 
176  Kossmann, De Lage Landen, 79 en 81. 
177  Rooy, de, 'Een zoekende tijd', 224. 
178  Ibidem, 224. 
179  Stoop, 'Om het volvoeren van een christelijke staatskunde', 273. 
180  O.a.: 'Programma NSB, December 1931' in Programma met toelichting, benevens de bronnen 

van het Nederlandsche Nationaal-Socialisme : NSB, 3-12, aldaar 7. 
181  Kossmann, De Lage Landen, 70. 
182  Ibidem, 68 en 71. Deze aanpak staat bekend als 'het stelsel Veraart'. 
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Binnen de ARP was altijd al een groepering die bleef streven naar een 
organisch kiesrecht en daarom de corporatieve gedachte ondersteunde.183 
Uiteindelijk leidde deze sluimerende ontevredenheid met het politieke bestel 
tijdens het interbellum niet tot structurele veranderingen.  

In de tweede helft van het interbellum waren er naast de hierboven genoemde 
ontevredenheid met het politieke bestel twee andere belangrijke thema's: de 
gevolgen van de economische crisis en de opkomst van het 
nationaalsocialisme in Duitsland. De beurskrach op Wallstreet veroorzaakte 
een kettingreactie die ook Nederland in een economische crisis stortte. Dit 
kwam vooral doordat de internationale handel, waarvan Nederland sterk 
afhankelijk was, aanzienlijk verminderde.184 Door dit laatste werd naast de 
industrie vooral de agrarische sector zwaar door de crisis getroffen. De 
algemene neergang van de economie en de opkomst van het grootwinkel-
bedrijf brachten ook de kleine middenstanders in de problemen.185  

In Nederland werd de depressie later dan in de omringende landen merkbaar, 
maar deze was uitzonderlijk diep en duurde voort tot in 1937.186 De 
maatregelen die de regering nam om de nood te lenigen waren niet erg 
effectief.187 Er werden wel keuzes gemaakt maar de effecten daarvan werden 
deels tenietgedaan door maatregelen om de gevolgen van die keuzes te 
bestrijden. Colijn probeerde vast te houden aan een strenge bezuinigingspo-
litiek en het behoud van de gouden standaard. Dat was onder andere terug te 
voeren op de binnen de ARP gewenste beginselvastheid.188 Toen hij in 
september 1936 ten slotte toegaf om de gulden te devalueren, was Nederland 
het laatste land ter wereld dat die stap maakte.189 Dat bleek een effectieve 
maatregel. De economie kwam langzaam weer op gang, ook geholpen door 
de opverende economieën elders. 

Door de gevolgen van de crisis en de bezuinigingen nam de ontevredenheid 
met de gevestigde politiek toe. Dit resulteerde in een versterking van partijen 

 

183  Stoop, 'Om het volvoeren van een christelijke staatskunde', 276. 
184  Rooy, de, 'Een zoekende tijd', 229. 
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(3de herziene druk, Alphen aan den Rijn 1980) 49 ; Jan Willem Drukker, Waarom de 
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(Groningen 1990) 16. 

187  Rooy, de, 'Een zoekende tijd', 230 en 235. 
188  Stoop, 'Om het volvoeren van een christelijke staatskunde', 273 en 280. 
189  Rooy, de, 'Een zoekende tijd', 236. 
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die verandering preekten.190 De communisten kwamen bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1933 met vier zetels in de Kamer.191 De pas opge-
richte NSB deed nog niet aan die verkiezingen mee, maar haalde in 1935 bij 
verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1935 7,94% van de stemmen. De 
NSB werd daarmee de vijfde partij van Nederland.192 In vergelijking met de 
situatie in Duitsland, die uiteindelijk leidde tot het aan de macht komen van 
Hitler, was dat weinig. Toch leidde de opmars van de NSB en de CPH tot 
onrust bij de gevestigde partijen.193 Een van de gevolgen was dat de roep om 
de vrijheden van extreemrechts en -links te beperken sterker werd.194 Tevens 
ging de dagbladpers door de opkomst van de NSB en de reactie daarop van 
hun communistische tegenstanders meer aandacht aan het fascisme en 
communisme in Nederland besteden.  

Op zich was de opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) 
geen nieuw verschijnsel, want vanaf 1922 ontstond er in Nederland een reeks 
van kleine fascistische organisaties.195 In december 1931 was de NSB de 
zoveelste in die reeks.196 Aanvankelijk zag het ernaar uit dat het met deze 
beweging net zo zou gaan als met de vele eerdere en latere fascistische clubjes: 
onderling en intern geruzie, marginaal en kortlevend.197 Maar toen de NSB 
zich in januari 1933 aan het publiek presenteerde trok dat direct veel 
aandacht.198 Niet alleen aanhangers maar ook tegenstanders uit sociaalde-
mocratische en communistische hoek waren luid en duidelijk aanwezig. De 

 

190  Huberts, In de ban van een beter leven, 100. 
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2017. 

192  Slaa, te, en Klijn, De NSB, 305 ; Ter vergelijking: de CPH haalde bij die verkiezingen 
'maar' 3.43% van de stemmen. http://resources.huygens.knaw.nl/ repertoriumkleine-
politiekepartijen, geraadpleegd 08-01-2018. 

193  De NSDAP haalde in de jaren tussen 1930 en 1934 achtereenvolgend 18,3%, 37,4%, 
33,1 en 43,9% bij de verkiezingen voor de Rijksdag. De communisten (KPD) haalden 
steeds rond de 15% ; http://www.wahlen-in-deutschland.de, geraadpleegd  
08-01-2017. 

194  Gijsenbergh, Democratie en gezag, 202, 212, 217. 
195  Kossmann, De Lage Landen, 96. 
196  Slaa, te, en Klijn, De NSB, 134. 
197  Ibidem, hoofdstukken 7 t/m 12. 
198  Ibidem, De NSB, 181. 



48 

partij maakte in de jaren daarna met succes gebruik van de onvrede bij de 
boeren en de middenstanders door zijn propaganda ook op die groepen te 
richten.199 Na 1933 groeide de NSB aanvankelijk snel, maar door de ontwik-
kelingen in Duitsland, de radicalisering van de beweging en het duidelijke 
anti-NSB standpunt dat het episcopaat en de Gereformeerde Kerk innamen, 
ging er later weer veel van de aanhang verloren.200 In Nederland was de 
politieke rol van de NSB en overige fascistische partijen beperkt.201 De reactie 
erop werd dan ook voornamelijk veroorzaakt doordat in Duitsland de nazi's 
aan de macht kwamen, waarvan de politiek in de loop der jaren steeds 
dreigender werd.202 

Zoals gezegd was er al een communistische partij aan het begin van het 
interbellum. Maar alhoewel er in de jaren van de economische crisis een 
opleving was, bleven de communisten in de Nederlandse politiek gedurende 
het hele interbellum een marginale rol spelen (zie grafiek 1.4).203 De belang-
rijkste oorzaken waren waarschijnlijk de aantrekkingskracht die zowel de 
SDAP als de RKSP op de arbeiders wist uit te oefenen en de interne strub-
belingen waardoor de CPH geplaagd werd. Die problemen binnen de partij 
vonden al in de eerste helft van de twintiger jaren plaats. Ze waren het gevolg 
van de relatief sterke groei na de oorlog en de relaties met de Komintern, die 
voor spanningen in het partijkader zorgden.204 Dat angst voor het 
communisme gedurende het hele interbellum een rol kon blijven spelen had 
twee belangrijke oorzaken: de propaganda van de door de Sovjet-Unie ge-
domineerde Komintern die via de CPH in Nederland doorklonk en de 
invloed die de communisten gedurende vrijwel het hele interbellum in overige 
landen hadden.  

De buitenlandse politiek was gericht op neutraliteit omdat die politiek in de 
Wereldoorlog succesvol was geweest.205 Formeel was Nederland gedurende 
het grootste gedeelte van het interbellum niet neutraal omdat Nederland in 
1920 toetrad tot de Volkenbond.206 Hiermee verplichtte Nederland zich tot 
medewerking wanneer de bond besloot tegen een agressor op te treden. 

 

199  Ibidem, De NSB, 305. 
200  Kossmann, De Lage Landen, 97 ; Slaa, te, en Klijn, De NSB, 
201  Kossmann, De Lage Landen, 94. 
202  Ibidem, De Lage Landen, 94. 
203  Ger Verrips, Dwars, duivels en dromend, 7. 
204  Voerman, De meridiaan van Moskou, 224-274. 
205  Kossmann, De Lage Landen, 53. 
206  Rolf Schuursma, Vergeefs onzijdig : Nederlands neutraliteit 1919-1940 (Utrecht 2005) 186 ; 

Kossmann, De Lage Landen, 56. 
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Nederland wilde daarmee een rol spelen bij het bewaren van de vrede, maar 
in de praktijk voelden de meeste politici er niets voor om in het geval van 
oorlog gezamenlijk op te treden of troepen van buurlanden doortocht te 
verlenen. In die zin was het land 'onzijdig'. Hierdoor werd er tot laat in het 
interbellum op defensie bezuinigd en was Nederland in 1939 slecht voor-
bereid op een militaire aanval.207 Samen met de sterkere dreiging van buitenaf 
leidde dit in de twee laatste jaren van het interbellum tot toenemende zorgen 
over het behoud van de neutraliteit. 

 

 

 

  

 

207  Schuursma, Vergeefs onzijdig, 188. 
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2 Communisme en fascisme van 1918 tot en met 1924 

2.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het sentiment ten aanzien van het 
communisme in deze periode. Vervolgens worden de aanzienlijke verschillen 
tussen de niet-communistische clusters besproken, waarbij zowel aandacht is 
voor de mate waarin het communisme werd afgewezen als voor de oorzaken 
daarvan. De paragraaf over het communisme wordt afgesloten met een kleine 
casestudie naar de korte periode waarin Hongarije een communistische 
radenrepubliek was. De paragraaf over het fascisme beperkt zich tot de 
periode 1920-1924 omdat de term fascisme pas in 1920 voor het eerst in de 
kranten voorkwam.1 Daarom wordt eerst aandacht geschonken aan de 
betekenis van die nieuwe termen 'fascisme' en 'fascist'. Vervolgens wordt er 
gekeken naar de oorzaken van het overwegend negatieve sentiment ten 
aanzien van het fascisme. Daarna is er aandacht voor de verschillen tussen de 
clusters. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een vergelijking tussen de 
sentimenten ten aanzien van communisme en fascisme. 

2.2 Het sentiment ten aanzien van het communisme 

2.2.1 Het communisme beoordeeld  

Al in de vroege jaren van het interbellum vallen enkele aspecten op die, zoals 
later zal blijken, gedurende het hele interbellum een rol blijven spelen. Dat de 
communistische partijkrant, De Tribune, het communisme en de daden van de 
communisten vanuit de eigen ideologie beoordeelde, is vanzelfsprekend. Dat 
is terug te zien in het verschil tussen het sentiment ten aanzien van het 
communisme in de communistische krant De Tribune en de niet-
communistische kranten (grafiek 2.1). De Tribune had een positief sentiment 
ten aanzien van communisme in 75% van de artikelen die betrekking hadden 
op het communisme en in de niet-communistische kranten had 60% van die 
artikelen een negatief sentiment.2  

 

1  In de gedigitaliseerde dagbladen waarschijnlijk in Voorwaarts, 30-06-1920, 8. Uit de 
gedigitaliseerde tekst is de juiste datum niet op te maken. Dat kan wel in Algemeen 
Handelsblad, 23-10-1920 met daarin op p. 5 "En dat zijn de nationalisten, de oorlogs-
vrijwilligers, de fascisti, al die anti-socialistische organisaties […]." Geleijnse noemt 
2 oktober 1920 als eerste datum waarop 'fascisme' in een Nederlandse krant genoemd 
werd. Dat was in de Nieuwe Tilburgsche Courant, een dagblad dat niet gedigitaliseerd is. 
Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, 175. 

2  Uit dit grote verschil wordt nogmaals duidelijk dat een weergave waarin de mening 
van de communistische en de niet communistische kranten worden samengevoegd 
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Grafiek 2.1 Het sentiment ten aanzien van het communisme in de periode 
1918-19243 

Dit betekent dat het algemene beeld van de pers negatief was over het 
communisme, want er was maar één communistisch dagblad en er waren vele 
niet-communistische kranten.4 Dat het oordeel over het communisme 
beïnvloed werd door de eigen politieke voorkeur gold echter niet alleen voor 
De Tribune. Ook bij de andere dagbladen was het oordeel deels een gevolg van 
een religieuze, ideologische of politieke grondhouding. Ik geef enkele 
voorbeelden om dit te verduidelijken. 

In een bericht over 'de oorlog' besteedde De Tijd aandacht aan de negatieve 
reacties van de Entente mogendheden op de Vrede van Brest Litovsk 
(3 maart 1918). De Tijd duidde de strijdende partijen neutraal aan met 'de 
Centralen' en 'de Entente', maar de nieuwe machthebbers in Rusland werden 
"de onbeschaamdste politieke geweldenaars en gemeenste politieke 
struikroovers ter wereld" genoemd.5 Sterk negatieve kwalificaties waarvoor in 
de rest van het artikel echter geen enkele aanleiding kon worden gevonden. 
Het artikel was inhoudelijk vooral weinig lovend voor de Centralen en de 
Entente mogendheden omdat de journalist van mening was dat men de 

 

geen goed beeld geeft van het algemene beeld in de Nederlandse dagbladen (zie ook 
e-bijlage § 5.1.1 grafieken 5.1.1 en 5.1.2). 

3  Zie e-bijlage § 5.1.5 voor de sentimenten van de afzonderlijke clusters van dagbladen. 
4  Uit de onderzochte periode zijn er van De Tribune 2097 edities in het digitale archief 

opgenomen, van de onderzochte niet-communistische dagbladtitels zijn dat er 40081. 
5  De Tijd, 21-03-1918, 5. 
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vredesonderhandelingen in Brest Litovsk had moeten gebruiken om tot een 
algemene vrede te komen. 

Het tweede voorbeeld komt uit hetzelfde artikel. Er was sprake van "gruwe-
len, bedreven door de “Roode Garde" in Finland. De communistische revo-
lutie van 1917 in Rusland had ook gevolgen voor Finland. Na die revolutie 
verklaarde Finland zich onafhankelijk van Rusland. Dat leidde tot een bur-
geroorlog waarin de Finse Rode Garde, die door de bolsjewieken gesteund 
werd, streed tegen de door Duitsland gesteunde 'Witten'. De benaming 'Rode 
Garde' stamde af van de Russische milities die in de aanloop naar de 
bolsjewistische revolutie gevormd werden door de metaalarbeiders.6 Het 
gewelddadig optreden van de Finse Rode Garde gaf de communisten nega-
tieve pers. Deze benaming ging in de pers echter ook een eigen leven leiden. 
In een bericht over de verbinding tussen mogelijk gewelddadige anarchisten 
in Zwitserland en Lenin is sprake van de 'Roode Garde'.7 Alhoewel dit niet 
expliciet gemaakt werd, wekte dit de suggestie dat Rusland in andere landen 
probeerde onrust te veroorzaken. De onderkop 'Wind uit het Oosten' voedde 
die suggestie.  

Uit beide voorbeelden blijkt dat het negatieve sentiment een grondhouding 
was en geen relatie had met de inhoud van het artikel. In hoeverre die houding 
samenhing met eerdere berichten over de gebeurtenissen in Rusland in 1917, 
is in verband met de begrenzing van het onderzoek niet nagegaan. De 
bewoordingen in het eerste voorbeeld wijzen daar wel op. Het is duidelijk dat 
deze negatieve grondhouding ook werd veroorzaakt doordat vrijwel alle niet-
communistische richtingen het communisme uit principiële overwegingen 
afwezen. Maar ze deden dat op verschillende gronden. De katholieke kranten 
volgden hierin de officiële lijn van de kerk. Al in 1846 had paus Pius IX 
socialisme en communisme afgewezen. In 1878 werd dit nog eens herhaald 
door paus Leo XIII.8 In 1937 zou Pius XI het afwijzende standpunt van de 
kerk ten aanzien van het communisme nogmaals duidelijk verwoorden.9 Het 
protestantschristelijke cluster ontbeerde een dergelijk centraal gezag dat 
socialisme en communisme op theologische gronden verwierp. De mening 
van de redactie van De Banier wordt echter duidelijk uit een artikel waarin de 

 

6  Albert Lindemann, A history of European socialism (New Haven en Londen 1983) 213. 
7  Algemeen Handelsblad, 05-02-1918 ochtend, 2. 
8  Encycliek Qui Pluribus, paragraaf 16 en encycliek Quod Apostolici Muneris. 
9  Encycliek Divine Redemptoris. 
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leer van Marx "een verschrikkelijke verblinding […] een begoocheling van 
den vader der leugenen!" wordt genoemd.10  

 

De onderzochte liberale dagbladen waren geen partijkranten en stelden zich 
over het algemeen onafhankelijk op.11 Bovendien waren er in het interbellum 
meerdere liberale partijen.12 De liberale dagbladen volgden geen gezamenlijke 
politieke lijn. Toch is duidelijk dat liberalisme en communisme onverenigbaar 
waren. Zowel de Nieuwe Rotterdamsche Courant als het Algemeen Handelsblad 
besteedde in 1924 uitvoerig aandacht aan een rede van mr. Dresselhuys, de 
voorzitter van De Vrijheidsbond. Deze zei onder andere: 

Het liberalisme als politieke strooming, is als een stad, die toegang biedt 
door vele poorten. Allen vinden een thuis binnen hare muren […] Maar in 
die stad is geen woning voor den Marxist of den staatssocialist.13 

Ook de Vrijzinnig Democratische Bond wees de marxistische ideologie af.14  

De vijandschap tussen de sociaaldemocraten en de communisten was zowel 
politiek als historisch bepaald.15 Het Volk was het partijblad van de SDAP, 
Voorwaarts was onafhankelijk, maar stond eerder meer dan minder afwijzend 
tegen de communisten. Een negatieve grondhouding zou daarom te ver-
wachten zijn, maar in de artikelen in beide bladen was daar zelden sprake van. 
Wel schreef Het Volk over De Tribune dat het een blad was voor idioten dat 
"in ieder gekkenhuis geredigeerd [kan] worden."16 Ook was er soms 
leedvermaak als het de communistische partij slecht ging, bijvoorbeeld toen 

 

10  De Banier, 02-08-1923, 2. 
11  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 37. 
12  O.a.: Economische Bond (1917-1921), Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (vanaf 

1921), Liberale Partij (1922-1925), Liberale Unie (1885-1921), Recht en Vrijheid 
(1931-1941), Vrijzinnig Democratische Bond (1901-1946). Bron 
http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumkleinepolitiekepartijen en 
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/verkiezingsuitslagen , geraadpleegd 26-10-
2017. 

13  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15-03-1924 avond, 2 ; Algemeen Handelsblad, 22-03-1924 
avond, voorpagina. 

14  "Wij vrijzinnig-democraten zagen onze organisatie geboren uit de overtuiging, dat de 
vrije democratie, niet het Marxisme, de verlossing moet brengen van de overheer-
sching van het staatkundig leven door de economische machten." Uit een rede van 
mr. H.P. Marchant in de Tweede Kamer ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 02-11-1924 
ochtend, 9. 

15  § 6.3.2. 
16  Het Volk, 03-11-1924, 2. 
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De Tribune weer eens in zwaar weer terecht gekomen was. Het Volk plaatste 
de hele oproep tot steun, met daarin al het slechte nieuws als argumentatie, 
pontificaal op de voorpagina onder de kop "De „Tribune” op springen. Een 
laatste poging."  

 

De onafhankelijke bladen zouden in dit opzicht een aparte categorie moeten 
vormen. Zij hadden geen binding met een religieuze of ideologische stro-
ming. In de kranten van dit cluster was een principiële afwijzende grond-
houding ten aanzien van het communisme daarom niet te verwachten. Toch 
was die er en soms werd die zelfs expliciet, zoals in een artikel onder de kop 
'Russisch-Japansche oorlog in 't zicht'.17 De journalist prees de Japanse 
inspanningen om een bolwerk op te werpen tegen "de verspreiding van de 
verderfelijke leerstellingen van het communisme […]." 

Deze negatieve grondhouding had onder andere tot gevolg dat er soms arti-
kelen verschenen waarin daders van op zich laakbare handelingen, al dan niet 
terecht tot communist bestempeld werden. Het kan correct zijn wanneer een 
krant het afkeurt wanneer iemand een schip steelt, of een bom gooit en 
daarbij mensen doodt. Het is op zijn minst onnauwkeurig wanneer van de 
dader gezegd wordt dat hij (vermoedelijk) een communist is, wanneer niet 
duidelijk wordt gemaakt of die daad communistische motieven had.18 Dit 
suggestieve negativisme kwam ook voor in de bladen van het 
sociaaldemocratische cluster.19  

2.2.2 Oorzaken van het negatieve sentiment over het communisme 

In de meeste artikelen werd het negatieve sentiment niet alleen veroorzaakt 
door een afwijzende grondhouding, maar hing dit oordeel samen met de 
beschreven activiteiten van communisten. De thema's die het meeste in deze 
artikelen voorkwamen waren: 'communisten zijn minderwaardig', 
'communistisch geweld of dreigen met geweld', 'angst voor het communisme' 
en 'strijd tussen communisten en socialisten.20  

Artikelen waarin het thema 'communisten zijn minderwaardig' voorkwamen 
hadden vooral betrekking op Nederland en kwamen vaak voor in de katho-

 

17  Rotterdamsch Nieuwsblad, 15-03-1921, 11. 
18  De Telegraaf, 31-05-1921 ochtend, 2 ; Rotterdamsch Nieuwsblad, 02-05-1922, 2. 
19  Het Volk, 20-04-1921, 5. Dat de brandstichter de broer van een communist is, is een 

overbodige toevoeging. 
20  e-Bijlage § 5.1.4 tabel 5.1.4. 
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lieke en de sociaaldemocratische kranten.21 Omdat minachting gepaard gaat 
met zich verheven voelen, speelt de hierboven genoemde grondhouding in 
veel van deze artikelen een rol. Maar regelmatig werd duidelijk aangegeven 
waarom communisten minderwaardig geacht werden. Ik geef uit zowel een 
katholieke als een sociaaldemocratische krant een voorbeeld. In De Tijd ver-
scheen een verslag onder de kop "Zevende Katholiekendag Groningen-
Drente."22 In de rede waarmee de algemene vergadering geopend werd, 
schetste de spreker de geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot het begin van 
de twintigste eeuw, waarin de Paus steeds de juiste richting aanduidde. Hij 
wees op de "ellendige gevolgen, die uit het Bolchewisme zijn voortgevloeid", 
wat niet komt omdat "hun theorieën dan zoo dwaas zijn" maar omdat men 
de leiding van bovenaf mist. Die passage sloot af met: "Wat baat het streven 
van de arbeiders. zoo zij missen het uitzicht op de hemelsche belooning." De 
katholieken waren zeker van hun zaak.  

Geringschatting was ook in de onafhankelijke dagbladen de meest voorko-
mende uiting van een negatief sentiment. Bij deze bladen was van het hoger 
achten van eigen principes als grondhouding, zoals bij de katholieken, echter 
geen sprake. Minachting werd gebruikt om de aandacht van de lezer te 
trekken met koppen als: "DE ALLERNIEUWSTE IDIOOTHEID" en "LENINS 

GRAFREDE OP HET COMMUNISME. DE CONCESSIES AAN DE BOEREN."23 De 
sociaaldemocraten voelden zich wel ideologisch verheven boven de com-
munisten, maar er was ook sprake van oud zeer over de afscheiding. Na een 
stembusoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen werd dit in Het Volk 
aldus verwoord: 

Het staat vast: ook wat er nog van het kommunistisch kiezerscorps over-
blijft, is uit de achterlijkste arbeiderskringen betrokken. Het kommunisme 
bewees voor de zooveelste maal te zijn niet een hooger vorm van klassen-
strijd, maar een achterlijke denkwijze.24 

De artikelen waarin 'communistisch geweld of dreigen met geweld' een rol 
speelde, hadden heel vaak betrekking op Duitsland en iets minder vaak op 
Italië en Rusland/Sovjet-Unie. Berichten over communistisch geweld in 
Nederland kwamen weinig voor en hadden, wanneer dat vergeleken wordt, 
met berichten over de genoemde landen weinig om het lijf. Het ging bij-

 

21  Meer dan de helft had betrekking op Nederland, hiervan kwam twee derde voor reke-
ning van de katholieke en sociaaldemocratische kranten. 

22  De Tijd, 26-05-1922, 5-6. 
23  Nieuwsblad van het Noorden, 07-11-1924, 5 ; De telegraaf, 16-04-1921 avond, voorpagina. 
24  Het Volk, 29-04-1921, 4. 
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voorbeeld over huurders die zich met geweld tegen uitzetting verweerden of 
over het gooien van een steen naar de burgemeester.25 De berichten over 
communistisch geweld in Duitsland waren andere koek. Daar probeerden de 
communisten op verschillende plaatsen en tijdstippen met geweld de macht 
in handen te krijgen. Dat het daarbij niet ging over opstootjes of 
demonstraties blijkt uit een bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, met als 
inleiding: 

De communisten tellen nu 10.000 man goedgewapende troepen, wier aantal 
toeneemt. Zij beschikken over kanonnen, gepantserde auto's en vliegtui-
gen.26 

Het bericht vermeldde verder dat er een aantal belangrijke steden, waaronder 
Dortmund en Essen, in handen van de communisten was en dat er meer dan 
100 doden te betreuren waren.  

Veel kranten gebruikten minder neutrale bewoordingen voor het commu-
nistische geweld in dit gebied zoals "[…] benden, bestaande uit 't uitvaagsel 
der industriesteden [die] als wilde beesten hebben huisgehouden" en "Plun-
deren en roven".27 Dat de Nederlandse kranten veel aandacht aan dit geweld 
besteedden, kwam waarschijnlijk omdat het gebied waarin dit geweld zich 
afspeelde aan Nederland grensde. Soms was er sprake van angst dat deze 
communistische opstand zich naar de Nederlandse mijnstreek zou kunnen 
uitbreiden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het initiatief tot het 
oprichten van een "Nationale Bond tegen Revolutie" uit Limburg kwam.28  

Ook de artikelen waarin 'angst voor het communisme' voorkwam hadden 
vaak betrekking op Duitsland. Dat hing soms direct samen met de commu-
nistische pogingen om van Duitsland een communistisch land te maken en 

 

25  Leeuwarder Courant, 30-09-1924, 2 en De Telegraaf, 14-10-1924 avond, 10. In beide 
gevallen blijft onduidelijk of het feit dat de huurder communist was, iets met zijn ge-
drag te maken had. De Telegraaf voegde daar als aanvullende diskwalificatie nog aan 
toe dat de man 'varensgezel' was ; Het Volk, 05-10-1923, achterpagina ; De Graafschap-
bode, 13-12-1921, voorpagina. Titel: 'Een aanslag op Arnhem's burgemeester', alhoe-
wel deze slechts licht aan het hoofd gewond raakte. 

26  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20-03-1920 avond, 2. Kopje 'Het communisme in het 
Roergebied'. 

27  Leeuwarder Courant, 12-04-1920, voorpagina; Algemeen Handelsblad, 27-03-1920 avond, 
5. 

28  Oproep tot deelname: "Aan alle Vrienden van Orde, Rust en Veiligheid in Neder-
land". Limburger Koerier, 27-03-1920, voorpagina; Nieuwe Rotterdamsche Courant,  
15-04-1920 ochtend, voorpagina. 
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"de kapitalistische heerschappij met alle middelen te verdelgen […]".29Er was 
echter ook sprake van een meer onbestemde angst voor de macht van de 
massa, waarbij de overheid de teugels weleens niet strak genoeg zou kunnen 
aantrekken omdat "het proletariaat nu eenmaal naar de oogen moet worden 
gezien."30 Een proletariaat met "een dierlijke trek in rooven en moorden, in 
het neerhalen en verguizen van wat naar Goddelijk inzicht boven hen is 
geplaatst."  

Vaak sprak er uit de artikelen over het communisme angst dat deze stroming 
zich vanuit de Sovjet-Unie verder over Europa zou kunnen uitbreiden. 
Kranten schreven over "de dreiging uit het Oosten", "het communisme dat 
als een spook blijft dreigen", "Rusland dat de stokebrand van de wereld blijft", 
of "een stervend Rusland dat doorgaat haar bacteriën te verbreiden."31 Soms 
werd daarbij verwezen naar de internationale chaos die veroorzaakt werd 
door de slechte economische situatie na de Eerste Wereldoorlog.32  

De Nederlandse regering was bang voor de gevolgen van de communistische 
propaganda in Nederlands Oost-Indië. Tijdens de behandeling van de 
"Indische begrooting" in de Tweede Kamer ontstond er een debat over een 
spoorwegstaking die in Indië had plaatsgevonden. Volgens de Anti-Revolu-
tionaire afgevaardigde Schreurer had die staking "een uitgesproken commu-
nistisch karakter" en kwam "ook de bommenwerperij voor rekening der 
communisten."33 De leider van de communistische fractie, Wijnkoop, ont-
kende dit. Volgens het verslag in Het Vaderland las Wijnkoop verklaringen 
voor "die ons [Het Vaderland] vooralsnog tamelijk vreemd voorkomen." Dit 
Haagse dagblad was vaker dan andere kranten negatief over de dreiging die 
uitging van de communistische "agitatie" in Oost-Indië.34  

Meestal gingen de berichten waaruit angst dat de communistische revolutie 
zich naar andere landen zou uitbreiden over situaties die dichter bij huis lagen. 
Ik geef twee voorbeelden. Het eerste is een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant over de "Bolsjewiki en Duitschland."35 De kern van het bericht was 
dat onder de Duitse troepen het blad 'de roode soldaat' werd verspreid waarin 
werd opgeroepen "tot de sociale revolutie en tot stichting van een 

 

29  Algemeen Handelsblad, 13-04-1920 ochtend, 1. 
30  De Gooi- en Eemlander, 25-11-1922, 5. 
31  Limburgsch Dagblad, 04-12-1920, 5; Het Vaderland, 28-06-1922 avond, 4; De Tijd, 

29-10-1924, voorpagina; Het Centrum, 12-06-1921, 5. 
32  Leeuwarder Courant, 05-08-1920, 6. 
33  Het Vaderland, 01-02-1924 ochtend, voorpagina. 
34  Het Vaderland, 15-06-1922 avond, 7. 
35  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 08-11-1918 ochtend, 3. 
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communistische partij in de plaats der sociaaldemocratische, die zichzelf 
overleefd heeft." In 1919 werd de angst voor de uitbreiding van het 
communisme extra gevoed door de berichten over enkele kortstondige suc-
cessen in Duitsland (München en Saksen) en Hongarije.36  

Het tweede voorbeeld is een kop uit De Telegraaf (figuur 2.1) over de situatie 
in Beieren. Woorden als 'terreur', 'schrikbewind' en 'dictatuur van 't proleta-
riaat' joegen angst aan, wat in dit geval nog versterkt werd door de ernaast 
staande kop waarin sprake was van "spartacisten-gruwelen plundering en 
mishandeling." Deze voorbeelden laten zien dat de argumenten voor het 
overwegend negatieve sentiment ten aanzien van het communisme divers 
waren. Bij de katholieke dagbladen was de negatieve grondhouding domi-
nanter dan bij de andere kranten. Wanneer artikelen over communistisch 
geweld gingen hadden ze meestal betrekking op specifieke gebeurtenissen. 
Wanneer er sprake was van 'angst voor het communisme' was dat minder het 
geval. 

 

Figuur 2.1 Kop uit De Telegraaf over de communistische revolutie in 
München37 

2.2.3 De vrijwel uitsluitend positieve geluiden in De Tribune 

In de vele positieve artikelen over het communisme in de krant van de 
communistische partij springen enkele aspecten in het oog. Grafiek 2.1 laat 
zien dat de mening over het communisme in De Tribune vrijwel tegengesteld 
was aan die in alle andere dagbladen. Hoe zou een communistische partijkrant 

 

36  §2.2.4. 
37  De Telegraaf, 03-05-1919, voorpagina. 
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ook anders kunnen? Toch is het interessant om te zien hoe deze krant 
probeerde dit volkomen andere beeld tot stand te brengen. Meestal gebeurde 
dit niet door de negatieve berichten te ontkennen of de feiten te verdraaien, 
maar door er geen aandacht aan te schenken. De Tribune schreef minder over 
de Sovjet-Unie en Duitsland38 en dat waren juist de landen waarover de niet-
communistische bladen vaak negatieve berichten over communistische 
activiteiten brachten.  

Dat De Tribune betrekkelijk weinig over Rusland schreef is merkwaardig, dat 
was immers het communistische voorbeeldland. Artikelen die over dat land 
verschenen hadden vrijwel altijd propaganda tot doel. Een interessant voor-
beeld ging over een Nederlandse communist, Franz Jung, die in Moskou 
meewerkte voor een organisatie voor "hulp aan de hongerenden in het 
Wolga-gebied."39 Hij schreef een brochure waaruit de redactie van De Tribune 
uitgebreid citeerde. Het geschrift begon met een lange aanklacht tegen in 
Rusland rondreizende buitenlanders, waarbij vooral de "horden der 
kapitalistische journalisten" het moesten ontgelden. Behalve dat ze volgens 
de auteur leugens verkochten, werden ze ook beschuldigd van diefstal en het 
handelen op de zwarte markt. Nadat de schrijver had aangegeven dat hij geen 
propaganda wilde maken voor het "werk der communisten in Rusland en 
speciaal in het hongergebied" volgt dan toch een lofzang. De redacteur van 
De Tribune vond de mededeling over het niet maken van propaganda zo 
belangrijk dat hij het citaat op dat moment onderbrak voor de tussenvoeging: 
"De schrijver wil echter geenerlei tendenz in zijn geschrift leggen […]."  

De hier getoonde combinatie van een aanklacht tegen het kapitalisme en/of 
de bourgeoisie gevolgd door propaganda voor het communisme kwam ook 
voor wanneer het niet over Rusland ging. Dat is begrijpelijk want de strijd 
tegen het kapitalisme was de kern van de communistische ideologie.40 De 
combinatie van communistische propaganda met het thema 'strijd tussen 
communisten en sociaaldemocraten' kwam nog vaker voor. In die artikelen 
was vaker sprake van schelden op de sociaaldemocratische partijleiding dan 
een aanklacht tegen hun doelstelling. Een enkele keer werd de hele strijd 

 

38  e-Bijlage § 5.1.6 tabel 5.1.10 
39  De Tribune, 24-03-1922, 3. 
40  Een goed voorbeeld waarin De Tribune de bourgeoisie afwijst en daarmee het com-

munisme prijst is te vinden in het hoofdartikel op de voorpagina van die krant op 26-
04-1921. 
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tussen communisten en sociaaldemocraten de kapitalisten in de schoenen 
geschoven: het was "het gevolg van de slimme taktiek van de kapitalisten."41 

Omdat het hier gaat om de eerste jaren van het interbellum is er een combi-
natie die wel weinig voorkwam maar toch opvallend is, namelijk de tegen-
stelling tussen het fascisme en het communisme. De redactie van De Tribune 
verbond het fascisme al in 1923 met het kapitalisme en had het daarbij niet 
over Italië maar over Duitsland.42 

Het positieve geluid ten aanzien van het communisme in De Tribune was vaak 
een combinatie van het afwijzen van andere ideologieën en propaganda voor 
de eigen aanpak. 

2.2.4 Het communisme in Hongarije 

In 1919 werd er in de kranten opvallend vaak over Hongarije geschreven.43 
Die buitengewone aandacht voor Hongarije in 1919 hing samen met de 
poging om van dat land een radenrepubliek naar voorbeeld van Rusland te 
maken.  

In maart 1919 begon de Hongaarse coalitieregering van liberalen en sociaal-
democraten (waarbinnen een communistische fractie) de greep op de macht 
te verliezen.44 Een belangrijke reden was de weerstand bij grote delen van de 
bevolking tegen de voorstellen van de Parijse vredesonderhandelaars, waarbij 
Hongarije grondgebied zou verliezen. Op 20 maart 1919 trad de regering 
onder president Mihály Károlyi (1875-1955) af uit onvrede met het door de 
vredesonderhandelaars gestelde ultimatum.45 Hij legde de macht in de handen 
van de sociaaldemocraten. Hij hoopte dat een sociaaldemocratische regering 
de rust in het land zou kunnen herstellen en een leger op de been zou kunnen 
brengen. Het uiteindelijke doel was te voorkomen dat Hongarije gedwongen 
zou worden gebied af te staan. Een van de laatste beslissingen die de regering 
Károlyi nam was de vrijlating van de leider van de communistische partij, Béla 
Kun (1886-1939). Kun was aan het einde van 1918 gevangengezet om dat hij 
ervan verdacht werd een aanval op het kantoor van de sociaaldemocraten te 
beramen.46  

 

41  De Tribune, 01-07-1922, voorpagina. 
42  De Tribune, 23-10-1923, voorpagina. 
43  In 1919 ging meer dan 13% van de artikelen die betrekking hadden op het commu-

nisme over Hongarije. In de jaren na 1919 was dat maar 0,5%. 
44  Bryan Cartledge, The will to survive : a history of Hungar (Londen 2011) 306. 
45  Ibidem, 308. 
46  Ibidem, 306. 
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In de nieuwe situatie besloten de sociaaldemocraten om hun krachten te 
bundelen met die van de communisten. Het was echter Kun die de macht 
naar zich toetrok door een Revolutionaire Regeringsraad op te richten. 
Hiermee werd Hongarije zonder verkiezingen en zonder veel strijd omge-
vormd tot de 'Hongaarse Socialistische Radenrepubliek'.47 De nieuwe rege-
ring onder Béla Kun zag zich niet alleen geplaatst voor de taak om de bin-
nenlandse problemen van honger en anarchie op te lossen. Ze moest ook 
weerstand bieden aan bedreigingen uit het buitenland. Die werden niet alleen 
veroorzaakt door de eisen van de vredesconferentie, want ook Roemenië was 
erop uit Hongaars gebied in te lijven.48 Kun had zijn hoop gevestigd op twee 
niet helemaal los van elkaar staande ontwikkelingen: succesvolle 
communistische revoluties in andere landen in Centraal-Europa en hulp van 
het Rode Leger van de USSR. Beide bleven uit. De communistische onlusten 
in Beieren, Oostenrijk en Slowakije leidden tot niets en het Rode Leger had 
zijn handen vol aan de strijd tegen de Roemenen in de Oekraïne.49  

In het binnenland liepen de pogingen de problemen op te lossen soms uit op 
gewelddaden tegen de eigen bevolking.50 Het grootste probleem was de 
politieke verdeeldheid tussen de radicale communisten, de sociaaldemocraten 
en de vakbonden. Kun reageerde hierop door alle macht onder te brengen bij 
een kleine groep getrouwen.51 De onenigheid nam toe toen successen in de 
strijd tegen de Roemenen en het oplossen van de geschillen met de 
vredesonderhandelaars uitbleven. Op 1 augustus 1919, het Roemeense leger 
was toen nog maar 100 km van Boedapest verwijderd, traden Kun en de 
zijnen af en kwam er een einde aan de Hongaarse radenrepubliek.52 In het 
door de Roemenen bezette gebied was intussen een nationalistische 
tegenregering opgericht waarin Miklós Horthy (1868-1957) Minister van 
Oorlog en bevelhebber van het nationalistische leger was.53 Troepen die 
onder zijn bevel stonden hadden op 4 augustus al delen van Boedapest in 
handen.54  

 

47  Ibidem, 308. 
48  Ibidem, 310-311. 
49  Bennett Kovrig, Communism in Hungary (Stanford 1979) 41, 53, 55 en 60. 
50  Cartledge, The will to survive, 310-311. 
51  Kovrig, Communism in Hungary, 58. 
52  Cartledge, The will to survive, 313. 
53  Peter Gosztony, Miklós von Horthy (Zürich en Frankfurt 1973) 21. 
54  Cartledge, The will to survive, 314. 
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In de berichtgeving over het kortstondige bewind van Béla Kun werd over-
wegend negatief over het communisme geoordeeld.55 Op de dag van de 
omwenteling  schreven op een na alle nu gedigitaliseerde  Nederlandse dag- 

 

Figuur 2.2 Kop in De Graafschap-bode over de situatie in Hongarije56 

bladen over de gebeurtenissen in Hongarije. Als voorbeeld een in het oog 
springend artikel in De Graafschap-bode.57 De kop (figuur 2.2) liet al direct zien 
waar de pijn zat. De journalist begon zijn artikel met een scherpe kritiek op 
de resultaten van de vredesbesprekingen. Die 'vrede' zou volgens hem "de 
grootste canard […] blijken te zijn die nog ooit is uitgehaald." Vervolgens 
uitte hij de vrees voor het spookbeeld dat het Russische bolsjewisme, nu het 
was overgeplant in Hongarije, zich verder over Europa zou verspreiden.58 

Net als in De Graafschap-bode werd ook in het Algemeen Handelsblad een relatie 
met de vredespolitiek gelegd: "Niet de kapitalistische ontwikkeling, maar de 
Ententepolitiek heeft het Hongaarsche communisme aan de overwinning 
geholpen."59 Het blad besteedde in deze en andere edities veel aandacht aan 
de situatie in Hongarije. De krant was negatief over de vredesbesprekingen 
maar gaf hier noch elders in de krant een oordeel over de communistische 

 

55  80% van de kranten in de willekeurige selectie schreef negatief over de communisti-
sche regering in Hongarije. In die selectie kwamen geen artikelen uit De Tribune voor, 
waarschijnlijk omdat deze krant minder dan de kranten van de andere clusters over 
buitenlandse ontwikkelingen schreef (e-bijlage § 5.1.6 tabel 5.1.10). Om meer inzicht 
te krijgen in de verschillen tussen de dagbladen, voor zover het de berichtgeving over 
Hongarije betreft, zijn extra artikelen over dit onderwerp bekeken. 

56  De Graafschap-bode, 25-03-1919, voorpagina. 
57  Ibidem. 
58  Er werd in de kranten vaker naar deze angst verwezen. Onder andere Algemeen 

Handelsblad, 25-03-1919 ochtend, voorpagina en De Tijd, 25-03-1919, 5.  
59  Algemeen Handelsblad, 25-03-1919 avond, 6. De negatieve houding van het Algemeen 

Handelsblad ten aanzien van de Entente ontstond al in de laatste jaren van de oorlog. 
Thomas Stoelinga, Russische revolutie en vredesverwachtingen in de Nederlandse pers maart 1917 
- maart 1918 (Bussum 1967) 23. 
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acties. Zelfs bladen die op principiële gronden tegen het communisme waren 
hadden soms een open oog voor de beroerde omstandigheden van de 
Hongaren. Zo bracht Het Centrum het nieuws onder de kop "Vertwijfeling" 
en verwees net als sommige andere bladen naar een persbericht dat aangaf 
dat de gebeurtenissen meer te maken hadden "met de dictatuur van de 
wanhoop dan met de dictatuur van het proletariaat."60 Hiermee werd de 
negatieve connotatie van 'dictatuur van het proletariaat' afgezwakt. De stap 
in de richting van het communisme hield volgens Het Centrum verband met 
"de nood van de bevolking en de politieke vernedering en achteruitzetting 
door het buitenland." 

Hier gebeurde met betrekking tot het sentiment iets ongebruikelijks. De 
combinatie van 'dictatuur van het proletariaat' en 'dictatuur van de wanhoop' 
laat zien dat er ook bij redacties van die dagbladen, die het communisme 
vrijwel altijd afwezen, begrip was voor de oorzaken ervan. De keuze voor 
communisme kon ook gezien worden als de enige uitweg uit een hopeloze 
situatie. Verwijzingen naar 'dictatuur van het proletariaat' kwamen in de jaren 
1918 en 1919 in de kranten bijna twee keer zo vaak voor als in de overige 
jaren van het interbellum. Deze term had voor de meeste bevolkingsgroepen 
een negatieve gevoelswaarde omdat ze verbonden was met de angst voor een 
overheersing door een onberekenbare, beïnvloedbare ‘massa’.61 Mede 
hierdoor was in de niet-communistische kranten het oordeel over het 
communisme in artikelen waarin dit thema voorkwam, in meer dan 65% van 
de gevallen negatief en nooit positief.62  

Uiteraard was de toon in De Tribune positiever.63 Onder de kop "De proleta-
rische revolutie in Hongarije" bracht de krant zonder eigen commentaar eerst 
de volledige oproep van Béla Kun. Deze werd gevolgd door een redactioneel 
artikel waarin de noodzaak van de staatsgreep werd onderbouwd. Die analyse 
verduidelijkte een aspect van 'de vertwijfeling' uit het in veel kranten 
aangehaalde persbericht. Ook honger speelde een rol, want omdat "door het 

 

60  Het Centrum, 25-03-1919, voorpagina.  
Onder andere: De Tijd, 25-03-1919, voorpagina. In geen van de kranten werd vermeld 
van welk bureau het persbericht afkomstig was. 

61  Gijsenbergh, Democratie en gezag, 37 en 43. 
62  Het sentiment was echter sterk afhankelijk van de signatuur van het dagblad. In 

katholieke bladen was het vooral negatief, in communistische vooral positief, terwijl 
de liberale en onafhankelijke bladen er even vaak een positief als een neutraal senti-
ment aan verbonden. 

63  De Tribune, 25-03-1919, 2. 
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besluit der Parijsche conferentie nagenoeg het gansche gebied van Hongarije 
militair bezet wordt, is de voedselvoorziening […] volkomen onmogelijk." 

Ook na 25 maart bleven de dagbladen regelmatig over de gebeurtenissen in 
Hongarije schrijven, maar de aandacht werd nooit meer zo groot als die bij 
het ontstaan van de radenrepubliek. Het meest voorkomende onderwerp was 
de strijd tegen Roemenië.  

Ik begin echter met een voorbeeld over de ententepolitiek. Onder de kop 
'Twee maanden communisme in Hongarije' volgde in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant een uiterst kritisch artikel over het geblunder van "de staatslieden der 
entente".64 De correspondent verweet de vredesonderhandelaars dat ze een 
communistische omwenteling niet hadden weten te voorkomen en dat ze die 
later niet met de hulp van de Tsjechen, Zuid-Slaven en Roemenen met geweld 
hadden onderdrukt, "toen waren 1½ of 2 divisies voldoende geweest om aan 
het communistische regime een einde te maken." Dat het communisme 
voorkomen of bestreden moest worden stond kennelijk als een paal boven 
water. Dat was een scherp contrast met een artikel op een andere pagina in 
dezelfde editie, dat ook over Hongarije ging. Daarin werd neutraal verslag 
gedaan van "het congres der Duitse socialisten (communisten) in 
Hongarije."65 Het artikel gaf delen van de toespraak van Kun weer, waarin 
deze de juistheid van de communistische aanpak verdedigde. De krant bood 
hem hiermee een podium. Dat was kennelijk geen gevolg van 
onoplettendheid bij de eindredactie. De te volgen lijn was kennelijk dat er 
zowel negatief als neutraal over het communisme geschreven kon worden. In 
de eerste helft van het interbellum was de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
ongeveer even vaak neutraal als negatief over het communisme maar nooit 
positief.66  

Artikelen over de strijd tegen Roemenië waren aanvankelijk verbonden met 
de angst of juist de hoop dat het communisme zich in Centraal-Europa zou 
uitbreiden.67 De meeste artikelen gingen echter over de besprekingen om die 
vijandelijkheden te beëindigen. Het Algemeen Handelsblad vermoedde dat hier 
sprake was van een slimme poging van Béla Kun om zijn macht op een 

 

64  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15-06-1919, 5. 
65  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15-06-1919, 3. 
66  Van de Nieuwe Rotterdamsche Courant werden alleen de jaren van 1918 t/m 1929 gedigi-

taliseerd. In die jaren was 46,8% van de artikelen negatief over het communisme en 
53,2% neutraal. 

67  Algemeen Handelsblad, 05-04-1919 ochtend, 3 en De Tribune, 06-05-1919, 3. 
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kleiner grondgebied te kunnen handhaven.68 Het Volk zag er een gebaar van 
vredelievendheid in.69 

Na de val van de Hongaarse 'radenregering' overheerste in de meeste dag-
bladen tevredenheid over deze klap voor het communisme, dat in Hongarije 
slechts schandelijk terrorisme en economische chaos had opgeleverd.70 Ook 
de katholieke bladen waren er positief over, maar ze benadrukten vooral dat 
ze hoopten dat er hierdoor een einde zou komen aan de teloorgang van de 
RK-kerk.71 Het Centrum keerde de zaak om. Niet alleen werden de ontwikke-
lingen waarop Kun gehoopt had niet bewaarheid, hij had zich ook verkeken 
op de houding van de katholieke boeren. Dat waren de rotsen waarop de rode 
golven braken.72 Dit is een goed voorbeeld van de zelfgenoegzaamheid die in 
de katholieke bladen vaker voorkwam.73  

De Leeuwarder Courant bracht een lang artikel uit waarin op het hele Hongaarse 
communistische avontuur werd teruggekeken.74 Alhoewel dit dagblad tijdens 
het interbellum als liberaal gezien werd, liet de krant zich in dit artikel vooral 
van zijn antirevolutionaire kant zien.75 Uit het artikel blijkt dat de journalist 
Hongarije van binnenuit kende. Hij begon echter met enkele algemene 
uitspraken. Iedere revolutie maakt in het begin gebruik van uitvaagsel dat uit 
is op roof en moord. De revolutionairen waren niet de vlijtige arbeiders maar 
"in de eerste plaats de Joden". Na een weinig complimenteuze uitweiding 
over de eigenschappen van deze bevolkingsgroep volgde een aanval op het 
gebrek aan een eigen stijl bij de revolutionairen. Ze konden "letterlijk geen 
stap doen […] zonder er de oude requisieten uit de rommelkamer van het 
kapitalistische régime bij te pas te brengen." De uiteindelijke boodschap was 
dat het hele avontuur van de communistische dictatuur het leven duurder had 
gemaakt. 

Dit kleine onderzoek naar een specifieke gebeurtenis laat zien dat sommige 
meningen door de dagbladen van de verschillende clusters gedeeld werden 
en andere juist niet. De kritiek op de vredesbesprekingen werd breed gedra-
gen. In het verlengde daarvan was er begrip voor dat de mede hierdoor ver-
oorzaakte ellende tot volkswoede leidde. Een uitweg in de vorm van een 

 

68  Algemeen Handelsblad, 03-05-1919 ochtend, 6. 
69  Het Volk, 02-05-1919, 9. 
70  De Graafschap-bode, 05-08-1919, voorpagina. 
71  De Maasbode, 02-08-1919 avond, voorpagina en De Tijd, 20-08-1919, voorpagina. 
72  Het Centrum, 04-08-1919, voorpagina. 
73  § 7.4.2. 
74  Leeuwarder Courant, 12-06-1919, 13. 
75  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 360. 
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communistische greep naar de macht werd echter door de kranten van vrijwel 
alle clusters afgewezen.  

 

2.2.5 Verschillen tussen de dagbladen 

Uit het voorgaande is al duidelijk geworden dat er in het oordeel over het 
communisme een aanzienlijk onderscheid was tussen de clusters van dag-
bladen. Dat betrof zowel de redenen voor die mening als de mate waarin er 
positief of negatief over het communisme werd geoordeeld. Dat de com-
munistische krant De Tribune diametraal anders oordeelde dan alle andere 
dagbladen is al besproken. Wat verder vooral in het oog springt, is de mate 
waarin het communisme in de katholieke dagbladen veroordeeld werd. In 
acht van de tien gevallen was het oordeel over communisme of communisten 
in die kranten negatief (grafiek 2.2).  

 
Grafiek 2.2 Sentiment t.a.v. communisme per cluster 

De groep 'overig' bestaat uit de clusters van liberale en 
onafhankelijke bladen en De Banier.  
Tussen de sentimenten van deze bladen waren geen significante 
verschillen. Niet significante verschillen: positief: RK en overig; 
onbepaald: comm en RK; alle sentimenten: socdem en overig. 

Uit veel artikelen blijkt echter dat de katholieke bladen het communisme als 
een extreme vorm van socialisme zagen. Communisten en sociaaldemocraten 
werden dan ook regelmatig in een adem genoemd. Het afwijzen van het 
communisme had in de krantenartikelen vaker een ideologische dan een 
politieke oorzaak. Het communisme was in de ogen van de katholieken 
verwerpelijk omdat het antireligieus en revolutionair was. Onafhankelijk van 
het onderwerp was daardoor de klank vaak neerbuigend wanneer het over 
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het communisme of de communisten ging.76 Wij katholieken "die den vasten 
bodem van een zeewaardig schip onder de voeten hebben" weten wel beter, 
klonk het regelmatig in verschillende toonaarden.77 Dit bevestigt de eerder 
gesignaleerde zelfgenoegzaamheid van de katholieke pers.78 Deze houding 
was niet alleen bepalend voor het afwijzen van het communisme. Ze betrof 
alle afwijkende meningen en daarmee ook het fascisme.  

'Strijd tussen communisten en de sociaaldemocraten' was het meest voor-
komende thema in artikelen over het communisme.79 Op grond daarvan zou 
je kunnen verwachten dat het juist de sociaaldemocratische dagbladen 
zouden zijn die, vaker dan de bladen van enig ander cluster, negatief over het 
communisme schreven. Dit te meer omdat de CPH niet direct een politieke 
bedreiging vormde, maar wel een partij was die in dezelfde vijver viste als de 
Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). In verband daarmee 
adresseerden de sociaaldemocratische kranten en De Tribune vaak dezelfde 
onderwerpen.  

Toch was de mening over het communisme in de sociaaldemocratische 
dagbladen aanzienlijk minder negatief dan in de katholieke bladen (grafiek 
2.2), maar de sociaaldemocraten waren evenmin vaker positief over het 
communisme. Het verschil tussen de katholieke en de sociaaldemocratische 
bladen komt voort uit de mate waarin er artikelen geschreven werden waaruit 
geen mening over het communisme naar voren kwam. Dit hangt samen met 
de eerder beschreven grondhouding. De katholieke kranten waren daardoor 
meer geneigd naar de daden van de communisten te kijken en die vervolgens 
af te keuren. In de sociaaldemocratische kranten lag de nadruk meer op de 
verschillen tussen hun ideologie en die van de communisten. Ze kozen 
daarvoor iets vaker een neutrale debatstijl om ook zo het verschil met de altijd 
scheldende communistische krant te laten zien.  

Als voorbeeld hiervoor volgt een schets van de manier waarop er in de ver-
schillende kranten verslag werd gedaan over het debat over de grondwets-
herziening in de Tweede Kamer op 27 oktober 1921. Voorwaarts analyseerde 
zonder uit het debat te citeren en verweet de communisten dat zij niet deden 
wat ze volgens hun principes wel zouden moeten doen.80 "Zij komen met 

 

76  Uit bijna 21% van de artikelen m.b.t. communisme sprak minachting voor het 
communisme of de communisten. Zie e-bijlage § 5.2.1, tabel 5.2.5. 

77  De Tijd, 12-11-1920, voorpagina. 
78  Genoemd in § 2.2.4, zie verder § 7.4.2. 
79  e-Bijlage § 5.1.4, tabel 5.1.4. 
80  Voorwaarts, 28-10-1921, 6. 
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allerlei voorstellen tot kleine verbeteringen", terwijl ze zeggen "de massa te 
helpen om de parlementaire machine uiteen te doen springen." Alle 
katholieke dagbladen schreven op 28 of 29 oktober 1921 over de 
grondwetsherziening, maar alleen De Tijd en de Limburger Koerier vermeldden 
iets over de communisten. De Tijd lardeerde het artikel met stukjes woordelijk 
verslag en koos daarvoor juist een passage waarin een rede van Wijnkoop 
(CPH) werd onderbroken door een interpellatie van de afgevaardigde van de 
Christelijke-Sociale Partij, Van der Laar.81 Deze dwong Wijnkoop toe te 
geven dat de democratie in de Sovjet-Unie beperkt was. De toevoeging dat 
hierover gelachen werd, maakte duidelijk wat de mening van De Tijd over de 
communisten was.  

De Limburger Koerier nam uit de mond van de communist Van Ravesteyn 
alleen zijn mening over dat het "omdat de macht meer en meer [is] overge-
gaan in de handen van de leiders […] niet lang meer [zal] duren [tot] de groote 
massa van het volk communistische eischen [zal] stellen."82 Hiermee voedde 
de krant de angst voor de onberekenbare massa. Voor de katholieke 
dagbladen was het belangrijkste thema in het hele debat over de grondwets-
herziening de teleurstelling over het uitblijven van de afschaffing op het 
processieverbod.83 Het Volk, het partijblad van de sociaaldemocraten, koos 
er, anders dan Voorwaarts, voor om de bal op de man te spelen. Zowel 
Wijnkoop als Van Ravesteyn werd geciteerd in passages waarin ze de vro-
lijkheid van de Kamer opwekten.84 

2.3 Het sentiment ten aanzien van het fascisme 

2.3.1 De betekenis van de termen 'fascisme' en 'fascist' in de 
dagbladen  

In 1920 werden de termen 'fascist' en het daarvan afgeleide 'fascisme' voor 
het eerst in de kranten gebruikt.85 Dit waren voor de krantenlezer nieuwe 
uitdrukkingen waarvan de meeste lezers de betekenis zullen hebben moeten 
distilleren uit wat hun krant erover schreef. Daarom is het interessant om te 
kijken hoe die begrippen langzamerhand door de kranten ingevuld werden, 
want het was een proces dat jaren duurde. Eind 1922 stelde de Leeuwarder 

 

81  De Tijd, 28-10-1921, 9.  
82  Limburger Koerier, 29-10-1921, 6. 
83  Alle in het onderzoek betrokken katholieke dagbladen schreven hierover. Naast de 

bovengenoemde: Het Centrum, 28-10-1921. Voorpagina; Limburgsch Dagblad, 29-10-
1921, 3 en Nieuwe Tilburgsche Courant, 29-10-1921, voorpagina en 2. 

84  Het Volk, 28-10-1921, 6 en 29-10-1921, 5. 
85  Zie noot 3 in dit hoofdstuk. 
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Courant in het 'Buitenlandsch Overzicht' nog onomwonden: "Omtrent het 
eigenlijk doel en zelfs de eigenlijke beteekenis van het fascisme verkeert men 
nog vrijwel in 't duister."86 De Italiaanse fascistische beweging bestond toen 
twee jaar en was een politieke factor van betekenis geworden. De hier-
navolgende voorbeelden laten zien hoe een aandachtige krantenlezer zich uit 
snippertjes informatie misschien een beeld kon vormen. Ze zijn uit 1922, het 
jaar dat Mussolini minister-president werd. 

 

Figuur 2.2 Uit Het Centrum 02-11-1922 en De Telegraaf van 17-11-1922 

Ondanks de verzuchting van een journalist dat het moeilijk was om in "de 
gedachtenwereld van den dictator binnen te dringen" laat ik eerst Mussolini 
zelf aan het woord.87 Dagbladen van uiteenlopende richtingen besteedden 
uitgebreid aandacht aan het fascistische congres te Napels van 25 oktober 
1922. Mussolini voerde daar meerdere keren het woord. Bescheiden was hij 
niet. Hij noemde het fascisme "het meest interessante en meest origineele en 
machtige verschijnsel [...] sedert het einde van den oorlog."88 Inhoudelijk 
beperkte hij zich tot de kortetermijndoelstellingen, met als belangrijkste 
punten de ontbinding van het parlement en nieuwe verkiezingen, aanpassing 
van de kieswet en financiële hervormingen. De eis tot aanpassing van de 
kieswet was niet alleen een tactische manoeuvre om tot een stembus-
overwinning te komen. Later zou duidelijk worden dat de fascisten vanaf het 
begin zochten naar een staatsbestel dat zicht gaf op een stabiele politieke 
situatie en een krachtdadige regering. Minder duidelijk is of dit uitsluitend een 
reactie was op de zwakte van de voorafgaande regeringen of een uiting van 
wezenlijke ondemocratische tendensen in het fascisme. Een maand later zei 
Mussolini in een interview dat het fascisme geen stakingen in de openbare 
diensten zou dulden. In de particuliere sector zou "de Staat slechts tusschen 

 

86  Leeuwarder Courant, 15-11-1922, voorpagina. 
87  Rotterdamsch Nieuwsblad, 02-02-1923, 14. 
88  Rotterdamsch Nieuwsblad, 26-10-1922, 2 
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beide komen om te bemiddelen of om ongeregeldheden den kop in te 
drukken."89 

De Telegraaf baseerde zich bij het vinden van een antwoord op de vraag "Wat 
wil het fascisme?" op een 'propagandastuk' met de titel: "Het Fascisme in het 
leven van Italië".90 Het voorwoord daarbij was van Mussolini, die zei te 
streven naar "[…] de groote fascistische democratie van den Arbeid", geba-
seerd op "het besef van de eenheid der natie en het besef van de politieke 
opkomst der produceerende klassen." Tevens bleek uit het voorwoord dat 
het fascisme vóór vrijhandel was en tegen het kapitalisme voor zover dit 
streefde naar verscherping van de klassentegenstellingen. Het fascisme 
wenste een hartelijke verstandhouding met alle natiën, inclusief de Sovjet-
Unie, maar bestreed de "utopie van een Internationale der volken." 

Om erachter te komen wat het fascisme was baseerden journalisten zich ook 
op de activiteiten van de fascisten. Daarbij speelde het perspectief van de 
journalist een grotere rol dan wanneer teksten van Mussolini vertaald werden 
weergegeven. Dagbladen van verschillende richtingen benadrukten dat het 
fascisme een reactie was op het optreden van sociaaldemocraten en 
communisten in de jaren na de Grote Oorlog. Het dagblad De Tijd had in dit 
opzicht misschien een Nederlandse primeur toen het schreef:  

[…] het fascisme, dat door Mussolini [...] in het leven werd geroepen als 
reactie tegen de bolsjewistische neigingen van het Italiaansche proletariaat, 
wil alleen het despotisme van de socialistische en communistische vakbon-
den breken en vernietigen en aldus het „heilig" Italië bevrijden van alle 
internationalisme […]91 

Twee maanden later noemde Het Volk de overwinning van de fascisten in 
Italië "De triomf der reactie […]".92 Het begrip reactie werd toegelicht. Het 
kernpunt was dat "de middenklasse als het ware [werd] doodgedrukt tusschen 
de arbeiders eenerzijds en de grootkapitalisten anderzijds". De kleine burgerij, 
intellectuelen en anderen die sterk te lijden hadden onder de crisis zouden 
jaloers zijn op de (land)arbeiders, die beter georganiseerd waren, hogere lonen 
hadden en daardoor de kosten van het levensonderhoud deden stijgen. Dat 
verklaarde volgens de journalist de sterke toeloop tot de fascistische 

 

89  Limburger Koerier, 14-11-1922, voorpagina. 
90  De Telegraaf, 17-11-1922, avond, voorpagina. Met het 'propagandastuk' werd 

waarschijnlijk bedoeld 'Il fascismo nella vita italiana' van Pietro Gorgolini. Ik heb 
daarvan alleen een tweede druk kunnen vinden. (Turijn, 1923). 

91  De Tijd, 05-08-1922, voorpagina. 
92  Het Volk, 31-10-1922, voorpagina. 
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beweging. Volgens hem zou het door de fascisten gebruikte geweld 
samenhangen met het ontbreken van een program en het in plaats daarvan 
verkondigen van steeds wisselende leuzen. De journalist vond dit 
vreesaanjagend want "het waren winden die storm zouden oogsten."  

Ook in een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant werd het fascisme als een 
reactie gezien op socialisme en communisme en werd een verbinding gemaakt 
met geweld.93 Het fascisme kenmerkte zich volgens de auteur door "het 
stelselmatig kweeken van ontevredenheid bij de groote massa" en bij het 
communisme was "het geweld tot een politiek wapen geworden." Hij was van 
mening dat de methoden van het fascisme dezelfde waren als die van 
socialisme en communisme, maar geperfectioneerd en straffer georganiseerd. 
De schrijver toonde visie want hij was van mening dat het hier ging om "een 
eerste symptoom van een universeel verschijnsel" dat "verschillende vormen 
[zou] aannemen" en zich in alle landen zou voordoen. De auteur van het 
eerdergenoemde artikel in De Tijd had kennelijk ook een vooruitziende blik 
want hij zag nog een kenmerk van het fascisme dat later vaak terug zou 
komen, namelijk de "negatie [...] van het beginsel der vrije 
volksvertegenwoordiging".94 In Italië zou sprake zijn van "het failliet van het 
parlementair stelsel". Hij vroeg zich af of de toekomst "het verplaatsen van 
het zwaartepunt in de staathuishouding van de politieke naar de z.g. eco-
nomische organen en machten" zou brengen.  

Hoe en in welke mate de democratie zou worden beperkt, was in de tweede 
helft van 1922 nog volstrekt onduidelijk. Fascistische zegslieden deden 
daarover tegenstrijdige uitspraken. Bianchi, de algemeen secretaris van de 
partij, zei daarover dat "het fascisme geen partijheerschappij wilde maar in 
het belang van de gansche natie wilde regeeren.95 Om daar gelijk aan toe te 
voegen dat internationalisten (communisten en socialisten) behandeld zou-
den worden als vreemdelingen die tegen het land intrigeren. De journalist gaf 
daar geen oordeel over. Het Centrum karakteriseerde het fascisme als "een op 
de spits gedreven nationalisme, een nieuwen vorm van het irredentisme".96 
Die laatste term lichtte hij toe: het fascisme streefde ernaar buitenlandse 
gebieden waar Italiaans gesproken werd onder Italiaans gezag te brengen. 
Hierbij werd kennelijk een uitzondering gemaakt voor het Vaticaan, het 

 

93  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15-11-1922, avond, 13. De kop 'Fascisme, een strijd om 
vrijheid' lijkt geen enkele relatie met de inhoud te hebben.  

94  De Tijd, 05-08-1922, voorpagina. 
95  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31-10-1922, avond, 2. 
96  Het Centrum, 02-11-1922, voorpagina. 
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ministaatje waarmee de Italiaanse staat al tientallen jaren in onmin leefde. 
Mussolini streefde juist naar het beëindigen van die vete.97  

Een breed georiënteerde, niet sensatiebeluste krantenlezer zou aan het einde 
van 1922 een beeld kunnen hebben van het fascisme als een beweging die: 

- De democratie wil beperken om de eenheid van de natie te benadruk-
ken; 

- De staat wil laten bemiddelen in loonconflicten, maar wel een vrije 
markt wil houden; 

- Een reactie is op het succes van de arbeidersbeweging; 

- Nationalistisch en daarmee tegen het internationalisme is; 

- Geweld als politiek wapen benut. 
In de twee erop volgende jaren verschenen er berichten in de pers die enkele 
van deze thema's verder invulden. Hieronder wordt duidelijk waartoe dat 
leidde. 

De democratie beperken om de eenheid van de natie te handhaven 

In de eerste helft van 1923 stelden de Italiaanse fascisten een wijziging van 
de kieswet voor. Volgens het Algemeen Handelsblad was dit enerzijds een reactie 
op de ontaarding van het parlementaire stelsel dat Italië in de voorafgaande 
jaren bijna onregeerbaar had gemaakt. Men wilde een staatkundige 
verandering om herhaling van een dergelijke impasse te voorkomen. Ander-
zijds was het een opportunistische zet. Er was een breuk ontstaan met de 
coalitiegenoot Partito Popolare. Deze katholieke volkspartij (met de nadruk 
op het laatste) was een belangrijk en goed georganiseerd machtsblok en zou 
bij evenredige verkiezingen zeker weer een groot aantal zetels veroveren. Om 
de overwinning zeker te stellen wilden de fascisten de evenredige ver-
kiezingen afschaffen.98  

Op 12 juli 1923 berichtte de Nieuwe Rotterdamsche Courant hierover dat 
Mussolini in de ministerraad gezegd zou hebben "dat hij van plan was, 
gestreng op te treden tegen de misbruiken en de overdrijvingen van de vrij-
heid van de pers [...]"99 Vier dagen later hield Mussolini een grote rede in het 
parlement in de aanloop naar de behandeling van het voorstel tot wijziging 
van de kieswet. De Duce begon met te zeggen dat hij veel vrijheden ge-
handhaafd had, hij noemde onder andere vrijheid van vergaderen en pers-
vrijheid. Hij herinnerde eraan dat hij het algemeen kiesrecht had gehandhaafd 

 

97  Leeuwarder Courant, 15-11-1922, voorpagina. 
98  Algemeen Handelsblad, ochtend, 02-05-1923, 9. 
99  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12-07-1923, ochtend, 3. De krant gaf geen commentaar. 
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en het vrouwenkiesrecht voor administratieve lichamen had ingesteld, maar 
hij zei ook dat men vrijheid niet met tuchteloosheid moest verwarren.100 "De 
revolutie [in het kiesrecht], waar wij over spreken, is onze vaste wil om het 
gezag te handhaven."101 Vervolgens liet Mussolini zijn tanden zien want hij 
dreigde de Kamer te ontbinden wanneer deze niet zou instemmen met de 
behandeling van het voorstel. Hij liet de Kamer echter vrij om over 
technische kwesties te beslissen. 

De kieswet werd in november 1923 aangenomen en pas toen werd het ook 
de Nederlandse krantenlezer duidelijk op welke manier en in welke mate de 
democratie werd ingeperkt. Van evenredigheid was inderdaad geen sprake 
meer. De partij die de meerderheid van de stemmen zou krijgen en een zeker 
minimumaantal aanhangers zou blijken te hebben, zou in de Kamer de 
volstrekte meerderheid krijgen. De minderheid van de zetels zou vervolgens 
naar evenredigheid onder de kleinere partijen verdeeld worden.102 Bij de 
eerste verkiezingen waarvoor deze nieuwe wet gold, bleek dat de fascisten 
ook zonder deze wijziging veruit de meerderheid zouden hebben gekregen. 
Dankzij de nieuwe wet had de partij echter een zodanige meerderheid dat ze 
de grondwet kon aanpassen. Dat zou volgens De Telegraaf voor Italië 
misschien wel het beste zijn, omdat het volk daar "een sterke regeringshand 
nodig heeft".103 Bij een grondwetswijziging in die zin zou de heersende dic-
tatuur "een constitutioneele dictatuur" worden.  

Aan het einde van 1924 kwam er opnieuw een voorstel om de kieswet te 
wijzigen. Er waren op dat moment nog geen details bekend, maar meerdere 
kranten schreven dat het voorstel onverwachts kwam en grote indruk maak-
te.104 De Telegraaf schreef dat "er groote verslagenheid [heerste] in de rijen der 
extremistische fascisten, die vermoeden dat de nieuwe kieswet op het einde 
van hun heerschappij zou uitlopen."105 Volgens Het Volk werd het voorstel 
juist gedaan omdat de oppositie toch nog te veel macht bleek te hebben.106 
Die krant schreef al een maand eerder dat Mussolini waarschuwde "de 
ontbinding van het Parlement te zullen aanbevelen en evenzoo, indien 

 

100  Het Vaderland, 16-07-1923, avond, 5. Ook nu bracht de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
een weliswaar levendig maar neutraal verslag van de rede, 16-07-1923 avond 2. 

101  Algemeen Handelsblad, 16-07-1923, avond, 6. 
102  Het Vaderland, 17-11-1923, 5. 
103  De Telegraaf, 14-04-1924, avond, 2. 
104  De Tijd, 22-12-1924, 5 en Algemeen Handelsblad, 21-12-1924 ochtend, 3. 
105  De Telegraaf, 23-12-1924 ochtend, 3. 
106  Het Volk, 22-12-1924, 6. 
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noodig, de afkondiging van het diktatorschap" wanneer hij zijn oor-
spronkelijke economische plannen niet zou kunnen verwezenlijken.107  

Mussolini had de Italianen al eerder opgeroepen om de eenheid te bewaren. 
Dat dit een beperking van de vrijheid betekende, zag hij als een noodzakelijk 
kwaad, want "vrijheid zonder orde en tucht beteekent ontbinding en 
ondergang."108 Later onderstreepte hij nogmaals dat er onder de fascisten 
nooit een vrijheid zou zijn die inhield "het dagelijks onderbreken van den 
rustigen gang van zaken en van den gedisciplineerde arbeid der natie of in het 
recht te spuwen op de symbolen van godsdienst, vaderland en staat."109 Om 
daar op te laten volgen dat "tegenstanders van het fascisme niet op de 
lijdzaamheid der fascistische regering moesten rekenen." 

Verhoudingen tussen arbeiders en ondernemers 

Het duurde tot eind 1923 voordat de krantenlezer kon lezen wat de fascisten 
bedoelden met hun streven om te bemiddelen in arbeidsconflicten. Bij de 
instelling van een commissie die de grondslagen voor de industriële 
samenwerking moest vaststellen hield Mussolini een rede.110 Het kerndoel 
was het verbeteren van de economische situatie in Italië. Volgens Mussolini 
was hiervoor "een lange periode van socialen vrede noodig." Ook hierbij zou 
de oplossing moeten zijn: het scheppen van eenheid. De socialistische theorie 
van de klassenstrijd was volgens de fascisten een fictie en geen oplossing voor 
de noden van de arbeiders. De verstoring van de sociale vrede die 
klassenstrijd tot gevolg had, schaadde volgens hem de internationale 
concurrentie. Maar ongebreidelde vrijheid van de werkgevers werd ook 
afgewezen. Mussolini: "Zij moeten niet denken dat zij, omdat er een fascis-
tisch bewind is, maar kunnen doen wat ze willen." Onderhandelen met geven 
en nemen was de opdracht. De boven de partijen staande regering zou hier 
leiding aan geven en optreden "wanneer de industrieele vrede wordt 
bedreigd." 

 

107  Het Volk, 11-11-1924, 10. 
108  Algemeen Handelsblad, 27-10-1923, avond, 6. De krant leverde geen commentaar. Ik 

heb geen andere dagbladen gevonden die aandacht aan deze toespraak van Mussolini 
besteedden. 

109  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29-10-1923, avond, 6. Het betrof een enthousiast verslag 
van fascistische feestelijkheden in Milaan, maar de krant gaf geen inhoudelijk com-
mentaar op deze rede van Mussolini. De Telegraaf (29-10-1923 avond, 2) vermeldde in 
de kop "Een bombastische rede".  

110  Het Vaderland, 22-12-1923 ochtend, 2. 
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Dit streven leidde niet van de een op de andere dag tot de gewenste resultaten. 
Ruim een half jaar later wijdde Mussolini er weer een toespraak aan.111 Hij gaf 
toe dat de ondernemers meer van de vredestoestand op sociaal gebied 
geprofiteerd hadden dan de arbeiders, alhoewel ook die er in sommige 
sectoren op vooruit gegaan waren. Hij waarschuwde de arbeidsgevers dat zij 
van de "door 't fascisme geschapen toestand niet uitsluitend in den dienst van 
hun eigenbelang [mochten gebruiken, maar] dat ze hun eigen belang slechts 
[mochten] dienen in zoover dit niet in strijd [was] met de nationale belangen." 
Alleen dan zou er een arbeidersmassa ontstaan "die gedisciplineerd is en 
ijverig en trots meewerkt voor den algemeenen welstand van het land." 

In beide toespraken over de sociale eenheid maakte Mussolini ook het doel 
van deze aanpak expliciet: vooruitgang. Dat oogmerk kwam ook vaak terug 
in zijn toespraken die betrekking hadden op andere aspecten van het fas-
cisme. Iedereen in Italië was het erover eens dat er op alle terreinen behoefte 
was aan vooruitgang. Na de Grote Oorlog was Italië een land in verwarring. 
Een Nederlander die Italië begin 1924 bezocht beschreef het zo:  

De regeering was zwak, te zwak om orde en gezag te handhaven. [...] Het 
land, verzwakt door wanbeheer, partij-politiek en ambtenarij, verstoken van 
krachtige leiders, scheen gedoemd ten prooi te vallen aan de oproerige dis-
cipelen van Moskou.112  

De redding kwam van Mussolini. Al eind 1923 zei een voormalig socialis-
tische partijleider over het begin van de 'nationale wederopbouw' dat 
Mussolini er in geslaagd was "den geestestoestand in Italië geheel te wijzigen, 
de kracht en het gezag van den staat te herstellen, met den economischen 
wederopbouw van het land een begin te maken en alle klassen der bevolking 
tot den arbeid aan te sporen."113 Dat economische vooruitgang de 
ondernemers geen windeieren zou leggen, hoefden de fascisten niet expliciet 
te zeggen, maar Mussolini benadrukte dat ook de arbeiders zouden pro-
fiteren. Zij zouden dankzij het fascisme "zoowel materieel als moreel op een 
hooger peil komen."114 

  

 

111  Het Vaderland, 03-06-1924 avond, 5. 
112  Nieuwsblad van Friesland, 21-3-1924, 5. 
113  Algemeen Handelsblad, 21-11-1923, avond, 6. 
114  Rotterdamsch Nieuwsblad, 02-09-1924, 16. 
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Geweld en macht 

Een belangrijk aspect van de machtsbasis van de fascisten werd gevormd 
door de fascistische milities. Hun optreden zorgde er onder andere voor dat 
Mussolini in 1922 gevraagd werd om een regering te vormen, alhoewel zijn 
partij absoluut niet de grootste was. Eenmaal aan de macht gekomen was 
Mussolini niet bereid de milities te ontbinden. Hij zei daarover: 

Het leger der zwarthemden, [...] is de groote politieke politiemacht. Het 
heeft, [...] ten doel, alle verstoring der openbare orde onmogelijk te maken, 
alsmede alle oproerige pogingen tegen de Fascistische regeering en zoo den 
regelmatigen gang van het sociale en productieleven des lands te verzeke-
ren.115 

Wat hij niet zei maar wat uit de verslagen over het optreden van de milities 
bleek, is misschien belangrijker. En wel dat ze een formidabele propagan-
damachine vormden. De krantenlezer kon dit opmaken uit de beschrijvingen 
van de optochten en bijeenkomsten bij de viering van fascistische, nationale 
en religieuze feestdagen.116 Die straalden eenheid en kracht uit. 

Zoals te verwachten waren dergelijke groeperingen niet altijd makkelijk te 
beteugelen. In de loop van 1923 en 1924 zorgden de milities dan ook meer-
dere keren voor incidenten. Tegenstanders beschuldigden de knokploegen 
ervan de hand gehad te hebben in de moord op Giacomo Matteotti (1885- 
1924).117 Mussolini beloofde naar aanleiding daarvan een reorganisatie op 
grondwettelijke basis maar verzette zich tegen opheffing. Ze bleven als een 
deel van het fascistische systeem gehandhaafd.118 Eind 1924 legden de milities 
een eed van trouw aan de koning af. Mussolini zag dat als een belangrijke stap 
in het herstel van de normale toestand.119 Hij vond het echter nodig eraan toe 
te voegen dat onwettigheid ook van de kant van fascisten streng zou worden 
gestraft. Het thema geweld en macht werkte ook door in de visie op 
internationale politiek. Mussolini verklaarde in een rede een voorstander te 
zijn van de Volkenbond, maar niet te geloven in de ideologie van de 

 

115  Nieuwe Tilburgsche Courant, 30-07-1823, voorpagina. 
116  Het eerder aangehaalde artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29-10-1923 avond, 6 

is daar een voorbeeld van. 
117  Meer over Matteotti in de volgende paragraaf. 
118  Het Vaderland, 26-06-1924, ochtend, 2. De krant neemt dit bericht zonder eigen com-

mentaar over van het Italiaanse persagentschap Stefani, dat pro fascistisch was.  
Romano Canosa, La voce del Duce : L'agenzia Stefani: l'arma segreta di Mussolini (Milaan 
2002) 149. 

119  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12-11-1924, ochtend, 2. 
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pacifisten: "Leger, vloot en luchtvloot zijn noodig."120 Of het ideologie of 
tactiek was doet niet ter zake, deze gedragslijn van tonen van kracht om sterk 
te staan in onderhandelingen was een wezenlijk kenmerk van het Italiaanse 
fascisme. Dit werd vooral duidelijk in de jaren na 1924. 

Aan het einde van 1924 is er uit de berichtgeving een beeld ontstaan van het 
Italiaans fascisme als een beweging die de vooruitgang van het land en alle 
lagen van de bevolking ten doel had. Het voornaamste middel was het door 
overtuiging en/of dwang scheppen van een politieke en sociale eenheid 
binnen Italië. Daarbij werd aanvaard dat dit een beperking van vrijheden, 
waaronder die van drukpers, inhield. Bij deze analyse van de betekenis die in 
de pers aan het begrip fascisme werd gegeven moeten twee kanttekeningen 
worden gemaakt. De meningen over de inhoud van het fascisme liepen ook 
in Italië nog steeds uiteen en daarnaast was de aandacht van de pers voor dit 
aspect van het fascisme gering. 

Grote verschillen 

Het Italiaans fascisme was een jonge beweging waarvan de ideologie in de 
eerste jaren na 1920 nog niet was uitgekristalliseerd, laat staan vastgelegd. Dit 
kwam onder andere omdat de partij aanhangers trok met uiteenlopende 
achtergronden die in het recente verleden deels nog politieke tegenstanders 
waren. Daarnaast was en is Italië een land met grote regionale verschillen. 
Een voorbeeld daarvan is een reactie die de fascisten in Turijn gaven op 
Mussolini's rede naar aanleiding van de moord op Matteotti: "Wat te Rome 
gebeurt […] verwondert ons niet meer en maakt geen pijnlijken indruk meer 
op ons."121 Hierdoor waren er in het vroege interbellum grote verschillen in 
de duiding van de ideologie en hun oordeel over gebeurtenissen binnen de 
partij. Het zou nog tot 1932 duren voordat onder Mussolini's naam La dottrina 
del fascismo zou verschijnen, een essay over de ideologie van het fascisme dat 
waarschijnlijk grotendeels van de hand was van professor Giovanni Gentile 
(1875- 1944).122  

Voor journalisten was het moeilijk om greep te krijgen op de betekenis van 
het begrip fascisme. Een van de gevolgen was dat de beweging van Mussolini 
in de eerste jaren met allerlei verschijnselen in andere landen in verband werd 
gebracht. De Telegraaf had het in dit verband over "Het epidemisch 

 

120  Het Vaderland, 24-03-1924, avond, 5. 
121  Het Vaderland, 24-06-1924, 2. 
122  Renzo De Felice, Mussolini il duce : Gli anni del consenso, 1929-1936 Deel 1 (5de druk, 

Turijn 1981) 35. 
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fascisme."123 Hiermee werd de suggestie gewekt dat de ideeën van Mussolini 
zich als een micro-organisme verspreidden. De Limburger Koerier kopte 
letterlijk: "Het fascisme wordt besmettelijk."124 Inderdaad waren er 
groeperingen in andere landen die het succes van Mussolini wilden kopiëren. 
Dat wil niet zeggen dat de ideologieën van die bewegingen volledig 
overeenkwamen met die van de fascisten in Italië. Soms pasten journalisten 
het nog ongedefinieerde nieuwe begrip 'fascisme' toe op enigszins analoge 
verschijnselen in landen als Mexico, Spanje, België, Kroatië en Rusland. 
Vrijwel steeds baseerde de verslaggever zich daarbij op één of hooguit enkele 
aspecten van het fascisme. Ook na 1924 werd er nog over het fascisme als 
ideologie geschreven. In hoofdstuk 7, waarin naar het hele interbellum wordt 
gekeken, wordt op dit onderwerp teruggekomen.125  

2.3.2 De opkomst van het fascisme in Italië 

Het oordeel over de opkomst van de fascisten in Italië werd deels al bepaald 
vóór het aan de macht komen van Mussolini in 1922. Het algemene beeld dat 
de kranten schetsten was er een van onlusten en geweld tussen communisten 
en socialisten enerzijds en fascisten anderzijds.126 Dit leverde voor zowel de 
fascisten als de communisten een overwegend negatieve pers op.127 'Geweld 
of dreigen met geweld' was dan ook veruit het meest voorkomende thema in 
artikelen met een negatief oordeel over het fascisme.128 Er waren echter wel 
verschillen tussen de clusters van dagbladen. 

Voor sociaaldemocraten was begin 1921 al duidelijk hoe de vlag erbij hing. 
Voorwaarts schreef in een terugblik op het jaar 1920 dat de communisten met 
hun geweld "leerzame volgelingen onder onze tegenstanders" gekweekt 
hadden en dat "de heeren [tegenstanders] zich „fascisti” noemden".129 Van-
wege het gebruikte geweld was dit weinig positief voor zowel uiterst links als 

 

123  De Telegraaf, 06-11-1922, avond, 2. 
124  Limburger Koerier, 09-11-1922, voorpagina. 
125  § 7.5. 
126  In de jaren 1920- 1924 was 'geweld' een thema in 46% van de artikelen die zowel over 

communisme als fascisme gingen. De strijd tussen communisten en fascisten speelde 
in 24% van die artikelen een rol. De piek lag in 1922. 

127  In 1921 had 75% van de artikelen over het fascisme een negatief oordeel; in 1922 was 
dat zelfs 80%. Voor het communisme was dat resp. 68% en 48%. Let wel, er was in 
Nederland wel een uiterste linkse maar geen uiterst rechtse pers. 

128  Dit thema vormde 42% van alle artikelen met een negatief sentiment t.a.v. fascisme 
waaraan een thema verbonden werd. Zie ook e-bijlage § 5.1.4, tabel 5.1.4. 

129  Voorwaarts, 04-01-1921, 6. 
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rechts. Bijna een jaar later bevestigde Het Volk dit met een artikel onder de 
kop "Het Fascistisch Schrikbewind In Italië. HET GEWELD OP STRAAT."130  

Ook bij de bladen van andere clusters viel de aanpak van de fascisten in hun 
strijd tegen de communisten niet goed. Het Algemeen Handelsblad zag beide 
groeperingen al vroeg in 1921 als splinterbewegingen met een fanatieke 
aanhang en de door die partijen toegepaste gewelddadige middelen als iden-
tiek.131 Vijf maanden later had deze krant het zelfs over een "Burgeroorlog in 
den dop en terugkeer tot de Middeleeuwen". Dat artikel was vooral negatief 
over het geweld van de fascisten.132 Het Rotterdamsch Nieuwsblad had het over 
de toenemende wanorde in Italië.133 In al deze voorbeelden was het oordeel 
over zowel communisten als fascisten negatief.  

Voor de communisten was dat anders. Strijd was noodzakelijk, want zij zagen 
het fascisme in Italië als een georganiseerde tegenstand van de bourgeoisie.134 
Daarom is het opvallend dat er in het vroege interbellum in hun partijkrant, 
De Tribune, zo weinig aandacht voor het fascisme was. Zelfs in 1922 bleef het 
nieuws erover vaak beperkt tot de rubriek 'Buitenland'. Dat dit met woorden 
als "beestachtig optreden der fascisten" negatief voor de fascisten en positief 
voor de communistische slachtoffers gestemd was, is niet verrassend.135 

Het negatieve oordeel over het fascisme in de pers had niet alleen te maken 
met de strijd tussen de fascisten en de communisten. In de katholieke pers 
werd het aan de macht komen van de fascisten gezien als een uitvloeisel van 
de voorafgaande gewelddadige fase. Dit blijkt onder andere uit een redacti-
oneel artikel dat op 30 oktober 1922 in De Tijd verscheen, onder de kop 
'Bedenkelijk verschijnsel'.136 De redactie stelde daarin onomwonden dat het 
fascisme door geweld aan de macht was gekomen. Dat kan nauwelijks 
betrekking hebben op wat later bekend werd als de 'Mars op Rome', een 
benaming die overigens nergens in de Nederlandse dagbladen van dat jaar te 
vinden was.137 De tocht van de fascisten naar Rome verliep echter tamelijk 
vreedzaam en was eigenlijk een mislukking. Het is waarschijnlijker dat De Tijd 
verwijst naar een uitspraak van Mussolini die ze enkele dagen eerder uit zijn 

 

130  Het Volk, 14-11-1922, 3. 
131  Algemeen Handelsblad, 09-02-1921 ochtend, 7. 
132  Algemeen Handelsblad, 25-07-1921 avond, 6. 
133  Rotterdamsch Nieuwsblad, 19-07-1922, 2. 
134  De Tribune, 27-10-1921, 3. 
135  De Tribune, 28-10-1922, voorpagina. 
136  De Tijd, 30-10-1922, voorpagina. 
137  Pas op 06-06-1923 is er in De Indische courant sprake van de 'marsch naar Rome'.  
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mond optekende: „Ik zweer, als men ons de regeering niet geeft, nemen wij 
haar."138  

Het Vaderland wees al direct na het aan de macht komen van Mussolini op 
een ander negatief aspect.139 De krant schreef: "Het parlementair-
democratische regiem is omvergeworpen het geweld heeft gezegevierd." In 
de kop is sprake van 'dictatuur'. Dictatuur en beperkingen van de democratie 
waren aspecten van het fascisme die na 1922 in de pers vaak tot een negatief 
oordeel zouden leiden. Enerzijds omdat 'dictatuur' en 'dictator' op zich al een 
negatieve gevoelswaarde hebben, anderzijds omdat beperkte democratie als 
on-Nederlands werd voorgesteld. In De Telegraaf van 22 augustus 1923 
verscheen hierover een in het oog springend redactioneel artikel.140 De auteur 
begon de onmiskenbare voordelen van dictatuur af te wegen tegen de nadelen 
en erkende dat Italië van die voordelen geprofiteerd had. Het volgens deze 
redacteur belangrijkste nadeel van dictatuur was dat deze na verloop van tijd 
altijd ontaardt. In het geval van Italië zou dat misschien niet komen door 
Mussolini, "zijn objectiviteit en gevoel voor maat zullen hem waarschijnlijk 
bewaren voor eigen machtsverheerlijking". Zijn aanhang zou wel een gevaar 
kunnen vormen: "Het zou niet de eerste maal zijn dat iemand door een 
revolutie krachten ontketent, die hij zelf niet meer de baas kan."  

Tot eind 1922 was de berichtgeving over het aan de macht komen van de 
fascisten overwegend negatief van toon. Ook in 1923 was dat het geval, maar 
in dat jaar kwamen er zo nu en dan ook positieve berichten. Het ging daarbij 
over Mussolini's goede karaktereigenschappen en over de verbeterde situatie 
in een land met minder oproer en meer rust en orde.141 In 1924 besteedden 
de kranten veel aandacht aan de moord op de socialist Matteotti.142 Vrijwel 
alle bladen volgden de lezing dat de daders lid waren van een fascistische 
knokploeg. Dat dit in de sociaaldemocratische pers tot negatieve artikelen 
over het fascisme leidde is niet verwonderlijk, maar de negatieve stemming 
beperkte zich niet tot hun kranten. Het Nieuwsblad van het Noorden schreef 
onder de kop "De fascistische moord" dat de moord op Matteotti, die "streed 

 

138  De Tijd, 26-10-1922, 5. 
139  Het Vaderland, 31-10-1922 ochtend, 2. 
140  De Telegraaf, 22-08-1923, ochtend, 5. Het artikel is ondertekend met "R.H.D." In de 

krant staat geen colofon waaruit auteur van het besproken artikel kan worden op-
gemaakt. 

141  Rotterdamsch Nieuwsblad, 27-08-1928, 15; Nieuwe Tilburgsche Courant, 30-07-1923, 
voorpagina. 

142  In bijna 30% van de artikelen uit 1924 die betrekking hadden op Italië komt de 
moord ter sprake. 
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tegen het Fascisme en zijne dagelijks voorkomende uitspattingen", zeker "in 
leidende Fascistische kringen is beraamd".143 De Telegraaf laakte maanden na 
de gebeurtenis de mentaliteit van een partij met organen "die zich niet ontzien 
de moordenaars van Matteotti te verheerlijken alsof het nationale helden 
waren."144  

De gebeurtenissen rond de moord brachten de fascistische regering in een 
moeilijk parket. Op 24 juni 1924 verdedigde Mussolini zijn beweging in een 
rede voor de Italiaanse senaat. Het Volk concludeerde hieruit dat Mussolini 
toegaf dat het fascisme "niet zonder onwettig doch voor Italië onmisbaar en 
ten slotte heilzaam geweld aan de macht [was] gekomen."145 Dit artikel is een 
van de vele voorbeelden die laten zien hoe politieke tegenstanders de woor-
den van hun opponenten wisten te kleuren. Het Vaderland drukte de rede 
waarop dit oordeel gebaseerd was een dag eerder vrijwel volledig af.146 Met 
enige moeite kan de conclusie van Het Volk uit Mussolini's inleiding afgeleid 
worden, maar hij zei ook dat zijn optreden daarna was "gericht op het bren-
gen van het fascisme in grondwettige banen en het fascisme tot een verza-
melplaats te maken en een centrum van nationale verzoening." Daaraan ging 
Het Volk stilzwijgend voorbij. Over de kwestie Matteotti werd in de 
Nederlandse pers veel vaker geschreven dan over de bedoelingen van de 
fascistische partij. In de koppen van de berichten over Matteotti kwam het 
woord 'moord' regelmatig voor. Hierdoor zal de krantenlezer wellicht ook 
geconcludeerd hebben dat de fascisten grof geweld niet schuwden. 

De gehele periode overziend is de conclusie dat het negatieve oordeel over 
het Italiaanse fascisme in de bladen van alle clusters overheerste, met als 
voornaamste reden de relatie tussen fascisme en gewelddadig optreden. 

2.3.3 Polarisatie tussen links en rechts in Duitsland 

Zoals eerder aangegeven was de opkomst van het fascisme een belangrijke 
gebeurtenis in de periode 1920-1924. Het meest in het oog springende was 
het aan de macht komen van Mussolini en het is dan ook niet verwonderlijk 
dat een belangrijk deel van de berichtgeving over het fascisme betrekking had 
op Italië.147 Wat meer verbaast, is dat er in 1923 al veel nieuws was over 

 

143  Nieuwsblad van het Noorden, 21-06-1924, 5. 
144  De Telegraaf, 12-11-1924, ochtend, 2. 
145  Het Volk, 26-06-1924, 7. 
146  Het Vaderland, 26-06-1924 ochtend, 2. 
147  47% van de artikelen over het fascisme hadden betrekking op Italië. Zie e-bijlage 

§ 5.1.1 tabel 5.1.11. 



83 

groeperingen in Duitsland die met het fascisme geassocieerd werden.148 Die 
berichten hadden vaak betrekking op de tegenstelling tussen uiterst links en 
rechts. Ter linkerzijde worden daarbij vaak de communisten genoemd, maar 
ook de linkervleugel van de socialistische partijen hoorde daarbij. Uiterst 
rechts bestond uit verschillende nationalistische groeperingen. De pers 
associeerde deze groeperingen al in 1922 met het fascisme. De parallellen die 
de pers zag tussen het Italiaanse fascisme en de bewegingen in Duitsland 
waren de strijd tussen links en rechts en het oprichten van milities.149  

De Weimarrepubliek maakte in 1923 een politieke crisis door. Dat dit als een 
serieuze dreiging werd gezien blijkt uit de koppen van sommige artikelen. Het 
Algemeen Handelsblad ging in een redactioneel artikel onder de kop "De strijd 
om de republiek" in op het risico dat er in Duitsland een schijndemocratie 
onder een fascistische leider zou kunnen ontstaan.150 Het Vaderland bracht een 
analytisch artikel onder de kop "HET GEVAAR VAN EEN BURGEROORLOG IN 

DUITSCHLAND".151 De krant vroeg zich hierin openlijk af of de gematigde 
analyse van de Duitse regering niet te optimistisch was. De Tijd sprak onder 
een minder dramatische kop de hoop uit "dat het Rijk klaar komt met de dolle 
nationalisten van Beieren en de niet minder dolle communisten van 
Thüringen en Saksen".152  

In veel bladen hadden artikelen over dit onderwerp een negatief oordeel over 
zowel uiterst links als uiterst rechts. Het belangrijkste motief hiervoor was het 
met de tegenstellingen gepaard gaande geweld en de spanning die dat 
veroorzaakte. De Tribune was ook in dit geval een andere mening toegedaan. 
Die beoordeelde de acties van zijn/de communistische partijgenoten positief. 
Deze krant vond de strijd tegen uiterst rechts noodzakelijk en noemde dit 
toen al de strijd "tegen het fascisme".153 Een van de tegenstanders, Adolf 
Hitler, was het ermee eens dat strijd nodig was maar hij gaf daaraan een extra 
dimensie, door onder andere te zeggen: 

de staatsvorm dien Duitschland in deze tijden noodig heeft [is] noch de 
republiek, noch de monarchie, maar wel de völkische nationale dictatuur. De 

 

148  11% van de artikelen over het fascisme hadden betrekking op Italië. 
149  Limburger Koerier, 09-11-1922, voorpagina. 
150  Algemeen Handelsblad, 20-03-1923 avond, 6. 
151  Het Vaderland, 20-07-1923 ochtend, 9. 
152  De Tijd, 27-03-1923, 5. 
153  De Tribune, 19-03-1929, 3. 
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dictatuur van de swastika of de dictatuur van de sowjetster zijn de eenig 
mogelijke uitwegen.154  

Dat dit geen loze woorden waren bleek uit de actie die bekend werd als de 
Bierkellerputsch in München. In de nacht van 8 op 9 november 1923 pro-
beerde Hitler samen met een aantal nazi's en een conservatieve nationalist, 
generaal Ludendorff, de macht te grijpen. Anders dan men terugkijkend zou 
verwachten, kreeg deze putsch, waarin Hitler een hoofdrol speelde, in de 
kranten weinig aandacht. Aanvankelijk was er veel onduidelijkheid over de 
toestand en was de berichtgeving beknopt, maar op 11 november meldde De 
Telegraaf al dat de putsch mislukt was.155 Erg serieus werd het gebeuren niet 
genomen, want vier dagen later betitelde die krant Hitler en Ludendorff in 
een redactioneel artikel als 'belachelijk'.156 Hiermee vervolgde het blad de 
eerder ingezette lijn toen het een interview met Hitler, "den Oostenrijkschen 
huisschilder", in de kop beschreef als een bezoek aan "Het „gekkenhuis” van 
München."157 

 

Figuur 2.3 De Telegraaf over een interview met Hitler 

Het algemene beeld is dat de polarisatie tussen links en rechts, vanwege het 
daarmee samenhangende geweld en de ontwrichting, als zorgelijk werd ge-
zien. Over Hitler en zijn entourage kon men zich hooguit vrolijk maken. 

 

154  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22-10-1923 avond, 5. De krant gaf delen uit de toespraak 
van Hitler zonder commentaar weer. 

155  Het Vaderland en Het Volk besteedden hieraan op 09-11-1923 slechts 79 woorden; 
De Telegraaf, 11-11-1923, 3. 

156  De Telegraaf, 15-11-1923, avond, voorpagina. 
157  De Telegraaf, 04-10-1923, avond, voorpagina. Het betrof een door de redactie van De 

Telegraaf bewerkt interview uit de Daily Mail. 
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2.3.4 Het vroege fascisme in Nederland  

De overgrote meerderheid van de artikelen over fascisten of fascisme had 
betrekking op het buitenland.158 Maar ook in Nederland waren er stromingen 
die zichzelf als fascistisch presenteerden of die later als fascistisch gezien 
werden. Die kregen weinig aandacht in de pers maar werden niet volledig 
genegeerd, waarbij het opvallende is dat het oordeel over dit Nederlandse 
fascisme nog negatiever was dan over het buitenlandse.159  

Ook in Nederland waren het vooral de communisten en de sociaaldemocra-
ten die zich direct bij de opkomst ervan al tegen het fascisme keerden. Hun 
kranten schreven er meer over en het oordeel van die bladen was vaker 
negatief dan in de bladen van de andere clusters.160 Zowel de communistische 
als de sociaaldemocratische bladen richtten hun pijlen op de actualisten, de 
fascistische groepering die in de pers de meeste aandacht kreeg. De redenen 
waren echter verschillend. De communisten voelden zich bedreigd in hun 
stakingsacties, waarbij de CPH nogal eens leden wist te werven. In De Tribune 
werd dan ook opgeroepen tot het vormen van een eenheidsfront tegen deze 
stakingsbrekers.161 De aansporing om de handen in een te slaan in de strijd 
tegen het fascisme zou in de jaren die volgden nog vaak herhaald worden.  

De sociaaldemocratische bladen benadrukten voornamelijk de ondemocra-
tische bedoelingen van de actualisten. Een interessant voorbeeld is een artikel 
onder de kop 'Het fascisme in Nederland', waarin werd ingegaan op de 
doelstellingen van het Verbond van Actualisten.162 Veel hiervan moet de 
sociaaldemocraten hebben aangesproken: winstdeling voor werknemers, 
arbitrage bij arbeidsgeschillen, geen belastingverhoging en een beroepsleger, 
Toch was het oordeel over de actualisten negatief. De pijn zat in de vetge-
drukte leuze: "Gezag, geen meerderheid!", met als toelichting dat het parle-
ment een adviserend lichaam zou moeten worden. De auteur eindigde met 
de vraag wat de regering dacht te doen "om deze propaganda, die direkt ingaat 
tegen onze konstitutie, reeds dadelijk den kop in te drukken." De eis die de 

 

158  Slechts14 % van de artikelen over fascisme hadden betrekking op Nederland. Zie e-
bijlage § 5.2.1 tabel 5.2.2. 

159  Artikelen over fascisme in Nederland waren in 66% van de gevallen negatief, voor 
artikelen over andere landen was dat 48%. Zie e-bijlage § 5.2.1 grafiek 5.2.3. 

160  Meer dan 45% van de artikelen die betrekking hadden op het fascisme in Nederland 
was afkomstig uit een communistische of socialistische krant, terwijl deze bladen een 
veel kleiner aandeel in het totaal van de onderzochte bladen vormden. 80% van die 
artikelen was negatief over het fascisme. 

161  De Tribune, 02-06-1924, 2. 
162  Het Volk, 13-07-1923, voorpagina. 
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socialistische auteur hierboven stelde, zou in het interbellum dan ook nog 
vaak en van meerdere zijden gehoord worden ten aanzien van de vele andere 
fascistische groeperingen die opkwamen en bijna altijd weer verdwenen.  

In artikelen over het fascisme in Nederland speelde 'geweld' een veel minder 
belangrijke rol dan wanneer het over het buitenland ging.163 'Angst voor het 
fascisme' was daarentegen een belangrijker thema wanneer het over Neder-
land ging.164 

2.3.5 De sociaaldemocratische en communistische kranten over de 
fascisten  

 
Grafiek 2.3 Sentiment ten aanzien van fascisme in twee groepen van 

dagbladen 
groep 1: Sociaaldemocratische en communistische bladen165 
groep 2: Overige dagbladen 

Uit het bovenstaande is al duidelijk geworden dat het oordeel van de dag-
bladen over het fascisme afhankelijk was van de stroming waartoe de bladen 
behoorden. Voor wat betreft de mate van afwijzing onderscheidden de 
sociaaldemocratische en communistische kranten zich duidelijk van de rest 
(grafiek 2.3). Deze bladen hadden veel minder dan de kranten van de overige 

 

163  In artikelen over het fascisme in Nederland had 14% van de artikelen waaraan een 
thema verbonden werd betrekking op 'fascistisch geweld of dreigen met geweld'. In 
de overige landen was dat 47%. 

164  Voor dat thema was de verhouding 36% in artikelen over Nederland en 13% voor 
overige landen. 

165  De Tribune was nog negatiever over het fascisme dan de sociaaldemocratische kranten 
(e-bijlage § 5.2.1 grafieken 5.2.6 en 5.2.10 en tabel 5.2.1). 
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clusters de neiging om geen oordeel te geven. Wanneer een artikel over het 
fascisme en de fascisten ging, oordeelden ze er in 75% van de gevallen 
negatief over. Voor de communisten was de zaak vanaf het begin duidelijk: 
fascisten en communisten waren elkaars vijanden.  

De sociaaldemocraten beseften al in 1920 dat ook zij het slachtoffer van die 
strijd zouden kunnen worden en dat ze daarin aan de communisten een 
slechte bondgenoot hadden.166 Zowel de communisten als de socialisten 
zagen het fascisme in Italië als een georganiseerde en gewapende reactie op 
hun streven. Daardoor werd alles wat de fascisten deden en waar zij naar 
streefden, negatief gekleurd. De thema's in de artikelen in de sociaaldemo-
cratische kranten en De Tribune weken dan ook nauwelijks af van die in de 
dagbladen van de overige clusters. Wel wezen vooral de sociaaldemocratische 
kranten vaker op het ondemocratische karakter van het fascisme.  

2.4 De sentimenten over communisme en fascisme vergeleken 

In het merendeel van de Nederlandse dagbladen werd het communisme iets 
vaker negatief beoordeeld dan het fascisme (grafiek 2.4). Het negatievere 
oordeel over het communisme werd nog versterkt doordat daarover veel 
vaker geschreven werd.167 Zelfs in 1923, toen het fascisme door gebeurte-
nissen in Italië en Duitsland veel meer aandacht kreeg dan aan het begin van 
de periode, was de verhouding nog 4 : 3.168 Bovendien werd er uitgebreider 
over communisme dan over fascisme geschreven.169  

Ik maak drie kanttekeningen bij deze vergelijking. Ten eerste is uit de vorige 
paragrafen duidelijk geworden dat er bij sommige clusters sprake was van een 
negatieve grondhouding ten aanzien van communisme en/of fascisme. De 
mate waarop die grondhouding van invloed was op de bovenstaande 
vergelijking is op basis van de door mij verzamelde gegevens niet te bereke-
nen. Dat die aanzienlijk was, wordt duidelijk wanneer dezelfde vergelijking 
voor de katholieke dagbladen en de liberale kranten – die het meest gematigd 
waren in hun oordeel – onder elkaar wordt gezet (grafieken 2.5 en 2.6). 

 

166  Voorwaarts, 04-01-1921, 6. Het artikel is een terugblik op de gebeurtenissen in Italië in 
1920. Het fascisme wordt in de kop omschreven als "Gewapende reactie". 

167  Zie e-bijlage § 5.1.3 tabel 5.1.3. 
168  Zie e-bijlage § 5.1.3 tabel 5.1.2. 
169  Artikelen die betrekking hadden op communisme waren gemiddeld 63% langer dan 

die over fascisme. 
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Grafiek 2.4 Het sentiment ten aanzien van het communisme en fascisme 
in de periode 1918-1924 
Voor het communisme werd De Tribune niet, voor het fascisme wel 
meegenomen.  
Het verschil tussen 'onbepaald' is niet significant. 
De promillages voor aandacht hebben betrekking op alle clusters. 

De negatieve grondhouding van de katholieken ten aanzien van het com-
munisme versterkte het negatieve sentiment daarover. Het negatieve senti-
ment ten aanzien van het communisme wijkt veel sterker af van dat in alle 
bladen (grafieken 2.4 en 2.5), dan het sentiment ten aanzien van het fascisme. 
In de katholieke bladen werd bijna twee keer zo vaak negatief over het 
communisme geoordeeld als over het fascisme. Hierin verschilden ze 
duidelijk van de liberale kranten, die het communisme soms op ideologische 
gronden afwezen, maar veel gematigder waren in hun afwijzing. In hun 
oordeel over het fascisme verschilden de katholiek en de liberale dagbladen 
niet, ondanks dat de liberale kranten ook negatiever over communisme dan 
over fascisme schreven. Het is aannemelijk dat het verschil in het sentiment 
ten aanzien van het communisme deels veroorzaakt werd door de negatieve 
grondhouding bij de katholieke kranten. 

Ten tweede zal het overheersende negatieve sentiment voor zowel commu-
nisme als fascisme ook veroorzaakt zijn door het algemene verschijnsel dat 
negatief nieuws de tendens heeft de aandacht te trekken en te domineren.170 

 

170  Peter Golding en Philip Elliott, Making the news (Londen 1979) 120. 
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Dit onderzoek laat niet zien hoe sterk die invloed was, maar wel dat het 
negatieve sentiment ook afhankelijk is van het onderwerp.171 . 

 

Grafiek 2.5 Vergelijking sentiment t.a.v. communisme en fascisme in 
katholieke dagbladen 

  

Grafiek 2.6 Vergelijking sentiment t.a.v. communisme en fascisme in 
liberale dagbladen 
Het verschil tussen 'onbepaald' is niet significant.  
Tussen de katholiek kranten en de liberale waren voor het 
communisme de verschillen tussen 'negatief' en 'onbepaald' 
significant. De verschillen voor fascisme waren niet significant.  

 

171  Zie ook § 8.3. 
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En ten slotte maakte het uit of artikelen over het buitenland of over Neder-
land gingen.172 In artikelen over het buitenlandse fascisme was het oordeel 
erover positiever dan in de schaarse artikelen over het Nederlandse fascisme. 
Over het Nederlandse fascisme werd in 60% van de gevallen negatief 
geoordeeld, tegen 45% wanneer het over het fascisme in het buitenland ging. 
In die artikelen werd evenredig vaker positief over het fascisme geschreven. 
Dat effect was zo sterk dat er voor artikelen over Nederland geen verschillen 
zijn tussen de sentimenten ten aanzien van communisme en fascisme. 
Daarmee week het beeld voor Nederland af van het algemene beeld uit 
grafiek 2.4. Dit verschil blijkt ook voor het hele interbellum te gelden. In § 6.2 
wordt daarop nader ingegaan. 

De aandacht voor fascisme steeg in de jaren 1920 t/m 1924 van 0 tot 6‰ 
van het totale aantal artikelen per jaar.173 In 1924 komt de aandacht voor 
fascisme net iets onder het niveau van het communisme te liggen. Daarna zal 
de aandacht voor het fascisme jarenlang op ongeveer hetzelfde niveau blijven 
liggen. Dat wordt in het volgende hoofdstuk besproken. 

 

 

 

172  e-Bijlage § 5.2.1 grafieken 5.2.11 en 5.2.12. 
173  e-Bijlage § 5.1.3 grafiek 5.1.26. 
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3 1925 - 1930, komkommertijd 

3.1 De sentimenten ten aanzien van communisme en fascisme  

Er zijn tussen de periodes 1918-1924 en 1925-1930 geen verschillen in de 
mate waarin er in positieve, negatieve of onbepaalde zin over communisme 
en fascisme geschreven werd.1 Er waren wel inhoudelijke verschillen. In de 
periode 1925-1930 werd duidelijk dat het communisme in Rusland niet van 
snel voorbijgaande aard was en dat de invloed ervan internationaal merkbaar 
zou blijven. De machtsstrijd die in de Sovjet-Unie na de dood van Lenin 
begon, werd zowel in de onafhankelijke als in de liberale kranten met 
aandacht gevolgd.2 Uit de artikelen daarover sprak echter zelden een duidelijk 
negatief sentiment. Verder waren er nauwelijks in het oog springende 
gebeurtenissen met betrekking tot het communisme. Voor het fascisme gold 
hetzelfde. De periode 1920-1924 was er een van een roerig ontstaan. Tussen 
1924 en 1930 was er zeker voor het fascisme in Italië sprake van consolidatie 
en waren er in sommige andere landen ontwikkelingen die in de pers als 
fascistisch bestempeld werden. Op basis van literatuuronderzoek was het te 
verwachten dat deze periode met betrekking tot de in de kranten geuite 
mening over communisme en fascisme minder interessant zou zijn. Deze 
periode is daarom minder intensief onderzocht dan de voorgaande en ook de 
bespreking ervan is beknopter.  

3.2 De pers over het communisme  

De Tribune was de enige krant die met grote regelmaat positief over het 
communisme schreef. Dit afwijkende geluid zal weinig effect hebben gehad 
op de algemene mening in Nederland, want de krant was zowel in oplage als 
in omvang klein en werd voornamelijk in eigen kring gelezen.3  

Wanneer er in De Tribune over communisten of het communisme geschreven 
werd, wat vanzelfsprekend veel vaker gebeurde dan in de andere dagbladen, 
was dat in bijna 70% van de gevallen positief.4 Vooral wanneer het over 
gebeurtenissen in Nederland ging die de partij raakten, was er vaak sprake 

 

1  e-Bijlage § 5.1.8. Om deze reden is er in dit hoofdstuk geen aparte paragraaf over de 
verschillen tussen de sentimenten t.a.v. communisme en die t.a.v. fascisme. 

2  In de onafhankelijke dagbladen had 10% van de artikelen waaraan een thema werd 
verbonden betrekking op deze gebeurtenissen in de Sovjet-Unie. In de liberale kran-
ten was dat 6,7%. Uit de inhoud van de artikelen wordt niet duidelijk waarom dit juist 
voor deze kranten een belangrijk thema was. 

3  Zie over oplagengegevens de inleiding van § 7.4. 
4  e-Bijlage § 5.2.2, grafiek 5.2.14.  
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van propaganda.5 Een voorbeeld is het artikel over de successen in Twente, 
waar "krachtige afdelingen van de Communistische Internationale" waren 
ontstaan doordat "de Communisten steeds stonden aan [de zijde] van het 
uitgebuite en vertrapte Twentsche proletariaat."6 In het hele artikel lag de 
nadruk op de verheven strijd, omdat de communisten "nu eenmaal geen 
hoogere plicht [kennen], dan immer vechten voor het verdrukte proletariaat 
en boerenvolk." Over de resultaten van deze strijd wist de schrijver van het 
lange artikel alleen kort te melden dat er door de acties van de communisten 
in Almelo hogere stuklonen en korte arbeidstijden bereikt waren. Vooral later 
in deze periode betrof de propaganda vaak het grote voorbeeld van de Sovjet-
Unie. Wie in 1930 – toen de economische crisis in volle hevigheid voelbaar 
werd – in De Tribune over de Sovjet-Unie las, moest wel geloven dat de 
ontwikkelingen daar tegengesteld waren aan die in de rest van de wereld.7 In 
een verslag over een conferentie in Moskou meldde de krant: "De Sowjet-
Unie bevindt zich in een periode van nog nooit geziene opgang van zijn 
industrie en van zijn landbouw op socialistische grondslag, waardoor de 
overgang van de groote massa's der boeren tot het socialisme verzekerd 
wordt."8 Zo nu en dan waren er ook andere dagbladen die de positieve 
geluiden uit de Sovjet-Unie in hun artikelen lieten doorklinken.9 

Vaak werd de superioriteit van het communisme benadrukt door negatief 
over politieke tegenstanders te schrijven. In de meeste gevallen betrof het de 
sociaaldemocraten.10 Om de sfeer van de krant te schetsen geef ik een 
voorbeeld van een artikel waarin de journalist het nu eens niet op de soci-
aaldemocraten heeft gemunt maar op de katholieken. In de tweede alinea 
werd de toon gezet. 

De dienaren van dit voor het 'Volkswelzijn wakende' lichaam, welke hun 
leven besteden in dienst van den Mammon, deinzen voor geen ploertenstuk 

 

5  "De verslaggeving was […] verworven tot kritiekloze jubel […]", Ger Verrips, Dwars, 
duivels en dromend, 20. 

6  De Tribune, 24-06-1925, 2. 
7  Hobsbawm laat zien dat dit niet geheel onterecht was. Eric Hobsbawm, The Age of 

Extremes: the short twentieth century, 1914–1991 (Londen 2003) 96; "Terwijl het Westen 
in een zware economische crisis gedompeld was […] leek Stalin aan te tonen waartoe 
een geleide economie in staat was." Voerman, De meridiaan van Moskou, 471. 

8  De Tribune, 10-06-1930, 2. 
9  Verrips, Dwars, duivels en dromend, 19. 
10  § 6.3.2. 
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terug, en nemen de laagst denkbare middelen te baat, om bepaalde personen 
zoo diep mogelijk te treffen, door hen broodeloos te maken.11 

Het artikel beschreef hoe een winkelier, waarvan vermoed werd dat hij 
communist was, door ophitsing van een pastoor zijn klanten verloor. Klagen 
over de eigen underdogpositie kwam regelmatig voor. Soms werd dit zo sterk 
benadrukt dat er voor de lezer niets positiefs meer over het communisme te 
ontdekken viel.12 Het gebruikte voorbeeld was geen schokkende gebeurtenis 
vergeleken met het grote artikel op de voorpagina waarin werd opgeroepen 
tot een vredesdemonstratie.13 Hier waren de tegenstanders de fascisten en 
werd opgeroepen tot "strijdt tegen de sociaal-democratie, die de 
oorlogsvoorbereidingen niet alleen bedekt door haar gepraat over Volke-
renbond en Ontwapening, doch overal ondersteunt en bevordert." 

Verbazingwekkender dan al dit positieve over het communisme, is dat er in 
een partijkrant als De Tribune ook artikelen voorkwamen die bij veel lezers een 
negatief gevoel over de communisten zullen hebben opgewekt. Dit kwam 
frequenter voor in de jaren 1920-1930 dan in de overige jaren van het 
interbellum.14 Een belangrijke oorzaak van dat negatieve sentiment was de 
berichtgeving over strijd binnen de eigen geledingen, zowel in de Sovjet-Unie 
(tussen Stalin en Trotski) als in Nederland. Om dat laatste toe te lichten volgt 
hieronder een korte voorgeschiedenis. 

In 1909 werd de SDP opgericht.15 Hierin werden vanaf het begin de belang-
rijkste functies ingenomen door het hechte driemanschap: David Wijnkoop 
(1876-1941), Willem van Ravesteyn (1876-1970) en Jan Ceton (1875-1943).16 
Gedurende vrijwel de gehele periode 1910-1925 was er sprake van een 
oppositie tegen dit dominante bolwerk en hun aanhang.17 In 1919 besloot het 
partijbestuur dat de SDP zich zou aansluiten bij de Komintern.18 Vanaf dat 
moment werd die organisatie een belangrijke factor in de strijd tussen 

 

11  De Tribune, 29-07-1930, achterpagina. 
12  Een voorbeeld is een artikel waarin de journalist schrijft over "griezelige commu-

nisten". Waarschijnlijk was dat ironisch bedoeld. Ik betwijfel of de lezers dat ook 
zagen; De Tribune, 13-02-1925, 3. 

13  De Tribune, 29-07-1930, voorpagina. 
14  In de periode 1920-1930 had 4,4% van de willekeurig geselecteerde artikelen in De 

Tribune een negatief sentiment t.a.v. het communisme. In alle overige jaren was dat 
1,9%. 

15  Zie hierover § 1.3.2 onder Nederland. 
16  Voerman, De meridiaan van Moskou, 31. 
17  Ibidem, 30-276. 
18  Ibidem, 65. 
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oppositie en partijleiding.19 De oppositie richtte zich meerdere keren tot de 
Komintern met klachten over de partijleiding. Tot drie keer toe leidde dit tot 
halfslachtige oplossingen waarbij het partijbestuur gespaard werd, maar wel 
tot maatregelen werd gedwongen die in de praktijk niet werden uitgevoerd of 
onuitvoerbaar bleken te zijn. Het resultaat was dat het eigenzinnig optreden 
van de partijleiding doorging en het klagen van de 'Wijnkoops tegenstanders' 
na korte tijd weer terugkeerde.20 Toch werd er één maatregel, die in het kader 
van dit onderzoek van belang is, wel uitgevoerd. Dat was de in 1923 
uitgevaardigde richtlijn dat er in De Tribune ruimte moest zijn voor het geluid 
van de oppositie.21 Dit had tot gevolg dat er in de periode van 30 juli 1923 tot 
eind 1924 in de maandageditie 37 keer een artikel verscheen met als titel 
'Inzake partijkwesties' (figuur 3.1). Soms leidde dit tot een polemiek tussen 
de redactie en de oppositie, waardoor lezers nog sterker met de onenigheid 
tussen leden en de partijtop geconfronteerd werden.22 Veel lezers zullen geen 
positieve indruk van al dit openlijke geruzie hebben gekregen.  

 

Figuur 3.1 Voorbeeld van een negatief sentiment ten aanzien van de 
CPH in de partijkrant 23 

Ook een volgende 'bemiddelingspoging' van de Komintern leverde een 
compromis op. De partijleiding hoefde niet op te stappen, maar er werd wel 
verordonneerd dat Van Ravesteyn zich niet nogmaals kandidaat mocht stellen 
voor de Tweede Kamer.24 De tweede kandidaat moest iemand uit de 

 

19  Ibidem, 103 en 187.  
20  Ibidem, 212. 
21  Ibidem, 151. 
22  Ibidem, 188. 'De partijstrijd werd door de afgedwongen kolommen op weinig ver-

kwikkelijke wijze in de krant zichtbaar'. In de willekeurig geselecteerde artikelen over 
communisme uit De Tribune leidde dit voor deze periode overigens niet tot een signi-
ficant verschil in het (geringe negatieve) sentiment t.a.v. het communisme. 

23  De Tribune, 08-10-1923, 2. 
24  Voerman, De meridiaan van Moskou, 262. 
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oppositie zijn. Wijnkoop legde deze eis van de Komintern naast zich neer en 
liet Van Ravesteyn toch door het partijcongres als kandidaat aanwijzen.25 De 
Komintern noemde dit een zware disciplinebreuk, waarmee duidelijk werd 
dat de partijleiding de steun van die organisatie verloren had. Wijnkoop, Van 
Ravesteyn en Ceton stelden hun functies beschikbaar en trokken hun 
kandidatuur voor de Tweede Kamer in.26 Tijdens het extra partijcongres op 
24 mei 1925 werd er een nieuw partijbestuur gekozen waarin de oppositie de 
meerderheid had, maar er ook plaats was voor de oppositie.27 Louis de Visser 
(1878-1945) werd partijvoorzitter en kandidaat voor de Tweede Kamer. 

De Tribune kreeg al direct na het partijcongres van zondag 24 mei 1925 een 
nieuwe redactie. Op de maandag erna verscheen de krant nog met in de kop 
van de titelpagina als redactie: W. van Ravesteyn en D.J. Wijnkoop.28 In het 
hoofdartikel van die editie stond dat A. Wins en R. van Riel door het Partij-
bestuur als redacteuren benoemd werden. In dat artikel (waarschijnlijk ge-
schreven door het nieuwe partijbestuur) werd de gang van zaken nauwelijks 
belicht, maar werd vooral gewezen op de weigering van een aantal partij-
prominenten om functies in de partij te vervullen. Zo was "ook partijgenoot 
Romein niet bereid […] zijn redacteurschap van „De Tribune” voort te 
zetten."29 De dag erna was de kop van het voorblad aangepast en vermeldde: 
"Opgericht door D. J. Wijnkoop, W. van Ravesteyn en J. C. Ceton."30  

In de dagen die volgden reageerden voor- en tegenstanders op het hoofdar-
tikel in de krant van maandag. Verkwikkelijk was dit niet maar later ging De 
Tribune over tot echt schelden op de voormalige oprichters en partijvoor-
mannen.31 Dit moddergooien naar mensen die eerder om hun grote ver-
diensten geprezen waren zal alleen bij de meest verbolgen partijleden een 
positief gevoel hebben opgewekt. De meeste lezers zullen dit waarschijnlijk 
hebben afgekeurd, want bij de Statenverkiezingen bleken Wijnkoop en Van 
Ravesteyn nog steeds stemmen te trekken. Ook daarop werd gescholden in 
een artikel onder de kop 'DE PARASIET. DRUKT HEM DOOD!'32

 Met 'de parasiet' 

 

25  Ibidem, 266. 
26  Ibidem, 269. 
27  Ibidem, 271. 
28  De Tribune, 25-05-1925, voorpagina. 
29  Bedoeld is dr. Jan Romein (1893-1962) die in 1939 professor werd aan de Universiteit 

van Amsterdam. 
30  De Tribune, 26-05-1925, voorpagina. 
31  Voerman, De meridiaan van Moskou, 280. Ook na 1925 ging de interne strijd verder, 

maar deze verplaatste zich enigszins naar de Communistische Gids en later naar het 
maandblad Klassenstrijd. Ibidem 296. 

32  De Tribune, 11-04-1927, voorpagina. 
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werd Wijnkoop bedoeld die met zijn nieuwe partij bij de Statenverkiezingen 
meer stemmen wist te trekken dan de partij die hij had moeten verlaten. De 
kop laat zien dat de druiven behoorlijk zuur waren. Om toch iets positiefs te 
melden rekende de redactie zich rijk door die stemmen voor de CPH op te 
eisen en daarmee te laten zien hoe groot het communisme in Nederland was. 
Dat was nodig, want de CPH alleen haalde nog geen 1%.33  

Dat binnen de CPH de voorstanders van het volgen van de lijn van Komin-
tern en de Sovjet-Unie gewonnen hadden, had voor het overige weinig 
invloed op de inhoud van De Tribune. Kijkend naar het hele interbellum valt 
op dat er na deze gebeurtenissen in De Tribune en in zijn opvolger Het 
Volksdagblad weinig meer over de Sovjet-Unie geschreven werd.34 Dat is 
opvallend omdat een aanzienlijke toename te verwachten zou zijn, want het 
volgen van de lijn 'Moskou' was een belangrijk breekpunt geweest. Toch zou 
het voorbarig zijn om te concluderen dat het wel of niet voldoen aan de 
richtlijnen van de Komintern in de interne partijstrijd alleen een stok was 
geweest om de hond te slaan. En wel omdat er vrijwel gelijktijdig in de Sovjet-
Unie een beweging was om de aandacht minder op buitenlandse com-
munisten te richten.35 De invloed van de Komintern werd in de loop van de 
jaren steeds sterker. Dit resulteerde in zelfkritiek van de partijleiding wanneer 
ze niet aan de eisen van Moskou kon voldoen.36 Ook dat leidde in De Tribune 
en later in Het Volksdagblad tot artikelen met een negatief sentiment ten 
aanzien van de communistische partij. 

In alle overige dagbladen was van positieve geluiden over de communisten of 
het communisme vrijwel nooit sprake. Ook in deze periode schreven deze 
kranten in ongeveer 60% van de artikelen in negatieve zin over het 
communisme. In de katholieke kranten bleef de principiële afwijzing van het 
communisme de voornaamste reden voor dat sentiment. De vaste pijler van 
het geloof maakte de keuze tussen "God of Lenin" eenvoudig.37 Ook de 
afwijzende houding van de Sovjet-Unie ten aanzien van godsdienst bleef een 
oorzaak van negatieve artikelen. Soms leidde dit tot overtrokken berichten. 
Het Limburgsch Dagblad bracht onder de kop "De Godsdienstvervolging in 

 

33  Gebaseerd op de aantallen in het krantenartikel en die van de Kamerverkiezingen van 
1925 als aangegeven in de Jonge, Het communisme in Nederland, 45. 

34  Gemiddeld is dat in de periode 1918-1926 7,1% van het totale aantal artikelen over 
communisme en in de periode 1927-1939 7,6%. 

35  Gijsenbergh, Democratie en gezag, 61. 
36  Voerman, De meridiaan van Moskou, . 
37  Nieuwe Tilburgsche Courant, 03-05-1928, voorpagina. 



97 

Rusland" een artikel over de "bond van godloochenaars in Rusland."38 De 
kop dekte niet de lading, want in het hele artikel was geen sprake van ver-
volging. Het ging over de binnenlandse politiek ten aanzien van deze bond 
en de reacties van de bevolking.  

In de katholieke kranten werd wel vaker dan in de voorafgaande periode 
gewezen op het gevaar van "het revolutionnair-communisme" in de bedrijven 
en voor de vakbonden.39 Ook de berichten over het communisme in China 
waren nieuw.40 Hierbij kwam een thema aan de orde dat in de jaren na 1930 
vaker in het nieuws zou zijn.41. De katholieke bladen beschuldigden de Sovjet-
Unie ervan met communistische propaganda de strijd tussen nationalisten en 
communisten in China aan te wakkeren. In vergelijking met de voorafgaande 
periode was het verzet tegen het communisme in de katholieke kranten over 
het algemeen iets minder gebaseerd op principiële gronden en had het vaker 
betrekking op incidenten. 

In de liberale dagbladen waren de oorzaken van het negatieve oordeel over 
het communisme divers. Een steeds terugkerend thema was de propaganda 
van de Sovjet-Unie. Het Algemeen Handelsblad schreef van de liberale bladen 
het vaakst in negatieve zin over het communisme. Die krant combineerde het 
thema van de communistische propaganda met meldingen over de 
onbetrouwbaarheid van de Russische berichtgeving. Een voorbeeld is een 
artikel over de Russisch-Engelse handel waarin het Handelsblad schreef dat de 
Sovjetregering ontkende dat er sprake was van propaganda door de han-
delsvertegenwoordigingen. Volgens de Russische volkscommissaris van 
handel, Frumkin, werd dit niet door de Sovjet-Unie veroorzaakt. Hij zei dat 
er onder de honderden ambtenaren van een dergelijke post altijd wel enkele 
waren "die meer de belangen van de Comintern dan die van de Sovjet-Unie" 
dienden.42 Het Handelsblad deed met deze zorgen over de internationale 
handel zijn naam eer aan. De krant gaf er vaker blijk van dat zijn afkeur van 

 

38  Limburgsch Dagblad, 19-05-1930, 3. 
39  Onder andere De Tijd, 11-05-1926, 2; Limburgsch Dagblad, 09-04-1927, 4 en Nieuwe 

Tilburgsche Courant, 10-11-1929, 6. Mijn conclusie staat haaks op die van Gijsenbergh. 
Hij ziet juist een afname van de angst voor het extremisme. Gijsenbergh, Democratie en 
gezag, 33. Hij baseert zich echter op een veel breder palet aan bronnen dan alleen 
dagbladen en legt de focus bij artikelen over de situatie in Nederland. 

40  Onder andere Limburgsch Dagblad, 09-04-1927, 4 en De Tijd, 26-07-1929, 6. 
41  Zie ook § 5.2 onder 'Spanningen in het Verre Oosten'. 
42  Algemeen Handelsblad, 08-07-1926 avond, 13. 
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de communistische propaganda te maken had met angst voor schade aan de 
economieën van handelspartners.43  

Het Vaderland zag onder andere de invloed van de communistische propa-
ganda op de jeugd als reden voor een negatief oordeel. Beïnvloeding van de 
jeugd was in het verzuilde Nederland een belangrijk thema en het was later in 
het interbellum ook een factor in het negatieve oordeel over het fascisme.44 
Om die reden laat ik krant zelf aan het woord: 

Denkt men aan het woord „jeugd" in Rusland, dan denkt men, méér dan in 
andere landen, aan het woord „opvoeding”. Het is te begrijpen, want waar 
een sterk uitgesproken ideaal de menschheid of een gedeelte ervan vast-
houdt, ziet men altijd hetzelfde verschijnsel opduiken: den wensch, den 
drang om vóór alles de jeugd hiervoor te winnen, dit ideaal in te drukken op 
het kneedbare was, dat de jeugd is.45 

In het vervolg van het artikel werd een dergelijke invloed op de jeugd afge-
wezen, met als argumenten dat kinderen hiervan "verpolitiekten" en een 
"mengelmoes van kinderlijkheid en van een vroegrijp begrip van sociale en 
politieke toestanden" gingen vertonen. Ook werd hen "haat tegen de bour-
geoisie geleerd". Vooral dat laatste paste bij het liberale karakter van de krant. 
Dat het negatieve oordeel niet het beïnvloeden van de jeugd als zodanig 
betrof, blijkt uit een artikel over het succes van de protestantse zending in 
Rusland die zich speciaal op de jeugd richt.46 Het was weliswaar een verslag 
van een lezing maar het enthousiasme van de spreker klonk er zo duidelijk in 
door dat dit nauwelijks haaks op de mening van de krant kan hebben gestaan. 
Het was kennelijk de inhoud van de communistische propaganda die in het 
eerdere artikel tot een negatief oordeel leidde.  

Het Vaderland, dat vaker dan de andere dagbladen over Nederlands-Indië 
schreef, zag in de communistische propaganda nog een ander gevaar.47 Dat 
was onder andere te lezen in een recensie van het boek 'De communistische 
beweging in Ned.-lndië'.48 In zijn inleiding schreef de recensent over het 
streven van Komintern om door propaganda "de Oostersche volken tegen 
het Westersch bestuur in opstand te brengen." De Nieuwe Rotterdamsche 

 

43  Onder andere Algemeen Handelsblad, 06-06-1925 avond, 5 en 08-08-1929 avond, 5. 
44  Zie ook § 1.3.2 en § 4.2. 
45  Het Vaderland, 09-12-1929 avond, 6. 
46  Het Vaderland, 18-10-1927 ochtend, 3. 
47  Van de artikelen die betrekking hadden op Nederlands-Indië komt 16,4% voor reke-

ning van Het Vaderland. Op basis van het aantal gedigitaliseerde edities zou dit 6,5% 
moeten zijn. 

48  Het Vaderland, 30-05-1928 avond, 11. 
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Courant schreef zelfs dat ze de "communistische, heil-fantasieën, en de van 
die zijde gepropageerde heilmethoden, voor Indië nog verderfelijker [achtte], 
dan voor Nederland."49  

De berichtgeving over het communisme in Nederlands-Indië beleefde in 
1925 en 1926 een piek.50 Dat kwam vooral door de opstand die in november 
1926 op Java uitbrak en de afloop daarvan. De geschiedenis van het 
georganiseerde communisme in Nederlands-Indië en de bestrijding daarvan 
begon al in 1920.51 Begin 1926 werd vermoed dat er onrust op komst was. 
Dit leidde in mei tot verscherpte maatregelen tegen de Partai Komunis 
Indonesia (PKI).52 Berichten hierover ontgingen de Nederlandse pers niet. 
Het communisme in de Oost en de bestrijding daarvan was dan ook vanaf 
begin 1926 een regelmatig terugkerend onderwerp. Nieuws daarover leverde, 
behalve wanneer De Tribune erover schreef, overwegend negatieve geluiden 
over het communisme op. In mei 1926 verscheen er in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant een artikel over de bestrijding van het communisme in Nederlands-
Indië, waarin werd teruggekomen op een eerder artikel uit februari.53 Het 
opvallendst is de vanzelfsprekendheid waarmee gesteld werd dat 
communisme onder de lokale bevolking bestreden moest worden. Dezelfde 
instelling was ook bij andere dagbladen terug te vinden. De Tijd legde een 
verband met de stakingen die de suikercampagne zouden kunnen schaden.54 
De strijd tegen het communisme was noodzakelijk om de economische 
belangen van de overheid en Nederlandse burgers te beschermen. De Tijd gaf 
ook een oplossing: RK-onderwijs.  

In november 1926 was er op meerdere plaatsen op West-Java sprake van 
oproer. Veel van de onderzochte dagbladen schreven hierover. In de berich-
ten vallen in de eerste plaats de geruststellende bewoordingen op. Koppen als 
"GEEN REDEN TOT ONRUST" en "Toestand geheel West-Java bevredigend" 
overheersten.55 Wat ook opvalt is dat niet alle kranten de gebeurtenissen aan 
de communisten toeschreven. In Het Vaderland was daarvan wel sprake in de 

 

49  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31-01-1925 avond, voorpagina. 
50  Van de geselecteerde artikelen voor de hele periode 1925-1930 hebben er 18 betrek-

king op Nederlands-Indië. 12 hiervan hebben betrekking op 1925 en 1926. 
51  Marieke Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië : uit zorg en angst 

(Amsterdam 2009), 251. 
52  Ibidem, 256. 
53  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 07-05-1926 avond, 13. 
54  De Tijd, 02-06-1926, 9. 
55  Kop in De Telegraaf, 17-11-1926 avond, 5 en uit een telegram aan de Minister van 

Koloniën in Het Vaderland, 17-11-1926 ochtend, voorpagina. 
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koppen van de artikelen, maar ontbrak die relatie in de tekst.56 Was hier als 
gevolg van de voorafgaande gebeurtenissen sprake van vooringenomenheid 
bij de koppenschrijver?  

 

Figuur 3.2 Kop in Het Volk en De Tribune 

In Het Volk werd juist specifiek op de betrokkenheid van de communisten 
ingegaan. De krant beschuldigde de overheid ervan "alle onwelkom gebeuren 
in Javaasch sociaal leven" aan de communisten te wijten.57 De werkelijke 
oorzaak moest volgens de correspondent en partijgenoot gezocht worden in 
"den miserabelen ekonomischen toestand" en het repressieve beleid van het 
regime-Fock.58 Toch legde ook deze krant een deel van de schuld bij de 
communisten. De krant verweet hen de inlandse bevolking te lokken met de 
kreet "Indië los van Holland."59 De sociaaldemocraten zagen meer in "een 
stelselmatige ontwikkeling in samenwerking met de betere Hollandsche 
elementen." Bovendien waren ze van mening dat de zich communistisch 
noemende verzetsbeweging in Nederlands-Indië politiek en organisatorisch 
in de kinderschoenen stond. Vandaar de kop "Onnoozel kommunisme" 
boven dit redactionele artikel (figuur 3.2). Een kop die De Tribune twee dagen 
later ook plaatste boven hun reactie.60 Een merkwaardige opmaak, omdat de 
lezer eerst de hele tekst van Het Volk moest doorlezen voordat duidelijk werd 
dat dit een verweer was. Niet omdat er argumenten tegen de beweringen 
werden aangevoerd, maar doordat er een scheldkanonnade tegen de 
sociaaldemocraten volgde. 

Alhoewel onder andere de sociaaldemocraten verwachtten dat de nieuwe 
Gouverneur-Generaal een mildere koers zou varen, werden de opstandelin-
gen streng gestraft. Het Volk vond dat St. Helena een luxehotel was vergele-

 

56  Het Vaderland, 17-11-1926 ochtend, voorpagina en Het Vaderland, 17-11-1926 avond, 
voorpagina. 

57  Het Volk, 17-11-1926, voorpagina. 
58  Mr. dr. Dirk Fock (1858-1941) was van 1921-1926 Gouverneur-Generaal van Neder-

lands-Indië. Hij volgde de liberalere Johan Paul, graaf van Limburg Stirum (1873-
1948), op en werd op zijn beurt opgevolgd door de eveneens gematigde jhr. mr. dr. 
Andries Cornelis Dirk de Graeff (1872-1957). 

59  Het Volk, 15-11-1926, voorpagina. 
60  De Tribune, 17-11-1926, voorpagina. 
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ken bij het interneringskamp in Boven-Djigoel waar deze communisten 
werden opgesloten.61 In 1927 werd er nog een aantal keren in verschillende 
kranten over dit kamp geschreven, waarbij opvalt dat veel bladen dit een juiste 
manier vonden om communistische opstandelingen en agitators veilig, 
onschadelijk en onder toezicht op te bergen.62 

De Nieuwe Rotterdamsche Courant was van de liberale bladen het meest gedi-
versifieerd in zijn afwijzing van het communisme. Geweld werd het vaakst 
als argument gebruikt. In het feuilleton 'Bekentenissen van een vrouwelijke 
spion' beschrijft de hoofdpersoon uitvoerig de gruwelijke wreedheden van de 
Russische geheime dienst.63 Dit voorbeeld laat zien dat het sentiment in een 
krant niet alleen bepaald werd door nieuwsberichten en achtergrondartikelen. 
Alhoewel niet de redactie maar de auteur verantwoordelijk was voor de 
inhoud, zegt de keuze voor een feuilleton met een dergelijke inhoud toch iets 
over de gevoelens van de redactie. Daarbij moet niet vergeten worden dat in 
het interbellum de feuilletons een belangrijk bestanddeel van de dagbladen 
waren.64 Zeker in de kranten met een duidelijke politieke signatuur droegen 
ze ook een boodschap uit. 

Een thema dat niet alleen in de liberale kranten tot een negatief oordeel leidde 
was dat de communisten zich niet aan de parlementaire mores hielden en 
vaak zoveel medestanders op de publieke tribune wisten te krijgen dat er 
tumult ontstond. Vooral in deze periode ging het daarbij vaak over de 
chaotische toestanden in de Duitse Rijksdag.65 In de aanloop van de verkie-
zingen van 1927 drukte de Leeuwarder Courant vrijwel integraal een toespraak 
af van de liberale voorman mr. P.J. Oud (1886-1968).66 Hieruit werd duidelijk 
dat de liberalen zichzelf beschouwden als de hoeders van de parlementaire 
democratie. De kritiek van zowel communisten als fascisten op het falen van 
het parlement weerlegde Oud door erop te wijzen dat afschaffen of frustreren 
geen oplossing bood. Hij verwees daarbij naar de dictaturen in Rusland en 
Italië. De oplossing moest volgens hem komen van betere politici, meer 

 

61  Het Volk, 29-12-1926, 3. Boven-Djigoel lag afgelegen in het zuiden van Nieuw-
Guinea aan de rivier de Digoel, 450 km van de kust in tropisch oerwoud. 

62  Onder andere Algemeen Handelsblad, 11-01-1927 avond, 6. 
63  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19-12-1929 avond, 15. 
64  Behalve De Banier brachten alle landelijke bladen vrijwel dagelijks een feuilleton, soms 

zelfs twee wanneer er meerdere edities op dezelfde dag werden uitgebracht.  
65  Een van de vele voorbeelden is Middelburgsche Courant, 03-08-1925, 3. Onparlementair 

gedrag was geen aparte categorie bij de analyse van de artikelen. De mate waarin dit 
aanleiding was voor een negatief oordeel is daarom niet aan te geven. 

66  Leeuwarder Courant, 16-11-1926, 9. 
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aandacht voor staatsrecht en campagnes waarin partijen vertelden wat men 
wel van hen te verwachten had in plaats van het spuien van kritiek op 
anderen.67 

De Banier onderscheidde zich van de overige kranten door de onderwerpen 
communisme en communisten links te laten liggen.68 Kennelijk speelde in 
deze confessionele krant de controverse tussen het eigen geloof en het 
communistische atheïsme een veel minder belangrijke rol dan in de katholieke 
kranten. In de sociaaldemocratische dagbladen had het negatieve sentiment 
ten aanzien van de communisten vaak andere oorzaken dan bij de overige 
clusters. De sociaaldemocraten hadden er om politieke redenen baat bij om 
de communisten zwart te maken. 

3.3 Het oordeel over het fascisme 

Evenals in de voorafgaande periode werd er over het fascisme in ongeveer 
10% van de artikelen positief geoordeeld, terwijl de niet-communistische 
kranten vrijwel nooit positief over het communisme schreven.69 Er waren 
echter in het oordeel over het fascisme grote verschillen tussen twee groepen 
van dagbladen. De mening waarmee de katholieke, de liberale en de 
onafhankelijke dagbladen over het fascisme schreven was genuanceerder 
(vaak onbepaald en soms positief) dan die in de sociaaldemocratische en 
communistische kranten. Hoezeer communisten en sociaaldemocraten elkaar 
ook bestreden (zie volgende paragraaf), ze wezen het fascisme sterk af en 
schreven er nooit positief over (grafiek 3.1).70  

 

67  Zie ook § 6.4. 
68  Alhoewel er in de periode 1925-1930 van De Banier 726 edities verschenen, leverde de 

zoektermen voor communisme slechts 1 hit op. Dat is 1 ‰. Ter vergelijking voor de 
liberale bladen, die in veel andere opzichten op dit protestantse blad leken, was dat 
17 ‰ (zie e-bijlage § 5.1.9 tabel 5.1.22.). 

69  e-Bijlage § 5.2.2, grafiek 5.2.13. 
70  De afwijzing van het fascisme door de sociaaldemocraten en de communisten was 

zelfs nog sterker dan de afwijzing van het communisme door alle niet-commun-
istische dagbladen (vergelijk grafiek 3.1 met de rechter kolom in grafiek 5.2.13 in § 
5.2.2 van de e-bijlage). 
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Grafiek 3.1 Verschil in sentiment over het fascisme tussen twee groepen 
clusters  
Groep 1: de sociaaldemocratische dagbladen en De Tribune 
Groep 2: de RK, liberale en onafhankelijke dagbladen 

3.3.1 Het oordeel van de sociaaldemocraten en communisten 

De communisten en de sociaaldemocraten die elkaar op vele fronten be-
streden, waren vrijwel unaniem in hun negatieve oordeel over het commu-
nisme. De redenen daarvoor verschilden echter. In de sociaaldemocratische 
kranten werd vaak gewezen op geweld door fascisten en de dictatuur binnen 
het fascisme. Alhoewel de berichten in deze kranten vaak betrekking hadden 
op Italië, was dat zeker niet altijd het geval.71 Een voorbeeld van een artikel 
over Italië over zowel de dictatoriale tendens van het fascisme als geweld door 
fascisten bracht Het Volk begin 1925.72 De krant schreef dat de liberale 
ministers in het kabinet van Mussolini hun ontslag hadden aangeboden en 
dat daarna alle ministers waren afgetreden. Over de verdere stappen van 
Mussolini werden in het artikel alleen geruchten vermeld: "dat Mussolini een 
zuiver fascistisch kabinet zal vormen" en "zonder volksvertegenwoordiging 
aan het bewind zal blijven." Hiermee schetste de krant zonder zich op feiten 
te baseren een vanuit sociaaldemocratisch perspectief gezien negatief 
vooruitzicht. Een groot deel van het artikel werd in beslag genomen door 
berichten over geweld door fascisten bij demonstraties van voor- en 
tegenstanders. Dat hier sprake was van een algemener pijnpunt bij de 

 

71  32% van de artikelen over fascisme in de sociaaldemocratische kranten had direct 
betrekking op Italië, 24% op Nederland.  

72  Het Volk, 06-01-1925, 8. 
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journalist bleek uit de onduidelijke samenhang met het eigenlijke onderwerp, 
het aftreden van de ministers.  

Ter vergelijking volgen de reacties op dit incident in de liberale bladen. De 
Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef dat de liberale ministers waren afgetreden 
en gaf als reden de scherpere fascistische koers die Mussolini twee dagen 
eerder in een toespraak had aangekondigd.73 Het enige oordeel dat deze krant 
gaf was: "dat men aan de verzekering van officiële zijde dat de orde nergens 
verstoord was natuurlijk slechts beperkte waarde [kon] hechten." Het 
Vaderland liet het aftreden van de ministers onvermeld maar ging wel 
uitvoerig in op de toespraak van Mussolini en het enthousiasme waarmee 
deze door de fascisten in het parlement werd ontvangen.74 Het Algemeen 
Handelsblad nam van de liberale bladen het duidelijkst een standpunt in. Deze 
krant schreef: "Alles schijnt te wijzen op een herleving van het oude 
geweldstelsel.".75 

 

73  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 06-01-1925 avond, 5. Er werd niet vermeld dat er ook 
ministers van andere partijen zouden zijn afgetreden. 

74  Het Vaderland, 06-01-1925 avond, 5. 
75  Algemeen Handelsblad, 06-01-2016 avond, 5. 
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Ik keer terug naar de berichtgeving in 
de sociaaldemocratische dagbladen. 
Voorwaarts maakte een verbinding 
tussen de thema's 'geweld' en 'dicta-
tuur'. De krant schreef in een redacti-
oneel artikel dat de aanslag op 
Mussolini (acht dagen eerder) niet 
verwonderlijk was.76 "Het is het lot van 
schier alle tyrannen, onder de hand van 
een wreker der geschonden vrijheid te 
vallen." Ook andere dagbladen 
meenden dat het onvermijdelijk was 
dat een dictator risico loopt. Veel 
kranten gebruikten koppen met 'alweer 
een aanslag' of 'de vierde aanslag'. Op 
de dag van de aanslag was al bekend dat 
de dader een vijftienjarige jongen was 
en door de menigte gelyncht werd. De 
Telegraaf meldde dat zijn vader 
anarchist was.77 Het onderschrift bij dit 
voorpagina-artikel luidde "Anarchie: 
Zonder hem was ik de meester in 

Italië." Op de rest van de pagina stond niets over de aanslag. Wilde de redactie 
hiermee aangeven dat Mussolini de juiste man was om anarchie te 
voorkomen?  

De sociaaldemocratische kranten beperkten zich niet alleen tot het afkeuren 
van dictatuur en geweld. Voorwaarts deed in 1926 uitgebreid verslag van de 
toespraak die de socialistische voorman A.B. Kleerekoper (1880-1943) hield 
in de aanloop naar het 1 meifeest van 1926.78 Kleerekoper wees op "de stij-
gende oorlogszuchtigheid", waarbij hij Mussolini specifiek noemde en stelde 
daar het pacifisme en internationalisme van de arbeidsbeweging tegenover. 
Alleen een sterke arbeidersbeweging kon in zijn visie een tegenwicht vormen 
tegen de in vele landen opkomende fascistische volksbeweging die in de kaart 

 

76  Voorwaarts, 09-11-1926, voorpagina. 
77  De Telegraaf, 02-11-1926 avond, voorpagina en 04-11-1926 avond, voorpagina. 
78  Voorwaarts, 26-04-1926, 7. A.B. Kleerekoper was tevens de auteur van de column 

'Oproerige krabbels' die tussen 1918 en 1933 vrijwel dagelijks in Het Volk verscheen. 
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gespeeld werd door "de ontzettende werkloosheid die de wereld teistert."79 
Het socialistische antwoord daarop was "méér organisatie in de kapitalistische 
productiewijze!". In het redactionele artikel op de voorpagina van dezelfde 
krant opende de tweede alinea met "Wij zijn democraten, aanhangers van het 
parlementair stelsel".80 De tegenstellingen werden hiermee benadrukt. 
Tegenover dictatuur stelden de sociaaldemocraten parlementaire democratie 
en tegen krachtig nationalisme, pacifistisch internationalisme. Wat niet belicht 
werd, was dat ook de fascisten de productiewijze wilden reorganiseren, maar 
dan zonder het kapitalisme te vernietigen. 

Anders dan in de sociaaldemocratische kranten werd het fascisme in De 
Tribune zelden in verband gebracht met dictatuur. Het fascisme werd princi-
pieel verworpen en daarom was de oproep tot een gezamenlijke strijd ertegen 
een regelmatig terugkomend thema. Het betrof niet alleen fascisme. Een 
typerend voorbeeld is te vinden op de voorpagina van de krant van 
4 september 1926. Ter gelegenheid van de Internationale Jeugddag drukte de 
krant het Manifest der Communistische Jeugd-Internationale af.81 Hierin 
werd gepleit "voor den strijd tegen den oorlog, het fascisme en de econo-
mische ellende" maar ook voor het vormen van een eenheidsfront met de 
sociaaldemocraten. Die laatste oproep zou gedurende de hele rest van het 
interbellum nog vaak herhaald worden en buiten Nederland soms ook tot 
resultaat leiden.  

Onder het kopje "Terreur" werden de fascisten nader omschreven. Het waren 
bandieten die in vele landen de "revolutionairen opmarsch van het 
proletariaat [trachten] te verhinderen." Dit maakte de fascisten tot de aarts-
vijanden van de communisten. Omgekeerd was dat trouwens ook het geval. 
Dat had een merkwaardig gevolg, want in de loop van het interbellum werd 
het predicaat 'fascist' in de communistische bladen steeds meer gebruikt voor 
iedereen die het streven van de communisten in de weg stond. Ook 
tegenstanders die door de contemporaine, niet-communistische pers en latere 
historici niet als fascisten werden gezien, trof dit lot.82 Hiermee werd 'fascist' 
een algemeen scheldwoord en werd de relatie met fascisme als verschijnsel 
deels verbroken. Een voorbeeld uit 1930 is een artikel onder de kop "VOOR 

HET REVOLUTIONAIRE EENHEIDSFRONT."83 Het was een verslag van een ver 

 

79  Kleerekoper noemde als landen waar het fascisme opkwam: Spanje, Frankrijk, België, 
Engeland en Nederland, maar niet Duitsland. 

80  Voorwaarts, 26-04-1926, voorpagina. 
81  De Tribune, 04-09-1926, voorpagina. 
82  Waaronder de sociaaldemocraten, zie § 6.3.2. 
83  De Tribune, 27-06-1926, voorpagina. 
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gadering in Amsterdam. Al in de eerste alinea ging het over "de rol van de 
sociaaldemocraten als sociaal-fascisten." Verderop was sprake van "de 
ontwikkeling van de bourgeoisie naar steeds openlijker fascistische 
methodes." En aan het einde riep een spreker uit dat er geen andere keuze 
was dan communisme of fascisme.  

Het gebruik van 'fascist' als algemeen scheldwoord was geen puur Nederlands 
verschijnsel, het ging uit van de Sovjet-Unie en Komintern.84 Evenmin 
beperkte het zich tot de hier besproken periode. In tegendeel, naarmate het 
interbellum vorderde kwam het steeds vaker voor. Deze inflatie van het 
begrip 'fascisme' in de communistische kranten had onder andere tot gevolg 
dat 'fascist' en 'fascisme' in communistische kranten haast niet meer in neu-
trale zin gebruikt konden worden. Hoe dit een juiste sentimentanalyse kan 
bemoeilijken laat het volgende voorbeeld zien. In De Tribune verscheen in een 
reactie op de aankondiging op de nieuwe arbeidswetten in Italië een artikel 
onder de kop "ALLE „LUIAARDS” ZULLEN UIT ITALIE VERDWIJNEN."85 Het 
artikel vermeldde dat "de Groote Raad van de fascistische partij" de volgende 
dag een wet zou ondertekenen die bepaalde dat luiheid zou worden bestraft. 
Dat het artikel over fascisten ging, is duidelijk. Het sentiment werd echter niet 
veroorzaakt door een oordeel over de nieuwe wet. Dat kwam voort uit de 
tussen haakjes staande toevoeging van de redactie dat "rijke leegloopers in 
Italië nog steeds welkome gasten [zouden] blijven. „Luiaards" [vond] men 
alleen onder de arbeidersklasse." Uiteraard was dat niet de strekking van de 
fascistische wetgeving. Hier werd het communistisch principe van 
klassenonderscheid gebruikt om een tegenstander zwart te maken. En dat 
ook nog eens naar aanleiding van een onderwerp waartegen de rechtgeaarde 
communist nauwelijks bezwaar zou kunnen maken.  

3.3.2 Het oordeel van de overige clusters 

Vooral de mate waarin de katholieke, de liberale en de onafhankelijke pers in 
onbepaalde termen over het fascisme schreef valt op (grafiek 3.1).86 In dit 
opzicht verschilden deze dagbladen sterk van de sociaaldemocratische en 
communistische pers die vooral in negatieve zin over het fascisme schreven. 
De verschillen worden nog groter wanneer alleen gekeken wordt naar 
berichten over het fascisme in Italië.  

 

84  Aan "alle Comintern-partijen werd het consigne [gegeven sociaaldemocraten] als 
'sociaal-fascisten' te betitelen."  Ger Verrips, Dwars, duivels en dromend, 18.  

85  De Tribune, 05-01-1927, achterpagina. 
86  De Banier besteedde in deze periode zo weinig aandacht aan het fascisme dat geen van 

de willekeurig geselecteerde artikelen daarop betrekking had. 
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Grafiek 3.2 Verschil in sentiment over het fascisme in Italië tussen 
dezelfde groepen clusters  

 Groep 1: de sociaaldemocratische dagbladen en De Tribune 
Groep 2: de RK, liberale en onafhankelijke dagbladen 

De sociaaldemocraten en communisten zijn in 92% van de artikelen negatief 
over het fascisme in Italië, terwijl de overige clusters in meer dan 28% positief 
en slechts in 22% van de artikelen negatief zijn (grafiek 3.2). Om deze 
verschillen te illustreren gebruik ik een weergave van een redevoering van 
Mussolini in Het Centrum.87 Mussolini sprak onder andere, zoals de subkop in 
hoofdletters vermeldde, over de versterking van "DE OORLOGSMACHT TE 

LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT." Hij gebruikte ferme taal en sprak 
neerbuigend over de oppositie. De artikeltekst was uitsluitend een ingekorte 

 

87  Het Centrum, 28-05-1927, voorpagina. 
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weergave van Mussolini's woorden. Het enige wat op een mening zou kunnen 
duiden was het woord 'oorlogsmacht' in de kop, want in het artikel was alleen 
sprake van een "versterking van de bewapening". Van een echt sentiment was 
geen sprake. Het verschil met de reactie in Het Volk op dezelfde toespraak is 
opvallend. Die krant gaf de woorden van Mussolini juist niet weer, maar 
schreef erover: "Nu Mussolini, in plaats van brood, aan zijn volk de 

boodschap van den oorlog brengt."88 
Deze negatieve woorden wer-den nog 
versterkt door de er direct naast 
staande spotprent (figuur 3.4) die bij 
een artikel over hetzelfde onderwerp 
hoorde. 

Het vrijwel zonder commentaar 
weergeven van toespraken van 
Mussolini of door de fascistische pers 
gepubliceerde artikelen kwam vaker 
voor. Door de plaatsing en de koppen 
wekte deze aanpak regelmatig de 
indruk dat de redactie met de inhoud 
instemde en dus positief over het 
fascisme oordeelde. Zo plaatste De Tijd 
een rede van de Duce links op de 

voorpagina onder de kop "DE TOEKOMST VAN HET FASCISME."89 Hier werd 
het positieve effect juist versterkt door een afbeelding van een triomfantelijk 
kijkende Mussolini in uniform. 

Het zonder commentaar weergeven van toespraken en afbeeldingen met een 
positieve uitstraling was niet de enige oorzaak van het vaak voorkomende 
positieve sentiment. Berichten dat Mussolini's politiek de staatsfinanciën op 
orde had gebracht en de lire had gestabiliseerd, werden positief beoordeeld.90 
De correspondent van het Handelsblad schreef ook over andere onderwerpen 
in positieve zin over de fascistische regering. Van zijn hand is een lang artikel 
met als kop "ZONDEBOKKEN EN... ZONDEGEITEN."91 Hij vertelde hierin op 
grappige wijze over de strijd van de fascistische regering tegen de geiten die 
op het platteland al sinds mensenheugenis veel schade veroorzaakten. De 

 

88  Het Volk, 27-05-1927 avond, 5. 
89  De Tijd, 28-10-1930 ochtend, voorpagina. Vergelijkbare voorbeelden zijn o.a.: 

Algemeen Handelsblad, 22-09-1926 avond, 6; Het Vaderland, 30-10-1927 avond, 5. 
90  Algemeen Handelsblad, 28-02-1927 avond, 17 en 30-12-1927 ochtend, 8. 
91  Algemeen Handelsblad, 03-03-1927 avond, 5. 
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teneur van het verhaal was dat er eindelijk een overheid was die dit probleem 
durfde aan te pakken. Dat gold niet alleen voor de overlast die geiten gaven, 
de kranten schreven bijvoorbeeld ook in positieve zin over de buitenlandse 
politiek en de verbeterde wetgeving, economie en infrastructuur.92 

De katholieke, liberale en onafhankelijke bladen schreven vaak ook in nega-
tieve zin over het Italiaanse fascisme. Belangrijke thema's waren geweld (in 
de vorm van terreur of het dreigen met militair ingrijpen) en dictatuur. Over 
het eerste onderwerp werd in de kranten van alle clusters zo nu en dan ge-
schreven. De buitenlandredactie van De Tijd uitte, anders dan Het Centrum, 
juist bezorgdheid over de Italiaanse plannen voor de uitbreiding van het 
militaire apparaat en het frustreren van de pacifistische acties van de Vol-
kenbond.93 Dictatuur was een onderwerp dat vooral de liberale kranten zor-
gen baarde. De Nieuwe Rotterdamsche Courant constateerde dat er sprake was 
van "een volledige ontvoogding van de kiezers voor de volksvertegenwoor-
diging."94 Het Algemeen Handelsblad schreef dat het onderdrukken van elke 
oppositie en afwijkende meningen onvermijdelijk moest leiden tot aanslagen, 
zoals die op de koning.95  

In deze periode waren de verschillen tussen de liberale en de onafhankelijke 
dagbladen, voor zover het hun oordeel over het fascisme betrof, klein. In 
meer dan de helft van de artikelen waarin het fascisme ter sprake kwam werd 
hierover helemaal geen oordeel gegeven. Wel schreven de liberale dagbladen 
vaker dan de onafhankelijke kranten artikelen waarin ze aangaven dat het 
goed ging onder het fascistische regime in Italië.96 Het Vaderland roemde in 
een terugblik op vijf jaar fascisme in Italië de internationale politiek, de 
maatschappelijke en staatkundige hervormingen en de verbeteringen van de 
infrastructuur.97 Het Algemeen Handelsblad uitte bewondering voor de 
financiële politiek van Mussolini.98 De onafhankelijke kranten benadrukten 
juist vaker dat er angst was voor het fascisme. Zo plaatste het Rotterdamsch 
Nieuwsblad een artikel met als kop "Als Mussolini niet ingrijpt, grondvesten 

 

92  Bijvoorbeeld in Het Vaderland, 13-10-1927, 5. 
93  O.a. De Tijd, 08-04-1926, 5 en 28-05-1927, 5. 
94  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11-11-1927 avond, 5. 
95  Algemeen Handelsblad, 13-04-1928 avond, 5. 
96  In de liberale dagbladen kwam dit thema in 11% van de artikelen waaraan een thema 

verbonden werd voor. Bij de onafhankelijke kranten was dat slechts 3%. 
97  Het Vaderland, 13-10-1927, 5. Het positieve beeld ontstond door het na elkaar weer-

geven van de mening van fascistische partij en een opsomming die werd overge-
nomen uit Times, van zaken waarin de regering succesvol was geweest. 

98  Algemeen Handelsblad, 28-02-1927 avond, 17. Iedereen wist volgens de journalist dat de 
woorden van Mussolini de redding waren van de lire. 
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zijn volgelingen een terreur."99 Hieruit bleek niet alleen angst voor fascisten, 
maar ook dat de journalist meer vertrouwen had in de persoon van Mussolini 
dan in zijn aanhang. Dat strookt met het algemene beeld dat Mussolini in 
deze periode een goede pers had.100  

In deze periode had ongeveer 18% van de artikelen over het fascisme 
betrekking op Nederland.101 Het ging daarbij echter lang niet altijd over de 
fascisten maar ook over gebeurtenissen of bijeenkomsten hier te lande 
waarbij het fascisme in het algemeen aan de orde kwam. Een voorbeeld is een 
verslag van een bijeenkomst in Amsterdam van de 'christelijk-historische 
jongerengroepen'.102 In de rede over "Gezag en Vrijheid" die in het artikel de 
meeste aandacht kreeg, uitte de spreker zijn zorgen over het parlementaire 
stelsel. Dit was een onderwerp dat in deze periode nogal in de belangstelling 
stond.103 De spreker verzette zich tegen de oplossing van het fascisme omdat 
die net zo despotisch zou zijn als het despotisme van "de volle 
medezeggenschap van het volk." Toch waren er in Nederland in de periode 
1925-1930, zowel gelijktijdig als opeenvolgend, wel degelijk fascistische 
bewegingen.104 In de katholieke, de liberale en de onafhankelijke pers was 
vooral aandacht voor de interne en onderlinge strijd. De toon van de 
berichten daarover was over het algemeen neutraal.105 Nergens werd het 
Nederlandse fascisme als een groot gevaar voor Nederland afgeschilderd; het 
werd soms zelfs gebagatelliseerd.106 Veel indruk zal de berichtgeving over het 
Nederlandse fascisme daarmee niet gemaakt hebben, want zowel de 
frequentie waarmee erover geschreven werd als het belang van de thema's 
was laag. 

3.3.3 De jaren 1926 en 1927  

De verschillen tussen 1926 en 1927 waren opvallend. In 1926 werd er vaker 
over het fascisme geschreven dan in 1927 en waren die artikelen ruim twee 

 

99  Rotterdamsch Nieuwsblad, 19-11-1926, voorpagina. 
100  Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, 152 en 204. 
101  e-Bijlage § 5.1.6.2, tabel 5.1.12. 
102  Nieuwsblad van het Noorden, 08-05-1928, 6. 
103  Zie ook § 6.4. 
104  Wim Zaal, De Nederlandse fascisten (Amsterdam 1973) 28-74. 
105  Onder andere: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27-03-1925 ochtend, 2, 

Het Vaderland, 25-04-1926 ochtend, voorpagina en 
Leeuwarder Courant, 14-06-1926, 5. 

106  O.a. De Telegraaf, 03-04-1924 avond, 5. In Nederland schreeuwde het fascisme "noch 
maar met een piepstemmetje" (toespraak van H. Vliegen, de voorzitter van de 
SDAP). 
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keer zo vaak negatief dan in 1927 het geval was.107 Al eind 1925 begint het 
aantal negatieve berichten over het fascisme te stijgen. Die stijging werd niet 
veroorzaakt door een bepaalde gebeurtenis. Begin 1926 zagen meerdere 
buitenlandredacteuren het fascisme als een algemeen gevaar. Het Volk, riep 
op tot strijd tegen het fascisme, omdat "Een beteekenend deel van Zuid- en 
Zuid-Oost Europa: Italië, Hongarije, Spanje, Griekenland, […] door een 
fascistische vloedgolf [werd] geteisterd."108 De journalist wees naar Mussolini 
als voorbeeld waaraan kleinere dictators zich graag spiegelden.  

De buitenlandredacteur van het Algemeen Handelsblad zag dat anders.109 Hij zag 
een algemener probleem: niet personen, samenzweerders of complotten, 
"maar de slechte organisatie van het parlementaire systeem dat meer en meer 
onmachtig en onvruchtbaar wordt" was volgens hem de oorzaak. De Telegraaf 
betrok het gevaar voor fascisme vanwege de al maanden durende 
kabinetscrisis juist wel op Nederland.110 Meer en ander onderzoek is nodig 
om na te gaan of uiteenlopende ontwikkelingen in meerdere Europese landen 
een minihype over fascisme ontketenden. Daarbij zou ook gekeken moeten 
worden of misschien de angst voor de verbreiding van het fascisme 
journalisten in binnen- en buitenland op zoek deed gaan naar soortgelijke 
verschijnselen elders. Een angst die mogelijk samenhing met de oproep tot 
strijd tegen het fascisme van de sociaaldemocraten en communisten, die het 
leeuwendeel van de negatieve berichtgeving voor hun rekening namen.111 In 
1927 werd er plotseling weer minder negatief en zelfs vaker positief over het 
fascisme geschreven. De positieve berichten kwamen vooral uit Italië. Dat 
begon al direct aan het begin van het jaar, toen Mussolini demonstraties tegen 
het buitenland verbood.112 Een maand later volgde er goed economisch 

 

107  e-Bijlage § 5.2.9, grafieken 5.2.37 en 5.2.38. Van 1926 naar 1927 daalde het aantal 
artikelen over het fascisme met bijna 29%. 

108  Het Volk, 20-01-1926, achterpagina. 
109  Algemeen Handelsblad, 30-01-1926 avond, 17.  
110  De Telegraaf, 13-02-1926 avond, 5. Op de voorpagina stond een lang artikel van de 

hand van de van oorsprong Duitse journalist en schrijver Maximilian Harden (1861-
1927), dat uiterst negatief was over Mussolini. 

111  In de steekproef van 1926 stond 51% van de artikelen met een negatief sentiment ten 
aanzien van fascisme in sociaaldemocratische of communistische dagbladen. 

112  Het Vaderland, 06-01-1927ochtend, 2.  
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nieuws.113 In oktober begonnen de dagbladen de balans op te maken van vijf 
jaar fascistisch bewind. Ook dat resulteerde in positieve berichten.114 

 

 

 

113  Algemeen Handelsblad, 28-021927 avond, 17. 'Iedereen weet volgens de auteur dat de 
woorden van Mussolini de redding waren van de lire'.' 

114  O.a. Het Vaderland, 13-10-1927 avond, 5. De onderkop van het betreffende artikel 
luidde: "Een overzicht van wat er gepresteerd is." In het jaaroverzicht in het Algemeen 
Handelsblad, 30-12-1926 ochtend, 8 werd al het goede economische nieuws uit Italië 
nog eens samengevat. 
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4 1931-1937, de aandacht verschuift naar het fascisme  

4.1 Drie onderwerpen trekken de aandacht 

De jaren 1931-1937 kenmerkten zich door politieke ontwikkelingen die tot 
gevolg hadden dat de dagbladen in de laatste vijf jaar van die periode veel 
vaker over het fascisme gingen schrijven dan in eerdere jaren het geval was.1 
De verschillen per jaar waren echter groot, vooral doordat de aandacht voor 
het fascisme in de jaren 1933 t/m 1937 veel groter was dan in de twee eerste 
jaren. De aandacht voor het communisme steeg minder sterk en verliep 
vlakker. Er was meer aan de hand met de aandacht. De dagbladen richtten 
zich in die jaren als altijd op die plaatsen waar werkelijk iets gebeurde en op 
onderwerpen die door de lezers als dichtbij ervaren werden.2 In deze periode 
waren er drie onderwerpen die te maken hadden met communisme en/of 
fascisme die bijzondere aandacht kregen. Ik noem ze in de mate waarin erover 
geschreven werd. Als eerste waren er de ontwikkelingen in Duitsland. Deze 
vormden vooral in 1932 en 1933 een van de belangrijkste nieuwsthema's. 
Aanvankelijk ging het daarbij om de politieke impasse, maar later kwam de 
nadruk steeds sterker te liggen op de opkomst van de nationaalsocialisten, de 
machtsovername door de nazi's en de Rijksdagbrand.3 Vanaf 1935 was er in 
de katholieke kranten veel aandacht voor de strijd tussen de kerk en de nazi's.  

Een tweede belangrijk onderwerp was de Burgeroorlog in Spanje. In 1936 
begon in Spanje een gewapende strijd tussen de democratisch gekozen rege-
ring van het Spaanse Volksfront en de volgelingen van generaal Franco, die 
met een groep ontevreden officieren een staatsgreep pleegde. De propagan-
daoorlog die hiermee samenhing was tot in de Nederlandse pers merkbaar, 
waardoor de verre strijd ook in Nederland veel aandacht kreeg. Tenslotte trok 
ook de oprichting van de NSB de aandacht. Daarmee ontstond er eind 1932 
in Nederland een fascistische organisatie die snel meer aanhang kreeg dan de 
eerdere, altijd ruziënde groeperingen. Er was binnen de gevestigde politiek 
vrijwel onmiddellijk een uit angst voortkomende weerstand tegen deze 
nieuwe partij.4 Dit leidde onder andere tot een verbod voor ambtenaren om 

 

1  e-Bijlage § 5.1.3, grafiek 5.1.26.  
2  In dit opzicht is er in de media weinig veranderd. Sjoerd de Jong schrijft hierover in 

'Vandaag nieuws, morgen vergeten'. NRC Handelsblad, Media, 26-05-2015, C3. 
3  Zoals eerder aangegeven wordt er in de analyses geen onderscheid gemaakt tussen 

fascisme en nationaalsocialisme. Meer over het gebruik van deze termen gedurende 
het interbellum in § 6.4. 

4  Slaa, te, en Klijn, De NSB, 245; Gijsenbergh, Democratie en gezag, 112 en 163; Huberts, 
In de ban van een beter leven, 107. 
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lid te zijn van de NSB. Zoals later duidelijk zal worden, deed de pers, die 
voordien vrijwel geen aandacht had voor het fascisme in Nederland, neutraal 
verslag of nam afhankelijk van de signatuur een standpunt over de NSB in. 

De genoemde drie onderwerpen, namelijk de opkomst van het nationaalso-
cialisme in Duitsland, de oprichting van de NSB en de Spaanse Burgeroorlog, 
worden in de volgende paragrafen behandeld. Daarbij krijgen vooral de 
redenen voor de sentimenten en de verschillen tussen de dagbladen aandacht. 
De Spaanse Burgeroorlog komt daarbij als laatste. Ten eerste omdat er enige 
samenhang is tussen de opkomst van de nazi's in Duitsland en de NSB in 
Nederland. Een tweede reden is dat de behandeling van de Spaanse 
Burgeroorlog een op zichzelf staande casestudy is om de verschillen tussen 
de dagbladen te illustreren. 

4.2 Duitsland, roerige jaren en opkomst van het 
nationaalsocialisme  

In de berichtgeving over Duitsland vormde de periode 1931-1937 geen 
eenheid. Zowel voor het sentiment waarmee als de mate waarin er over het 
nationaalsocialisme geschrevene werd zijn er twee deelperiodes te onder-
scheiden.5 In de jaren 1931 en 1932 was het sentiment 'onbepaald' ruim 51%. 
Dat is opmerkelijk, want voor de hele periode 1931-1937 en alle landen was 
dat maar 39%. Specifieker en andersoortig onderzoek zou kunnen uitwijzen 
of dit kwam doordat veel kranten een afwachtende houding aannamen. Het 
lijkt erop, want nadat Hitler de macht had overgenomen, daalde het 
percentage 'onbepaald' naar 30% en stegen zowel positief als negatief. In deze 
tweede deelperiode werd vaker een oordeel gegeven en leken de kranten hun 
positie ten aanzien van het Duitse nationaalsocialisme bepaald te hebben. 
Ook voor wat betreft de aandacht voor het Duitse nationaalsocialisme 
verschillen de deelperiodes van elkaar. In 1931 en vooral 1932 was de 
aandacht aanzienlijk groter dan in de latere jaren. Er waren echter zowel in 
het sentiment als voor de aandacht grote verschillen tussen de dagbladen en 
clusters van dagbladen.6 Ik bekijk de deelperioden eerst apart en maak daarna 
een vergelijking. 

 

5  e-Bijlage 5.2.3, grafieken 5.2.18 en 5.2.19; Aangezien deze paragraaf over Duitsland 
gaat, zal in de tekst steeds sprake zijn van 'nationaalsocialisme', de Duitse variant van 
het fascisme. In de grafieken wordt, zoals steeds, 'fascisme' gebruikt. 

6  e-Bijlage § 5.2.3, tabellen 5.2.9, 5.2.10 en 5.2.11. 
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4.2.1 De jaren 1931 en 1932 

Het nationaalsocialisme en communisme in Duitsland kon in de eerste jaren 
van de periode 1931- 1937 rekenen op veel aandacht in de Nederlandse pers.7 
1932 vormde voor de berichtgeving over Duitsland een uitzonderlijk jaar. De 
piek van het aantal artikelen over het nationaalsocialisme ontstond onder 
andere doordat er vier landelijke verkiezingen waren waarin de nazi's een rol 
speelden. In maart en april waren er verkiezingen voor de Rijkspresident en 
beide keren was Hitler kandidaat. Hij werd in april verslagen door de zittende 
Rijkspresident Von Hindenburg. Daarna waren er in juni en november 
verkiezingen voor de Rijksdag waarbij de nazi's steeds belangrijker werden.  

De Duitse politiek bevond zich in een impasse. In de volksvertegenwoordi-
ging waren partijen het vooral met elkaar oneens. Aan het begin van het jaar 
overleefde de regering een motie van wantrouwen met een kleine meerder-
heid die niet gebaseerd was op inhoudelijke overtuiging maar op politiek 
tactische overwegingen. Dat de vrijwel voltallige Rijksdag het klaarspeelde om 
unaniem de data voor de presidentsverkiezingen vast te stellen, werd door de 
buitenland reporter van het Algemeen Handelsblad dan ook "een zeldzaam 
wonder" genoemd.8 Dit omdat de herbenoeming of opvolging van Von 
Hindenburg eerder een zodanig politiek struikelblok bleek te zijn dat de 
president zelf verzocht van een parlementaire beslissing af te zien om de weg 
vrij te maken voor een referendum.9  

Enkele maanden later viel de regering Brüning en waren er weer verkiezingen. 
De nazi's behaalden een overwinning (37,3% van de stemmen) maar er kwam 
geen coalitie die op een meerderheid berustte, waardoor de uitslag weinig 
hoop gaf op een betere politieke situatie. Deze nieuwe politieke stagnatie 
werd door de Leeuwarder Courant als gevaarlijk beoordeeld.10 De journalist was 
vooral negatief over de bedoelingen en weinig constructieve houding van de 
nazi's. En inderdaad, op 13 september al meldde de Limburger Koerier dat de 
Rijksdag opnieuw ontbonden was.11 In het bericht werd de rol die Goering, 
de voorzitter van de Rijksdag, daarbij speelde afgeschilderd als vals spel. De 
ernst van de situatie werd onderstreept met: "Wat met zoo veel moeite en na 

 

7  De aandacht voor het fascisme in Duitsland was in 1932 meer dan vijf keer zo hoog 
als in 1931. De aandacht voor het communisme ruim drie keer. In de jaren daarna 
daalde de aandacht langzaam weer. e-Bijlage § 5.2.3, grafiek 5.2.19. 

8  Algemeen Handelsblad, 27-02-1932, voorpagina. 
9  Algemeen Handelsblad, 13-01-1932, voorpagina. 
10  Leeuwarder Courant, 13-08-1932, voorpagina. 
11  Limburger Koerier, 13-09-1932. Voorpagina. 'gemakt' is een originele zetfout. 
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zooveel bloedvergieten was tot stand gekomen, is weer ongedaan gemakt." 
De uitslag van de verkiezingen van begin november bood geen oplossing. De 
nazi's zakten iets terug maar bleven een factor die niet genegeerd kon worden. 
Hitler frustreerde een werkbare oplossing door te weigeren mee te werken 
aan een meerderheidscoalitie. Hij kwam met de onmogelijke eis: "dat de 
rijkspresident een kabinet zal benoemen met Hitler aan het hoofd, zonder 
van tevoren overleg met de partijen te plegen."12  

Zoals gezegd schreven de dagbladen in deze twee jaren vaak over het Duitse 
nationaalsocialisme zonder er een oordeel over te hebben. Er waren echter 
grote verschillen. Zoals bijvoorbeeld tussen de liberale kranten Het Vaderland 
en het Algemeen Handelsblad die beide frequent over Duitsland schreven.13 Het 
meest opvallende verschil is dat Het Vaderland als enige van de liberale 
dagbladen soms positieve geluiden over het nationaalsocialisme liet horen. 
De kern van vrijwel al die berichten was dat Hitler langs legale weg naar de 
macht streefde en dat hij zijn volgelingen in toom zou weten te houden.14 Het 
Algemeen Handelsblad schreef bijna twee keer zo vaak als Het Vaderland in 
negatieve termen over het Duitse nationaalsocialisme. Dat is opvallend, 
omdat deze krant over het algemeen terughoudend was in het geven van een 
oordeel. In beide kranten kwamen daarbij de thema's 'fascistisch geweld' en 
'strijd tussen communisten en fascisten' vaak voor. In het Algemeen Handelsblad 
werd het negatieve sentiment tevens veroorzaakt door de thema's 
'partijdictatuur' en 'antiparlementair', die bij Het Vaderland vrijwel afwezig 
waren.  

Ook Het Volk schreef vaak over de Duitse nationaalsocialisten. De krant was 
overwegend negatief over deze groepering en keurde naast geweld ook de 
antiparlementaire houding van de nazi's af. De verschillen tussen de dag-
bladen die minder regelmatig over het nationaalsocialisme in Duitsland 
schreven waren groot. Het aantal artikelen waarin geen oordeel werd uitge-
sproken was iets groter dan dat waarin het oordeel negatief was. Het meest 
voorkomende thema was 'geweld'. Zelfs De Banier, die sensatie schuwde, 
schreef hierover, maar wel onder de veel gematigd klinkende kop 'Een inci-
dent by de stemming over de motie tegen Loebe en Hindenburg'.15 De dag-

 

12  Het Vaderland, 24-11-1932, 5. 
13  Het Vaderland, het Algemeen Handelsblad en Het Volk waren de dagbladen die het 

frequentst over het Duitse nationaalsocialisme schreven.  
14  Bijvoorbeeld: Het Vaderland, 29-12-1931 avond, 5, 'HITLER BEHOEFT GEEN STAATS-

GREEP TE WAGEN ' en Het Vaderland, 10-09-1932 avond, 5, 'Hitler betuigt 't parlemen-
tarisme opnieuw zijn trouw'. 

15  De Banier, 27-02-1932, voorpagina. 
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bladen schreven in de jaren 1931 en 1932 ook over de communisten in 
Duitsland, vaak zelfs in dezelfde artikelen als waarin er over de nazi's werd 
geschreven. Wanneer De Tribune buiten beschouwing wordt gelaten, werd er 
ook hierover in meer dan de helft van de artikelen geen duidelijk oordeel 
gegeven.16 Dat is opvallend, omdat over het algemeen het negatieve sentiment 
ten aanzien van het communisme overheerste.17  

4.2.2 Van 1933 tot en met 1937 

Dat er ook in 1933 vaak over Duitsland geschreven werd en vooral de nati-
onaalsocialisten in het nieuws waren, wekt geen verbazing. De Rijksdagbrand, 
het aan de macht komen van de NSDAP en de grote rede van Hitler op 17 
mei trokken ruime aandacht.18 Vooral de eerste gebeurtenis had tot gevolg 
dat veel artikelen in 1933 betrekking hadden op zowel de communisten als 
de nationaalsocialisten. In de jaren na 1933 nam de aandacht voor de 
gebeurtenissen in nazi-Duitsland gestadig af, maar wanneer de dagbladen 
erover schreven namen ze vaker dan in de jaren 1931 en 1932 een standpunt 
in.19 Vooral wanneer artikelen over de nazi's gingen, werd er vaker dan 
voorheen een oordeel over uitgesproken. Gemiddeld werd er vaker dan 
voorheen in positieve termen over de nazi's geschreven. De onafhankelijke 
kranten deden dat het frequentst, de communistische het minst.20 Alhoewel 
dit in getallen niet is aan te tonen, waren factoren die hierbij een rol speelden 
als volgt: dat de nazi's de regerende macht waren geworden, dat er meer 
politieke stabiliteit en rust en dat er minder geweld was. De drie laatste fac-
toren waren waarschijnlijk ook de oorzaak voor de afnemende aandacht voor 
de gebeurtenissen in Duitsland. In vergelijking met de jaren 1931 en 1932 
waren de verschillen tussen de dagbladen zowel over het algemeen als binnen 
de clusters kleiner.21  

Met name de katholieke dagbladen waren duidelijker dan in de twee eerdere 
jaren vaker negatief over de Duitse nationaalsocialisten. Verreweg de 
belangrijkste reden was de controverse tussen de nazi's en de rooms-
katholieke kerk, waarover vooral in 1935 en 1936 regelmatig geschreven 

 

16  e-Bijlage § 5.2.3, tabel 5.2.11. 
17  e-Bijlage § 5.2.3, grafiek 5.2.15. 
18  Van de zestien voor deze periode geanalyseerde dagbladen, besteedde alleen De 

Graafschap-bode geen aandacht aan Hitler's rede. 
19  e-Bijlage § 5.2.3, grafiek 5.2.19, tabel 5.2.9 en tabel 5.2.11. 
20  e-Bijlage § 5.2.3, tabel 5.2.10. 
21  De sociaaldemocratische en communistische dagbladen niet meegerekend was de 

spreiding voor 'negatief' en 'onbepaald' in de jaren 1931 en 1932 61 en 61 procent-
punten, en in de jaren 1933-1937 42 en 38 procentpunten. 
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werd.22 Aanvankelijk schreef met name De Tijd zo nu en dan zelfs positief 
over de nazi's. Hiermee vervolgt de krant de eerder beschreven afwachtende 
houding uit de jaren 1931 en 1932. Het dagblad volgde hiermee de houding 
van de katholieke kerk in Duitsland, die de nazi's na de machtsovername het 
voordeel van de twijfel gunden.23 Alhoewel er in juli 1933 tussen Duitsland 
en het Vaticaan een concordaat werd gesloten waarin de verhoudingen tussen 
kerk en staat geregeld waren, ontstonden er al in 1934 spanningen. De 
belangrijkste twistpunten waren de invloed op de jeugdbeweging, het 
beperken van de persvrijheid en het antisemitisme.24 Dit waren ook de 
thema's die in de Nederlandse katholieke pers in 1935 en 1936 aanleiding 
gaven voor negatieve berichten.  

Een fundamenteler punt van kritiek dat in Nederland aandacht kreeg, was de 
controverse tussen de katholieke leer en de nazi-ideologie. Het betrof zowel 
het heidense karakter van het nationaalsocialisme als het materialisme en de 
rassenleer. Vaak werden deze thema's vervlochten, zoals op 2 mei 1936 in het 
Limburgsch Dagblad in een artikel onder de kop: "Een tempel van het modern 
heidendom. Een kapel voor den „Duitschen Mensch” De opvoeding in de 
wereldbeschouwing van het Nationaal-Socialisme."25 Wandaden tegen 
katholieke geestelijken en gelovigen was een andere vaak terugkerende reden 
voor negatieve berichtgeving; een thema dat in de katholieke bladen ook in 
de berichtgeving over de Spaanse Burgeroorlog prominent aanwezig was.26 
Men trok daarbij soms fel van leer: "DE HEL DER DUITSCHE 

GEVANGENKAMPEN Barbaarsche martelingen van vooraanstaande katholie-
ken BLOEDDOORDRENKTE ROZENKRANS".27  

Geen van deze thema's laat naar mijn mening de achterliggende oorzaak van 
de controverse zien, namelijk het verlies aan invloed van de eens zo machtige 
katholieke politieke partij en kerk. De Nieuwe Tilburgsche Courant kwam daar 
nog het dichtste bij onder de kop: "DE EERTIJDS BLOEIENDE KATHOLIEKE 

DUITSCHE PERS. Door de Nat.-Socialistische dagbladen verdrongen." Het 
artikel ging niet alleen over de pers maar ook over het geloof en het verzet 

 

22  41 % van de onderzochte artikelen in de RK dagbladen die negatief zijn over het 
fascisme hebben hierop betrekking. In de jaren 1935 en 1936 is dat zelfs 52 %. 

23  John Cornwell, Hitler's Pope : The Secret History of Pius XII (New York 1999) 138. 
24  Ibidem, 162 en 165; De Tijd, 19-07-1934, 7. 
25  Limburgsch Dagblad, 02-05-1936, 3. 
26  Zie § 4.4. 
27  Limburger Koerier, 08-06-1935, achterpagina. 
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tegen "de „geestelijke” vernieuwing van het Duitsche volk", door een leider 
die wordt voorgesteld "als een van God gezondene".28 

Berichten over botsingen tussen de kerken en de nazi's bleven niet beperkt 
tot de katholieke dagbladen. De Telegraaf kwam al in 1933 met een artikel met 
in de kop de conclusie dat er sprake is van 'botsende wereldbeschouwingen'.29 
De wereldbeschouwing van het nationaalsocialisme berust "op een rassen-
theorie die nauwelijks met de opvattingen van de bestaande kerken en van 
het oude christendom in overeenstemming te brengen is." Hiermee bracht de 
krant een thema ter sprake dat veel vaker leidde tot een negatief oordeel over 
de ontwikkelingen in Duitsland, namelijk het antisemitisme en de rassenleer.30 
Deze verwante onderwerpen kwamen in vrijwel alle dagbladen aan de orde, 
maar werden meestal terloops genoemd. Enkele kanten namen principieel 
stelling tegen het antisemitisme. De Leeuwarder Courant, die als liberaal gezien 
werd maar vaak ook vanuit christelijk perspectief schreef en oordeelde, gaf in 
1935 commentaar op de Neurenberger-wetten. De correspondent die in zijn 
'Brieven uit Berlijn' vaker grondige analyses bracht, concludeerde dat "het 
einddoel [is] zekere overgangsgroepen tot uitsterven te brengen en de 
volksgemeenschap […] van Joodsche smetten vrij te maken."31 Zijn oordeel 
was dat de Duitsers dit belachelijke voornemen met de voor hen zo 
kenmerkende grondigheid ook zullen uitvoeren. Ook de kleine, behoudend 
christelijke, De Banier nam duidelijk stelling. Dit dagblad, dat wars was van 
sensatie, eindigde een artikel onder de kop " ANTI-SEMIETISME IN 

DUITSCHLAND" met de stelling "Eerder zullen de nationaal-socialisten met 
hen [de joden] een spel spelen, getiteld: „Babylon of de verwoesting van 
Jeruzalem”."32 Een jaar later betichtte de krant de nazi's van "vijandschap 
tegen God en Zijn Gebod."33 De redactie was duidelijk nog niet vergeten dat 
de nazi's in 1933 hadden opgeroepen het Oude Testament te verbieden 
omdat het een "zedelijk en religieus minderwaardig bijbelsch maaksel" zou 
zijn.34 

Slechts zelden was het negatieve sentiment ten aanzien van het Duitse nati-
onaalsocialisme verbonden met de angst dat er in Nederland eenzelfde soort 
ontwikkeling zou kunnen ontstaan. Het Limburgsch Dagblad vond aanleiding 

 

28  Nieuwe Tilburgsche Courant, 21-03-1935, 5. 
29  De Telegraaf, 23-11-1933 avond, 2. 
30  In § 6 wordt uitgebreider op deze twee thema's ingegaan. 
31  Leeuwarder Courant, 23-11-1935, 17. 
32  De Banier, 23-05-1934, voorpagina. 
33  De Banier, 12-09-1935, 2. 
34  De Telegraaf, 23-11-1933 avond, 2. 
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daartoe toen het verslag deed over de teloorgang van de christelijke arbei-
dersvereniging in Duitsland.35 Het liet zien hoe het nationaalsocialistische 
'Deutsche Arbeits Front' de macht naar zich toe trok. Niet door leden op een 
eerlijke manier te werven, maar door eigen leden te bevoordelen en anderen 
uit te sluiten. Het eindigde met de waarschuwing dat "wanneer ooit hier te 
lande het Nationaal Socialisme zou zegevieren, […] dezelfde oorzaak ook hier 
hetzelfde gevolg [zal] hebben" en de oproep aan het "voortwoekeren van de 
N.S.B, paal en perk" te stellen. De dagbladen van alle clusters lieten zo nu en 
dan ook positieve geluiden over het Duitse nationaalsocialisme horen. De 
onafhankelijke dagbladen deden dat het frequentst. Meestal ging het in deze 
artikelen niet om een origineel Nederlands geluid, maar klonk in de 
Nederlandse krant de propaganda door van het Duitse nationaalsocialisme. 
Men gaf zonder commentaar toespraken van nazi-kopstukken weer, zoals 
waarin Hitler zegt dat hij vrede wil en/of het communisme wil bestrijden.36 

Alles bij elkaar genomen zal het kranten lezende publiek in Nederland toch 
vooral een negatief gevoel hebben gekregen over de ontwikkelingen in 
Duitsland. In de eerste jaren voerden de wandaden die de nazi's begingen de 
boventoon, later was dat de strijd tussen (RK)-kerk en staat en in mindere 
mate het antisemitisme. 

4.3 Het fascisme in Nederland  

In Nederland was er in de periode 1931-1937 met betrekking tot de bericht-
geving over het fascisme ook sprake van een tweedeling. In de jaren 1931 en 
1932 was de aandacht die de pers aan het fascisme in Nederland besteedde 
gering en de toon ervan vaak geringschattend. Na 1932 kreeg de pers 
aanzienlijk meer oog voor dit onderwerp en veranderde het sentiment.37 Ook 
hier worden de periodes apart bekeken. 

4.3.1 De jaren 1931 en 1932 

In deze jaren dat het fascisme in Nederland weinig aandacht in de dagbladen 
kreeg gingen de meeste artikelen over het onderlinge geharrewar tussen 
fascistische splintergroeperingen. Dat geruzie had een negatief sentiment tot 

 

35  Limburgsch Dagblad, 28-05-1935, voorpagina. 
36  Toespraken van of interviews met Hitler: Algemeen Handelsblad, 10-08-1933, 6; De Tijd, 

05-05-1933, 9; Nieuwsblad van Friesland, 29-11-1935, 5; Limburger Koerier, 01-02-1937, 
voorpagina. 

37  In de periode 1933- 1937 was het aantal artikelen over fascisme met betrekking tot 
Nederland drie keer hoger dan in de jaren 1931 en 1932. Bijna een derde van alle arti-
kelen over fascisme had in die jaren betrekking op Nederland. Zie e-bijlage § 5.2.3, 
grafiek 5.2.21). 
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gevolg. Deze jaren onderscheidden zich in dit opzicht niet van de voorgaande 
periode. Alleen De Tribune en Het Volk wezen zo nu en dan op het fascisme 
als een algemeen gevaar waartegen men zich ook in Nederland moest 
verzetten. Het Volk sprak in dit verband van een "Nationaal-socialistische 
infectie".38 

In oktober 1931 werd de NSB opgericht. De pers besteedde daar geen aan-
dacht aan omdat de beweging nog niet naar buiten trad. In 1932 werd dat 
anders: op 29 juni gaf A.A. Mussert, de leider van de NSB, een interview aan 
de NRC.39 Door dit en andere artikelen in de NRC en het Algemeen Handelsblad 
zal de NSB op de krantenlezer wat respectabeler en beter georganiseerd zijn 
overgekomen dan de andere fascistische groeperingen in Nederland. Het valt 
echter te betwijfelen of enkele "bepaald niet onwelwillende" artikelen het 
negatieve sentiment ten aanzien van het fascisme in Nederland veranderd 
zullen hebben.40 Het Algemeen Handelsblad publiceerde het bedoelde 
welwillende artikel onder de kop 'Nationaal-socialisme in Nederland' in de 
ochtendeditie van 30-06-1932.41 In de avondeditie van die dag kopte de 
column 'Kroniek van de dag' met de ondertitel "Hitler's invloed doet zich 
meer en meer gevoelen."42 De toon was niet welwillend over het optreden 
van de 'Hitleriaansche beweging'. Veel krantenlezers zullen bij 'nationaal-
socialisme' in de ochtendeditie aan Duitsland gedacht hebben en het is de 
vraag of de bewering in de ochtendeditie dat "Een vergelijking met het 
fascisme in Italië en de Hitlerbeweging in Duitschland [niet op] gaat" 
voldoende indruk zal hebben gemaakt om het negatieve sentiment ten 
aanzien van het nationaalsocialisme weg te nemen.  

De berichten over de oprichting van de NSB werden bovendien door veel 
andere dagbladen genegeerd. De Leeuwarder Courant nam het artikel 'Natio-
naal-socialisme in Nederland' bijna letterlijk over uit het Algemeen Handelsblad, 
maar plaatste dat wel op de voorpagina.43 Het Nieuwsblad van het Noorden 
plaatste een ingekort neutraal bericht op de voorpagina.44 De Gooi- en 
Eemlander interpreteerde het artikel in de NRC en keek daarbij vooral kritisch 

 

38  Het Volk, 22-08-1932, 5. 
39  Slaa, te, en Klijn, De NSB,148 en 150. 
40  Ibidem, 150. 
41  Algemeen Handelsblad, 30-06-1932 ochtend, 5. 
42  Algemeen Handelsblad, 30-06-1932 avond, 5. 
43  Leeuwarder Courant, 30-06-1932, voorpagina. 
44  Nieuwsblad van het Noorden, 30-06-1932, voorpagina. 
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naar passages die betrekking hadden op de antidemocratische tendensen.45 
Het grote, onafhankelijke dagblad De Telegraaf, het socialistische Het Volk en 
de Katholieke bladen vonden het bericht niet belangrijk genoeg om er 
aandacht aan te besteden. 

Opmerkelijk is de bepaald niet welwillende weergave in De Tribune, want ook 
daar had men de berichten in de NRC en het Algemeen Handelsblad gelezen.46 
Een van de maar liefst vier subkoppen van het artikel erover luidde: "Onder 
hooge bescherming van de groote pers." De krant verweet de dagbladen 
waarop ze zich baseerde dat ze "citaten uit de fascistische demagogie van 
Mussert" in "kolommen-lange artikelen" brachten. De meeste woorden van 
Mussert werden in het artikel als leugens weggezet, "waarmee de fascisten 
zieltjes willen vangen, doch die met hun werkelijke streven niets heeft uit te 
staan." Dat stakingen onder NSB regime verboden zouden zijn was in de 
ogen van De Tribune kennelijk geen leugen, want ook dat werd in een van de 
subkoppen gemeld en kreeg in het artikel speciale aandacht. Tot slot riep de 
krant op het fascisme te bestrijden. De door Te Slaa en Klijn, auteurs van het 
boek De NSB, geconstateerde 'niet onwelwillendheid' beperkte zich daarmee 
tot enkele weliswaar belangrijke dagbladen en hing bovendien samen met de 
paar dagen die volgden op het interview met Mussert op 29 juni 1932. 
Gedurende de rest van het jaar werd er veel vaker negatief of neutraal dan 
positief over het fascisme in Nederland geschreven.  

In september deed het Algemeen Handelsblad verslag van een ander interview 
met Mussert.47 De krant was daarbij tamelijk kritisch en gaf het nationaalso-
cialisme in Nederland voorlopig het voordeel van de twijfel.48 Dat interview 
vond alleen weerklank in Het Volk.49 Die krant schreef zelfs negatiever over 
de houding van het Handelsblad dan over de woorden van Mussert. Het ver-
wijt luidde dat het Handelsblad "hoe langer hoe meer met een scheel oog naar 
het fascisme [kijkt]; het is geen koketterie meer, maar een soort verbijstering 
over de geweldige grootschheid van Mussolini, Hitler en hun cada-
veraanhang." Dit soort artikelen en berichten over ruzies en fusies tussen 
fascistische groeperingen of het ontkennen daarvan zullen de meeste lezers 
geen positief beeld van het fascisme in Nederland hebben gegeven.50 De 

 

45  De Gooi- en Eemlander, 30-06-1932, 6. De eerste inhoudelijke alinea begint met: "De 
beweging van den heer Mussert zal anti-parlementair en anti-democratisch zijn". 

46  De Tribune, 01-07-1932, 7. 
47  Slaa, te, en Klijn,  De NSB, 158. 
48  Algemeen Handelsblad, 28-09-1932 avond, 2. 
49  Het Volk, 29-09-1932, 14. 
50  Slaa, te, en Klijn, De NSB, 161 en 173; Het Vaderland, 04-11-1932 avond, 1 en 6. 
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weinige keren dat er in 1931 en 1932 positief over de Nederlandse fascisten 
werd geschreven, was dit onder andere een gevolg van hun negatieve houding 
ten aanzien van het communisme.51 

Er was in deze jaren een opvallend verschil in de berichtgeving over het 
fascisme in Duitsland en Italië en die over het fascisme in Nederland. In de 
genoemde landen ging het over machtsstrijd en grote politiek. De Neder-
lander die zijn kennis over het Nederlands fascisme baseerde op de dagbladen 
zal tot in 1933 vooral de indruk hebben gehad dat het ging om een aantal 
splintergroeperingen die vooral op elkaar en de regering scholden. De 
negatieve stemming van deze artikelen had te maken met afkeurenswaardig 
gedrag tijdens bijeenkomsten en onderling gekissebis. Een voorbeeld is een 
artikel waarin een journalist van Het Vaderland zich erover verwonderde dat 
het tijdens een bijeenkomst van de Fascistenbond "op een klein incident na 
rustig bleef."52 In 1932 was de aandacht van de pers voor de NSB nog klein. 
Ook mensen die zich voor het fascisme interesseren kenden de beweging 
soms niet.53 Pas in 1933 zou de NSB een politieke beweging van belang 
worden.54  

4.3.2 Van 1933 tot en met 1937 

In deze jaren besteedde de dagbladpers aanzienlijk meer aandacht aan het 
fascisme in Nederland dan in de twee voorgaande jaren. Dat de NSB "in de 
eerste drie maanden van 1933 in het middelpunt van de belangstelling stond" 
is echter overdreven.55 De berichtgeving over het fascisme in Nederland 
vormde ook in 1933 maar een fractie van de inhoud van de dagbladen.56 De 
belangrijkste oorzaak van de sterk gestegen aandacht voor het fascisme in 
Nederland was de machtsovername door Hitler in Duitsland.57 In artikelen 
die betrekking hadden op de Nederlandse politieke situatie of op het fascisme 
in Nederland werd vaak expliciet naar de gebeurtenissen in Duitsland 
verwezen.58 Tevens werd er vaker dan voorheen in krantenartikelen 

 

51  Slaa, te, en Klijn, De NSB, 156 en 160; Het Vaderland, 04-11-1932 ochtend, 5. 
52  Het Vaderland, 27-06-1932 avond, 2. 
53  Slaa, te, en Klijn, De NSB, 168. 
54  Ibidem, 177. 
55  Ibidem, 231. 
56  Ik schat het aandeel van de berichtgeving dat betrekking had op het fascisme op 5%. 

Hiervan had maar 32% betrekking op het fascisme in het Nederland. En zelfs die 
artikelen gingen niet allemaal over de NSB.  

57  Slaa, te, en Klijn, De NSB,136. 
58  In 1933 is dit het geval in 29% van de onderzochte artikelen. 
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opgeroepen het fascisme te bestrijden.59 Of en in hoeverre er een verband is 
tussen deze twee factoren, is niet aan te tonen. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat het fascisme door de opkomst van het nati-
onalisme in Duitsland meer als een gevaar werd gezien. Zo haalde een jour-
nalist van De Telegraaf, in een verder onbeduidend verslag van de jaarverga-
dering van de Algemeene Bond van Handels- en Kantoorbedienden, de 
woorden van een van de sprekers aan: "Aan de Oostgrens wacht het Natio-
naal Socialisme op een gelegenheid, om naar Nederland over te slaan."60 
Aansporingen om het fascisme te bestrijden waren niet alleen afkomstig van 
de verklaarde vijanden van het fascisme, de communisten en de socialisten, 
maar ook van katholieken en liberalen. Inhoudelijk werd de dreiging de 
democratie te verliezen het vaakst genoemd, waarbij soms verwezen werd 
naar het gebrekkig functionerende parlementaire stelsel in Nederland.61 Dat 
die toegenomen aandacht voor het fascisme niet altijd over grote zaken ging, 
blijkt uit een bericht over een fascist die uit het zwembad werd gezet omdat 
hij een groot hakenkruis op zijn badpak had staan.62  

In januari 1933 trad de NSB sterker naar buiten en begon de uitgave van het 
partijblad Volk en Vaderland. De partij van Mussert kreeg in de pers meer 
aandacht dan de vele reeds verdwenen en nog bestaande fascistische partijtjes 
ooit ten deel viel.63 Dat kwam echter niet alleen doordat deze beweging beter 
georganiseerd en misschien 'respectabeler' was. Het was vooral de 
machtsovername van de nationaalsocialisten in Duitsland die de aandacht 
voor de NSB deed toenemen.64 Het valt te betwijfelen of deze toegenomen 
aandacht gunstig was voor de beweging, want het oordeel erover was over-
wegend negatief.65 De communistische kranten schreven het meest over de 
NSB, maar hun bereik was, alle colportage ten spijt, beperkt. Hun voor-
naamste reden om negatief te oordelen was de 'natuurlijke' strijd tussen het 
fascisme en communisme. Ieder incident kon hiervoor worden aangegrepen. 

 

59  In 1933 is dit het geval in 22,5% van de onderzochte artikelen. 
60  De Telegraaf, 28-05-1933, 8. 
61  Leeuwarder Nieuwsblad, 16-03-1933, 5; Nieuwe Tilburgsche Courant, 24-03-1933, 5; De Tijd, 

08-11-1933, 3. 
62  De Tribune, 10-08-1933, 4. 
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Ik kies als voorbeeld de verslaggeving rond een voorval waaraan ook veel 
andere kranten aandacht besteedden.  

 

Figuur 4.1 Twee koppen op de voorpagina van Het Volksdagblad  

Op 15 mei 1937 bracht Mussert een bezoek aan het Blauwe Zand, een 
arbeiderswijk in Amsterdam-Noord. Volgens de communistische krant Het 
Volksdagblad kwam Mussert "kennelijk met provocatorische bedoelingen, 
gewapend en vergezeld van een eveneens gewapende lijfwacht."66 Het blad 
deed hiervan in twee artikelen op de voorpagina verslag. De koppen zijn 
veelzeggend (figuur 4.1). Op de voorpagina stond eveneens een groot artikel 
met als kop: "HAATZAAI-FILM DER N.S.B.; Vechtpartij te IJmuiden georgani-
seerd ; Fascisten werken met leugen en bedrog".67 

De Telegraaf besteedde uitgebreid aandacht aan het incident en gaf zowel de 
lezing van de buurtbewoners als die van Mussert.68 Uit beide lezingen blijkt 
dat de gewapende knokploeg uit één of twee chauffeurs bestond en het om 
een verrassingsbezoek aan enkele partijleden ging. Anders dan Het 
Volksdagblad vermeldde De Telegraaf wel dat Mussert werd aangevallen en dat 
er met een baksteen naar zijn auto was gegooid. Door de toevoeging dat 
"[e]en groot deel van de bevolking van deze buurt communistisch [is]", werd 
de indruk gewekt dat het geweld uit die hoek kwam. Ook andere dagbladen 
berichtten over het voorval: Het Leeuwarder Nieuwsblad noemde het een relletje 

 

66  Het Volksdagblad, 15-05-1937, voorpagina. 
67  Dit voorbeeld wordt tevens vermeld omdat het laat zien dat beschuldigingen van haat 

zaaien via de media zich niet tot het recente verleden beperken. 
68  De Telegraaf, 15-05-1937, voorpagina en 2. 
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en gaf ook twee lezingen; De Tijd meldde weliswaar neutraal dat Mussert 
gemolesteerd was, maar de journalist beschuldigde tevens de NSB van het 
verdraaien van de feiten; Het Vaderland sprak van een betreurenswaardig 
incident waarbij Ir Mussert werd lastiggevallen.69 

De redenen waarom de niet-communistische kranten negatief over de NSB 
schreven waren veel gevarieerder dan in De Tribune en Het Volksdagblad. Vaak 
was er sprake van geringschatting. Dat begon al in 1933. In november van 
dat jaar hield de leider van de Christelijk-Historische Unie, De Geer, in de 
Tweede Kamer een lange rede over maatregelen tegen de NSB. Waak-
zaamheid was geboden, maar een harde aanpak niet, want "Onze natie is 
geboren uit het tegendeel van dit fascistische credo, van het staatsabsolu-
tisme, dat tegen de ziel van het volk ingaat."70 Deze geruststellende woorden, 
waarin de ideologie van de NSB als on-Nederlands werd bestempeld, is ook 
terug te vinden in berichtgeving over de machtsovername in Duitsland. Vaker 
dan de ideologie was het optreden van Mussert de aanleiding voor de 
minachtende toon van de artikelen. Het eerder besproken artikel uit Het 
Volksdagblad is daar een voorbeeld van.  

Dat de partij vaak een negatieve pers had ontging de partijleiding van de NSB 
niet. Mussert en zijn partij hadden daardoor een – zacht gezegd – moeizame 
relatie met de pers. De schuld daarvan legde de partij bij de pers en de zittende 
macht. In 1937 betichtte Mussert de pers van partijdigheid. Deze zou een 
kromme voorstelling van zaken geven "omdat haar opgelegd is de waarheid 
te verbergen".71 Mussert schreef daarbij over: "de geheele huisknechtenpers, 
beheerscht door den regeeringspersdienst, de politieke partyen en de 
grootendeels joodsche adverteerders". Volgens de Nederlandse 
Journalistenkring waren Musserts uitlatingen "toe te schrijven aan 
waanvoorstellingen, waartegen redelijke argumentatie niet kan baten". Een 
ander vooraanstaand NSB lid, graaf de Marchant et d'Ansembourg, had het 
vooral op de katholieke pers gemunt. De NSB meldde hierover dat 
d'Ansembourg "van mening [was] dat het katholieke journaille de vijande-
lijkheden tussen de nazi's en de Duitse katholieken […] doelbewust exploi-
teerde om de katholieken hier van het Nederlandse nationaalsocialisme af te 
houden".72  

 

69  Leeuwarder Nieuwsblad, 15-05-1937, 2; De Tijd, 15-05-1937, 2; Het Vaderland,  
15-05-1937, voorpagina. 

70  Leeuwarder Courant, 10-11-1933, 17. 
71  Algemeen Handelsblad, 23-03-1937 avond, 2. 
72  Slaa, te, en Klijn, De NSB, 373. 
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De suggestie van d'Ansembourg dat het vooral de katholieke bladen waren 
die negatief over de NSB schreven, klopt niet met mijn bevindingen. De 
verschillen tussen de dagbladen waren te klein om een dergelijke algemene 
conclusie te trekken. Het lijkt er meer op dat d'Ansembourg gepikeerd was 
omdat de katholieke pers zoveel aandacht besteedde aan zijn mislukte bezoek 
aan de paus.73 Hij was daar in opdracht van Mussert heen gegaan om de 
bedoelingen van de NSB bij de leiding van de RK toe te lichten. In de 
berichtgeving over het bezoek van d'Ansembourg werd een relatie gelegd met 
de vastenbrief van het Nederlands episcopaat, die op 11 februari 1934 in alle 
katholieke kerken werd voorgelezen. Gezien het tijdstip van het bezoek 
(hooguit twee dagen later) is dat verband onwaarschijnlijk, tenzij de NSB 
eerder lucht heeft gehad van de voor de partij ongunstige inhoud. Over de 
inhoud van het vastenmandement werd in de pers veel minder geschreven. 
De Tijd drukte de inhoud integraal af.74 Andere bladen vermeldden zonder 
commentaar dat het was voorgelezen of gaven een samenvatting. Alleen De 
Tribune verweet de kerk dat van enig principieel verzet geen sprake was.75  

Het onderlinge geruzie tussen fascistische groeperingen en partijtjes, dat al 
van ver voor de oprichting van de NSB stamde maar met de oprichting ervan 
niet ophield, bevorderde de achting voor de NSB ook niet. De pogingen van 
de partij om buiten het geruzie te blijven waren niet altijd succesvol, daardoor 
werd ook de NSB in dit verband in negatieve zin genoemd.76 Zo had Het 
Vaderland het over een "hevige kloppartij tusschen Mussertianen en 
Baarsianen."77 De communisten, die in de jaren twintig vaak negatief in het 
nieuws kwamen door intern geruzie, vermeldde met enig leedvermaak dat 
deze plaag ook niet aan de NSB voorbij ging.78 Nadat de verkiezingen in 1937 
voor de NSB teleurstellend waren verlopen kwamen er meer berichten over 
interne problemen. 

Alhoewel negatieve geluiden over de NSB overheersten, mag niet vergeten 
worden dat er zo nu en dan ook positieve berichten waren. Hierbij gaat het 
onder andere om artikelen waarin NSB-ers aan het woord werden gelaten. 
Het positieve sentiment hield daarbij vaak verband met de waardering voor 
de oproep van de NSB om het communisme te bestrijden. De Telegraaf deed 

 

73  Van de 16 in dat jaar gedigitaliseerde kranten besteedden er 10 een bericht aan deze 
mislukte reis. Al deze kranten baseerden zich op een bericht in De Maasbode. 

74  De Tijd, 12-02-1934, voorpagina. 
75  De Tribune, 14-02-1934, 3. 
76  Slaa, te, en Klijn, De NSB, hoofdstuk 35. 
77  Het Vaderland, 27-05-1924 ochtend, voorpagina. 
78  De Tribune, 23-10-1934, 2. 
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in 1935 verslag van de 1 mei bijeenkomst van de NSB in Amsterdam, die 
eindigde met een paragraaf onder de kop "TEGEN HET MARXISME".79 De 
Leeuwarder Courant en het Limburgsch Dagblad besteedden in een vrijwel gelijk-
luidend bericht onder de kop "Eerste Kamer. Vergadering van heden. De 
Rijksbegrooting 1937. Algemeene beschouwingen." uitsluitend aandacht aan 
een rede van d'Ansembourg.80 Kennelijk had de NSB met het bestrijden van 
het communisme een thema dat aansprak en niet of minder gebruikt werd 
door andere fascistische groeperingen in Nederland. Dit geeft aan dat het 
communisme door verschillende richtingen als een groter gevaar werd gezien 
dan het ook in Nederland opkomende fascisme. 

In de periode 1933-1937 nam de aandacht voor het Nederlandse fascisme 
sterk toe en verschoof het sentiment van enigszins neerbuigend negatief naar 
afwerend negatief.81 In de latere jaren waren de dagbladen iets terug-
houdender in hun mening en waren er iets vaker positieve berichten. Dat is 
tegengesteld aan wat de vorige paragraaf voor artikelen over Duitsland liet 
zien. Daar nam de aandacht voor het nationaalsocialisme juist af en waren de 
kranten minder terughoudend in hun mening.82 

4.4 De Spaanse Burgeroorlog, strijd met wapens en woorden  

Begin 1936 won het Spaanse Volksfront, waarin een aantal linkse stromingen 
waren verenigd, met een marginale meerderheid de verkiezingen.83 Door het 
districtenstelsel vertaalde deze meerderheid zich in een zetelmeerderheid 
waarin de communistische Partido Communista de España (PCE) 
oververtegenwoordigd was. Hierna hield de PCE zelfs niet meer de schijn op 
de parlementaire democratie te willen behouden en de linkse pers schreef 
openlijk over het streven naar een arbeiders- en boerenregering, confiscatie 
van land en nationalisering van bedrijven.84 De PCE ontwikkelde onder 
invloed van de Komintern een strategie met twee speerpunten: het isoleren 
van het Verbond van Autonome Rechtse Partijen (CEDA) en het 
ontwikkelen van een massabeweging buiten het parlement.85 In dat laatste 

 

79  De Telegraaf, 02-05-1935 ochtend, achterpagina. 
80  Leeuwarder Courant, 19-02-1937, 2; Limburgsch Dagblad, 20-02-1937, 5. 
81  e-Bijlage § 5.2.3 grafiek 5.2.20 en 5.2.21. 
82  e-Bijlage § 5.2.3 grafiek 5.2.18 en 5.2.19. 
83  Het Volksfront had slechts 2% meer stemmen dan extreem- en centrumrechts samen. 

Payne The Spanish Civil War, 82.  
84  Ibidem, 88. 
85  Ibidem, 87. 
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slaagde de partij zo goed dat conservatief rechts het idee kreeg dat de com-
munistische aanhang met grote sprongen groeide.86  

Een van de in dit verband belangrijke maatregelen die de linkse regering nam, 
was het overplaatsen van hoge rechtsgezinde militairen naar onbeduidende 
posten.87 Een van hen was generaal Francisco Franco (1892-1975). Hij 
pleegde in juli 1936 samen met een aantal andere ontevreden officieren een 
staatsgreep. Deze leidde tot een verbitterde strijd tussen enerzijds troepen die 
de regering trouw waren gebleven, aangevuld met vrijwilligers, en anderzijds 
grote delen van het leger die achter de coupplegers stonden.  

De burgeroorlog is in het kader van het onderwerp van het onderzoek in 
meerdere opzichten interessant. Ten eerste is was het niet alleen een strijd 
met wapens maar was het ook een propagandaoorlog. Die beperkte zich niet 
tot de strijdende partijen, ze was voelbaar in heel Europa en zelfs in de VS. 
Een propagandaoorlog is gericht op de beïnvloeding van het sentiment. 
Verderop wordt duidelijk dat de pers zich daarvan bewust was en daarop 
soms reflecteerde. Verder werd het kamp van het Spaanse Volksfront in de 
Nederlandse pers aangeduid als: 'republikeinen', 'communisten', 'bolsjewis-
ten', 'linksen' of 'rooden'. De troepen van de opstandige generaals werden de 
'witten', 'rechtsen', 'nationalisten' of 'fascisten' genoemd.88 Omdat de termen 
'communisme', 'communisten', 'fascisme' en 'fascisten' belangrijke 
zoektermen waren, wordt de Spaanse Burgeroorlog in mijn onderzoek hier-
door als vanzelf uitvergroot. En tenslotte is er, voor zover ik heb kunnen 
nagaan, nooit uitgebreid onderzoek gedaan naar de mate waarin deze pro-
pagandaoorlog doorgewerkt heeft in de Nederlandse dagbladpers.89 Deze 
overwegingen zijn de aanleiding extra aandacht aan de Spaanse Burgeroorlog 
te besteden. Dit houdt in dat op sommige episoden dieper wordt ingegaan en 
ook dat de periode van 1 januari 1938 tot 31 maart 1939 is meegenomen, 
alhoewel die strikt genomen niet in dit hoofdstuk thuishoort. Deze casestudie 
laat nogmaals zien hoe de verschillen tussen de Nederlandse dagbladen tot 
uiting kwamen, maar ook dat het repertoire waarmee ontzetting en afschuw 
kan worden weergegeven grenzen heeft.  

 

86  Ibidem, 95. 
87  Paul Preston, The Spanish Civil War : reaction, revolution and revenge (Londen 2006) 94. 
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links en antirevolutionair rechts. Payne The Spanish Civil War , 231. 
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Civil War : Tomorrow may be too late (Edinburgh 2008). 
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Als geheugensteun volgt eerst een beknopt overzicht van de gebeurtenissen 
met enige bijzonderheden over de manier waarop daaraan in de Nederlandse 
dagbladen aandacht werd besteed. De twee daaropvolgende paragrafen (4.4.2 
en 4.4.3) gaan over de verschrikkingen die de oorlog met zich mee bracht en 
de betrokkenheid van andere landen en buitenlanders. Dit omdat juist in 
teksten die daarover gingen de sentimenten tot uitdrukking kwamen. In 
artikelen over de militaire situatie was dat minder het geval. Tot slot wordt 
aandacht besteed aan de verschillen tussen de sentimenten ten aanzien van 
communisme en fascisme en tussen de dagbladen van de clusters.90  

4.4.1 Het verloop van de oorlog in grote stappen 

De opstand van de ontevreden hoge officieren begon in Spaans Marokko en 
stond onder leiding van enkele generaals, waaronder Emilio Mola, Francisco 
Franco en José Sanjurjo.91 De rebellie sloeg in de dagen erna over naar het 
Europese deel van Spanje. Anders dan de opstandige generaals gehoopt 
hadden, bleef daar een aanzienlijk deel van de garnizoenen, de vloot, de 
politie en de bevolking achter de gekozen regering staan. Hierdoor was Spanje 
binnen enkele dagen in twee kampen verdeeld. Evenals tijdens de 
verkiezingen van februari 1936 waren het zuiden en oosten vooral repu-
blikeins gezind en vormde het noorden met uitzondering van Baskenland de 
basis van de opstandelingen.92 

De toenmalige Nederlandse krantenlezer zal in die eerste dagen een minder 
overzichtelijk beeld van de toestand in Spanje hebben gehad dan hierboven 
is weergegeven. De berichtgeving was fragmentarisch en de situatie was, zoals 
Het Vaderland in een kop verwoordde, uiterst verwarrend.93 Er waren 
afzonderlijke berichten over een mogelijke samenzwering van fascisten in 
Spanje, over communisten die aanslagen pleegden op de fascisten en er werd 
melding gemaakt van een militaire opstand in Spaans Marokko.94 Sommige 
kranten berichtten dat de rebellie gericht was tegen de regering, maar gaven 
ook de geruststellende woorden van de regering weer. Die beweerde dat er 
geen gevaar was dat de opstand zou overslaan naar het vasteland. Een dag 
later kopte Het Nieuwsblad van het Noorden echter al op de voorpagina dat er 
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sprake was van een burgeroorlog.95 Franco werd in meerdere kranten de 
leider van de opstand genoemd maar het is de vraag of de overige betrokken 
generaals dat op dat moment ook vonden. Het beeld is mogelijk ontstaan 
doordat Franco de openbaarheid zocht door een tegen de regering gericht 
protest op straat aan te laten plakken.96 Hij noemde zich daarin echter alleen 
"leider der militaire strijdkrachten in Afrika." Via de radio riep hij de 
bevolking op zijn troepen een geestdriftige ontvangst te bereiden onder het 
motto: "Wij marcheeren op, want het vaderland eischt het."97  

In De Tribune stond op 20 juli in een paginabrede kop op de voorpagina: "DE 
FASCISTISCHE OPSTAND IN SPANJE MISLUKT!"98 Hiermee was de krant de 
eerste die de opstandelingen onder Franco in de Nederlandse pers 'fascistisch' 
noemde. Het is de vraag of de redactie van De Tribune in deze verwarrende 
situatie konden weten of de rebellerende militairen wel of niet gesteund 
werden door de Spaanse fascistische partij, de Falangisten. Waarschijnlijker is 
dat de term 'fascistische' gebruikt werd, omdat de krant gewend was om alles 
wat reactionair en tegen het communisme gericht was fascistisch te noemen. 
Ook het feit dat de Komintern de militaire dictatuur onder Primo de Rivera 
die van 1923 tot 1930 duurde, als fascistisch bestempelde, kan hierin een rol 
gespeeld hebben.99 Diens regering werd overigens ook door andere dagbladen 
fascistisch genoemd.100  

In de onderkop van het artikel in De Tribune stond dat de regering arbeiders 
bewapende voor de verdediging van de republiek. Hiermee vermeldde De 
Tribune een aspect dat achteraf gezien van belang was voor het verloop: de 
steun van volksmilities en andere vrijwilligers aan de linkse regering. De 
tweespalt beperkte zich daardoor niet tot de politiek en het leger, maar ver-
deelde de inwoners tot binnen dorpsgemeenschappen en families. Die 
betrokkenheid van de bevolking is mogelijk een verklaring voor de felheid 
van de strijd, want al in de eerste dagen werden er door beide kampen 
afschuwelijke wreedheden begaan.101 Aangezien de deelname aan de strijd 

 

95  De Telegraaf, 19-07-1936, voorpagina; Nieuwsblad van het Noorden, 20-04-1936, 
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zich uitstrekte tot de middenklasse is het niet aannemelijk dat dit alleen een 
gevolg was van de doelbewuste acties van de communisten om tot een mas-
sabeweging te komen.102  

De Tribune was echter niet de enige krant die in de burgeroorlog een strijd 
tussen uiterst links en fascistisch rechts zag. De Leeuwarder Courant plaatste 
een uitstekend buitenlands overzicht, waarin werd ingegaan op de achterlig-
gende oorzaken van het conflict.103 "Spanje [wordt] heen en weer geslingerd 
[...] tusschen de klippen, die men dictatuur van het proletariaat, fascisme en 
chaos zou kunnen noemen."104 De krant verweet beide partijen een gebrek 
aan verzoeningsgezindheid, waardoor de grondslag ontbrak voor het oplos-
sen van de werkelijke problemen waaronder het land al zo lang gebukt ging. 

Nadat Franco met behulp van Italiaanse en Duitse vliegtuigen meer dan 
30.000 ervaren en getrainde manschappen van Marokko naar het noordelijke 
vasteland had weten over te brengen, rukte hij op in de richting van Madrid.105 
Die opmars vorderde door de taaie tegenstand van de regeringstroepen en de 
volksmilities slechts langzaam.106 Wel wisten de troepen van Franco in de 
loop van 1936 hun gebied uit te breiden tot de zuidelijke steden: Sevilla, 
Cordoba en Granada, en misschien nog belangrijker, naar de havenstad 
Cadiz.107  

In de loop van 1937 veroverden de rechtse troepen heel Noord-Spanje. Dit 
leverde gebiedswinst op, maar gaf hen tevens het voordeel van de controle 
over belangrijke industrie- en mijnbouwgebieden en de havensteden Bilbao 
en Santander.108 In het zuiden beperkte de gebiedsuitbreiding zich tot de 
verovering van de stad Málaga.109 De belangrijkste gebeurtenissen van 1938 
speelden zich af in het noordoosten van Spanje.110 Hier vond aan het begin 
van dat jaar de Slag om Teruel plaats. Deze stad werd begin januari door de 

 

102  In lijn met de instructies van Komintern werden er door PCE met succes stappen 
gezet om te komen tot een alle linkse partijen en organisaties omvattende volks-
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regeringstroepen veroverd, maar Het Volksdagblad juichte te vroeg, de linksen 
wisten Teruel niet bezet te houden.111 Na een maand van hevige gevechten, 
die door meerdere Nederlandse kranten de bloedigste van de Spaanse 
Burgeroorlog genoemd werden, was de stad begin maart weer in handen van 
de rechtsen. Achteraf concludeerde de Nieuwe Tilburgsche Courant: "Om Teruel 
enkele weken te beheerschen, geheel te verwoesten en leeg te plunderen, 
verloren de rooden bijna 40.000 man aan dooden, gewonden en 
krijgsgevangenen."112 

 

 

Figuur 4.2 Het Volksdagblad juicht te vroeg, met een spotprent waarin 
een verslagen Franco geflankeerd wordt door een gehavende 
Mussolini en een zuur kijkende Hitler. 

In de maanden erna stootten de troepen van Franco in oostelijke richting 
door en bereikten half april de Middellandse zeekust. Hierdoor werd het 
gebied van de republikeinse regering in twee delen gesplitst: een noordelijk 
gebied met Barcelona als voornaamste stad en een groter zuidelijk gebied met 
daarin Madrid en Valencia. Dit bemoeilijkte de verdediging, omdat de troepen 
van Franco ook de zee controleerden. Eind juli probeerden de 
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regeringstroepen het tij te keren door een offensief bij de Ebro te beginnen. 
De gevechten in dat gebied duurden drie maanden. 

Op 23 november schreef Het Volksdagblad nog dat rebellen in vier maanden 
tijd geen enkel succes behaalden en dat Franco bij de hele Ebro-strijd slechts 
verloren had omdat de regeringstroepen steeds het initiatief hadden (figuur 
4.2).113 De werkelijkheid was anders. De linkse troepen hadden gebrek aan 
materieel, onder andere omdat de bevoorrading vanuit de Sovjet-Unie stokte, 
en bij de volksmilities was sprake van oorlogsmoeheid en gebrek aan 
motivatie.114 

Eind november liep het offensief bij de Ebro vast en begin 1939 verloren de 
republikeinen het gebied dat hen nog restte in Catalonië. Tijdens de 
jaarwisseling zei Franco al in een interview in 1939 een beslissing te ver-
wachten.115 En inderdaad, zijn troepen veroverden in een bliksemoffensief in 
twee maanden tijd heel Catalonië.116 Op 28 maart berichtten de kranten dat 
Madrid zich had overgegeven.117 De strijd om die stad had meer dan twee en 
half jaar geduurd. Ook de enkele andere gebieden waar de regering 
standgehouden had, werden in de loop van maart door de troepen van Franco 
veroverd. Op 1 april verklaarde Franco dat de burgeroorlog ten einde was.118 
Daarmee kwam er geen einde aan de verschrikkingen die deze oorlog zo sterk 
kenmerkte. Alhoewel Franco in het eerdergenoemde interview zei dat hij de 
leider van alle Spanjaarden wilde zijn, toonde hij zich weinig 
vergevingsgezind.119 Hij liet na het einde van de strijd nog tienduizenden 
republikeinen executeren.120 

De Nederlandse dagbladen besteedden regelmatig aandacht aan de krijgs-
verrichtingen en de strategische situaties. Deze casestudy richt zich echter 
vooral op de berichten over de verschrikkingen die de oorlog met zich mee 
bracht en de betrokkenheid van andere landen en buitenlanders. In de arti-
kelen die daarover gingen kwamen de verschillen tussen de dagbladen en het 
oordeel over communisten en fascisten het sterkst tot uitdrukking. 

 

113  Het Volksdagblad, 23-11-1938, 3. 
114  Payne The Spanish Civil War, 273; Kershaw, To hell and back, 312. 
115  De Banier, 02-01-1939, voorpagina. Tevens in andere dagbladen. 
116  Antony Beevor, The battle for Spain : the Spanish Civil War 1936-1939 (Londen 2006) 

376. 
117  De Tijd, 28-03-1939 avond, voorpagina. 
118  Anderson, The Spanish Civil War, 126. 
119  Ibidem. 
120  De Banier, 02-01-1939, voorpagina; Kershaw, To hell and back, 312. 
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4.4.2 Ontzetting en afschuw  

In de verslaggeving over de Spaanse Burgeroorlog stond ontzetting over het 
nietsontziende geweld, de onschuldige slachtoffers en de ellende van de 
burgerbevolking en frontsoldaten vaak centraal. Deels was hierbij ongetwij-
feld sprake van werkelijke ontzetting of afschuw waarvan de reporter zijn 
lezers deelgenoot wilde maken. Partijdigheid speelde bij sommige dagbladen 
ook een rol. De tegenpartij, terecht of niet, beschuldigen van het veroorzaken 
van ellende is deel van de propagandaoorlog. In het kader van dit beknopte 
deelonderzoek kunnen er geen statistisch betrouwbare uitspraken worden 
gedaan over het verloop van de mate waarin het aspect ellende aandacht 
kreeg. Ik krijg de indruk dat dit vooral in de eerste jaren sterk het geval was, 
maar dat na de val van Baskenland de aandacht verschoof naar de strategische 
aspecten van de strijd. Misschien wordt ook de berichtgeving over kommer 
en kwel na verloop van tijd sleets. 

Ik geef enkele in het oog springende voorbeelden uit het begin van de bur-
geroorlog. De communistische krant De Tribune plaatste op 3 augustus 1936 
naast het "Buitenlands Overzicht" een artikel binnen een opvallend kader met 
als kop "Zij moorden!" Hierin haalde de krant een bericht aan dat volgens 
de journalist door de Amerikaanse journalist Knickebocker in het Handelsblad 
was geschreven. De aangehaalde tekst luidt:  

In woede ontstoken door de verhalen, dat in Madrid de gevangenen worden 
doodgeschoten, de priesters levend verbrand en de kerken vernield (verhalen, 
die door de fascisten verzonnen en met opzet onder hun soldaten worden verbreid. — Red. 
Tr.), bestormen de Witten de gevangenissen, waarin de Roden zyn onderge-
bracht en schieten deze zonder enig verhoor dood. Men gaat nu volgens het 
principe tewerk, dat iedereen, die erkent dat hy communist is, onmiddellijk 
ter dood wordt gebracht.121 

Het is vooral de door mij gecursiveerde tussenvoeging van de redactie die de 
aandacht vraagt. Geloofde men bij De Tribune werkelijk dat er door het linkse 
kamp geen wandaden begaan werden? Terugkijkend is bekend dat beide 
partijen zich hieraan schuldig hebben gemaakt.  

 

121  De Tribune, 03-08-1936, 6. Cursivering van mij. Waarschijnlijk bedoelde de krant te 
verwijzen naar een tekst van H.R. Knickerbocker waarvan regelmatig artikelen in het 
Algemeen Handelsblad verschenen. 
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Figuur 4.3 Kop uit De Tijd van 19 augustus 1936  

Enkele dagen later maakte een journalist van De Tijd de lezers deelgenoot van 
zijn afschuw (figuur 4.3).122 Hij betreurde het lot van burgerslachtoffers die 
gemarteld en gedood werden. De nadruk lag echter bij het leed dat de 
dienaren van de katholieke kerk werd aangedaan. Uit de kop van het artikel 
werd al duidelijk wie de krant verantwoordelijk hield, maar het opschrift 
vermeldde opmerkelijk genoeg ook dat het feiten zijn die absoluut waren 
komen vast te staan. Kennelijk was er in de pers discussie over het waar-
heidsgehalte van de berichtgeving over de gebeurtenissen in Spanje. De 
argumenten die vervolgens in de tekst werden aangevoerd om te bewijzen dat 
het in dit geval om feiten ging, waren uiterst zwak. De 'feitelijke' berichten 
waren afkomstig van Radio Burgos. Burgos was echter van meet af aan in 
handen van de nationalisten. De pers, en dat gold zeker voor de radio, was in 
het door Franco beheerste gebied niet onafhankelijk. Het moet ook voor de 
journalist duidelijk zijn geweest dat Radio Burgos in zijn berichtgeving niet 
onpartijdig was. Het was waarschijnlijk zijn bedoeling de verwerpelijkheid van 
het handelen van de communisten aan de kaak te stellen.  

De Amerikaanse journalist H.R. Knickerbocker schreef achtergrondverhalen 
over de burgeroorlog.123 Toen de kranten bol stonden met berichten over de 
opmars van de rechtsen in Baskenland en het verschrikkelijke bombardement 
op Guernica (zie volgende §), plaatste het Algemeen Handelsblad een 
voorpagina-artikel van zijn hand, dat op een andere verschrikking van de 

 

122  De Tijd, 19-08-1936 avond, 2. 
123  Paul Preston, We saw Spain die : foreign correspondents in the Spanish Civil War  

(Londen 2009) 33. 
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oorlog wees.124 Uit andere artikelen van zijn hand blijkt dat hij misschien niet 
altijd onpartijdig was, maar toch vooral geraakt werd door de verschrikkingen 
die oorlog met zich meebracht. In dit geval wees hij erop dat het aantal 
slachtoffers dat in de gevangenissen van beide kampen viel, vele malen groter 
was dan dat op de slagvelden. De onderkop luidde "TERREUR TEGEN 

TERREUR De 'calabozo' [kerker] het eigenlijke tooneel van den strijd." De 
slachtoffers waren politici, journalisten, juristen, zakenlieden en andere 
burgers die de tegenpartij op de een of andere manier steunden. De 
omschrijving burgeroorlog was terecht. Zeker in het linkse regeringskamp 
was het onderscheid tussen burgers en militairen vaag. De regering vroeg 
steun van de bevolking "om te verhinderen, dat de fascisten hen berooven 
van de verworven rechten."125 

De oorlogshandelingen zelf veroorzaakten natuurlijk ook ellende. Bij 'bur-
geroorlog', 'volksmilities' en 'vrijwilligers' moet in het geval van het conflict 
in Spanje niet gedacht worden aan een bewapening met jachtgeweren en 
museumstukken. Beide partijen werden door delen van leger, marine en 
luchtmacht gesteund en door buitenlandse hulp (waarover later meer) 
beschikten beide partijen na enige tijd over moderne jachtvliegtuigen, 
bommenwerpers en artillerie. Enkele dagen na het begin van de oorlog ver-
schenen er in de pers al berichten dat steden met bombardement bedreigd 
werden.126 In 1936 besteedde de pers veel aandacht aan de bombardementen 
op Saragossa. Hierbij ontstond zeker nevenschade aan burgerdoelen, maar de 
berichtgeving legde de nadruk op de strategische noodzaak ervan.127 De 
berichtgeving over verwoestingen en het lijden van de burgerbevolking 
bereikte een hoogtepunt toen in de strijd om het Baskenland de stad Guernica 
gebombardeerd werd (zie hieronder). Daarna verflauwde de aandacht voor 
de gebeurtenissen in Spanje enigszins en werd het nieuws uit Spanje 
overschaduwd door berichten over dreiging en ellende elders in de wereld. 
Volgens het Zaans volksblad, een lokale variant van Het Volk, had de wereld in 
de drukke dagen van Berchtesgaden, Godesberg en München vergeten", dat 
er ook nog een Spanje [was], een land, dat zijn derde oorlogswinter tegemoet 
[ging]."128  

Een van de bekendste en aangrijpendste gebeurtenissen uit de oorlog is het 
bombardement op de Baskische stad Guernica op 26 april 1937. Door het 

 

124  Algemeen Handelsblad, 19-04-1937 avond, voorpagina. 
125  Nieuwsblad van Friesland, 22-07-1936, voorpagina. 
126  Ibidem. 
127  Limburgsch Dagblad, 05-08-1936, voorpagina. 
128  Zaans Volksblad, 12-10-1938, 2. 
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schilderij dat Picasso nog hetzelfde jaar als protest maakte, werd deze 
gebeurtenis een van de iconen van de Spaanse Burgeroorlog.129 Wat het 
bombardement voor dit onderzoek naar de sentimenten van belang maakt is 
dat de partijen elkaar al direct over en weer beschuldigden de verwoesting 
van de stad veroorzaakt te hebben en dat er sprake was van een mogelijke 
Duitse betrokkenheid. Vooral het laatste veroorzaakte heftige reacties in 
zowel het Verenigd Koninkrijk als in Duitsland, waarover ook in de Neder-
landse pers geschreven werd. Daarom heb ik deze gebeurtenis uitgekozen, 
om in detail te bekijken hoe de Nederlandse dagbladen erover schreven en 
oordeelden.  

Dat de gebeurtenis de aandacht heeft getrokken, lijdt geen twijfel. Van 26 
april tot 30 april verschenen er in de 15 dagbladen die in deze periode gedi-
gitaliseerd zijn 60 artikelen waarin het onderwerp ter sprake kwam, waarvan 
32 op de voorpagina. Vooral op 27 april was het bombardement voorpagi-
nanieuws. De Graafschap-bode is de enige van de gedigitaliseerde kranten die 
geen aandacht aan het onderwerp besteedde. Dat is opmerkelijk, want hoewel 
het blad zich vooral richtte op lokaal nieuws, stond er op 28 april op de 
voorpagina een uit de Daily Mail overgenomen interview met generaal 
Franco.130 Het Nationale Dagblad, de krant van de NSB – die, alhoewel niet 
gedigitaliseerd, voor dit onderwerp in het onderzoek is meegenomen – 
publiceerde drie voorpagina-artikelen. De sociaaldemocratische krant Het 
Volk – in deze periode niet gedigitaliseerd – kwam met zes artikelen over het 
onderwerp, waarvan vier op de voorpagina. 

Inhoudelijk verschoof de aandacht in de loop van de dagen van een feiten-
relaas naar de tegenstrijdige verklaringen van de partijen over de verant-
woordelijkheid voor de verwoesting en de reacties in het buitenland op zowel 
het bombardement als de beschuldigingen over en weer. Slechts enkele 
dagbladen gingen in op de vraag wat de gevolgen voor de Europese 
verhoudingen zouden kunnen zijn. 

 

129  Picasso had al voor het bombardement van de Spaanse regering opdracht gekregen 
voor het maken van een bijdrage voor de wereldtentoonstelling in 1937. Na de 
berichten over de verwoesting zag hij af van zijn reeds gekozen onderwerp, omdat hij 
niet wilde zwijgen over de begane onmenselijke misdaden. Hij maakte er het enorme 
(349 x 777 cm) schilderij 'Guernica' over en maakte die naam daarmee het icoon voor 
de verschrikkingen van de Spaanse Burgeroorlog. Ingo Walther, Pablo Picasso, 1881-
1973 : Het genie van de eeuw (Keulen 1999) 68. 

130  De Graafschap-bode, 28-04-1937, voorpagina. 
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Figuur 4.4 "WELK een verwoestende kracht luchtaanvallen kunnen 
hebben, heeft de bevolking van Guernica, de oude hoofdstad 
van het Baskenland, aan den lijve ervaren. Heele straten zijn 
vrijwel met den grond gelijk gemaakt. Men moge er over 
strijden, wie de schuld draagt van de verwoesting, voor de 
bewoners van het ongelukkige stadje kan deze strijd geen baat 
meer brengen."131 

De berichten in de tien dagbladen die al op 27 april over het bombardement 
schreven zijn opvallend gelijkluidend. Waarschijnlijk maakten ze allemaal 
gebruik van een tekst van het Britse persagentschap Reuter. De kern was 
steeds als volgt: de luchtmacht van Franco bombardeerde, er kwamen hon-
derden burgers om het leven, de bevolking schuilde of vluchtte. De plaatsing, 
de artikel- of paragraafkoppen en soms een enkele redactionele toevoeging 
tonen de verschillen in de beoordeling. Het Volksdagblad plaatste het bericht 
in een kader op de voorpagina en gaf het de kop "FASCISTEN VERANDEREN 

EEN STAD IN EEN PUINHOOP".132 De redactie van De Telegraaf voegde aan de 
tekst van Reuter toe dat het om "een van de afschuwelijkste luchtraids uit de 
geschiedenis der moderne oorlogvoering" ging, waarmee de krant misschien 
anticipeerde op de reacties die de gebeurtenis zou losmaken. 133 

 

131  De Telegraaf, 30-04-1937 avond, voorpagina. 
132  Het Volksdagblad, 27-04-1937, voorpagina. 
133  De Telegraaf, 27-04-1937 avond, 14. 
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De NSB-krant Het Nationale Dagblad zweeg over de vernietiging van Guernica 
maar schreef wel een artikel met als kop "De roode verliezen in 
Baskenland."134 Kwam de tekst van Reuter bij die krant te laat binnen of vond 
de redactie het beter om nog even niet over mogelijke wandaden van de 
Witten te schrijven?  

In de dagen die volgden verlevendigden vrijwel alle dagbladen de gebeurtenis 
met ooggetuigenverslagen. Ze maakten hun lezers daarmee in heldere 
bewoordingen deelgenoot van de gruwelijkheid van de gebeurtenissen. Deze 
verhalen geven vaak ook aanwijzingen over de verantwoordelijkheid: "boeren 
vertellen, dat Duitsche vliegtuigen de vrouwen, die op het land werkten, met 
machinegeweervuur bestookten" en een gevonden blindganger "was rijkelijk 
voorzien van Duitsche adelaars."135 Dagbladen van alle clusters maakten 
gebruik van dit soort verhalen. De grote uitzondering was Het Nationale 
Dagblad.  

In de onderzochte kranten waren geen ooggetuigenverslagen te vinden van 
het verwoesten van de stad door de linkse volksmilities. Dat is van belang, 
want al op 28 april verschenen er berichten in de kranten dat de partijen elkaar 
beschuldigden van de verwoesting. Zoals: "Van officieele [linkse] zijde te 
Bilbao worden Duitsche vliegers, in dienst van Franco, er van beschuldigd de 
ontzettende slachting te hebben aangericht" versus "Voor radio-Sevilla 
verklaarde generaal Queipo de Llano Dinsdagavond, dat Guernica niet door 
de vliegtuigen van Franco was verwoest, doch dat de terugtrekkende 
volksfronttroepen de stad zelf in brand hadden gestoken."136 Meerdere 
kranten meldden dat de president van de Baskische regering heeft gezegd dat 
"Duitsche vliegers, in dienst van Spaansche opstandelingen de stad 
gebombardeerd hebben [om] ons [te] treffen in onze vaderlandsche 
gevoelens, waarbij zij duidelijk toonen, wat Baskenland van hen kan ver-
wachten."137 De rechtsen pareerden dat met: "Als antwoord op de leugens 
van het roode Spanje [...] wordt verklaard dat Guernica niet door ons in brand 
werd geschoten. [...] Franco brandt niet, dat is het monopolie van hen, die 
Irun en Eibar in brand staken [...]"138  

 

134  Het Nationale Dagblad, 27-04-1937, 1. 
135  De Gooi- en Eemlander, 28-04-1937, 2. 
136  Limburger Koerier, 28-04-1937, voorpagina. 
137  De Banier, 28-04-1937, voorpagina. Baskenland werd in 1936 door de linkse regering 

als autonome republiek erkend. 
138  De Banier, 28-04-1937, 2. (ook in andere kranten) 
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Dit werd in de dagen erna nog aangevuld met de bewering dat er op de 
bewuste dag helemaal niet gebombardeerd kon worden, omdat de vliegtuigen 
door de mist niet konden opstijgen.139 Door de vele ooggetuigenverklaringen 
zal dit verweer voor de meeste krantenlezers niet erg geloofwaardig zijn 
overgekomen. De wederzijdse beschuldigingen werden zelf ook onderwerp 
van de berichtgeving. Het Nationale Dagblad schreef: "Breed uit verkondigt de 
roode pers de verwoesting van de Heilige Stad der Basken Guernica." […] 
Waarom? Deze [gruweldaden] zouden bedreven zijn door Franco's troepen 
en dat zijn immers Fascisten, dus barbaren!"140  

Meerdere bladen gingen in op de reacties uit Duitsland. Onder de kop 
"Berlijn boos" nam de Limburger Koerier een bericht over uit de Evening Stan-
dard. De kern is dat de Duitse pers verontwaardigd reageerde op de bericht-
geving in de Britse kranten. "In opdracht van hoogerhand noemen zij [die] 
berichten 'bolsjewistische leugens tot het afleiden van de aandacht'."141 
Hiermee werden de contouren van de propagandaoorlog duidelijk. Het 
regeringskamp werd onomwonden bolsjewistisch genoemd en tevens werd 
de relatie tussen het nazistische Duitsland en de kant van Franco duidelijker. 
Het Vaderland merkte terecht op dat er sprake is van een perscampagne waarin 
"Dementi's en bevestigingen [...] elkaar afwisselen."142 

De beschuldigingen van Duitse betrokkenheid had ook gevolgen voor de 
internationale politiek en ook dat kreeg weer aandacht in de kranten. Veel 
bladen besteedden aandacht aan de reacties in het Verenigd Koninkrijk, waar 
niet alleen de pers, maar vervolgens ook de politiek en de vakbeweging hun 
verontwaardiging kenbaar maakten. Alhoewel de Engelse minister van 
Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, zich voorzichtig uitdrukte en bena-
drukte "dat beide partijen ongeoorloofde feiten plegen", legde sommige 
kranten zijn woorden zo uit dat ook hij overtuigd was dat de verantwoorde-
lijkheid bij de fascisten lag.143 De Engelse berichtgeving en de reacties daarop 
veroorzaakten woede in het nationaalsocialistische Duitsland, alhoewel dat 
land formeel niet bij de Spaanse Burgeroorlog betrokken was. Opvallend is 
in dit verband het hoofdartikel waarmee Nieuwsblad van het Noorden de krant 
van 29 april opende. Hierin werden de gebeurtenissen in Spanje en de 
tegenstrijdige berichten daarover naar een hoger plan getild. Het liet zien dat 

 

139  De Banier, 29-04-1937, voorpagina (ook in andere kranten). 
140  Het Nationale Dagblad, 28-04-1937, voorpagina. 
141  Limburger Koerier, 29-04-1937, 2. 
142  Het Vaderland, 29-04-1937 avond, 5. 
143  Het Vaderland, 29-04-1937 ochtend, voorpagina; Algemeen Handelsblad, 30-04-1937 

avond, 2. 
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de burgeroorlog de Spaanse grenzen ver oversteeg. Europa was in kampen 
verdeeld. In veel landen overheerste de verontwaardiging over "het misdadige 
bombardement der opstandige generaals." Vanuit het andere kamp was het 
vooral de Duitse pers die heftig verontwaardigd was "omdat de berichten uit 
Bilbao spreken van Duitsche vliegtuigen en Duitsche bommen." De 
conclusie van de redactie was dat er sprake was van een toenemende inter-
nationale spanning en dat deze er bij verdere successen van de nationalisten 
niet minder op zou worden.144 Dit artikel laat zien dat ook de kleine, regionale 
kranten soms rake analyses brachten. De Gooi- en Eemlander ging daarvoor te 
rade bij de New-York Herald Tribune. Het streekblad wees erop dat de Duitse 
staalfabrieken afhankelijk waren van grondstoffen uit Bilbao. De verovering 
van Baskenland door de rechtsen zou de positie van Duitsland kunnen 
versterken en daarmee de internationale spanningen kunnen doen 
toenemen.145 

 

Figuur 4.5  Het Volksdagblad over Guernica 

Het niet verdedigde Guernica had geen strategische betekenis, maar had als 
de oude hoofdstad voor de Basken een belangrijke symbolische waarde. Hun 
president merkte waarschijnlijk terecht op dat zij door het bombardement in 
het hart geraakt waren. Voor de pers was het bombardement een nieuw 
hoogtepunt van verschrikking. De Telegraaf noemde het een van de 
afschuwelijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van moderne oorlogvoe-
ring.146 Het Volksdagblad was zoals uit figuur 4.5 blijkt minder subtiel.147 

De internationale propagandaoorlog rond de Spaanse Burgeroorlog maakte 
ook in de rest van de strijd gebruik van ontzetting en afschuw om de aandacht 
te trekken. En steeds weer kwamen juist in dit soort berichten de verschillen 
tussen de clusters van dagbladen tot uiting.  

 

144  Nieuwsblad van het Noorden, 29-04-1937, voorpagina. 
145  De Gooi- en Eemlander, 30-04-1937, 2. 
146  De Telegraaf, 27-04-1937 avond, 14. 
147  Het Volksdagblad, 29-04-1937, voorpagina. 
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4.4.3 Betrokkenheid van buitenlanders 

De angst dat het conflict in Spanje de spanningen in Europa zouden vergro-
ten was een thema dat regelmatig in de pers opdook en dit werd vaak in 
verband gebracht met de betrokkenheid van andere landen en buitenlanders 
bij de strijd in Spanje. De rechtse rebellen werden gesteund door Italië, 
Duitsland en, in mindere mate, Portugal. Daarbij was niet alleen sprake van 
het ter beschikking stellen van materiaal zoals de genoemde vliegtuigen om 
manschappen van Noord-Afrika naar het noorden van Spanje over te bren-
gen. Het ging, alhoewel dat soms heftig ontkend werd, ook om troepen en 
specialisten.  

De tijdens en ook na de burgeroorlog meest besproken steun aan de repu-
blikeinen betrof de vele duizenden buitenlandse vrijwilligers. Ze kwamen van 
over de hele wereld naar Spanje om mee te vechten, te verplegen of andere 
diensten te verlenen. Deze betrokkenheid van buitenlanders kan niet los 
gezien worden van de steun van de Sovjet-Unie, want de Sovjet- journalisten 
en -filmmakers waren eerder in Spanje dan hun diplomaten of militairen daar 
arriveerden.148 Na lang wikken en wegen besloot de Sovjetregering pas in 
september 1937 tot daadwerkelijke steun in de vorm van materieel en 
manschappen.149  

Materiële en personele steun was al snel na het uitbreken van de burgeroorlog 
onderwerp van gesprek in de internationale politiek en bleef dat gedurende 
het hele verdere verloop van het conflict. Begin december 1936 deden 
verschillende dagbladen verslag van een debat hierover in het Britse 
Lagerhuis.150 Wat de teksten gemeen hadden, was het antwoord dat minister 
Eden op een specifieke vraag hierover gaf: "Ik weet, dat er Italiaansche 
vrijwilligers op Majorca zijn zooals er ook elders in Spanje vrijwilligers van 
andere nationaliteiten gevonden kunnen worden. Ik betreur deze omstan-
digheid, maar wij alleen kunnen ons daarmede niet bezighouden." Hiermee 
werd het dilemma op twee manieren goed geschetst. Ten eerste kon een 
oplossing voor dit probleem niet van het Verenigd Koninkrijk alleen komen, 
alhoewel dat land door velen gezien werd als het machtigste land van Europa. 
Het tweede probleem was dat de Britse regering gehinderd werd door de op 
dat moment gevolgde appeasementpolitiek. Dit kleine stukje verslag werd in 
een aantal dagbladen opgenomen als een vrijwel steeds gelijkluidende 

 

148  Payne The Spanish Civil War, 135. 
149 Ibidem. 125-146.  
150 O.a. De Tribune, 02-12-1936, 7; Limburger Koerier, 01-12-1936, voorpagina; Nieuwsblad 

van het Noorden, 01-12-1936, voorpagina en Het Vaderland, 01-12-1936 ochtend, 2. 
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paragraaf met als kop "Italianen op Majorca"; een tekst die vrijwel zeker 
afkomstig was van een persbureau. De manier waarop de redacties het bericht 
in een groter artikel verwerkte was echter opvallend verschillend.  

Dat de betrokkenheid van andere landen door sommige dagbladen als een 
serieuze bedreiging werd gezien blijkt uit een uitstekend bespiegelend artikel 
in het Nieuwsblad van Friesland. Hierin dacht de buitenlandredacteur al in juli 
1936 na over de mogelijke gevolgen van de Burgeroorlog.151 Hij stelt in de 
kop de vraag of de Spaansche Burgeroorlog de rust in Europa bedreigt en 
ziet de tegenstelling links-rechts ook op internationaal terrein. Het artikel sluit 
af met de pessimistische opmerking: 

 Men ziet derhalve, dat de Spaansche burgeroorlog zeer wel een bron van 
velerlei moeilijkheden buiten Spanje's grenzen worden kan. De internatio-
nale politieke hemel, die den laatsten tijd wat opgeklaard was, begint weer 
wat te betrekken. 

Over de levering van materiaal werd door Italië en Duitsland minder 
geheimzinnig gedaan dan over de inzet van troepen. Italianen en Duitsers die 
in Spanje aan de strijd deelnamen werden vrijwilligers genoemd. De 
communistische krant De Tribune en zijn opvolger Het Volksdagblad hadden 
veel aandacht voor deze "zogenaamde vrijwilligers". Waarschijnlijk omdat ze 
hiermee het verschil konden benadrukken met de openheid waarmee 
gesproken werd over de vrijwillige buitenlandse steun aan de linkse volksmi-
lities. 

Uiteindelijk kon ook de Italiaanse regering de inzet van troepen niet ont-
kennen. In januari 1937 ontkende Mussolini, waarbij De Tribune in de kop 
meesmuilde "Wat is het woord van een fascistische dictator waard", in maart 
noemde hij het aantal sterk overdreven en een jaar later was er een officieel 
communiqué over slachtoffers bij de Italiaanse troepen.152 

 

151  Nieuwsblad van Friesland, 31-07-1936, voorpagina.  
152  De Tribune, 08-01-1937, 7 ; De Tribune, 22-03-1937, 7; Het Volksdagblad, 28-03-1938, 5. 
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Figuur 4.6 De Italiaanse regering ontkent officieel het vertrek der 
vrijwilligers 

Het waren niet alleen de communistische bladen die er oog voor hadden dat 
de 'vrijwilligers' uit Italië in feite gewoon gestuurde troepen waren. Journa-
listen tekende uit de mond van Italiaanse krijgsgevangenen op dat man-
schappen die dienst hadden genomen om naar Abessynië te gaan, gedwongen 
zouden zijn om in Spanje te vechten.153 Daarmee hield het bedrog niet op. 
Men had hen wijs gemaakt, dat de [communistische] volksfronttroepen 
onmiddellijk alle gevangenen fusilleerden, terwijl zij nu behandeld werden als 
gewone krijgsgevangenen. De kop van het artikel toonde aan dat de pers de 
betrokkenheid van buitenlandse troepen niet als een bagatel zag. 

 

153  Limburger Koerier, 13-03-1937, 2. De krant noemt geen bron, maar vermeld alleen dat 
het bericht afkomstig is van buitenlandse journalisten. 
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Figuur 4.7 Kop uit de Limburger Koerier 154 

Dat ook Duitsland de inzet van manschappen ontkende, werd al duidelijk in 
de paragraaf over Guernica. Het ontkennen en bagatelliseren ging gedurende 
de hele burgeroorlog door, evenals de vaak halfslachtige pogingen van de 
internationale gemeenschap om daar paal en perk aan te stellen. Des te 
opvallender zijn sommige berichten na afloop van het conflict. Het Utrechts 
volksblad schreef bij de terugkomst van de 'vrijwilligers' in Duitsland over de 
"brutale openhartigheid" waarmee er nu over de betrokkenheid van 
Duitsland gepubliceerd werd en het scherpe contrast "met de talloze officiële 
verklaringen, dienaangaande door Berlijn afgelegd."155 Het negatieve oordeel 
hierover bleek uit het slot van de vetgedrukte inleiding: "Het spreekt vanzelf 
dat de naam Guernica bij de opsomming der Duitse heldendaden in Spanje 
angstvallig wordt verzwegen…"  

Niet alleen de linkse dagbladen schoot deze afloop in het verkeerde keelgat. 
De Banier keek in het buitenlandse jaaroverzicht over 1939 onder andere terug 
op de burgeroorlog.156 Hierin is sprake van de krachtige steun die Franco 
kreeg van "Duitsche en Italiaansche zogenaamde vrijwilligers die na de 
beëindiging van den burgeroorlog met groot enthousiasme in hun vaderland 
ontvangen werden."  

Bij de steun aan de linkse regering moet eerst de binnenlandse steun ter 
sprake komen. Alhoewel een aanzienlijk deel van het reguliere leger trouw 
bleef aan de regering, deed deze al direct een oproep aan alle 'arbeiders' om 
aan de strijd deel te nemen. Ze volgde hiermee de marxistische lijn waarin de 
strijd een zaak van het hele proletariaat is. Die oproep had kennelijk succes 
want al begin augustus, toen de oorlog nog maar enkele weken oud was, 

 

154  Het genoemde aantal van 120.000 kan achteraf als overdreven gezien worden. Er 
waren op enig moment geschat ongeveer 16.000 Duitsers en 70.000 Italianen bij de 
strijd betrokken. Payne, The Spanish Civil War, the Soviet Union, and communism, 153. 

155  Utrechts volksblad, 01-06-1939, 10. Het Utrechts volksblad was een lokale variant van Het 
Volk. 

156  De Banier, 30-12-1939, 2. 
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verschenen er berichten in de Nederlandse pers dat de organisatie van 
volksmilities en vrijwilligerscorpsen geen gemakkelijke taak bleek te zijn. Het 
ging niet om "een elite-corps, maar om de bewapening van eenieder, die zich 
vrijwillig ter beschikking stelde en in de formaties wenschte te worden 
opgenomen."157 Het in de hand houden van deze gewapende niet-militairen 
bleek aanvankelijk niet eenvoudig, want nog in dezelfde maand klaagde 
meerdere Nederlandse kranten over plunderingen en buitensporig geweld 
door deze groepen.  

Het paste ook in het marxistische internationalistische denken dat de oproep 
tot deelname aan de strijd niet alleen aan de Spaanse bevolking was gericht. 
De geschiedenis heeft geleerd dat die oproep niet aan dovemans oren gericht 
was. Het aantal buitenlanders dat op enig moment binnen de zogenaamde 
Internationale Brigades aan de strijd heeft deelgenomen wordt geschat op 
50.000.158 Hiervan waren er waarschijnlijk ongeveer 600 afkomstig uit 
Nederland.159 Daarnaast waren er ook nog vrijwilligers die in andere 
verbanden bij de strijd betrokken waren. Zoals voor de hand ligt werd over 
deze betrokkenheid van vrijwilligers vooral geschreven door de linkse dag-
bladen. Dit waren immers de echte vrijwilligers die in hun ogen voor de goede 
zaak tegen het fascisme vochten.160  

De meningen hierover in andere dagbladen liepen sterk uiteen. De Nieuwe 
Tilburgsche Courant nam uit het Algemeen Handelsblad een bericht over dat 
Franco waarschijnlijk al in Madrid zou zijn geweest wanneer de goed bewa-
pende en goed geleide Internationale Brigades niet op het toneel waren ver-
schenen.161 De werkelijke strijd om Madrid moest toen nog beginnen en zou 
zich zoals aangegeven nog jaren voortslepen. Over de deelname van Neder-
landers had De Telegraaf een heel andere mening. De krant schreef onder de 
kop "RONSELAARS zijn weer actief" een uiterst kritisch voorpagina-artikel 
over het ronselen van vrijwilligers.162 Het artikel vermeldde dat de politie nog 
geen aanwijzingen had in welke richting ze de ronselaars moest zoeken. De 
lezer die een paar regels eerder gelezen had over de communistische 
sympathieën van de vertrokken jongens, zal daarover minder twijfel hebben 

 

157  Nieuwe Tilburgsche Courant, 04-08-1936, 5. 
158  Hans Dankaart e.a., De oorlog begon in Spanje : Nederlanders in de Spaanse Burgeroorlog 1936-

1939 (Amsterdam 1986) 31; Payne, The Spanish Civil War, the Soviet Union, and 
communism, 164. 

159  Dankaart e.a., De oorlog begon in Spanje, 58. 
160  De Tribune, 14-12-1936, 7. 
161  Nieuwe Tilburgsche Courant, 05-12-1936, 5. 
162  De Telegraaf, 13-07-1937 avond, voorpagina. 



149 

gehad. In de dagen erna kwam de krant hierop nog in vier artikelen terug en 
werden de ronselaars ook openlijk met extreem-links in verband gebracht.163  

Het Volksdagblad voelde zich aangesproken en kwam met een artikel waarin 
werd uitgelegd dat van pressie en dus van ronselen geen sprake was.164 De 
vrijwilligers gingen naar Spanje om tegen het "bloedige en barbaarse fas-
cisme" te strijden. Het medelijden dat De Telegraaf toonde voor de slachtoffers 
van de ronselpraktijken werd als huichelarij aan de kaak gesteld. Een paar 
dagen later noemde Het Volksdagblad de berichten in De Telegraaf een nieuwe 
rel met onzinnige verhalen.165 Daarmee waren de verhoudingen tussen de 
bladen weer eens duidelijk. 

4.4.4 Verschillen tussen de sentimenten t.a.v. communisme en 
fascisme en tussen de dagbladen van de clusters 

Uit het bovenstaande is al duidelijk geworden dat het oordeel van de dag-
bladen over de Spaanse Burgeroorlog in meer of mindere mate afhankelijk 
was van het perspectief van het cluster waartoe het blad behoorde. Alhoewel 
er voor het deelonderzoek naar dit thema extra artikelen werden geanalyseerd, 
blijft het aantal beoordeelde artikelen te klein om in alle gevallen een 
statistisch verantwoorde conclusie te trekken over de scheidslijnen tussen de 
clusters en hun dagbladen. Voor enkele opvallende verschillen ging dat wel. 

Zoals steeds zijn de artikelen beoordeeld vanuit de vraag of er in positieve, 
negatieve of onbepaalde zin over communisme en/of fascisme werd ge-
schreven. Het is echter te simpel om te stellen dat voor alle dagbladen het 
linkse regeringskamp communistisch en het kamp der opstandige generaals 
fascistisch was. Dat beeld gaat eigenlijk alleen op voor de communistische 
bladen De Tribune en later Het Volksdagblad. Voor die kranten was de zaak 
helder. De aanhangers van Franco werden als fascistisch beschouwd en hun 
daden werden consequent negatief beoordeeld. De regering was commu-
nistisch en zij had het recht aan haar kant. Eventuele misstappen van die kant 
werden afgedaan als leugens of vergoelijkt met een beroep op de 
omstandigheden. Het zou interessant zijn om te weten of er door hun 
tegenhanger, Het Nationale Dagblad van de NSB, even zwart-wit geoordeeld 
werd. Die krant is helaas niet gedigitaliseerd maar de beperkte steekproef die 
speciaal voor dit onderwerp bekeken is, wijst wel in die richting. 

 

163  De Telegraaf, 16-07-1937 ochtend, 5. 
164  Het Volksdagblad, 20-07-1937, 5. 
165  Het Volksdagblad, 28-07-1937, 4. 
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Zo simpel als de communistische bladen links en rechts benoemden was de 
werkelijkheid niet. De linkse regering was een coalitie die gevormd werd door 
sociaaldemocraten, communisten, linkse republikeinen en linkse Catalanen. 
Gedurende de burgeroorlog wisselden de machtsverhoudingen tussen die 
partijen herhaaldelijk. De samenstelling van het kamp van de opstandelingen 
was niet van het begin af aan duidelijk. De generaals hadden vooral 
conservatieve en nationalistische ideeën. Ze werden later gesteund door 
diverse conservatieve groeperingen, monarchisten, nationalisten en de 
fascistische falangisten.  

In oktober 1936 gaf Franco aan hoe de toekomstige Spaanse staat eruit zou 
zien. Hij gebruikte het woord fascisme niet, maar had het over vrijheden die 
in "geen geval de nationale eenheid [mochten] verzwakken" en "corporatieve 
organen, die werkelijk de verlangens van het volk zullen kunnen vertolken."166 
De Limburger Courier zag hierin de invloed van de "zuiver fascistische leer der 
leden van de Spaansche Phalanx". Of dat voor de krantenlezer ook zo 
duidelijk was, is de vraag. Die zou zich misschien meer gebaseerd hebben op 
het uiterlijk vertoon van de rechtsen, dat aan fascisten en nationaalsocialisten 
deed denken. Binnen dat kamp was de fascistische groet al vanaf het begin 
van de opstand in gebruik.167  

Activiteiten van de rechtse troepen die door de kranten werden afgekeurd 
zullen bij de lezers tot een negatief oordeel over fascisme en fascisten hebben 
geleid. Kleine verschillen in de inhoud of de kop van een artikel leverden 
daarbij soms opvallende verschillen in het oordeel over het fascisme op. Ik 
keer terug naar de berichtgeving over Guernica voor een voorbeeld. Op 30 
april 1937 brachten De Tijd, De Banier en het Algemeen Handelsblad een vrijwel 
gelijkluidend ooggetuigenverslag van het bombardement.168 Het enige 
verschil tussen de tekst van De Tijd en De Banier is dat de eerste vermeldde 
dat de ooggetuige een kanunnik was. Dat zal het verslag in de ogen van de 
katholieke lezer betrouwbaar gemaakt hebben. De Banier vermeldde alleen dat 
het iemand was die het bombardement meemaakte. Over de ver-
antwoordelijkheid voor het bombardement repten deze beide bladen niet. 
Toch liet de ooggetuige zich daarover duidelijk uit, want het Algemeen Han-
delsblad vermeldde aan het slot dat de priester aangaf dat hij het een belediging 
van zijn geloof zou vinden wanneer men in de gespaarde kerk van Guernica 

 

166  Limburger Koerier, 03-10-1936, 2. 
167  "Overal brengen burgers en soldaten den fascistischen groet.", Nieuwe Tilburgsche 

Courant, 14-08-1936, voorpagina. 
168  De Tijd, 30-04-1937, voorpagina; De Banier, 30-04-1937, 3; Algemeen Handelsblad,  

30-04-1937 ochtend, 6. 
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een Te Deum zou zingen ter ere van Franco en Mola. Volgens hem hadden 
de rechtsen al vele plaatsen verwoest. Zouden de redacties van De Tijd en De 
Banier daar per ongeluk overheen hebben gekeken? 

In de berichtgeving over de burgeroorlog werd er door de dagbladen nega-
tiever over de fascisten dan over de communisten geschreven.169 Wat hierbij 
opvalt is dat het sentiment ten aanzien van het fascisme niet afweek van de 
berichtgeving in het algemeen, maar dat ten aanzien van het communisme 
wel. De dagbladen gaven minder vaak een oordeel over de communisten dan 
in de berichtgeving over andere onderwerpen.170 Dit komt omdat in de 
berichtgeving over de burgeroorlog veel vaker dan in artikelen in het alge-
meen over zowel fascisten als communisten werden geschreven. Veel van die 
berichten gingen primair over de verrichtingen van de troepen onder Franco, 
met de communisten in een bijrol.  

Kijkend naar de verschillen tussen de clusters van dagbladen, springt vooral 
de houding van de katholieke dagbladen in het oog (grafiek 4.1). De katho-
lieke bladen schreven veel negatiever over de communisten dan alle andere 
kranten, terwijl het verschil in het sentiment ten aanzien van communisme en 
fascisme groter was dan bij de andere niet-communistische bladen. Zoals 
eerder besproken veroordeelde de RK-kerk het communisme op principiële 
gronden.171 De frequentie en felheid waarmee de katholieke bladen de daden 
van de communisten tijdens de Spaanse Burgeroorlog veroordeelden had 
echter vooral te maken met het geweld tegen de geestelijken en klooster-
lingen. Zo kopte de Limburger Koerier al op 21 augustus 1936: "Als het roode 
gepeupel heerscht. Jong meisje sneed een stervend priester het hoofd af. 
Satanische wreedheden in Spanje."172  

Een paar maanden later stond in hetzelfde blad een bericht over belangrijke 
vorderingen in de strijd. Wie verwachtte daarin informatie te krijgen over de 
militaire ontwikkelingen werd teleurgesteld, want het meest in het oog 
springend was de paragraaf onder de kop "Acht Paters Dominicanen ver-
moord".173 Het is zeker dat er door de linkse volksmilities geweld tegen de 
clerus gebruikt werd, omdat deze gezien werd als een vertegenwoordiger  

 

169  e-Bijlage § 5.2.5, grafiek 5.2.31. In deze grafiek zijn voor het sentiment t.a.v. 'com-
munisme' de communistische kranten zoals gebruikelijk niet meegenomen. De con-
clusie zou niet veranderen wanneer dit wel was gedaan. 

170  e-Bijlage § 5.2.3, grafiek 5.2.32. 
171  § 2.2.2. 
172  Limburger Koerier, 21-08-1936, 5. 
173  Limburger Koerier, 21-08-1936, 5 en 17-10-1936, voorpagina. 
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Grafiek 4.1 Verschillen tussen de clusters van dagbladen m.b.t. de 

sentimenten in artikelen over de Spaanse Burgeroorlog174 
 Voor het communisme zijn de verschillen tussen Lib. en de Onafh. 

niet significant. 
Voor het fascisme zijn de verschillen tussen RK, Protchr. en Onafh. 
niet significant. 

van de uitbuitende bourgeoisie. Het is echter de vraag of geestelijken werke-
lijk zoveel meer dan andere tegenstanders door geweld geraakt werden als de 
katholieke bladen suggereerden. De Nederlandse katholieke pers had veel 
aandacht voor de dienaren van de kerk. Mogelijk omdat ze onder controle 
stond van het episcopaat. Een enkele keer durfde een katholiek blad het aan 

 

174  De sociaaldemocratische bladen ontbreken in de grafiek omdat er alleen edities van 
vóór 1932 gedigitaliseerd zijn. 
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om de hand in eigen boezem te steken. In het Limburgsch Dagblad van 26 
augustus 1936 werd ingegaan op een bericht in een katholiek zondagsblad (let 
op de afstand die hiermee tot het eigen blad geschapen werd). In dat bericht 
werd gewezen op het verzuim van katholieke zijde in Spanje om voldoende 
aandacht aan de zielzorg te besteden. Dat had communisme en socialisme 
kansen gegeven.175 Alsof de journalist van die krant bang was daarmee tegen 
het verkeerde been geschopt te hebben, volgde er in het artikel een tirade 
over de wandaden van de communisten tegen priesters en nonnen. 

De katholieke, protestantschristelijke en onafhankelijke bladen waren in hun 
mening over het fascisme tamelijk eenduidig: meestal gaven ze geen duidelijk 
oordeel. Deden ze dat wel dan waren ze gematigd negatief en een enkele keer 
positief. De kranten van het liberale cluster hadden vaak wel een duidelijke 
mening over het fascisme en die was meestal negatief.176 Zoals te verwachten 
waren de communistische bladen volstrekt duidelijk in hun oordeel over de 
fascisten. Dat was in alle onderzochte gevallen negatief.  

Uit de periodes die diepgaander zijn onderzocht valt op te maken dat er in de 
weergave van dezelfde gebeurtenis tussen de dagbladen soms aanzienlijke 
verschillen waren tussen de beoordeling van de strijdende partijen. De 
uitkomsten uit de sentimentanalyse maken het aannemelijk dat dit voor de 
hele periode van de burgeroorlog gold. Sommige redacties waren zich van die 
verschillen in beoordeling bewust. Het Algemeen Handelsblad schreef daarover:  

De berichten over het oorlogstooneel in Spanje zijn niet altijd even onpar-
tijdig... Dit is een zachte manier om te betoogen dat er in geen enkelen oor-
log aan weerszijden zóó hevig aan de waarheid is te kort gedaan als thans in 
den Spaanschen burgeroorlog.177 

De betreffende journalist ging daarna in op het dilemma dat hieruit ontstaat 
voor een krant die een neutrale berichtgeving nastreeft.178 Door het niet 
plaatsen van berichten over de strijdende partijen zouden gebeurtenissen die 

 

175  Limburgsch Dagblad, 26-08-1936, 5. 
176  Het aantal geanalyseerde liberale kranten is net te laag om statistisch betrouwbare 

uitkomsten te geven, maar het lijkt erop dat bij dit cluster het negatieve sentiment 
overheerste. 

177  Algemeen Handelsblad, 30-04-1937, voorpagina. 
178  De redactie van het Algemeen Handelsblad streefde naar een onafhankelijke bericht-

geving. Die neutraliteit kwam echter in de tweede helft van de jaren dertig onder druk 
te staan door de vergaande bemoeienis van de directie en de commissarissen met het 
redactionele beleid. Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 37 en 48. 
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achteraf van groot belang blijken te zijn onvermeld kunnen blijven.179 Een 
merkwaardige redenering, want verslagen over de strijd zouden in principe 
onpartijdig kunnen zijn. Zoals eerder aangegeven trekt slecht nieuws de 
aandacht en dat geldt zeker voor negatieve berichten over een partij die door 
de lezers werd afgekeurd. En slecht nieuws voor de communisten boden de 
gebeurtenissen in Spanje in overvloed. 

Aan het einde van 1939, op een moment dat er al zo veel ander slecht nieuws 
was, blikte een aantal kranten terug op de Spaanse Burgeroorlog. Uit een paar 
voorbeelden blijkt dat de lezer er niet vrolijk van zal zijn geworden: De Banier 
opende de editie van 30-12-1939 met een paginagroot artikel onder de kop: 
"OUDEJAARSAVOND En het einde aller dingen is nabij."180 In het 
jaaroverzicht, met als kop "Het buitenland in 1939 GROOTE BEROERING IN 

DE VOLKERENWERELD OORLOGEN EN GERUCHTEN VAN OORLOGEN", 
kwam onder andere de burgeroorlog ter sprake.181 Boven het jaaroverzicht 
van het Zaans volksblad stond "1939 – het ongeluksjaar ... Oorlogsgeweld van 
de eerste tot de laatste dag."182 Het Limburgsch Dagblad meldde "De wereld in 
't voorbije jaar Zenuwsloopende spanning en tenslotte oorlog."183 De ellende 
van de Spaanse Burgeroorlog wierp zijn schaduw vooruit. En wij weten dat 
de wereld na 1939 nog erger stond te wachten.  

In Spanje waren en bleven de wonden diep. Voor zover het de berichtgeving 
over de Spaanse Burgeroorlog betrof, zal het oordeel van de Nederlandse 
krantenlezer over communisten en fascisten sterk afhankelijk zijn geweest 
van de groepering waartoe hij behoorde. Het beeld dat het een oorlog was 
met verschrikkelijke gevolgen die weinig goeds voor de toekomst beloofde, 
zal echter universeel zijn geweest. 

4.5 Het sentiment ten aanzien van communisme en fascisme 
in het algemeen 

Alhoewel de in de drie vorige paragrafen behandelde onderwerpen veel 
aandacht kregen in de Nederlandse pers, waren het zeker niet de enige 
berichten die betrekking hadden op het communisme en fascisme. Worden 
die artikelen vergeleken met die over Duitsland, Nederland en Spanje, dan 
blijken er aanzienlijke verschillen in de sentimenten te zijn, ook tussen de 

 

179  In dit artikel doelt de journalist op het bericht dat een van de partijen bij de verzor-
ging van gewonden met succes bloedtransfusie heeft toegepast. 

180  De Banier, 30-12-1939, voorpagina. 
181  Ibidem, 2. 
182  Zaans Volksblad, 30-12-1939, 20. 
183  Limburgsch Dagblad, 30-12-1939, 6. 
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artikelen over Duitsland, Nederland en Spanje onderling.184 Zowel commu-
nisme als fascisme worden in artikelen die betrekking hebben op Nederland 
negatiever beoordeeld dan in berichten over Duitsland en Spanje. Dat is 
opvallend, omdat al eerder duidelijk werd dat kranten niet schroomden hun 
afkeer van de Duitse nationaalsocialisten en de volgelingen van Franco in 
heftige bewoordingen te laten horen. Voor de berichtgeving over de Spaanse 
Burgeroorlog geldt zelfs dat artikelen waarin geen oordeel werd gegeven het 
talrijkst waren, ongeacht of die betrekking hadden op communisme of 
fascisme. Hierin wijkt het sentiment over dit specifieke onderwerp af van het 
algemene beeld waarin negatieve sentiment over het communisme 
overheerste.  

Wat ook opvalt is dat er alleen in de artikelen die betrekking hebben op het 
fascisme in Duitsland en Nederland sprake is van een verschil tussen de jaren 
1931-1932 en de periode 1933-1937.185 De conclusie die hieruit getrokken 
moet worden, is dat de sentimenten afhankelijk zijn van het onderzochte 
(deel)onderwerp. Anders gezegd: het beeld van de generalist kan aanzienlijk 
afwijken van dat van de specialist. In dit geval is dat geen dooddoener omdat 
ook de aandachtige krantenlezer anders gedacht zal hebben over 
communisten en fascisten in het algemeen dan in specifieke situaties. Hij of 
zij zal zich daarbij net als de dagbladen hebben laten leiden door eigen 
overtuigingen en principes. 

In het algemeen beschouwd schetsten de kranten in de onderzochte periode 
vanaf 1932 een dreigend beeld van een dichterbij komend fascisme. Dit ging 
gepaard met een toename van het aantal artikelen over het fascisme en nati-
onaalsocialisme. Met de machtsovername in Duitsland werd het nationaal-
socialisme in dit voor Nederland zo belangrijke buurland de leidende ideo-
logie. Duitsland kreeg gedurende het hele interbellum veel aandacht in de 
pers, maar vanaf 1932 werd dat nog sterker. Katholieken zullen door de 
manier waarop hun kranten over het Duitse nationaalsocialisme schreven het 
gevoel hebben gehad dat hun overtuiging en maatschappij-ideaal daar werd 
aangevallen. Door de opkomst van de NSB werd het fascisme in Nederland 
van een onderwerp waarover eerder vooral schamper werd geschreven een 
serieuze zaak. De Spaanse Burgeroorlog, die in de pers ruime aandacht kreeg, 
bracht de strijd tussen fascisten en communisten dichterbij dan het toen nog 
verre Spanje. De communistische, en in iets mindere mate de 
sociaaldemocratische, kranten hadden het over 'onze' strijd tegen een 

 

184  e-Bijlage § 5.2.3, grafieken 5.2.22 en 5.2.23 en tabel 5.2.12. 
185  e-Bijlage § 5.2.3, grafieken 5.2.18 t/m 5.2.21. 
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fascistische tegenstander. De omvangrijke katholieke dagbladpers bracht het 
onderwerp dichtbij door er een strijd van te maken tussen fascisten die orde 
probeerden te scheppen en atheïstische communisten die het vooral hadden 
voorzien op de RK-geestelijkheid. Ten aanzien van het communisme ver-
anderde de houding in deze periode veel minder. Het was en bleef een 
algemene dreiging met de Sovjet-Unie als negatief voorbeeld. 

In de kranten lag de nadruk vanzelfsprekend bij min of meer actuele 
gebeurtenissen. Hierdoor werd het sentiment in hoge mate bepaald door het 
oordeel van de bladen over het optreden van fascisten en communisten bij 
grote en (vaker) kleine gebeurtenissen. Dit gold zeker voor de communisten. 
De inhoud van de communistische ideologie werd kennelijk als bekend 
verondersteld, want communistische kranten noch aangehaalde 
communistische leiders uit binnen- of buitenland besteedden daar veel aan-
dacht aan. Voor het fascisme was dat in beperkte mate wel het geval. Lezers 
konden uit toespraken van en interviews met fascistische leiders opmaken 
wat de doelstellingen waren en kranten gingen soms op de ideologie in. Het 
is echter de vraag of de gemiddelde lezer daarmee voldoende geïnformeerd 
werd om zich een oordeel te kunnen vormen over zaken als het streven naar 
eenheid in het volk, de corporatieve staat als vervanging van de parlementaire 
democratie en de beperking van het ongebreidelde kapitalisme. Afgaande op 
wat hij in de krant las, zal de mening van de lezer vooral beïnvloed zijn door 
de in dit hoofdstuk beschreven thema's en de sentimenten die de kranten 
daarbij tot uitdrukking brachten. 
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5 1938 en 1939, Donkere wolken 

5.1 Een gevoel van dreiging  

Op Oudejaarsdag 1938 begon het Zaans Volksblad de terugblik op het jaar 
met een opsomming van de voorafgaande 'gruweljaren' sinds het einde van 
de wereldoorlog.1 Genoemd werden: "de mars op Rome, […] het begin van 
de veroveringsoorlogen van Japan tegen China, […] de stichting van het 
Derde Rijk, […] Mussolini's oorlog tegen Abessinië; [en] de Duits-Italiaanse 
oorlog tegen Spanje." De redacteur constateerde echter dat 1938 een nog 
slechter jaar was omdat het geloof in de democratie in geen van de andere 
jaren zo sterk op de proef werd gesteld als in dat jaar. Hij richtte zijn pijlen 
vooral op nazi-Duitsland. Niet alleen fascisme maar ook het daarmee ver-
bonden sterker geworden nationalisme werden veroordeeld. Volgens de 
krant werd "het eerbiedwaardig gevoel van nationale saamhorigheid […] 
geëxploiteerd als voorwendsel" voor veel slechts. Het was een vloedgolf, die 
onze beschaving dreigde te vernietigen door "de verdelgingsfurie, die is 
ontketend tegen de Joden" en door de beperking van "onze vrijheid van 
denken en spreken."  

Een jaar later stond er boven de overdenking over 1939 in De Banier het 
Bijbelcitaat "En het einde aller dingen is nabij."2 Met deze woorden werd een 
preek ingeleid waarin sprake was van het einde van de vrede. Die ging over 
gevallenen en mensen die huis en haard hadden moeten verlaten. De ellende 
werd nog eens onderstreept in het jaaroverzicht over het buitenland op de 
volgende pagina. Ook daarin speelden oorlog en dreiging van oorlog de 
hoofdrol. Alhoewel dat artikel niet van de hand van een dominee was, 
eindigde het met de bede dat de Heer zijn volk zou bijstaan wanneer "de 
bolsjewistische en nationaal-socialistische vloedgolf ook over ons land mocht 
slaan." Er was in 1938 en 1939 geen sprake van een trendbreuk in het oordeel 
over communisme en fascisme, maar deze voorbeelden uit heel verschillende 
dagbladen laten zien dat de situatie veel ernstiger werd ingeschat dan in de 
eerdere jaren van het interbellum. Niet de fascistische ideologie, maar het 
handelen van de fascisten en nationaalsocialisten waren daarvan volgens de 
dagbladen de oorzaak. 

Behalve een nader onderzoek naar de houding van de kranten ten aanzien 
van communisme en fascisme, omvat dit hoofdstuk een aparte paragraaf over 

 

1  Zaans Volksblad, 31-12-1938, 2. 
2  De Banier, 30-12-1939, voorpagina. 
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antisemitisme en rassenleer omdat deze thema's vaak voorkwamen in 
artikelen over het nationaalsocialisme in Duitsland. 

5.2 Het sentiment ten aanzien van communisme en fascisme 

Wanneer de sentimenten ten aanzien van communisme en fascisme in de 
jaren 1938 en 1939 vergeleken worden met die in de periode 1931-1937, zijn 
er geen verschillen.3 Met betrekking tot andere aspecten dan het sentiment 
zijn er twee opvallende verschillen die waarschijnlijk dezelfde oorzaak heb-
ben. Ten eerste nam zowel over communisme als fascisme het aantal artikelen 
toe.4 Voor artikelen over het communisme gold dat vooral voor 1938. Ten 
tweede hadden krantenartikelen vaker dan in de periode 1931-1937 
betrekking op nieuws uit het buitenland. Dat had ongetwijfeld te maken met 
de internationale spanningen, want het aantal artikelen dat betrekking had op 
de verhoudingen tussen twee of meer landen steeg verhoudingsgewijs nog 
sterker.5 Maar het is verrassend dat het effect sterker was voor artikelen over 
communisme en/of communisten dan voor artikelen met betrekking tot 
fascisme en nationaalsocialisme. De verklaring is dat de Sovjet-Unie in deze 
jaren betrokken was bij veel van de grote nieuwsfeiten zoals (in willekeurige 
volgorde) de toenemende spanning in het Verre Oosten, de Spaanse 
Burgeroorlog, de inval van de Sovjet-Unie in Finland en de inval van Nazi-
Duitsland en de Sovjet-Unie in Polen. In het algemeen nam de belangstelling 
voor internationaal nieuws ook toe door de 'Anschluss' van Oostenrijk, de 
inlijving van Sudetenland en Tsjecho-Slowakije. De met veel van dit nieuws 
samenhangende appeasementpolitiek haalde ook regelmatig de kranten.  

In de volgende paragrafen ga ik kort in op ieder van deze voor de sentimenten 
ten aanzien van communisme en/of fascisme belangrijke nieuwsthema's. De 
volgorde is enigszins willekeurig, omdat de perioden waarin ze in het nieuws 
waren elkaar overlappen. De Spaanse Burgeroorlog is er niet bij omdat die in 
§ 4.4 al uitgebreid aan de orde is geweest. 

  

 

3  e-Bijlage § 5.1.8, grafieken 5.1.72 en 5.1.73 en tabel 5.1.20. 
4  e-Bijlage § 5.1.3, grafiek 5.1.26. 
5  In de jaren 1938-1939 had 74,5 % van de artikelen betrekking op het buitenland tegen 

69,9 % in de periode 1931-1937. In 1938 en 1939 had 26,6 % betrekking op de inter-
nationale verhoudingen tegen 14,2 % in de voorafgaande periode. De stijging vond 
vooral plaats in de maanden na juli 1939. 
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5.2.1 Spanningen in het Verre Oosten 

De toegenomen spanning tussen Japan en China leidde midden 1937, na een 
– waarschijnlijk in scene gezet – incident bij de Marco Polo Brug, tot de 
Chinees-Japanse Oorlog.6 De oprukkende Japanners ondervonden sterke 
tegenstand bij Shanghai.7 Na de slag om die stad rukten de Japanners eind 
1937 op naar Nanking, de toenmalige hoofdstad van nationalistisch China. 
De inname leidde tot het 'Bloedbad van Nanking', een van de verschrikke-
lijkste gruweldaden van de twintigste eeuw.8 Anders dan de vernietigings-
kampen van de nazi's was er nauwelijks sprake van een geplande en gedisci-
plineerde actie. In tegendeel, het waren door de oorlogspropaganda opge-
hitste bloeddronken manschappen die wekenlang plunderden, verkrachtten 
en moordden. De legerleiding ondernam niets om dit gedrag, dat geen enkel 
strategisch doel diende, te stoppen en de burgerregering had wettelijk geen 
macht over de militairen.  

De benamingen 'fascisme' en 'fascisten' zijn bij dit onderwerp niet eenduidig. 
De meeste krantenlezers zullen Japan tot eind 1937 niet gezien hebben als 
een fascistisch land.9 Zo werd er in de Nederlandse pers aan het drama in 
Nanking ruim aandacht besteed, maar slechts in een fractie van die berichten 
werd naar fascisme of fascisten verwezen.10 Nadat Italië tot het Anti-
Komintern Pact was toegetreden en Japan in 1937 de regering van Franco 
erkende, verschenen er vaker berichten in de kranten waarin Japan 
geassocieerd werd met nazi-Duitsland en het fascistische Italië. De Japanners 
werkten dat zelf in de hand. Als voorbeeld een klein bericht over een door 
Japan georganiseerde 'Conferentie van Jong-Azië'. Het bericht eindigde met 
de Japanse aansporing voor alle Aziatische landen "zich aan te sluiten bij het 
anti-Komintern-verdrag en hun waardeering uit te spreken voor Duitschland 
en Italië, die een anti-communistisch front hebben gevormd."11 

 

6  Ian Buruma, Inventing Japan, 1853-1964 (New York 2003) 88 en 101. 
7  Ibidem, 102. 
8  Ibidem, 103-105. 
9  Alhoewel Japan en Duitsland al in november 1936 het Anti-Komintern Pact hadden 

gesloten. Ibidem, 100. 
10  In Delpher leverde zoekopdrachten op 'Nanking' of 'Nankijn' voor de periode 01-12-

1937 - 31-01-1938 4043 resultaten op. Gecombineerd met 'fascisme' of 'fascisten' 
waren dat er maar 38 (zoekopdracht 18-08-2018). Ook in die berichten werd fascisme 
vaak in een ander verband genoemd. 

11  Nieuwsblad van het Noorden, 29-10-1937, voorpagina. Dit betekent niet dat Japan door 
alle dagbladen als een fascistisch land werd gezien. Het Volksdagblad deed dat wel 24-
03-1939, 5 : "het fascistische blok […] Duitsland, Italië en Japan." 
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De enige krant die Japan regelmatig als fascistisch afschilderde was Het 
Volksdagblad. De krant nam daarbij als gewoonlijk geen blad voor de mond. 
Begin 1938 berichtte de krant dat het gewelddadige optreden van de Japanse 
troepen in China de gebeurtenissen in Nanking nog overtrof.12 Het sentiment 
ten aanzien van het fascisme kwam overduidelijk in de kop tot uitdrukking. 

 

Figuur 5.1 Kop in Het Volksdagblad over wat er na Nanking gebeurde 

Buiten Het Volksdagblad was Het Vaderland van de onderzochte dagbladen de 
enige krant die een verband legde tussen het bloedbad in Nanking en het 
Japanse fascisme. Dat gebeurde in een artikel dat de Japanse rol in bij de 
spanningen in het Verre Oosten veralgemeniseerde.13 In de onderkop werd 
al vermeld dat door de benoeming van een admiraal op binnenlandse zaken 
de marine meer invloed kreeg en daarmee tevens het beleid van expansie in 
zuidelijke richting versterkt werd. Die benoeming was een indirect gevolg van 
het gebeuren in Nanking. Het artikel begon echter met een aspect van de 
binnenlandse politiek, namelijk het streven naar een "strengere ordening 
naar Duitsch voorbeeld ." Woorden als "Fascisme en nationaal-
socialisme" dienden daarbij vermeden te worden. Japan streefde niet naar 
fascisme maar naar 'Nipponisme'.  

In de zomer van 1938 werden de spanningen in het Verre Oosten verbreed 
door schermutselingen op schimmige grenzen tussen Korea, Mantsjoerije – 
dat al eerder door Japan veroverd was – en de Sovjet-Unie.14 De veldslag die 
hierop volgde resulteerde in een smadelijke nederlaag voor Japan, dat vanaf 
dat moment zijn pijlen op Zuidoost-Azië richtte, maar de Sovjet-Unie als een 
vijand bleef zien. De berichtgeving over de Sovjet-Unie, die over het 
algemeen al negatief was, was dat zeker wanneer het over dit conflict ging. 
Zoals te verwachten is vormde Het Volksdagblad hierop een uitzondering. Die 

 

12  Het Volksdagblad, 31-01-1938, voorpagina.  
13  Her Vaderland, 14-01-1938 avond, 14. 
14  Ibidem, 107. 
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krant verdedigde niet alleen consequent het optreden van de Sovjet-Unie in 
dit conflict, maar zag Japan als een fascistische natie.15 

De reden dat het optreden van de Sovjet-Unie in het Verre Oosten in de 
andere dagbladen overwegend negatief werd beoordeeld, was het verwijt dat 
de spanningen daardoor toenamen.16 De Sovjet-Unie werd verantwoordelijk 
gehouden voor de toenemende dreiging. De Limburger Koerier schreef eind 
1939 een negatief artikel over de invloed van de Komintern.17 Hierin werd 
Rusland verweten dat het de oorlog uitbreidde. Daarbij ging het niet over de 
situatie in Polen en Finland, maar over het Verre Oosten. Direct ernaast stond 
een redactioneel artikel onder de kop "Heeft de vrede nog kans? De gedachte 
aan de bolsjewistische dreiging kan het aanbod van goede diensten steunen."18 
Uit de artikeltekst wordt duidelijk dat deze krant de communisten eind 1939 
nog als een groter gevaar zag dan de fascisten.  

5.2.2 De 'Anschluss' van Oostenrijk  

Dat de kranten de 'Anschluss' als een belangrijke gebeurtenis zagen blijkt 
vooral uit de vorm waarin dit nieuws gebracht werd. In veel dagbladen stond 
het bericht op de voorpagina. Het meest extreme voorbeeld is het Limburgsch 
Dagblad. Deze krant bracht het bericht onder een paginabrede kop op de 
voorpagina met een vervolg op de eerste pagina van het tweede katern (figuur 
5.2).19 De koppen in die krant drukten niet alleen het belang uit, maar maakten 
ook door het gebruik van aanhalingstekens rond 'op verzoek' en 'vrije en 
geheime' het oordeel erover duidelijk. Vooral de inhoud van het 
beschouwende artikel waarmee het tweede katern begon was sterk afwijzend. 
Volgens de journalist was hier sprake van de "geweld[d]adige ontknooping 
van het eeuwenheugend conflict tusschen Noord- en Zuid-Duitschland."  

 

15  Het Volksdagblad, 27-01-1938, 3. Hierin worden Hitler en Mussolini de nauwste bond-
genoten van Japan genoemd en wordt gewezen op de veroveringsdrang van Japan in 
het Verre Oosten en van de fascisten overal elders in de wereld. 

16  Bijvoorbeeld: Nieuwsblad van het Noorden, 16-07-1938, voorpagina. Met als koppen: 
"TOENEMENDE SPANNING IN HET VERRE OOSTEN — RUSSISCHE BEDREIGING VAN 

MANTSJOEKWO? — EEN ITALIAANSCHE WAARSCHUWING AAN MOSKOU." 
17  Limburger Koerier, 08-11-1939, voorpagina. 
18  De genoemde 'goede diensten' hadden betrekking op een aanbod van koning 

Wilhelmina en koning Leopold van België om te bemiddelen bij het bereiken van 
vrede in Europa. 

19  Limburgsch Dagblad, 14-03-1938, voorpagina en 5. 
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Figuur 5.2 Koppen in het Limburgsch Dagblad naar aanleiding van de 
'Anschluss' 

Ook het Nieuwsblad van het Noorden gebruikte een paginabrede kop op de 
voorpagina voor dit nieuwsfeit.20 Die was neutraler dan die in het Limburgsch 
Dagblad en dat gold ook voor de artikelen die eronder stonden. Toch liet deze 
krant zien bezorgd te zijn voor de verdere ontwikkelingen. Midden op de 
voorpagina stonden binnen een donker kader de belangrijkste feiten in enkele 
zinnen opgesomd. Een daarvan was: "De Duitsche weermacht zal verder 
worden versterkt." De kop onder het 'Overzicht' op pagina 3 eindigde met 
"Weest waakzaam voor de toekomst."21 De kern van de kritiek lag bij het 
falen van de Europese appeasementpolitiek. De redactie vreesde dat 
Duitsland door de gelukte inlijving van Oostenrijk, die als een gevolg van 
deze politiek werd gezien, sterker zou staan om zijn overige eisen ingewilligd 
te krijgen.  

 

20  Nieuwsblad van het Noorden, 14-03-1938, voorpagina. 
21  Nieuwsblad van het Noorden, 14-03-1938, 3. 
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De Telegraaf gebruikte vrijwel de hele voorpagina om het nieuws van de 'An-
schluss' te melden.22 Het oordeel over de handelwijze van de nazi's was neu-
traal en dat gold ook voor artikelen over dit onderwerp elders in de krant. 
Zelfs onder de kop "Tragiek der overwonnenen", waar men kon lezen over 
de negatieve effecten voor de Oostenrijkse joden, was er geen sprake van een 
negatief oordeel over de Duitse nationaalsocialisten.23 Misschien had de krant 
zijn kruit twee dagen eerder al verschoten met een artikel op de voorpagina, 
onder een paginabrede kop "SCHUSCHNIGG WIJKT VOOR HITLER Afgetreden 
na ultimatum."24 De krant benadrukte zijn afkeurende mening nog eens door 
elders in die editie een artikel over te nemen uit de Daily Telegraph, dat begon 
met "Duitschland laat het masker vallen. […] Het heeft niet geaarzeld om het 
zwaard uit de schede te trekken."25  

Het Vaderland sprak zich niet expliciet positief uit, maar de onderkop van het 
voorpagina-artikel was bijna jubelend.26 En in de inleiding van het artikel werd 
zonder terughoudendheid aangegeven dat aansluiting bij Duitsland een keuze 
van Oostenrijk was. De krant volgde daarmee de officiële Duitse lezing. De 
Tribune vond het Oostenrijkse nieuws kennelijk minder belangrijk dan veel 
andere dagbladen. De kop "Hitler annexeert Oostenrijk" is wel paginabreed, 
maar de tekst is ingeklemd tussen artikelen over de nieuwe regering in 
Frankrijk en een uitspraak van het hoogste gerechtshof in de Sovjet-Unie.27 
Inhoudelijk werd de 'Anschluss' negatief beoordeeld, want het benadrukte 
het grote aantal Duitse militairen dat inmiddels in Oostenrijk was 
aangekomen en het begin van de naziterreur.  

Over het algemeen speelden de Duitse en de Oostenrijkse regering de 
hoofdrollen in de berichtgeving over de 'Anschluss'. Ze presenteerden zich 
als nationaalsocialistisch en werden door de pers ook als zodanig gezien. In 
veel artikelen werd ook de toekijkende rol van het fascistische buurland Italië 
genoemd. Het oordeel over deze fascistische betrokkenen had binnen de 
artikelen vaak niet hetzelfde sentiment. Dit maakt het moeilijk om een 

 

22  De Telegraaf, 14-03-1938 avond, voorpagina. 
23  De Telegraaf, 14-03-1938 avond, 5. 
24  De Telegraaf, 12-03-1938 ochtend, voorpagina. 
25  De Telegraaf, 12-03-1938 ochtend, 6. 
26  Het Vaderland, 14-03-1938 avond, voorpagina. De hele voorpagina werd door het 

nieuws uit Oostenrijk in beslaggenomen. De kop luidde "HITLER HEDEN NAAR 

WEENEN" met direct daar onder "De tocht van den Fuehrer door Oostenrijk is een 
geweldige huldebetooging". De inleiding van het artikel begint met: "Oostenrijk heeft 
zich gisteren tot een deel van het Duitsche Rijk verklaard." 

27  De Tribune, 14-03-1938, voorpagina. 
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uitspraak te doen over het sentiment ten aanzien van het fascisme in deze 
zaak. De Duitse betrokkenheid werd vaak negatief beoordeeld en die van 
Italië werd meestal zakelijk en neutraal verwoord. Het oordeel over de Oos-
tenrijkse regering is onduidelijk. Kurt Schuschnigg en zijn regering werden 
vaak als slachtoffer gezien. Dat was, gezien vanuit het fascistische perspectief 
van een sterk en succesvol leiderschap, niet positief, maar was misschien wel 
een neutrale weergave van de feiten. 

5.2.3 Inlijving van Sudetenland en Tsjecho-Slowakije 

In vergelijking met het vorige onderwerp werd hierover op de dag nadat de 
inlijving een feit werd in de pers minder ophef gemaakt. Was er sprake van 
gewenning of had de pers over de dreiging van een Duitse inval eerder al 
genoeg geschreven? Ik vermoed het laatste, want de gespannen verhouding 
tussen Tsjecho-Slowakije en het Derde Rijk werd al genoemd in de terugblik 
op 1937 in de Leeuwarder Courant.28 Daarna bleef het onderwerp regelmatig in 
het nieuws terugkomen, met pieken in midden maart en eind mei. In de 
periode tussen 7 september en 10 oktober piekte de aandacht voor het con-
flict rond het Sudentenland naar een maximum.29 Die piek was aanzienlijk 
hoger dan die ontstond toen de Duitsers op 15 maart 1938 Praag innamen en 
de inlijving van Tsjechië een feit was. Het onderwerp was toen al anderhalf 
jaar regelmatig en soms indringender in het nieuws geweest.  

De berichtgeving over het conflict tussen de Tsjecho-Slowaakse regering, de 
Sudeten-Duitsers en de Duitse regering was vaak negatief. Dat oordeel betrof 
niet alleen de nazi's maar al de betrokken partijen. Zo plaatste de Limburger 
Koerier al in oktober 1937, bijna een jaar voor de inlijving, een groot artikel op 
de voorpagina.30 Daarin werd de regering in Praag verweten dat ze vanaf het 
ontstaan van Tsjecho-Slowakije geen oog hadden gehad voor de belangen 
van de Sudeten-Duitsers. Anderzijds werd de door de nazi's gecontroleerde 
Duitse pers verweten "al te dikke woorden" te gebruiken en daarmee olie op 
het vuur te gooien. Het artikel besloot met de conclusie dat dit conflict de 
Europese vrede in gevaar bracht, maar dat de Volkenbond te slap was om het 
eens verstandig aan te pakken. De piek in de aandacht in september 1938 
hing samen met de pogingen van de Britse regering om de vrede te bewaren. 
Daarin speelde een oplossing voor het probleem rond de Sudeten-Duitsers 
een belangrijke rol.  

 

28  Leeuwarder Courant, 05-01-1938, voorpagina. 
29  e-Bijlage § 5.2.4, grafiek 5.2.27. 
30  Limburger Koerier, 20-10-1937, voorpagina. 
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Hoe belangrijk dit onderwerp in de pers gevonden werd blijkt onder andere 
uit de opmaak van een voorpagina-artikel hierover in De Telegraaf (figuur 
5.3).31 Bij nadere bestudering had het artikel vooral betrekking op de door 
Chamberlain gevoerde Appeasementpolitiek en de gesprekken tussen hem en 
Hitler. De berichtgeving was neutraal over de Duitse houding, maar negatief 
over wat de 'Cechische troepen' de Sudeten-Duitsers aandeden. Alles hing 
volgens de verslaggever af "van de houding van Praag."  

 

 

Figuur 5.3 Voorpagina van De Telegraaf op 23 september 1938 

Op de dag van de inlijving zelf waren De Telegraaf en De Banier de enige dag-
bladen die (vrijwel) de hele voorpagina aan de berichtgeving hierover 
besteedden. De Telegraaf bracht het nieuws onder de kop "Duitsche troepen 
bezetten Praag. Hitler neemt Cechische volk „in bescherming”."32 De enige 
kritische noot bestond uit de aanhalingstekens rond 'in bescherming', tenzij 
men de in een kader gezette uitspraak van Hitler "Ik heb besloten in Cecho-
Slovakije orde te herstellen" ironisch wilde opvatten. Het artikel gaf nergens 
de indruk dat De Telegraaf deze stap van nazi-Duitsland afkeurde. Voor De 
Banier was een opmaak met een kop over de hele paginabreedte een uitzon-
dering. Alhoewel de toon van de tekst over het algemeen zakelijk en neutraal 
was, liet de krant met sommige zinsneden zien het machtsvertoon van 
Duitsland af te keuren.33 In de inleiding vermeldde de verslaggever dat "de 
Duitsche troepen Tsjechië waren binnengerukt" en dat de president, Emil 
Hácha, "zijn land zonder slag of stoot [had] overgegeven aan den volledigen 
invloed van Berlijn, waaronder een militaire bezetting […]."  

 

31  De Telegraaf, 23-09-1938 avond, voorpagina. 
32  De Telegraaf, 15-03-1939 avond, voorpagina. 
33  De Banier, 15-03-1939, voorpagina. 
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De berichtgeving over dit onderwerp laat vooral goed zien dat er gedurende 
1938 en 1939 voortdurend sprake was van spanning omdat de Europese 
vrede bedreigd werd. 

5.2.4 Inval van Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie in Polen en begin 
van de Tweede Wereldoorlog 

Eind augustus 1939 vormden de spanningen tussen nazi-Duitsland en Polen 
het belangrijkste nieuws in de Nederlandse dagbladen. Zelfs het nieuws dat 
er een niet-aanvalsverdrag was getekend tussen Duitsland en de Sovjet-Unie 
werd in veel kranten ondergeschikt gemaakt aan de oorlogsdreiging.34 Die 
spanning kwam tot een climax toen Duitsland op 1 september 1939 Polen 
aanviel met vliegtuigen en grondtroepen. Voor de Nederlanders die op die 
avond hun krant lazen moet direct duidelijk zijn geweest dat de steeds verder 
oplopende spanningen nu toch tot een grote oorlog hadden geleid. Alle 
dagbladen brachten dit als groot nieuws en vaak vulde het de hele voorpagina. 
Waar er 's morgens nog hoop was, brachten de avondkranten berichten die 
de indruk gaven van iets onomkeerbaars. Het Vaderland opende de 
ochtendeditie met de kop: "De Duitsche onderhandelingsgrondslag voor het 
Poolsche geschil" en liet zich daarover gematigd positief uit.35 's Avonds 
klonk het over de hele breedte van de voorpagina "De Wapenen zullen in 
Polen beslissen!"36 Het grootste gedeelte van de berichtgeving werd in beslag 
genomen door een weergave van Hitler's rede in de Rijksdag ter verdediging 
van de Duitse politiek. Door de vetgedrukte inleiding hiervan te beëindigen 
met het citaat "Leven ons volk en ons rijk!", bood deze krant Hitler een 
opvallend podium. Elders in die krant stond een analyse onder de kop: "De 
teerling is geworpen. Het kanon aan het woord."37 Daarmee was de toon 
gezet die ook in veel andere kranten kan worden teruggevonden.  

In De Telegraaf was berichtgeving verwarrend. In de ochtendkrant was de kern 
van de neutraal gebrachte berichtgeving dat Polen niet gereageerd had op het 
door Duitsland gestelde ultimatum en dat dit door Duitsland werd uitgelegd 

 

34  Het Nieuwsblad van het Noorden was de enige gedigitaliseerde krant die het "volledig 
non agressie-pact […] tusschen Duitschland en Sovjet Rusland" prominent als een 
paginabrede kop bracht. (24-08-1939, voorpagina). De Telegraaf plaatste het bericht dat 
Forster staatshoofd van Danzig werd in de kop (24-08-1939 avond, voorpagina). De 
krant was in een commentaar somber over het behoud van de vrede. In de meeste 
andere kranten is de spanning tussen Duitsland en Polen het belangrijkste nieuws. 

35  Het Vaderland, 01-09-1939 ochtend, voorpagina. 
36  Het Vaderland, 01-09-1939 avond, voorpagina. 
37  Het Vaderland, 01-09-1939 avond, 3. 
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als een weigering om daarop in te gaan.38 De paginabrede kop van de 
avondeditie deed vermoeden dat er vanuit Italië nog kansrijke initiatieven te 
verwachten waren (figuur 5.4).39 Maar de lezer zal tevergeefs naar verdere 
informatie daarover gezocht hebben. De ernst van de situatie werd vooral 
duidelijk doordat de kop tevens vermeldde dat Frankrijk overging tot een 
algemene mobilisatie. Het bijbehorende artikel ging voornamelijk over de 
oorlogshandelingen, de reacties uit Polen en de toespraak van de Führer.  

 

Figuur 5.4 Koppen in De Telegraaf van 1 september 1939 

Het Algemeen Handelsblad beschouwde de inval als een nieuwsfeit van de eerste 
orde, want bijna het hele eerste katern werd eraan gewijd. Op de voorpagina 
stonden onder de kop "Duitsche strijdmacht heeft Poolsche grens 
overschreden" berichten over algemene mobilisatie in Frankrijk, Engeland en 
Zwitserland.40 Tevens stond er in een artikelkop de mededeling dat Engeland 
en Frankrijk hun verplichtingen ten aanzien van Polen zouden nakomen. De 
kop boven de buitenlandrubriek waarmee het tweede katern opende, was 
veelzeggend "De lont in het kruit. Duitschland en Polen in oorlog."41 In dat 
artikel werd ook ingegaan op een mogelijk toekomstige betrokkenheid van de 
Sovjet-Unie en de "geheime afspraak tusschen Duitschland en Rusland om 
Polen te verdeelen." Hierbij gebeurde iets merkwaardigs: waar de hele 
berichtgeving over de gebeurtenissen bezorgd maar neutraal was, sprak de 
journalist zich negatief uit over de houding van Moskou. Het feit dat de 
Sovjet-Unie zich niet in de kaarten liet kijken werd negatief beoordeeld, 
terwijl de krant neutraal bleef over een duidelijke agressieve daad van 
buurland Duitsland. Werd dit veroorzaakt door de politieke voorkeur van het 
Algemeen Handelsblad of was hier sprake van een terughoudendheid die 
veroorzaakt werd door het verzoek van de Regeringspersdienst om 

 

38  De Telegraaf, 01-09-1939 ochtend, voorpagina. 
39  De Telegraaf, 01-09-1939 avond, voorpagina. 
40  Algemeen Handelsblad, 01-09-1939 avond, voorpagina 
41  Ibidem, 5. 



169 

voorzichtig te zijn met kritiek op Duitsland?42 Dat is niet onmogelijk, want 
zelfs Het Volksdagblad schreef op de dag van de inval in gematigde termen 
negatief over het de Duitse ultimatum aan Polen. Zoals eerder vermeld is, 
schroomde deze krant eerder niet grote woorden te gebruiken bij zijn kritiek 
over nazi-Duitsland. Op 1 september concentreerde het nieuws in Het 
Volksdagblad zich nog op het ultimatum van Duitsland aan Polen.43 Het was 
vooral de druk vanuit het Verenigd Koninkrijk op Polen om te gaan 
onderhandelen die negatief beoordeeld werd. In het artikel over het Poolse 
antwoord, onder de bescheiden kop "Duitse agressie werpt het masker af", 
leken de aanhalingstekens rond (Duitse) 'voorstellen' voor rekening van de 
Polen te komen. De dag erna was de krant iets kritischer door in de 
oorlogsverslaggeving te benadrukken dat de nazi's open steden en andere 
niet-militaire doelen bombardeerden, maar de grootste kop richtte zich weer 
op de houding van Engeland.44 Hiermee continueerde het blad de al jaren 
gevolgde negatieve houding ten aanzien van de Britse appeasementpolitiek 
(zie hieronder).  

Ook de bladen van de andere clusters waren terughoudend in hun oordeel 
over de Duitse acties. Het verschil met de afkeurende bewoordingen waarmee 
er twee maanden later over de inval van de Sovjet-Unie in Finland geschreven 
werd, is frappant. Een voorbeeld is De Tijd, die boven het 'Buitenlandsch 
Overzicht' zette: "Sovjet-klauw grijpt naar Finland. Geen excuus maar ook 
geen verklaring voor deze agressie."45 De redactie buitenland trok fel van leer 
over wat de arme Finnen werd aangedaan. In het artikel werd ook vermeld 
dat de gehele wereldpers, met uitzondering van de Duitse, in dezelfde geest 
over de actie van Moskou had bericht. Dat resulteerde erin dat ook het 
oordeel over nazi-Duitsland negatief was. Maar waar de mening over de 
communistische Sovjet-Unie in de kop stond, moest men voor het oordeel 
over de nationaalsocialisten enigszins tussen de regels lezen. Werd het 
verschil alleen veroorzaakt doordat de communisten voor De Tijd aartsvijand 
nummer één waren? Of was er sprake van terughoudendheid over de 
bedreigende grote buurman en felheid over een verre vijand? Inderdaad 

 

42  "Daarom zette de Nederlandse overheid journalisten aan tot terughoudendheid in 
hun berichtgeving over het Derde Rijk. Dergelijke verzoeken werden vaak via de 
RPD aan de pers doorgespeeld.", Gijsenbergh, Persvrijheid in het interbellum, 33. 
Gijssenbergh baseert deze uitspraak op meerdere passages uit Paul Stoop, Nieder-

la ̈ndische Presse unter Druck : Deutsche auswa ̈rtige Pressepolitik und die Niederlande 1933-1940 
(München 1987).  

43  Het Volksdagblad, 01-09-1939, voorpagina. 
44  Het Volksdagblad, 02-09-1939, voorpagina. 
45  De Tijd, 30-11-1939 avond, 3. 
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oordeelde het merendeel van de Nederlandse pers negatief over de Russische 
inval in Finland. De grote uitzondering vormde vanzelfsprekend Het 
Volksdagblad, dat van mening was dat de Sovjet-Unie de Finse kwestie in 
vriendschappelijke samenwerking met het Finse volk zou oplossen.46 

Welke krant de Nederlander in de eerste dagen van september 1939 ook 
gelezen zal hebben, het zal hem niet zijn ontgaan hoe ernstig de situatie was. 
Koppen als "Britse vloot is thans volledig gemobiliseerd", "Londen maakt 
zich in snel tempo gereed", "Warschau elke avond in duister gehuld. Gas-
maskers onafscheidelijk" en "Staat van oorlog in Nederland afgekondigd" 
logen er niet om.47 De Banier vroeg zich af of Nederland weer gespaard zou 
blijven als het tot een nieuwe wereldoorlog zou komen.48 Op 4 september 
kopte het Bataviaasch nieuwsblad "De Tweede Wereldoorlog is een Feit ge-
worden."49 Hiermee was dit dagblad (dat niet in dit onderzoek is meegeno-
men) van de gedigitaliseerde Nederlandstalige dagbladen het eerste dat het 
conflict de 'Tweede Wereldoorlog' noemde. 

De appeasementpolitiek, die door het Verenigd Koninkrijk en in mindere 
mate door Frankrijk werd nagestreefd, was in de kranten zelden een op 
zichzelf staand onderwerp, maar werd vaak genoemd bij de hierboven be-
handelde gebeurtenissen. Daarbij valt op dat het vooral de communistische 
en de sociaaldemocratische kranten waren die dit element in hun berichtge-
ving betrokken. Een voorbeeld uit Het Volksdagblad laat zien dat dit samen-
hing met het overwegend negatieve oordeel over nazi-Duitsland in die kran-
ten. Onder de kop "Duitse troepen bezetten Slowakije" staat in vette letters 
dat de internationale pers constateerde dat de "Politiek van bevrediging der 
aanvallers mislukt" was.50 Direct daaronder is sprake van een "brutale 
gewelddadige annexatie van Tsjecho-Slowakije door het Duitse fascisme." De 
krant beriep zich vervolgens op berichten in andere bladen om te constateren 
dat "de Brits-Franse politiek van „bevrediging” der aanvallers (op kosten van 
andere, zwakke volkeren) mislukt is." Dit is een redenering die in de linkse 
bladen vaker voorkwam. De appeasementpolitiek werd door die kranten 
afgekeurd vanwege de inschikkelijkheid ten aanzien van het als verwerpelijk 
beoordeelde fascisme.  

 

46  Het Volksdagblad, 30-11-1939, voorpagina. 
47  Utrechts Volksblad, 01-09-1939, voorpagina en 

Utrechts Volksblad, 02-09-1939, voorpagina 
48  De Banier, 02-09-1939, voorpagina. 
49  Bataviaasch nieuwsblad, 04-09-1939 ochtend, voorpagina. 
50  Het volksdagblad, 17-03-1939, voorpagina. 
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5.2.5 Nederland 

Uiteraard verschenen er in 1938 en 1939 ook berichten die betrekking hadden 
op het nationaalsocialisme en het communisme in Nederland. Over het eerste 
werd bijna twee keer zo vaak geschreven als over het tweede. Vaak betrof het 
berichten over de NSB, waarbij de communistische pers evenals in de 
voorgaande jaren het leeuwendeel voor zijn rekening nam. Het Volksdagblad 
vond het bestrijden van de binnenlandse fascistische vijand kennelijk 
belangrijker dan de andere dagbladen.51 In alle uit dit blad onderzochte arti-
kelen die betrekking hadden op Nederland was het oordeel over het natio-
naalsocialisme negatief. Binnen de overige clusters week het sentiment ten 
aanzien van fascisme en nationaalsocialisme in Nederland niet af van de 
berichten over het buitenland. Maar waar het oordeel niet verschilde deed de 
ernst van de inhoud dat wel.  

Een nieuwsbericht over het Nederlandse fascisme waar veel over geschreven 
werd, ging over Rost van Tonningen (1894-1945). Vrijwel alle dagbladen 
maakten melding van het "Tumult in de zaal der Tweede Kamer" waarbij "De 
heer Rost van Tonningen onder hevig verzet door de Kamerboden 
verwijderd" werd.52 Het oordeel over het gedrag van dit vooraanstaande lid 
van de NSB was vrijwel steeds negatief. Niet alleen Het Volksdagblad waar-
schuwde voor de NSB. Nadat deze partij zich bij monde van kamerlid Van 
Wessem zorgen had gemaakt over de democratie, waarschuwde bijvoorbeeld 
Het Limburgsch Dagblad voor de gevolgen wanneer de democratie in de ogen 
van een dergelijke partij tanden zou krijgen.53 Zoals gezegd besteedden veel 
kranten aandacht aan dit incident, maar de ernst ervan stak bleekjes af tegen 
de inval in Polen en het begin van de oorlog. 

Toch waren er ook kranten die in neutrale zin over de NSB schreven en 
daarbij soms zelfs zo ver gingen dat met een neutraal verslag aan deze partij 
een podium werd geboden. Een voorbeeld daarvan is het verslag van een 

 

51  Het Volksdagblad schreef in deze jaren vaker over fascisme/nationaalsocialisme dan de 
andere bladen. Hierbij lag de nadruk op berichten over Nederland. De verhouding 
tussen berichten over Nederland en internationale berichten of over Duitsland was 
bijna twee op een. Voor de overige dagbladen gold het omgekeerde, daar was de ver-
houding bijna een op twee. 

52  Leeuwarder Nieuwsblad, 01-03-1939, 9. Ook andere kranten brachten dergelijke koppen. 
De Telegraaf, 01-03-1939 avond, voorpagina. 

53  Het Limburgsch Dagblad, 20-05-1939, 5. In de rubriek 'Dingen van de Dag'. Het artikel 
vermeldt abusievelijk 'Mr. van Wessum'. Er was wel een fascist met die naam maar 
deze was nooit Kamerlid en was in 1939 geen lid meer van de NSB. Bedoeld wordt 
Van Vessem (1887-1966). 
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door ds. J. Reeser gehouden toespraak in het Leeuwarder Nieuwsblad.54 Deze 
NSB-er, die tijdens een bijeenkomst zonder veel voorbereiding Rost van 
Tonningen moest vervangen, ging onder andere in op het verschil tussen een 
dictator en een leider: "de eerste legt op en vertrapt desnoods, de tweede heft 
op en wekt het goede wat in ons is". Uiteraard werd met 'leider' naar Mussert 
verwezen. Het tamelijk uitgebreide verslag bevat geen enkel commentaar van 
de redactie. Het Leeuwarder Nieuwsblad liet het aan de lezer om over de inhoud 
van deze partijpropaganda te oordelen. 

Artikelen over communisten en het communisme in Nederland hadden nog 
minder om het lijf dan die over fascisten en nationaalsocialisten. Wanneer de 
berichten in de communistische pers niet worden meegerekend is het aantal 
artikelen aanzienlijk lager en de onderwerpen hadden nauwelijks landelijke 
importantie.55 Het nieuws dat daar nog het dichtste bij kwam, ging over de 
Statenverkiezingen in april 1939, toen meerdere kranten meldden dat de 
communisten zetels verloren hadden.56 Hetzelfde gold overigens voor de 
NSB. De overige artikelen hadden voornamelijk betrekking op de strijd van 
katholieken en sociaaldemocraten tegen de communisten.  

De algemene conclusie is dat aan de berichtgeving over communisme en 
fascisme in Nederland wel dezelfde sentimenten werden verbonden als aan 
de berichtgeving over internationale onderwerpen, maar dat de inhoud 
minder schokkend en minder bedreigend was.  

5.2.6 De dreiging van groter onheil 

De voorgaande uitsplitsing van het nieuws in onderwerpen is uiteraard geen 
realistische weergave van de manier waarop gebeurtenissen in de kranten 
werden gebracht. Afhankelijk van het tijdstip werd er na elkaar of gelijktijdig 
over geschreven. Tevens waren de artikelen omgeven door berichten die geen 
relatie hadden met fascisme of communisme, maar op de een of andere 
manier wel met genoemde onderwerpen. Een voorbeeld zijn de maatregelen 
die Nederland nam in reactie op de buitenlandse gebeurtenissen. Er werd 
geschreven over het verbeteren van de bewapening en de training van het 
Nederlandse leger. Op 12 april 1939 verschenen er berichten in de kranten 
over de voorbereidingen voor de mobilisatie van het Nederlandse leger en 

 

54  Leeuwarder Nieuwsblad, 02-03-1938, 5; Slaa, te, en Klijn, De NSB, 766. 
55  Dat de communistische bladen meer over het communisme schreven ligt voor de 

hand. Zonder Het Volksdagblad is de verhouding tussen artikelen over fascisme versus 
artikelen over communisme ongeveer twee op een. 

56  O.a.: Algemeen Handelsblad, 20-04-1939 avond, voorpagina; De Telegraaf, 20-04-1939 
ochtend, voorpagina; De Tijd, 20-04-1939 ochtend, voorpagina. 
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het daadwerkelijk oproepen van de grensbataljons.57 Uit een radiotoespraak 
die de minister-president een dag eerder hield, was op te maken dat dit een 
direct gevolg was van de oplopende spanningen tussen Duitsland en andere 
Europese landen.  

Hierboven is al ter sprake gekomen dat Nederlanders zich na de inval in Polen 
afvroegen of Nederland ook deze keer neutraal zou kunnen blijven. De 
Nederlandse krantenlezer zal de verbanden tussen de verschillende 
gebeurtenissen misschien niet altijd gezien hebben, maar waarschijnlijk wel 
het gevoel hebben gehad dat de spanningen in de wereld groter werden. Zoals 
de voorbeelden in § 5.1 laten zien schreven de kranten daar ook over. Toen 
eind 1939 het interbellum geëindigd was, bracht het Leeuwarder Nieuwsblad in 
het persoverzicht een bericht dat prof. Goudriaan de Tweede Wereldoorlog 
al sedert november 1918 had zien aankomen.58 Volgens deze geleerde had het 
"toen echter meer aan inzicht ontbroken, dan aan goede wil." In het artikel 
werd De Volkskrant aangehaald. De redactie van deze katholieke krant was 
uiterst kritisch over de opmerking van Goudriaan en vroeg zich af of 
Clemenceau en de zijnen in 1919 uit goede bedoelingen de vrede sloten, of 
Hitler uit dat oogpunt Oostenrijk en Tsjechië overweldigde en of "Hitler en 
Stalin vol goede bedoelingen maar alweer in hun domheid Polen [hadden] 
verdeeld". Bladerde de lezer van het Leeuwarder Nieuwsblad door de editie 
waarin dit persbericht was opgenomen, dan las hij over de verscherping van 
de oorlog tussen Duitsland en Engeland, over artillerievuur aan de Frans-
Duitse grens, over de gevaren van de mijnenvelden op zee en over de 
luchtoorlog waaronder een schending van het Nederlandse luchtruim door 
Duitse vliegtuigen. Het goede nieuws dat er in het circus Strassburger, dat op 
dat moment in Amsterdam stond, een olifantje was geboren, zal het gevoel 
van dreiging niet hebben weggenomen. 

De constatering dat er in vergelijking met de voorafgaande perioden nauwe-
lijks statistische maar wel inhoudelijke verschillen in het sentiment waren, 
wordt veroorzaakt door een beperking van de in dit onderzoek gebruikte 
statistische methode. Uit de gegeven voorbeelden wordt duidelijk dat vooral 

 

57  O.a.: Algemeen Handelsblad, 12-04-1939 avond, voorpagina. 
58  Leeuwarder Nieuwsblad, 30-12-1939, 7. Waarschijnlijk is de uitspraak van de be-

drijfskundige prof. dr. Jan Goudriaan (1893-1974); 
(www.nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Goudriaan, geraadpleegd 06-04-2016). Deze was in 
1939 o.a. bestuurslid van de Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie 
(EDD), een buitenparlementaire beweging die zich tegen zowel het nationaalsocia-
lisme als het communisme richtte. 
(www.nl.wikipedia.org/wiki/Eenheid_door_Democratie, geraadpleegd 06-04-2016). 
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door het optreden van het Duitse nationaalsocialisme het in de kranten tot 
uitdrukking gebrachte gevoel van dreiging toenam. Omdat 'dreiging' een 
negatief sentiment is, zou men verwachten dat dit in de sentimentanalyse tot 
uitdrukking zou komen. Er werd in de jaren 1938 en 1939 wel frequenter 
over fascisme en nationaalsocialisme geschreven, maar niet vaker in negatieve 
zin dan in de periode 1931-1937.59 Wel kwam het thema 'fascistisch geweld 
of dreigen met geweld' iets vaker voor.60  

De voornaamste oorzaak voor dit contrast tussen de perceptie die uit de 
voorbeelden naar voren komt en de resultaten die de statistiek laten zien, ligt 
in de onderzoeksmethode. Daarin is de frequentie waarmee er negatief of 
positief over fascisme geschreven werd maatgevend. Artikelen werden niet 
beoordeeld op de ernst van het negatieve element erin. Één enkel artikel over 
de inval van de nazi's in Polen heeft daarmee net zoveel invloed op het 
statistische resultaat als één artikel over een vechtpartijtje waarbij fascisten 
waren betrokken. Een methode waarmee dit zou kunnen worden mee-
gewogen had de verschillen beter inzichtelijk kunnen maken. Het is de vraag 
of daarmee het gevoel van dreiging, dat uit de inhoudelijke kwalitatieve ana-
lyse naar voren komt, in de statistiek tot uitdrukking zou komen. 

5.3 Antisemitisme en rassenleer  

Gedurende het hele interbellum waren er in de kranten zo nu en dan berich-
ten over antisemitisme. De reden om hieraan een aparte paragraaf te ver-
binden is dat dit thema vanuit het huidige perspectief zo sterk met de het 
Duitse nationaalsocialisme verbonden is. Net als bij de casestudies over 
aparte onderwerpen blijken de conclusies uit dit deelonderzoek enigszins af 
te wijken van het beeld dat ontstaat bij willekeurige selectie van artikelen. Wat, 
vanuit het heden bekeken het meeste opvalt, is dat er in de pers zo weinig 
sprake was van principiële afwijzing van antisemitisme. In de soci-
aaldemocratische en communistische kranten was daar soms sprake van 
omdat het botste met het gelijkheidsbeginsel, iets wat deze groeperingen hoog 
in het vaandel hadden staan. De dagbladen in het katholieke cluster trokken 
redelijk één lijn, maar schreven er minder vaak over dan de andere dagbladen 
en waren in hun oordeel vaak ambivalent.61 Binnen de clusters van liberale en 
onafhankelijke bladen was de onderlinge variatie veel groter. De signatuur 

 

59  e-Bijlage § 5.1.3, grafiek 5.1.26 en § 5.1.8, grafieken 5.1.72 en 5.1.73 en tabellen 5.1.19 
en 5.1.20. 

60  e-Bijlage § 5.1.4, tabel 5.1.5. 
61  Het thema antisemitisme kwam in minder dan 3% van de in de periode 1933-1939 

geanalyseerde katholieke dagbladen voor. 
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van de krant was kennelijk niet richtinggevend wanneer het over 
antisemitisme ging. Antisemitisme was in artikelen over communisme of 
fascisme zelden het hoofdonderwerp van een artikel. Meestal werd het als een 
nevenverschijnsel genoemd. Het werd vrijwel nooit positief beoordeeld, maar 
was evenmin vaak een belangrijke reden voor een hard oordeel over het 
nationaalsocialisme. 

De aandacht voor het antisemitisme vertoont een opmerkelijke piek in 1920.62 
Dat is opvallend omdat er in de berichtgeving van dat jaar geen eenduidige 
oorzaak voor die plotselinge aandacht is aan te wijzen. Om de chronologie 
niet te verstoren wordt er hieronder eerst aandacht besteed aan 1920 vanuit 
het perspectief van het antisemitisme. Het zal minder verbazing wekken dat 
de onderwerpen antisemitisme en rassenleer in de periode 1933-1939 vaker 
voorkwamen dan in de overige jaren van het interbellum.63 Over die jaren 
gaat de rest van deze paragraaf. 

5.3.1 Antisemitisme in de kranten in 1920 

De berichtgeving over antisemitisme concentreerde zich in 1920 niet rond 
een enkele gebeurtenis of land en er was zeker geen directe relatie met het 
fascisme dat in Italië net in opkomst was. Wel was er, zoals duidelijk zal 
worden, vaak een verband met de communisten. De artikelen die verwijzen 
naar Jodenhaat in 1920 concentreerden zich rond vier thema's:  

- Het Alldeutscher Verband, 

- Het communisme is joods, 

- Antisemitisme in katholieke kringen, 

- De Horthy-regering in Hongarije. 

 

Het Alldeutscher Verband 

Eind 1919 werd Duitsland een democratische republiek. Officieel was de 
naam van de nieuwe staat nog steeds Deutsche Reich maar ze is de geschie-
denis ingegaan als Weimarrepubliek, een naam die aanvankelijk vooral door 

 

62  e-Bijlage § 5.1.4, grafiek 5.1.51. 
63  In 1920 kwam antisemitisme in 4,5% van de onderzochte artikelen ter sprake. Voor 

de periode 1933- 1939 was dat 6% voor antisemitisme en rassentheorie samen. Het 
gemiddelde over de overige jaren was minder dan 1%. Voor 1920 was het verschil op 
basis van gevonden treffers met de zoekterm 'antisemitisme' nog groter. Dat was 
21‰ tegen gemiddeld 7‰ in alle andere jaren. 
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de tegenstanders ervan gebruikt werd.64 Tot die tegenstanders behoorde het 
'Alldeutscher Verband', in de Nederlandse kranten meestal aangeduid als 'Al-
Duitsche'. Deze groepering zette zich in voor de belangen van het Duitse 
volk, waarbij een van de uitgangspunten de "natürlichen Ungleichheit der 
Menschen" was.65 Antisemitisme was daarbij een centraal aspect.66  

Er waren begin 1920 twee gebeurtenissen die deze militaristische en volks-
nationalistische beweging regelmatig in het nieuws bracht: het 'Erzberger-
Helfferich proces' en het Duitse verzoek aan Nederland tot uitlevering van 
de ex keizer. In de artikelen daarover kwam het antisemitische streven van 
het Alldeutscher Verband niet ter sprake, maar mogelijk was de plotselinge 
aandacht voor deze beweging voor journalisten aanleiding om ook daarop te 
wijzen. Zo haalde het Algemeen Handelsblad een uitspraak aan van een van de 
voorlieden ervan, Hans Hermann, die van Goethe zei "dat hij meer Semiet 
dan Duitscher was."67 Het artikel eindigde met "Werkelijk, de wereld zou er 
veel mooier door worden, indien Joden als Goethe nooit geboren waren...." 
Uit de tekst is niet op te maken of ook deze slotwoorden van Hermann 
afkomstig waren. De auteur van het artikel gaf geen inhoudelijk commentaar. 
Hij liet het aan de lezer over om zich af te vragen wat in de retoriek van deze 
'Al-Duitscher' voorging: zijn haat tegen de joden of die tegen Weimar en alles 
wat daarmee verbonden was. Vanuit het heden bezien is het opvallend dat 
deze liberale krant een dergelijk artikel op de voorpagina van de zaterdagkrant 
plaatste zonder stelling te nemen tegen de antisemitische teneur ervan.  

De Tijd deed dat een paar weken eerder nadrukkelijk wel. In een verslag over 
een bijeenkomst van deze groepering wees de krant zowel op hun verzet 
tegen de gesloten vrede en de nieuwe republiek, als op het antisemitisme in 
hun uitlatingen.68 De mening van de journalist was: "Al Duitschers en mili-
taristen leeren nooit en blijven een gevaar voor heel de wereld." De Duits-
land-correspondent van De Tijd koesterde kennelijk een sterke antipathie 
tegen de Al-Duitschers want in februari 1920 nam hij die beweging nog vijf 
keer op de korrel. In een ervan schreef hij onomwonden over het gevaar van 

 

64  De naam 'Weimar-republiek' komt in de onderzochte kranten voor het eerst voor in 
De Tribune, 14-08-1929, voorpagina. De communisten hebben de republiek fel bestre-
den. 

65  Rainer Hering, Konstruierte Nation : der Alldeutsche Verband 1890 bis 1939 (Hamburg 
2003) 350. 

66  "Für die Konstruktion der alldeutschen Nation und für die Gesamteinschätzung des 
AV ist dessen Stellung zum Antisemitismus zentral, […]". Ibidem, 187. 

67  Algemeen Handelsblad, 28-02-1920 middag, voorpagina. 
68  De Tijd, 29-01-1920, 6. 
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een burgeroorlog en pogroms omdat "heel de Al-Duitsche beweging […] fel 
antisemitisch [is]".69 De houding van deze correspondent viel ook andere 
kranten op. Zowel Het Centrum als de Nieuwe Tilburgsche Courant reageerden 
erop. Dat er in geen van deze artikelen uit 1920 een verband werd gelegd met 
het fascisme is vanzelfsprekend. De fascistische beweging was nog maar net 
in Italië ontstaan en het was nog onduidelijk waarvoor ze stond. Dat het 
Alldeutscher Verband mede aan de wieg zou staan van de NSDAP zou pas 
later duidelijk worden.70 

Het communisme is joods 

In september 1920 plaatste het Algemeen Handelsblad een opmerkelijk artikel 
onder de kop 'Het internationale antisemitisme'.71 Hierin werd gezegd "dat 
voor Duitsche contra-revolutionairen van rechts, mannen van het Kapp-
soort, het antisemitisme [...] dienst [moet] doen als leuze voor hun reactio-
naire plannen." De journalist nam uit hun retoriek over dat "Joden verdelgd 
moeten worden, omdat zij van alles schuld zijn, ook aan het bolsjewisme." 
Hij was vooral bezorgd dat aanhangers van Kapp (1858-1922) c.s. de toch al 
wankele politieke stabiliteit in Duitsland in gevaar zouden brengen. Hij nam 
echter ook duidelijk stelling tegen hun antisemitisme, maar of de joden aan-
sprakelijk waren voor het ontstaan van het communisme in Rusland liet hij 
in het midden. Het denkbeeld dat er joodse invloeden waren in het com-
munisme beperkte zich niet tot groepen in Duitsland. De Rusland-
correspondent van het Limburgsch Dagblad suggereerde dat de Russische 
regering antichristelijk zou zijn omdat "de voornaamste leden, te beginnen 
met Trotzki joden [zouden] zijn".72 Zowel in dit als in andere artikelen, waarin 
joden als voortrekkers van het communisme werden afgeschilderd, was 
sprake van het afschuiven van de schuld van het verwerpelijke in het 
communisme  naar het vreemde element binnen de bevolking.73 De brave 
christenen die in het artikel beschreven werden, konden onmogelijk de oor-
zaak zijn van het communistische kwaad. De joden fungeerden als zondebok. 
Dat bleef binnen de joodse gemeenschap niet onopgemerkt. Tijdens een 
bijeenkomst van de Nederlandsche Zionistenbond merkte een spreker op dat 
"het Joodsche volk in zijn geheel aansprakelijk wordt gesteld voor de fouten 

 

69  De Tijd, 28-02-1920, 5. 
70  Hering, Konstruierte Nation, 479 passim. Vooral het schema op p. 489 maakt de 

complexe relatie tussen het Alldeutscher Verband en de Nationaalsocialistische 
Deutsche Arbeiterpartei duidelijk. 

71  Algemeen Handelsblad, 07-09-1920 avond, 5. 
72  Limburgsch Dagblad, 15-09-1920, voorpagina. 
73  Zie ook Het Centrum, 10-12-1920, 6. 
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van enkele zijner leden."74 Als voorbeeld noemde hij "het communist-zijn van 
Wijnkoop." 

Antisemitisme in katholieke kringen 

Niet alleen de communisten werden in verband gebracht met de joden. Ook 
de liberalen was dat lot al eens ten deel gevallen. Uit ingezonden brieven blijkt 
dat het sommige liberalen was opgevallen dat dergelijke aantijgingen niet tot 
het verleden behoorden en vooral uit de katholieke hoek kwamen.75 Een van 
die brieven werd gepubliceerd onder de kop "Een ergerlijk staaltje van anti-
semitisme bij roomsche leiders."76 Deze briefschrijver (hij is niet de enige) 
ging in de tegenaanval door de katholieken van antisemitisme te 
beschuldigen. Hij noemde ter ondersteuning drie voorbeelden van katholieke 
geestelijken die zich in het openbaar zeer negatief over joden uitlieten. Net 
als een van de briefschrijvers wees de redacteur binnenland van Het Vaderland 
erop dat het tot sommige katholieken nog niet was doorgedrongen dat de 
Protocollen van de wijzen van Sion en de geschriften van Leo Taxil bedrog of op 
zijn best fictie waren.77 Elders onderschreef de redactie van Het Vaderland de 
mening van een briefschrijver dat een strooibiljet van het 'R.K. Comité van 
actie' van verderfelijk antisemitisme getuigde.78  

Deze aanval uit de protestantschristelijke hoek roept de vraag op of de 
katholieke dagbladpers in 1920 inderdaad vaker antisemitische artikelen 
plaatste dan de kranten van de overige clusters. Die conclusie kan op basis 
van de willekeurig geselecteerde artikelen over fascisme en communisme niet 
getrokken worden.79 Kennelijk werd dat verwijt al in 1920 geuit, want de 
Nieuwe Tilburgsche Courant voelde zich geroepen zich tegen deze beschul-
digingen te verdedigen. Ze deed dit onder de opvallende kop "De suggestie 
van het anti-anti-semietisme."80 In deze polemiek met Het Volk en De Tribune 

 

74  Leeuwarder Courant, 03-01-1920, 2. 
75  Het Vaderland, 13-07-1920 ochtend, 2. Het gaat om de tweede ingezonden brief met 

daarin "het liberalisme, in hoofdzaak een product van Joden."  
76  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 06-11-1920 avond, 14.  
77  Het Vaderland, 08-07-1920 avond, voorpagina en 13-07-1920 ochtend, 2. De uitspraak 

dat het geschrift bedrog was, is opmerkelijk, want pas in 1921 kwam Philip Graves 
met bewijzen daarvoor. Philip Graves, 'The truth about the protocols: A literary 
forgery', The Times (Londen) 16 t/m 18-08-1921. 

78  Het Vaderland, 26-06-1920 ochtend, 4. 
79  Het aantal artikelen in 1920 waaraan het thema 'antisemitisme' verbonden werd, is te 

laag om een statistisch betrouwbare vergelijking te maken. Geleijnse schrijft echter 
wel dat De Tijd in de twintiger jaren "een afkeer van de Joden [etaleerde]". Geleijnse, 
‘Wie ogen heeft om te zien’, 188.  

80  Nieuwe Tilburgsche Courant, 09-11-1920, voorpagina.  
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wees de redactie erop dat wanneer hun krant een auteur van een artikel jood 
noemde, de beschuldiging van antisemitisme volgde.  

De Horthy-regering in Hongarije 

In § 2.2.4 is de opkomst en val van de kortstondige communistische raden-
republiek in Hongarije onder Béla Kun beschreven. Nadat de Roemenen 
onder leiding van Miklós Horthy het Hongaarse Rode Leger verslagen had-
den, werd in Hongarije de monarchie hersteld, maar omdat men nog niet had 
besloten wie de kroon zou moeten dragen, werd Horthy in 1920 benoemd 
als regent van het Koninkrijk Hongarije. Zijn regering kenmerkte zich vanaf 
het begin als antisemitisch.81 Nog voordat het zover was, merkte een 
journalist van Het Vaderland op dat "het groote aantal en het groote gewicht 
der Joodsche leiders in den bolsjewistische tijd [… een] wilde en zich vaak in 
kwaden vorm uitrazende antisemitisme" schiep.82 In de loop van 1920 
ontspon zich een polemiek tussen de sociaaldemocratische pers en de 
dagbladen van andere richtingen over de regering onder Horthy. Daarin 
speelde niet het antisemitisme de hoofdrol, maar de onderdrukking van en 
geweld tegen socialisten in Hongarije. Voorwaarts schreef hierover aan het 
einde van 1920: "Maandenlang hebben wij, tegen zoowat de heele niet-
socialistische pers [...] moeten volhouden, dat er een terreur tegen socialisten 
en joden in Hongarije woedde."83 De krant haalde vervolgens haar gelijk door 
een artikel aan te halen uit het christelijke dagblad De Amsterdammer, waarin 
sprake was van "een onleschbaren wraaklust en bloeddorst [...] jegens al wat 
Jood en socialist en communist is."  

Voor wat het eerste betreft had de redactie al veel eerder steun kunnen vinden 
bij het Nieuw Israelietisch weekblad, dat al in mei schreef over de systematische 
Jodenvervolging en het vreselijk antisemitisme onder de regering van 
Horthy.84 Het Vaderland bracht ongeveer in diezelfde tijd een interview met 
Horthy waarin deze zei dat er in Hongarije nooit antisemitisme was geweest.85 
Wel waren er in de loop van de wereldoorlog veel joden van laag moreel en 
intellectueel peil naar Hongarije gekomen. Die niet-Hongaarse, vreemde 
joden vormden de communistische regering. Er was geen sprake van 
antisemitisme, maar van verzet tegen een onwettige regering toen er 
"inderdaad sporadisch vijandelijke handelingen tegen de Joden [zijn] voor-

 

81  Jörg Hoensch, Ungarn : Handbuch : Geschichte, Politik, Wirtschaft (Hannover 1991) 83. 
82  Het Vaderland, 04-02-1920 avond, 5. 
83  Voorwaarts, 22-11-1920, voorpagina. 
84  Nieuw Israelietisch weekblad, 07-05-1920, 3. 
85  Het Vaderland, 10-05-1920 avond, 5. 
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gekomen." De krant onthield zich van commentaar en liet daarmee het oor-
deel over deze uitspraak over aan de lezer. In de jaren na 1920 kwam het 
antisemitisme van de Horthy-regering vaker in de kranten ter sprake, maar 
werd het zelden in verband gebracht met fascisme.86 

In geen van de in deze paragraaf behandelde onderwerpen stond het anti-
semitisme centraal. Het werd steeds gebruikt als argument of middel tot 
verzet tegen iets dat er los van stond, maar waarbij (mogelijk) joden betrokken 
waren. Meestal was dat het communisme. Voor de Nieuwe Tilburgsche Courant 
was dit aan het einde van 1920 reden om het gebruik van het woord 
antisemiet nogmaals aan de kaak te stellen in een artikel onder de kop 'Een 
prachtig voorbeeld'.87 De redactie stelde "dat men nauwelijks zeggen mag dat 
de kopstukken der revolutie", die het christelijk Europa trachten te ver-
nietigen [...] tot het Joodsche ras behooren [zonder] in de vrijzinnige pers 
voor antisemiet [te worden] uitgescholden." Het blad liet het aan de lezer over 
om hieruit al dan niet een veroordeling van het antisemitisme te lezen of een 
verdediging tegen een enigszins anti-joodse houding van de redactie. Mijn 
conclusie is dat er aan het begin van het interbellum in ieder geval dagbladen 
waren (waaronder Het Vaderland en de Nieuwe Tilburgsche Courant), die niet 
principieel stelling namen tegen antisemitisme. Dit strookt met de mening 
van andere onderzoekers dat er tijdens het interbellum ook in Nederland 
groepen waren die antisemitisme niet afwezen.88 

5.3.2 Antisemitisme en rassenleer in de kranten in de periode 1933-
1939 

Antisemitisme 

In 1921 ebde de aandacht voor het thema antisemitisme weg, om pas in 1933 
weer sterk toe te nemen.89 Het leidt geen twijfel dat er een relatie was tussen 
de toenemende belangstelling voor het thema antisemitisme en het aan de 
macht komen van de nazi's, want het merendeel van de onderzochte artikelen 
waarin sprake is van antisemitisme had direct of indirect betrekking op 
Duitsland en/of de nazi's.90 In de laatste jaren van het interbellum verschoof 
de aandacht enigszins naar andere landen. Zoals gezegd werd het 
antisemitisme in de sociaaldemocratische en de communistische bladen soms 

 

86  Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, 78. 
87  Nieuwe Tilburgsche Courant, 01-12-1920, voorpagina. 
88  Chris Quispel, Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat : de geschiedenis van het antisemitisme in 

West-Europa (Hilversum 2015) 199 en 204. 
89  e-Bijlage § 5.1.4, grafiek 5.1.51. 
90  In slechts een deel van deze artikelen vormde het antisemitisme het hoofdonderwerp. 
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op principiële gronden afgewezen, trokken de katholieke bladen vaak één lijn, 
maar waren ze ambivalent in hun oordeel en verschilden de kranten binnen 
de overige clusters sterk van elkaar. De onderstaande voorbeelden illustreren 
dat.  

 

Figuur 5.5 Koppen op de voorpagina van Het Volk, 29 maart 1933 

De sociaaldemocratische dagbladen kenmerkten zich door een felle afwijzing 
van het antisemitisme. Dat kwam zowel tot uitdrukking in hun toon als in de 
ruime mate waarin ze aandacht aan het antisemitisme besteedden.91 Ter 
illustratie eerst enkele reacties in Het Volk op de op 29 maart 1933 aan-
gekondigde actie van de Duitse overheid tegen de joden. Hitler was toen net 
twee maanden aan de macht. Het Volk bracht op de voorpagina van het 
ochtendblad een groot artikel waarin Hitler zijn plannen ontvouwde.92 De 
lezer die zich afvroeg waarom de redactie geen commentaar leverde werd op 

 

91  e-Bijlage § 5.2.7, tabel 5.2.13. Het thema antisemitisme kwam in bijna 19% van de in 
de periode 1933-1939 geanalyseerde sociaaldemocratische kranten voor. 40% daarvan 
had direct betrekking op de situatie in Duitsland. In artikelen die betrekking hadden 
op andere landen werd vaak naar de nazi's verwezen. Helaas is de steekproef tamelijk 
klein omdat de kranten van dat cluster in een aantal jaren van die periode niet gedigi-
taliseerd zijn en daarom niet zijn meegenomen in het onderzoek. 

92  Het Volk, 29-03-1933 ochtend, voorpagina. 
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de voorpagina van het avondblad op zijn wenken bediend. De kop sprak 
boekdelen (figuur 5.5).93 De volgende dag stonden op de voorpagina weer 
twee artikelen over ophitsing tegen joden binnen de SA en over folteringen 
door de SA.94 

Het Volk gebruikte de reacties op het Duitse antisemitisme uit buiten- en 
binnenland om zijn eigen oordeel erover te onderstrepen. Zo stond er in de 
kop boven een reactie uit Engeland het citaat "Vergeleken met Hitler is Al 
Capone een philantroop."95 Bijzonder is het verslag van een commissiever-
gadering waarin Nederlandse protestanten protesteerden tegen het antisemi-
tisme in Duitsland.96 Als kern koos de verslaggever de uitspraak dat de 
"hevige verguizing en uitstooting der Joden uit hun rechtsposities [als] door 
en door onchristelijk" werd gebrandmerkt. Hier onderstreepte de krant haar 
afwijzing van het Duitse antisemitisme door gebruik te maken van de mening 
van een groepering waarmee ze het op andere gebieden vaak oneens was. 
Gebruik maken van de controverse was Het Volk niet vreemd. In een 
persoverzicht werd gewezen op een artikel uit de Nieuwe Venlosche Courant, 
waarin vooral de jongeren onder de "Katholieke fascisten" opgeroepen 
werden hen te steunen.97 De groepering waarnaar 'hen' verwees werd niet bij 
naam genoemd, maar uit de context was op te maken dat het om de 
Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) ging. De redactie van Het Volk 
merkte namelijk op dat de katholieke partijleiding nog veel werk te verzetten 
had om te voorkomen dat "de partij niet nog verder van fascisme doorvreten" 
zou worden. Bij oppervlakkig lezen werd toch de indruk gewekt dat de 
Venlosche Courant een oproep van de NSB geplaatst had. Die indruk werd 
versterkt door de direct aansluitende paragraaf onder de kop "Mussert-
antisemitisme". Daarin werd de NSB naar aanleiding van een toespraak van 
een van haar leden verweten "precies hetzelfde afzichtelijke rassengezwets" 
te gebruiken als dat in Duitsland tot weerzinwekkende gruwelen geleid had.  

De communistische bladen schreven minder vaak dan de sociaaldemocra-
tische kranten over antisemitisme en gebruikten het thema vooral in hun 
verzet tegen het fascisme en het onderstrepen van hun eigen gelijk. Vaak 
kwam het antisemitisme in hun artikelen slechts zijdelings ter sprake. Een 
voorbeeld daarvan is een artikel over de gevolgen van de reeds genoemde 
maatregelen van de nazi's tegen de joden, direct na het aan de macht komen 

 

93  Het Volk, 29-03-1933 avond, voorpagina. 
94  Het Volk, 30-03-1933 avond, voorpagina. 
95  Het Volk, 03-08-1933 avond, 2. 
96  Het Volk, 14-04-1933 avond, 10. 
97  Het Volk, 23-10-1933 avond, 5. 
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van Hitler. Het artikel stond bol van grote woorden over de strijd van de 
Duitse communisten tegen de nazi's en daarmee tegen de maatregelen ten 
aanzien van de joodse winkeliers, maar uitte geen principiële veroordeling van 
de boycot.98 Nog voordat de maatregelen van kracht waren had de krant zich 
daar ook al tegen verzet, maar wel in heel wat minder felle bewoordingen dan 
de sociaaldemocratische kranten.99 Dat is opvallend, omdat De Tribune geen 
gelegenheid voorbij liet gaan om op de fascisten en nationaalsocialisten te 
schelden.  

Een goed voorbeeld van de manier waarop De Tribune met dit thema omging 
is een lang populairwetenschappelijk artikel van de hand van de marxist 
Bruno Frei (1897-1988).100 Hierin werd het verschijnsel antisemitisme 
verklaard als een binnenlands chauvinisme waarmee de aandacht van de ware 
oorzaken van de ellende kon worden afgeleid. Een bijkomend doel zou zijn 
de plundering van het ene deel van de bevolking ten gunste van het andere, 
met als uitwerking "een door roof bereikte „goedkope” schadeloosstelling 
van de eigen mensen ten nadele van de „vreemdelingen”." De auteur wees er 
vervolgens op dat de nazi's "de beginselen van de kapitalistische economie 
hoger" stelden dan de rassenleer en dat daardoor joodse bankdirecteuren en 
bedrijfsleiders gespaard werden. Hij nam primair stelling tegen antisemitisme 
als demagogisch wapen voor het streven van de fascisten en zag het pas in de 
tweede plaats als moreel verwerpelijk. Hij eindigde met de stelling dat het 
communisme het joodse vraagstuk zou oplossen. Dat de redactie het 
antisemitisme niet uitsluitend als een buitenlands probleem zag, bleek uit het 
plaatje direct onder de kop (figuur 5.6) van dit artikel. Aansluitend aan de 
tekst van Frei plaatste de redactie een verklaring van Nederlandse 
intellectuelen tegen het antisemitisme, naar aanleiding van een artikel van de 
Nederlandse fascist Albert Kuyle (1904-1958).101 Hiermee versterkte de 
redactie het verweer van de krant tegen antisemitisme.  

 

98  De Tribune, 04-04-1939, 7. 
99  De Tribune, 29-03-1933, 6. 
100  De Tribune, 10-04-1935, 3. 
101  Pseudoniem van Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer. Hij was o.a. lid van Zwart 

Front maar niet van de N.S.B. 
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Figuur 5.6 Het gevaar van het antisemitisme volgens De Tribune 

Ook in haar verzet tegen de N.S.B. gebruikte de krant antisemitisme als 
wapen. De Tribune haakte hierbij aan op de stellige ontkenning van de leiding 
van de N.S.B. dat de beweging het Duitse antisemitisme onderschreef.102 
Onder de kop "N.S.B. niet anti-semietisch?" volgde een bevestiging dat deze 
fascistische beweging dat wel was.103 De argumentatie was zwak, want de 
bewering was gebaseerd op het bericht dat een van de colporteurs van Volk 
en Vaderland voorbijgangers die geen blad wilden kopen voor 'smerige jood' 
uitschold.104  

De katholieke dagbladen schreven in vergelijking met de bladen van de 
andere clusters minder vaak over antisemitisme en waren vaak ambivalent in 
hun oordeel.105 Voor een voorbeeld keer ik terug naar de op 29 maart 1933 
aangekondigde actie van de Duitse overheid tegen de joden. Het oordeel van 
De Tijd was halfslachtig.106 In de eerste alinea van een artikel erover keurde de 

 

102  Slaa, te, en Klijn, De NSB, 448. 
103  De Tribune, 22-08-1935, achterpagina. 
104  Hier is sprake van een compositiedrogreden. 
105  Het thema antisemitisme kwam in minder dan 3% van de in de periode 1933-1939 

geanalyseerde katholieke dagbladen voor. 
106  Geleijnse wijst erop dat De Tijd soms zelfs met begrip en instemming over het Oos-

tenrijkse antisemitisme schreef. Dat die artikelen door mij niet gevonden zijn, heeft te 
maken met het verschil in de selectiemethode. 
Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, 101. 
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krant de Duitse plannen in gematigde bewoordingen af.107 Die kritiek werd 
vervolgens ontkracht door de zinsnede "ongetwijfeld hebben ontaarde Joden 
als Barmat, Kutisker, Sklarek en vele Israëlietische roode agitatoren 
meegewerkt tot de vooroordeelen, welke thans losbreken." De rest van het 
artikel ging over het antisemitisme in Nederland, met als conclusie dat het 
niet alleen in strijd was met de "elementaire gevoelens van menschelijkheid" 
maar ook met het nationaalbelang vanwege de bijdrage van de joden aan de 
economie.  

Een ander voorbeeld laat zien dat De Tijd soms uit opportunisme oordeelde. 
Volgens de krant was de strijd tegen de vrijmetselarij een van de goede kanten 
van het nationaalsocialisme.108 De redenering was kennelijk dat de vijand van 
mijn vijand mijn vriend is, ongeacht zijn motieven voor die vijandschap. De 
journalist spuide eerst zijn gal over de rol van de vrijmetselarij in de recente 
wereldgeschiedenis. Vervolgens schreef hij dat de nazi's de vrijmetselarij niet 
bestreden vanwege hun slechte daden, maar omdat die "vrijwel geheel 
beheerscht [werd] door het internationale jodendom." Er zijn meer 
voorbeelden van de houding waarin de strijd tegen vijanden van de kerk, zoals 
de communisten, prevaleerde boven algemene principes. Ook in het oordeel 
over daden van de troepen onder Franco speelde dat een rol.109 Kennelijk was 
er binnen de redactie hierover geen overeenstemming, want een van de 
redacteuren, Anton van Duinkerken was wel principieel tegen antisemitisme. 
Hij zag hierin een belangrijke aanleiding om stelling te nemen tegen het 
nationaalsocialisme. De redenen voor het antisemitisme van het 
nationaalsocialisme waren volgens hem "van absoluut deterministischen 
aard."110 Dat was verwerpelijk, omdat het determinisme (de ontkenning van 
de vrije wil) door het Christendom werd ontkend. Hij verwierp echter ook 
het denkbeeld van de superioriteit van het Arische ras. Naar zijn mening was 
de stelling van de kerk dat niet het ras de meest fundamentele drijfveer van 
de mens is (een stelling van Rosenberg), maar God als oorzaak en doel.  

De overige katholieke dagbladen oordeelden nog minder vaak dan De Tijd 
over het antisemitisme. In een enkel voorbeeld was de afwijzing van de 
Limburger Koerier feller van toon dan in De Tijd doorgaans gebruikt werd. Deze 
krant, die het fascisme vaker afwees dan de overige katholieke bladen, uitte 
in dat artikel zijn verwondering dat het in Duitsland, een "land van dichters 

 

107  De Tijd, 29-03-1933 avond, voorpagina. 
108  De Tijd, 10-08-1935 avond, achterpagina. 
109  § 4.4. 
110  De Tijd, 11-03-1936 avond, 6. 
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en denkers", tot een "geest van haat en wraak" was gekomen.111 In de 
berichtgeving over Nederland werd betwijfeld of de ontkenning van de NSB 
antisemitisch te zijn, waar was.112 Dat werd nog eens onderstreept door in een 
artikel onder de kop "Mussert beleedigt de pers" een citaat uit een NSB-
brochure over te nemen, waarin stond dat de Nederlandse pers onder andere 
beheerst werd door joodse adverteerders.113 

De onafhankelijke dagbladen schreven vaker over het antisemitisme dan de 
katholieke kranten, maar de bladen van dit cluster volgden minder dan de 
katholieke bladen één lijn.114 Wel was ook hun oordeel soms ambivalent. 
Geen enkel onafhankelijk dagblad schreef ronduit positief over de Duitse 
houding ten aanzien van de joden. Het Dagblad van het Noorden kwam daar 
echter dichtbij. Ik geef twee voorbeelden. In de buitenlandrubriek van 12 mei 
1934 werd uitsluitend ingegaan op een toespraak van Goebbels.115 Deze 
waarschuwde dat een boycot tegen Duitsland slecht zou kunnen uitpakken 
voor de joodse bevolking. De buitenlandredactie eindigde met "laat de 
medelevende menschheid in het buitenland voorzichtig zijn met actieve 
belangstelling, die gedragen wordt op politieke wieken, omdat men de reactie 
niet in de hand heeft!" De krant onderschreef hiermee Goebbels' boodschap. 
In augustus 1935 bracht de krant midden op de voorpagina een verslag van 
een redevoering van Julius Streicher, de gouwleider van Frankenland en 
uitgever van het antisemitische blad Der Stürmer.116 Het artikel ging uitgebreid 
in op de toespraak, waarvan de kern was dat antisemitisme gerechtvaardigd 
is. De verslaggever wist daar slechts aan toe te voegen dat er zeer veel 
belangstelling was en dat het publiek geestdriftig was. Hiermee bood de krant 
deze felle antisemiet een podium en bijval.  

In de willekeurig geselecteerde artikelen die betrekking hebben op het fas-
cisme is er van dit dagblad geen voorbeeld te vinden waarin het antisemitisme 
verworpen werd. Het dichtst daarbij kwam een artikel waarin voorzichtig 
werd aangegeven dat de nazi's met de "Arierparagraaf" misschien te ver waren 
gegaan, omdat het mensen schaadde die terecht beroemd waren om hun 
verdiensten.117 Deze en andere voorbeelden roepen de vraag op in hoeverre 

 

111  § 7.4.2. 
Limburger Koerier, 25-11-1938, 3. 

112  De Tijd, 15-06-1935 avond, voorpagina. 
113  De Tijd, 23-03-1937 ochtend, 6. 
114  Zie hierover ook § 7.3.2 met de casestudy over de 'Kristalnacht'. 
115  Nieuwsblad van het Noorden, 12-05-1934, voorpagina. 
116  Nieuwsblad van het Noorden, 16-08-1935, voorpagina.  
117  Nieuwsblad van het Noorden, 28-12-1933, 13. 
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dit onafhankelijke blad, dat in zijn oordeel over het fascisme in het algemeen 
gematigder was dan de meeste andere kranten, neutraal stond ten aanzien van 
antisemitisme.118  

De Telegraaf, de grootste onafhankelijke krant van de onderzochte dagbladen 
en net als Nieuwsblad van het Noorden opvallend gematigd over het fascisme, 
valt vooral op door afwezigheid. Het dagblad schreef zelden over het thema 
antisemitisme. Wanneer dat gebeurde werd er meestal geen oordeel gegeven 
of de krant beschreef het als een oordeel van derden. Een voorbeeld hiervan 
is een recensie van een boek van Winston Churchill, waarin de recensent 
schreef: "Fel laakt Churchill de brutale kracht der Jodenvervolgingen en die 
der politieke tegenstanders."119 Het is duidelijk dat dit het standpunt van 
Churchill was, maar was het ook de mening van de krant? Had de cor-
respondent, die deze zin gebruikte als opmaat om iets over Hitler als persoon 
te zeggen, dit ook kunnen weglaten?  

Ook het Leeuwarder Nieuwsblad, dat over het algemeen negatiever was over de 
nationaalsocialisten, sprak geen oordeel uit over hun antisemitisme.120 De 
Berlijnse correspondent deed in een van zijn 'Brieven uit Duitsland' verslag 
van de gevolgen van de actie van de nazi's tegen de joden. Het was een neu-
trale weergave van wat hij zag. Er was geen sprake van medeleven noch van 
afkeer van de joden, maar in andere opzichten was de tekst niet vleiend voor 
de onderling ruziënde nazi's en nationalen.121 In geen van de 'Brieven uit 
Duitsland' die een deze periode verschenen werd het antisemitisme prin-
cipieel veroordeeld. Voor zover het de Nederlandse situatie betrof, deed het 
Nieuwsblad van Friesland dat soms wel. Deze onafhankelijke krant plaatste op 
verzoek van de predikanten van de Ring Heerenveen een bericht. De domi-
nees namen stelling tegen een antisemitisch artikel dat een collega-predikant 
in het fascistische blad De Bezem had geschreven.122 Het Nieuwsblad was echter 
voorzichtig in zijn afwijzing van Hitler-Duitsland. In 1935 plaatste het een 
samenvatting van een door Hitler aan United Press gegeven interview.123 De 

 

118  Zie § 7.2.3, grafiek 7.2 en § 7.4.5. grafiek 7.5. Het Nieuwsblad van het Noorden was een 
van de twee onderzochte onafhankelijke dagbladen die beduidend milder over het 
fascisme waren dan de overige dagbladen . 

119  De Telegraaf, 18-11-1937 avond, 9. 
120  Zie § 7.4.5. 
121  Leeuwarder Nieuwsblad, 07-04-1933, 13. 
122  De Bezem werd in 1927 opgericht als fascistisch weekblad met een meer 'volks' 

karakter. Dat laatste kreeg het vooral door de medewerking van Erich Wichman 
(1890-1929). Slaa, te, en Klijn, De NSB, 101. 

123  Nieuwsblad van Friesland, 29-11-1935, 5.  



188 

krant waarschuwde de lezer vooraf dat "Duitschland het onzekere element is 
in het politieke kansspel, dat in Europa wordt gespeeld." De kern van Hitler's 
betoog luidde dat de strijd vooral tegen een overweldiging door het 
communisme gericht was. De Jodenwetten waren daarom niet anti-Joods 
maar pro-Duits, omdat de "communistische agitators […] vrijwel alle Joden" 
zouden zijn. 

Voor zover het over antisemitisme ging, lieten de liberale kranten het oordeel 
vaak aan de lezer over. De Leeuwarder Courant gaf op de dag dat de nazi's hun 
acties tegen de joden aankondigden zelfs tegengestelde signalen af. De krant 
plaatste naast elkaar een achtergrondverhaal van hun Duits-
landcorrespondent en zonder enig commentaar de vertaalde tekst van de 
Duitse proclamatie.124 Het artikel van de correspondent stamde van enige 
dagen eerder en daarmee van vóór de Duitse proclamatie. Hij relativeerde het 
antisemitisme van de nazi's door onder andere te stellen dat het minder 
ernstig was dan "de beruchte pogroms in andere landen." Dezelfde corres-
pondent zou twee jaar later fundamentele kritiek leveren op de Neurenberger 
rassenwetten.125 Met een dergelijk principieel standpunt was de Leeuwarder 
Courant binnen het liberale cluster een uitzondering.  

Het Algemeen Handelsblad berichtte over het algemeen in neutrale bewoor-
dingen over het antisemitisme in Duitsland.126 Toch hekelde de krant soms 
voorzichtig de acties van de nazi's. In augustus 1933 gaf Hitler een interview. 
Zijn persdienst verbood echter publicatie ervan. Nadat het Handelsblad eerst 
omstandig meedeelde dat de Duitse overheid publicatie van het interview 
verbood, citeerde het blad er uitvoerig uit, echter zonder commentaar te 
leveren.127 Hitler had het vooral over de acties van de nazi's na de Rijks-
dagbrand en zei onder andere: "Wij hebben het Joodsche communisme 
neergeslagen en zullen het bolsjewisme nooit weer laten opkomen." De 
mening van de krant was te vinden in de kop. Daarin was sprake van 
'Jodenvervolging', terwijl Hitler alleen sprak over de strijd tegen "marxistisch-
joodsch-communistische volksvergiftigers." Voor wat betreft de Nederlandse 
situatie nam de krant iets minder een blad voor de mond. Zo plaatste de krant 
in mei 1933 onder de kop "Antisemitisme en Fascisme" een bericht dat de 
Algemene Nederlandse Fascistenbond (groep Baars) had verklaard tegen 

 

124  Leeuwarder Courant, 29-03-1933, 13. 
125  Leeuwarder Courant, 23-11-1935, 17. De Duitslandcorrespondent ondertekende zijn 

'Brieven uit Berlijn' met 'Roland'. 
126  Voorbeelden: Algemeen Handelsblad, 05-03-1937 avond, 10 en 2-11-1938 ochtend, 3. 
127  Algemeen Handelsblad, 10-08-1933 avond, 6. 
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antisemitisme te zijn.128 Het oordeel van de journalist was dat het 
georganiseerd antisemitisme misschien klein was, maar dat er slechts een 
kleine groep nodig is om een grote groep het leven zuur te maken.  

De Gooi en Eemlander volgde dezelfde lijn. Dat blad berichtte over het voorstel 
van het Nederlandsch anti-fascistisch Studentencomité om een federatief 
verband te vormen in de strijd tegen het fascisme en voor het behoud van 
vrede en democratische vrijheid.129 Door vervolging van christendom, 
antisemitisme, marteling van politieke tegenstanders en het opdrijven van de 
bewapening zou het fascisme een veel gevaarlijker karakter hebben dan een 
partijpolitieke aangelegenheid. Ook hier werd een verbinding gelegd tussen 
fascisme en antisemitisme in Nederland. Door de uitvoerige weergave van 
het voorstel werd aan het Studentencomité een podium geboden hun afwij-
zing van het antisemitisme uit te dragen.  

De reacties in Het Vaderland waren neutraal of terughoudend negatief. Een 
eerste voorbeeld van deze terughoudendheid is een artikel onder de kop: 
"Ook een oplossing van het Joodsche vraagstuk in Duitschland!" Hierop 
volgde een bericht van een Duitse jood die zelfmoord pleegde omdat hij was 
uitgesloten als trainer van een turnvereniging.130 Het artikel eindigde zonder 
verder commentaar met de opmerking dat als alle joden zijn voorbeeld 
zouden volgen "het Joodsche vraagstuk […] op eenvoudige en vredige wijze 
[zou zijn] opgelost…" Alhoewel zowel de kop als het slot waarschijnlijk 
ironisch bedoeld waren, werd een oordeel wel erg sterk aan de lezer over 
gelaten. Een paar jaar later ging de krant met een groot artikel in op de aan 
de 'biertafel' veel besproken vraag wat er na de Olympische Spelen met de 
joden in Duitsland zou gebeuren.131 De journalist relativeerde zowel het idee 
dat de joden in verband met de Spelen tijdelijk beter behandeld zouden 
worden, als de angst dat ze erna veel harder zouden worden aangepakt. Hij 
eindigde met de enigszins raadselachtige opmerking dat er voor de joden 
alleen verbetering zou kunnen optreden wanneer de "Neurenberger wetten 
geheel en al [zouden zijn] doorgewerkt." Ook nu moest de lezer zelf een 
conclusie trekken.  

Uit sommige artikelen in Het Vaderland ontstaat de indruk dat de krant vooral 
wilde voorkomen dat hun berichtgeving de handel met Duitsland nadelig zou 
kunnen beïnvloeden. In een bericht over de protesten in de VS tegen de 

 

128  Algemeen Handelsblad, 9-05-1933 avond, voorpagina. 
129  De Gooi- en Eemlander, 21-05-1935, 5. 
130  Het Vaderland, 01-11-1933 avond, 6. 
131  Het Vaderland, 23-06-1936 avond, 6. 
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onderdrukking van de joden in Duitsland drukte de krant in vette letters af 
dat de sprekers zich uitsloofden om te verzekeren "dat hun protest niet 
gericht was tegen de Duitsche natie, maar tegen onverdraagzaamheid en 
rassenhaat."132 Vervolgens nam de journalist de gelegenheid te baat om uit-
gebreid in te gaan op het aantal joden in de VS en daarbij te vermelden dat 
bepaalde bedrijfstakken vrijwel geheel in joodse handen waren. Uit niets bleek 
dat dit in de toespraken aan de orde was geweest. Een paar dagen eerder, vlak 
nadat de nazi's hun maatregelen tegen de joden hadden afgekondigd, bracht 
dit dagblad een artikel over een telegram dat een Engels parlementslid aan de 
door hem bewonderde Hitler schreef.133 Hierin werd Hitler gewaarschuwd 
dat de Duitse acties tegen de joden "een hoogst nadeeligen invloed heeft 
gehad op de welwillendheid jegens Duitschland." Het lijkt erop dat Het 
Vaderland bezorgder was over de (Nederlandse) economie dan over het lot 
van de joden. 

De enige onderzochte protestantschristelijke krant, De Banier, zag het anti-
semitisme als een belangrijk aspect van het nationaalsocialisme, maar de 
Jodenhaat was niet de kern van hun kritiek op de nazi's. Die kwam voort uit 
godsdienstige overwegingen. Zo begon een verslag van een NSDAP-
partijcongres met de vermelding dat het congres in "het teeken van den 
Jodenhaat" stond.134 De verslaggever onderstreepte het belang van dit thema 
door direct daarna in te gaan op een antisemitisch artikel in Der Stürmer. Pas 
daarna volgde het relaas over de partijbijeenkomst. Het commentaar aan het 
einde van het artikel betrof niet het antisemitisme waarmee het begon. De 
krant richtte zijn pijlen vooral op Hitler's zelfoverschatting omdat zijn Mein 
Kampf en Rosenberg's De mythe der twintigste eeuw samen in het fundament van 
het nieuwe partijgebouw werden ingemetseld. De reactie van de krant daarop 
luidde spottend: "Op dat fundament bouwt Duitschland het paleis van zijn 
overwinning!" Het blad verwachtte dat hun godsdienstige lezersschare 
ongetwijfeld een degelijker boek als fundament zouden kiezen. Er was wel 
medeleven met de degradatie van de joden tot tweederangsburgers, maar geen 
principiële afwijzing van het antisemitisme.135  

Rassenleer 

Net als bij het antisemitisme nam de aandacht voor het onderwerp 'rassenleer' 
met de opkomst van het Duitse nationaalsocialisme toe. Maar er was niet 

 

132  Het Vaderland, 07-04-1933 avond, 5. 
133  Het Vaderland, 02-04-1933 ochtend, 3. 
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135  O.a.: De Banier, 10-10-1935, 2. 
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altijd een relatie tussen de onderwerpen. De berichtgeving over rassen-
onderscheid beperkte zich niet tot nazi-Duitsland en evenmin was er altijd 
een relatie met antisemitisme. Een andere reden om apart aandacht aan het 
onderwerp rassenleer te besteden is dat sommige bladen hierover anders 
schreven dan ze over het antisemitisme deden. Een goed voorbeeld is het 
Limburgsch Dagblad. Deze krant veroordeelde het fascistische antisemitisme in 
geen enkele van de onderzochte artikelen, maar was wel van mening dat het 
communisme Joods was en noemde communisten zelfs 'spekjoden'.136  

 

Figuur 5.7 Kop op de voorpagina van het Limburgsch Dagblad  

Dat de houding van dit blad ten aanzien van de rassentheorie negatiever en 
principiëler was, blijkt uit de voorpagina-artikelen die de krant op twee ach-
tereenvolgende dagen plaatste.137 De felheid waarmee de krant zijn standpunt 
over de rassentheorie naar voren bracht, bleek al uit de kop van het eerste 
artikel (figuur 5.7). De twee artikelen waren in de eerste plaats bedoeld als een 
waarschuwing. Volgens de auteur had de rassentheorie zich ontwikkeld tot 
een vervaarlijk monster dat zijn vangarmen dreigend naar alle Germaanse 
landen uitstrekte. Daarbij werd expliciet naar de NSB verwezen. In zijn reactie 
stelde de redactie de vraag waar de volksgemeenschap de pretentie vandaan 
haalde de "uitsluitende en souvereine draagster aller rechten en plichten" te 
zijn. Het antwoord zou te vinden zijn in Hitler's Mein Kampf, een pseudo-
evangelie dat alle katholieken met afschuw moest vervullen vanwege de 
weerzinwekkende Jodenvervolging en de toepassing van de verfoeilijke 
sterilisatie van erfelijk belaste individuen. In het tweede artikel bestreed het 
dagblad de wetenschappelijke onderbouwing van de bewering "dat de 
Germanen het oer-ras zouden zijn geweest, waaruit in den loop der eeuwen, 
alle stammen en volken van Europa zouden zijn ontstaan." Het streven van 
de nazi's "om het ras der Ariërs zuiver te houden en het Duitsche bloed tegen 

 

136  Limburgsch Dagblad, 15-09-1920, voorpagina en 30-03-1920, 2. 
137  Limburgsch dagblad, 08-01-1934, voorpagina en 09-01-1934, voorpagina. 
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ontaarding te beschutten" werd afgedaan als een pseudowetenschappelijk 
vernisje voor de haatkreet "Deutschland erwache, Juda verrecke!"  

Dat de reden voor dit felle verzet tegen rassenonderscheid vooral uit de 
katholieke overtuiging voortkwam bleek twee jaar later nogmaals. Op de 
zaterdag vóór Allerheiligen nam de krant een met dat feest verbonden preek 
integraal op.138 De predikant hekelde het rassenonderscheid vanuit de katho-
lieke leer van de Gemeenschap der Heiligen, waarin "elk onderscheid tus-
schen rassen en volken" verdween. De weerstand van het Limburgsch Dagblad 
tegen rassenleer en rassenonderscheid was feller en principiëler dan het verzet 
tegen antisemitisme bij de overige katholiek bladen. De Tijd besteedde wel 
aandacht aan het thema rassentheorie maar was minder heftig en soms zelfs 
onduidelijk in het verzet daartegen. Deze krant vermeldde dat het Duitse 
concordaat met het Vaticaan niet betekende dat de bezwaren van de Kerk 
tegen bepaalde principes en praktijken van het nationaalsocialisme vervallen 
waren. Maar dat gebeurde in een overzicht van het buitenlandse nieuws op 
pagina 9, waarin de rassentheorie en de eugenetische gedachte halverwege 
genoemd werden.139 Van felheid was geen sprake. Een jaar later bracht De 
Tijd op basis van een artikel in de nazikrant Völkischer Beobachter een uitgebreid 
verslag van een door Rosenberg gehouden toespraak. Het verslag liet zien dat 
deze partijideoloog de rassentheorie als een van de dogma's van het 
nationaalsocialisme zag. Het enige commentaar van De Tijd was dat de 
Völkischer Beobachter veel ophef over deze rede maakte. Het blad liet het 
daarmee aan de lezer over om daarover een oordeel te vellen.  

In 1938 wist De Tijd in een kort bericht te melden dat men het in Vaticaanse 
kringen niet uitgesloten achtte dat de rassenleer in de vorm van een encycliek 
op dogmatische gronden weerlegd zou worden.140 Dit is merkwaardig, omdat 
het onderwerp racisme al aan de orde kwam in de encycliek 'Mit brennender 
Sorge' uit 1937. Aan die pauselijke brief over de toestand in Duitsland 
besteedde De Tijd in het geheel geen aandacht maar des te meer aan de iets 
later verschenen encycliek 'Divini Redemptoris', die zich vooral tegen het 
communisme richtte. Kennelijk vond deze landelijke katholieke krant het 
communistische gevaar belangrijker dan de Duitse ideeën over ras. Hiermee 

 

138  Limburgsch dagblad, 30-10-1935, 5. Het belangrijke feest van Allerheiligen werd in die 
tijd volgens de katholieke liturgische kalender altijd op 1 november gevierd, ook wan-
neer dat geen zondag was. 

139  De Tijd, 24-07-1933 avond, 9. 
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volgde het blad voor zover het de rassentheorie betrof een iets andere koers 
dan het Limburgsch Dagblad.  

Ook de Limburger Koerier was minder fel. Die krant deed kort verslag van een 
protestvergadering in Amsterdam waar een aantal prominente sprekers van 
verschillende gezindten het woord voerden.141 Inhoudelijk beperkte de tekst 
zich tot de rede van een kapelaan, die van leer trok tegen het onrecht dat de 
joden werd aangedaan en opriep tot solidariteit. De rassenleer werd niet 
genoemd. Wat een verschil met De Tribune die ook over de bijeenkomst 
schreef! Alhoewel er geen communisten als sprekers waren, getuigde dat blad 
zijn instemming door aan de teksten van alle sprekers uitgebreid aandacht te 
besteden en in de kop op te nemen "Sympathie-betuiging van de CPH".142 
De tekst van de kapelaan kwam onder de paragraafkop "De rassen-theorie 
gestriemd."  

In De Telegraaf en het Nieuwsblad van het Noorden strookte het oordeel over de 
rassentheorie vaak wel met die over het antisemitisme en paste het meer bij 
de houding die deze kranten ten aanzien van het fascisme hadden. Enkele 
voorbeelden zijn: De Telegraaf ging op basis van een bericht in de Giornale 
d'ltalia in op het verslag van een commissie van Italiaanse professoren over 
het door de fascisten in te nemen standpunt in zake de rassenleer.143 De tekst 
was misschien een neutrale weergave van de standpunten van de professoren, 
maar de opmaak die de krant gebruikte was dat niet. Die bevatte twee 
vetgedrukte gedeelten (figuur 5.8). Wat de krant met de afwisseling van vet 
en normaal gedrukte tekst probeerde te benadrukken blijft onduidelijk. 
Omdat uit het vetgedrukte gedeelte de zin "zonder philosophische of reli-
gieuze bijbedoelingen" ook in de kop van het artikel stond, werd tenminste 
de schijn gewekt dat de krant een rassenonderscheid op biologische gronden 
niet verwerpelijk vond. De krant gaf geen oordeel op de reactie van een 
Italiaanse professor enkele maanden later.144 Deze nam stelling tegen de 
overdrijvingen en extreme tendensen van de Italiaanse rassenleer. Hij ver-
wierp onder andere de gedwongen sterilisatie van erfelijk belaste individuen, 
wat volgens hem in strijd was met de godsdienst en niet op een zekere bio-

 

141  Limburger Koerier, 21-09-1935, voorpagina. 
142  De Tribune, 21-09-1935, 6 en 8. 
143  De Telegraaf, 15-07-1938 ochtend, voorpagina. 
144  De Telegraaf, 18-10-1938 avond, 2. De kop luidde: " Italië stelt zich op het rassens-

tandpunt. : „Zonder philosophische of religieuze bijbedoelingen. ” " 
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logische grondslag berustte. Een jaar later leek het er toch weer op dat De 
Telegraaf rassenonderscheid als idee niet verwierp.145 

 
Figuur 5.8 Weergave twee vetgedrukte delen uit het artikel in De 

Telegraaf over het door Italië in te nemen standpunt over de 
rassenleer 

De Telegraaf ging na de inname van Polen door de nazi's in op een bericht in 
Die Warschauer Zeitung.146 Deze krant moest volgens de correspondent als "de 
spreekbuis van het Duitsche gouvernement der bezette Poolsche gebieden" 

 

145  Dit bevestigt het beeld van Mariëtte Wolf die De Telegraaf in de tweede helft van de 
jaren dertig omschrijft als 'een vat vol tegenstrijdigheden'. Mariëtte Wolf, Het geheim 
van De Telegraaf : geschiedenis van een krant (Amsterdam 2009) 235. 

146  De Telegraaf, 22-11-1939 avond, 5. 
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beschouwd worden. Het artikel was een rechtvaardiging voor het Duitse 
optreden in Polen en Tsjecho-Slowakije op basis van de superioriteit van het 
Duitse ras. De Telegraaf nam letterlijk over dat de Volkenbond en zijn wereld 
op sterven lag door "de waanidee van de gelijkheid der rassen." De krant 
vond dat kennelijk zo'n sterke uitspraak dat ze er een tussenkop "„WAAN-
IDEE”" boven plaatste. Hieruit blijkt dat positieve beoordelingen van de 
rassenleer niet altijd samengingen met antisemitisme, want daarvan was in het 
artikel geen sprake.  

Ook het Nieuwsblad van het Noorden was over de rassenleer minder neutraal 
dan men van een krant die zich als onpartijdig presenteerde zou verwachten. 
Julius Streicher gebruikte in de al eerdergenoemde redevoering een 
theologische variant op rassenleer.147 Zijn mening was dat "Wanneer God 
gewild had, dat blanke, gele en zwarte menschen zich zouden vermengen, [...] 
Hij de verschillende rassen niet [had] behoeven te scheppen." Zoals 
aangegeven was het enige commentaar van de krant dat de rede met veel 
geestdrift ontvangen werd. Is dit neutraal of getuigt het van instemming? Ik 
ben van mening dat er door deze krant aan Streicher en zijn ideeën een 
podium werd geboden door de rede op deze manier en zo prominent weer te 
geven. 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat rassenleer en de uitvloeiselen 
daarvan in de pers vaker dan antisemitisme op principiële gronden werd 
verworpen, maar dat gold niet voor alle dagbladen. De verschillen tussen 
onder andere de katholieke bladen laten zien dat het onderscheid naar cluster 
hier kennelijk een minder belangrijke rol speelde. 

 

 

 

 

147  Nieuwsblad van het Noorden, 16-08-1935, voorpagina. 



196 

6 De ontwikkeling van de sentimenten en thema's in de 
loop van het interbellum  

6.1 Inleiding 

In de vier voorafgaande hoofdstukken is per periode nagegaan in hoeverre 
de sentimenten waarmee de dagbladen over communisme of fascisme 
schreven van elkaar verschilden. Tevens is er gekeken naar de oorzaken van 
die verschillen. In dit en het volgende hoofdstuk wordt het interbellum voor 
deze onderwerpen meestal als één doorlopend tijdvak beschouwd. Hier 
worden de verschillen tussen de sentimenten verder geanalyseerd. Daarbij 
wordt niet alleen naar de sentimenten maar ook naar thema's in artikelen 
gekeken. Er is om twee redenen een aparte paragraaf opgenomen over de 
crisis in de democratie. Ten eerste omdat meerdere thema's betrekking heb-
ben op de beperking van de democratie en op dictatuur, en ten tweede omdat 
hieraan in recente onderzoeken naar fascisme en communisme aandacht 
werd geschonken. Een deel van die onderzoeken vond plaats in het kader van 
het NWO-onderzoeksprogramma 'Omstreden democratie'.1 Het hoofdstuk 
sluit af met een beschrijving van de kenmerken waarmee fascisme en 
communisme in de dagbladen werden geassocieerd. In het volgende 
hoofdstuk staan de verschillen tussen de clusters van dagbladen en de 
dagbladen onderling centraal. 

Dit hoofdstuk laat zien dat er in het interbellum in de pers vooral negatieve 
berichten over zowel communisme als fascisme verschenen. In de loop van 
het interbellum ging het negatieve sentiment ten aanzien van het fascisme 
steeds meer overheersen, omdat er zowel vaker in het algemeen, als vaker 
negatief over het fascisme werd geschreven. De hoofdoorzaken van dit 
negatieve oordeel waren zowel voor communisme als voor fascisme het 
gebruik van en/of dreigen met geweld, het verband met dictatuur, en de angst 
voor de verdere verbreiding van zowel communisme als fascisme. 1933 blijkt 
in meerdere opzichten een kantelpunt te zijn. In dat jaar werd het oordeel 
over het fascisme aanzienlijk negatiever, waarbij er grote verschillen waren 
tussen het Italiaanse fascisme en het Duitse nationaalsocialisme. Vóór 1934 
werd er negatiever over het communisme in de Sovjet-Unie geschreven dan 

 

1  Over de resultaten van het genoemde project: Remieg Aerts en Peter de Goede, 
Omstreden democratie : Over de problemen van een succesverhaal (Amsterdam 2013). Hieruit 
van toepassing op het interbellum: Gijsenbergh, Democratie en gezag; Sjaak Koenis, 
'Menno ter Braak en de democratie', Filosofie & Praktijk, nr. 6 jaargang 30 (2009); 
Buiten het NWO-programma: Geleijnse, Wie ogen heeft om te zien’, Hoofdstuk IV, 'Het 
democratiedebat in de Nederlandse pers'. 
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dat in Duitsland. Na 1933 werd er bijna niet meer over communisme in 
Duitsland geschreven en is er geen verschil meer tussen het oordeel over 
communisme en dat over fascisme. 

6.2 De verschillen tussen de sentimenten nader bekeken  

These: Het oordeel over het fascisme werd in de loop van het interbellum 
negatiever 

In het begin van het interbellum werd er negatiever over het communisme 
dan over het fascisme geschreven. De frequentie waarmee er over commu-
nisme geschreven werd was echter meer dan twee keer zo groot als die over 
het fascisme.2 De krantenlezer werd daardoor vaker in negatieve zin over het 
communisme dan over het fascisme geïnformeerd. In de loop van het 
interbellum werd het sentiment waarmee er over het fascisme werd ge-
schreven negatiever, terwijl dat ten aanzien van het communisme vrijwel 
constant bleef.3 Dit had tot gevolg dat de sentimenten voor communisme en 
fascisme aan het einde van het interbellum niet meer van elkaar verschilden. 
Wel was intussen de frequentie waarmee er over het fascisme geschreven 
werd zeventien keer zo hoog geworden.4 Hierdoor zal de krantenlezer aan 
het einde van het interbellum veel vaker negatieve berichten over het fascisme 
gelezen hebben dan over het communisme. Uit de voorafgaande 
hoofdstukken is duidelijk geworden dat ook de ernst van de negatieve 
berichten over de fascisten toenam, waar nog bij kwam dat het merendeel van 
die artikelen over Duitsland, ons directe buurland, ging. Het is daardoor 
aannemelijk dat veel krantenlezers aan het einde van het interbellum de 
(directe) dreiging van het nationaalsocialisme als ernstiger zagen dan die van 
het communisme.  

These: Begin 1933 vond er een verandering plaats in het sentiment ten aan-
zien van het fascisme 

In de paragrafen 4.2 en 4.3 werd al duidelijk dat 1933 een interessant kan-
telpunt was voor het sentiment ten aanzien van het fascisme.5 De krantenle-

 

2  e-Bijlage § 5.1.8, grafiek 5.1.70. 
3  e-Bijlage § 5.1.8, grafieken 5.1.70 t/m 5.1.73 en tabellen 5.1.19 en 5.1.20. 
4  In 1939 was de frequentie waarmee er artikelen over het fascisme verschenen bijna 

anderhalf keer zo hoog als die voor artikelen over het communisme. 
5  Bij de analyses is geprobeerd het interbellum vanuit verschillende perspectieven op te 

delen in subperiodes. Een verdeling waarbij 1933 als kantelpunt wordt gebruikt, bleek 
de enige verdeling in tijdvakken te zijn die in alle geanalyseerde artikelen voor het sen-
timent t.a.v. het fascisme een werkelijk verschil te zien geeft. Voor het sentiment t.a.v. 
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zer had vanaf begin 1933 acht keer zo vaak kans een artikel over fascisme te 
vinden dan gemiddeld in de periode daarvoor (grafiek 6.1) De kans dat er in 
dat artikel een negatief oordeel werd gegeven was met 12% toegenomen in 
vergelijking met de voorafgaande periode. Vooral de toename van het aantal 
artikelen over het fascisme zal de mening hierover negatief beïnvloed hebben. 
Wordt er specifiek naar Italië en Duitsland gekeken, de landen die aan het 
einde van het interbellum een fascistisch regime hadden, dan vormt 1933 ook 
een kantelpunt. Over Italië werd er tot eind 1932 bijna twee keer zo vaak 
negatief over fascisme geschreven als in de periode daarna. Voor Duitsland 
lag het verschil niet bij het negatieve maar juist bij het positieve sentiment. 
Vanaf 1933 werd er bijna vijf keer zo vaak positief over het Duitse 
nationaalsocialisme geschreven als in de voorafgaande jaren. Dat wil 
allerminst zeggen dat het sentiment overwegend positief was. In de periode 
1933-1939 kwam een negatief sentiment over het Duitse nationaalsocialisme 
ruim drieënhalf keer zo vaak voor als een positief sentiment. Artikelen met 
een onbepaald sentiment kwamen juist veel minder vaak voor.6 

 

Grafiek 6.1 Verschillen in het sentiment t.a.v. fascisme tussen artikelen 
over de periode vóór 1933 en vanaf 1933 

Het verschil voor 'positief' is niet significant. 

  

 

het communisme bleek dit alleen voor artikelen over de Sovjet-Unie op te gaan. 
Zie ook §§ 4.2 en 4.3. 

6  Voor verdere informatie over de verschillen tussen het fascisme in Italië en Duitsland 
vóór en na 1933, zie e-bijlage § 5.2.13, grafiek 5.2.50. 
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These: In 1934 veranderde in artikelen over Duitsland en de Sovjet-Unie het 
sentiment waarmee er over het communisme werd geschreven.  

Het is niet verrassend, dat er in de Nederlandse dagbladen na het aan de 
macht komen van de nationaalsocialisten anders over het fascisme werd 
geschreven. De voorbeelden in de paragrafen 4 en 5 laten zien dat het Duitse 
fascisme vaker als een bedreiging werd gezien. Het aan de macht komen van 
de nazi's had echter ook invloed op het sentiment waarmee er over het 
communisme in Duitsland werd geschreven. Na 1933, het jaar van de 
Rijksdagbrand, werd er in de Nederlandse dagbladen veel minder over de 
communisten in Duitsland geschreven.7 Ook het sentiment veranderde: er 
werd vaker in positieve zin over het communisme in Duitsland geschreven.8 
Opvallender is dat ook het sentiment ten aanzien van het communisme in de 
Sovjet-Unie na 1934 veranderde. Er werd aanzienlijk minder over ge-
schreven.9 Dat werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat het onderwerp ver-
drongen werd door het grote aanbod van ander nieuws.10 Ook in de artikelen 
over het communisme in de Sovjet-Unie werd vaker in positieve zin over het 
communisme geschreven.11 Hiervoor is geen duidelijke oorzaak aan te geven. 

These: Het fascisme in Nederland werd vaker negatief beoordeeld dan dat in 
het buitenland 

Gedurende het hele interbellum was het oordeel over het fascisme in artikelen 
over Nederland aanzienlijk vaker negatief dan in artikelen over het bui-
tenland.12 Het was vrijwel nooit positief en in zeven van de tien gevallen 
negatief. In artikelen over het fascisme in het buitenland was die verhouding 
één op twee. Ondanks het feit dat het fascisme in Nederland na de opkomst 
van de NSB veel vaker in de kranten besproken werd, waren er in het sen-
timent ten aanzien van het fascisme geen verschillen tussen de jaren voor en 

 

7  Voor de Rijksdagbrand zie § 4.2.2. Het gemiddelde aantal artikelen per jaar over het 
communisme in Duitsland daalde in de periode na 1933 met 70% ten opzichte van de 
periode tot 1934. 

8  Het aandeel artikelen met een positief sentiment ging van 9 % in de periode vóór 
1934 naar 14,7 % in de latere periode. De RK dagbladen besteedden in de latere 
periode iets meer aandacht aan het communisme in Duitsland. 

9  Het gemiddelde aantal artikelen per jaar over het communisme in de Sovjet-Unie 
daalde in de periode na 1933 met 31 % ten opzichte van de periode tot 1934. 

10  Om dat te kunnen aantonen is ander onderzoek nodig.  
11  Het aandeel artikelen met een positief sentiment ging van 9 % in de periode vóór 

1934 naar 18 % in de latere periode. De mix van de dagbladen veranderde nauwelijks. 
12  e-Bijlage § 5.1.7, grafieken 5.1.68 en 5.1.69 en tabel 5.1.18. 
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na 1933.13 In artikelen over het communisme zijn met betrekking tot het 
sentiment geen (significante) verschillen aan te wijzen tussen artikelen over 
Nederland en die over het buitenland.14 Bij deze constatering moet een 
belangrijke kanttekening worden gemaakt. Er was in de onderzochte artikelen 
wel een inhoudelijk verschil tussen artikelen over het buitenland en die over 
Nederland. Artikelen over fascisme in het buitenland hadden vaker 
betrekking op belangrijke gebeurtenissen dan artikelen over Nederland. De 
gebeurtenissen in het fascistische Italië zoals de 'mars op Rome', de moord 
op Matteotti en de inval in Abessinië liggen direct voor het grijpen in het 
collectieve historische geheugen. Voor het Duitse nationaalsocialisme zijn dat 
zaken als het fascistisch geweld tegen de communisten, de 'Nacht van de 
Lange Messen', de 'Kristalnacht', de 'Anschluss' en de inval in Polen. Wanneer 
daar de gebeurtenissen rond het fascisme in Nederland tegenover worden 
gesteld, is er niets te vinden dat in hevigheid vergelijkbaar is.15 

Artikelen over het communisme en/of fascisme in Nederland, Duitsland, 
Rusland, Italië vormden samen met artikelen die over meerdere landen gin-
gen bijna 80 % van het totale aantal artikelen.16 Over het hele interbellum 
genomen werd er over het communisme in Nederland vaker geschreven dan 
over het fascisme in Nederland. Dat is niet opzienbarend, omdat het 
communisme gedurende het hele interbellum een rol speelde en het fascisme 
in Nederland pas na 1932 echt de aandacht trok. Nader onderzoek zou 
moeten uitwijzen hoe de verhouding tussen berichten over binnenland en 
buitenland over het algemeen was (dus niet specifiek voor artikelen over 
communisme en/of fascisme). Ik heb echter de indruk dat de aandacht voor 
het buitenland in de dagbladen aanzienlijk was. Veel dagbladen hadden 
immers een rubriek 'Buitenland' of een 'Buitenlandsch Overzicht'.17 

Concluderend kan gesteld worden dat er in de dagbladen tijdens het hele 
interbellum zowel over communisme als over fascisme vooral in negatieve 
zin geschreven werd. Aanvankelijk werd er vaker over communisme ge-
schreven en was de berichtgeving daarover negatiever dan over het fascisme. 

 

13  In 1933 (het jaar dat de NSB voor het eerst openlijk door de straten marcheerde) was 
in de dagbladen de aandacht voor fascisme drie keer zo hoog als in 1932. Pas na 1937 
daalde de aandacht weer.  

14  e-Bijlage § 5.1.7, grafieken 5.1.68 en 5.1.69 en tabel 5.1.18. 
15  Dit laat zien dat de bewust gekozen eenvoud van de sentimentanalyse ook nadelen 

kent. Hierop wordt teruggekomen in § 8.6.3 en e-bijlage § 6. 
16  e-Bijlage § 5.1.6, tabel 5.1.8. 
17  Een klein onderzoek in het digitale krantenarchief liet zien dat dergelijke rubrieken in 

de loop van het interbellum steeds vaker voorkwamen. 
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Aan het einde van het interbellum was de situatie andersom, waarbij vooral 
het Duitse nationaalsocialisme sterk negatief beoordeeld werd en bovendien 
vaak in het nieuws was. 

6.3 Thema's 

Tijdens de sentimentanalyse zijn aan veel artikelen een of meerdere thema's 
verbonden. De mate waarin een thema voorkwam kan inzicht geven in de 
oorzaak van de sentimenten ten aanzien van communisme en/of fascisme. 
Dat geldt zelfs nog sterker voor de verschuivingen die daarin in de loop van 
de tijd plaatsvonden en de verdeling over de clusters van dagbladen. Hier-
onder worden de thema's besproken die veel voorkwamen en/of waarvan het 
verloop om aandacht vraagt. Daarbij worden bijzonderheden over het thema 
genoemd en wordt gekeken naar de oorzaken van het verloop. Vaak wordt 
ook gewezen op de samenhang tussen thema's. Niet alle thema's die 
gesignaleerd zijn, worden besproken. Soms omdat er elders in dit proefschrift 
aandacht aan het verloop wordt besteed, of omdat het verloop geen 
bijzonderheden liet zien. De volgorde waarin de thema's aan bod komen, 
hangt enigszins samen met de frequentie waarin het thema gedurende het 
hele interbellum voorkwam. De frequentie wordt uitgedrukt als een percen-
tage van het totale aantal artikelen dat aan een of meerdere thema's werd 
gekoppeld. Daardoor zijn de genoemde percentages laag, waardoor het 
voorkomen ervan misschien triviaal lijkt.18 De percentages maken echter een 
onderlinge vergelijking tussen de thema's mogelijk. Thema's waarvan ver-
wacht kon worden dat ze samenhingen worden groepsgewijs behandeld. 

6.3.1 Thema's over communisme en communisten 

Het meest voorkomende thema was 'Strijd tussen communisten en sociaal-
democraten' (7,9%).19 Daaraan wordt in § 6.3.2 apart aandacht besteed. Het 
thema 'Strijd tussen communisten en fascisten' kwam met 6.6% iets minder 
vaak voor. Strikt genomen vormt dit thema een aparte categorie omdat het 
zowel op communisme als fascisme betrekking heeft. In de frequentie 
waarmee dit thema in artikelen voorkwam was er zowel in 1922 als in 1923 
een piek, maar de oorzaken daarvan waren verschillend. In 1922 had deze 
vooral te maken met de strijd tussen de communisten en de fascisten die bij 

 

18  In totaal werd er 5.825 keer een thema aan een artikel verbonden. Voor het thema 
'strijd tussen communisten en socialisten' gebeurde dat 459 keer, wat 'maar' 7,9% is. 
Het laagste in deze paragraaf besproken percentage is 1,8, wat altijd nog op 105 
artikelen betrekking heeft. 

19  Alle in deze paragraaf weergegeven percentages en grafieken met het verloop van de 
mate waarin thema's voorkwamen zijn te vinden in e-bijlage § 5.1.4. 
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de opkomst van het Italiaanse fascisme een belangrijke rol speelde.20 Vanaf 
maart 1923 verschoof de aandacht steeds meer naar de situatie in Duitsland, 
waar links- en rechtsradicalen hevig botsten.21 Er was een veel hogere piek in 
de frequentie, die liep van 1931 tot en met 1937.22 Met betrekking tot de 
oorzaken daarvan zijn er duidelijk twee periodes te onderscheiden. In de jaren 
1931, 1932 en 1933 hadden veruit de meeste artikelen waarin dit thema ter 
sprake kwam betrekking op Duitsland.23 De opkomst van de NSDAP en het 
verzet daartegen van de communisten waren de meest voorkomende 
onderwerpen. Vanaf 1931 steeg het aantal artikelen met dit thema wanneer 
het over Nederland ging. Dat kwam niet alleen door de opkomst van de NSB, 
maar ook doordat de communisten steeds vaker opriepen het fascisme te 
bestrijden en dat soms metterdaad deden. Vanaf 1933 nam ook het aantal 
artikelen rond dit thema toe, waarin meerdere landen of de internationale 
verhoudingen een rol speelden. Dat was zeker het geval voor de berichtgeving 
over de Spaanse Burgeroorlog, die veel aandacht trok in de jaren 1936 en 
1937.24. Wat opvalt is dat de samenhang tussen dit thema met het thema 'angst 
voor fascisme' sterker lijkt te zijn dan met 'angst voor communisme'.25 

Een van de meest voorkomende thema in artikelen over het communisme 
was 'Communistisch geweld of dreigen met geweld' (6,0%). De frequentie 
waarin dit thema in de pers een rol speelde, wisselde sterk. Er waren pieken 
in 1920, 1925 en 1932. Na 1932 ging de frequentie blijvend naar een lager 
niveau. De piek in 1920 werd veroorzaakt door het communistische geweld 
in Duitsland. Zoals eerder aangegeven, ging het hierbij niet om demonstraties 
en opstootjes, maar om grootschalige gevechten met doden en gewonden als 
gevolg.26 Voor de piek in 1925 is geen eenduidige oorzaak aan te geven. Wel 
valt op dat artikelen over Bulgarije in dat jaar vaker voorkwamen dan 
gebruikelijk. In 1932 was het weer het communisme in Duitsland dat de piek 
veroorzaakte. In de meeste gevallen ging het om botsingen tussen de 

 

20  "The purpose of these squads [the fascio] was no longer to serve as support for a 
putsch ; resistance to 'bolshevism' was now their only function.", Adrian Lyttelton, The 
seizure of power : Fascism in Italy, 1919-1929 (Londen 1973) 53. 

21  In 1922 had 67% van de artikelen waarin dit thema ter sprake kwam betrekking op 
Italië; in 1923 39% op Duitsland. 

22  e-Bijlage § 5.1.4, grafiek 5.1.48. 
23  e-Bijlage § 5.1.4, grafiek 5.1.86. Ruim 61% van de artikelen in deze jaren waarin het 

thema 'strijd tussen communisten en fascisten' voorkwam had betrekking op Duits-
land. 

24  § 4.4. 
25  e-Bijlage 5.1.4, grafieken 5.1.49 en 5.1.50. 
26  § 2.2.2. 
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aanhangers van links en nazi's. De situatie was niet te vergelijken met het 
geweld dat onder andere in het Roergebied in 1920 plaatsvond, maar er was 
wel degelijk sprake van meer dan enkele klappen. Een artikel in het Algemeen 
Handelsblad onder de kop RUSTIGE ZONDAG gaf de situatie goed weer.27 Er 
waren slechts enkele botsingen waarbij 'maar' acht zwaargewonden vielen. In 
Trier vond een incident tussen de politie en enkele communisten plaats 
waarbij een dode viel. Ook 'rust' was betrekkelijk. 

De artikelen met daarin het thema 'communistisch geweld' werden vaak 
verbonden met de thema's 'communistische propaganda' (5,2%) en 'angst 
voor het communisme' (4,2%). Op grond daarvan was het te verwachten dat 
het verloop van de mate waarin deze thema's voorkomen een samenhang zou 
vertonen. Dat is echter alleen in sommige periodes en dan nog in beperkte 
mate het geval.28 Zo liepen de pieken voor 1920 voor 'communistisch geweld' 
en 'angst voor het communisme' inderdaad parallel en hingen ze beide samen 
met het geweld in Duitsland. Een verband tussen deze twee thema's is 
daarom aannemelijk. 'Communistische propaganda' gaf voor dat jaar juist 
geen piek te zien. In andere jaren, waarin pieken in het voorkomen van de 
thema's samenvielen, is het verband slechts schijnbaar omdat ze betrekking 
hadden op verschillende landen. 

Een thema dat vooral in de eerste jaren van het interbellum frequent voor-
kwam was 'communisten zijn minderwaardig' (4,4%).29 Het merendeel van de 
artikelen waarin dit thema voorkwam had betrekking op Nederland. Er lijkt 
in deze periode een duidelijk verband te zijn tussen dit thema en de strijd 
tussen de communisten en de (sociaal)democraten, want meer dan een kwart 
van deze artikelen kwam voor rekening van de dagbladen Het Volk en 
Voorwaarts.30 Ook het verloop van de frequenties waarin deze thema's in de 
loop van het interbellum voorkwamen, wijst op een samenhang.31 Artikelen 
over de Sovjet-Unie en Duitsland waarin sprake was van het thema 'Com-
munisten zijn minderwaardig' kwamen veel minder vaak voor. In de pers 
werd kennelijk met meer minachting naar de Nederlandse communisten 
gekeken dan naar die in het buitenland. 

 

27  Algemeen Handelsblad, 25-07-1932 avond, 5. Dit is de krant van de maandag die op de 
bewuste zondag volgde. 

28  e-Bijlage § 5.1.4, grafiek 5.1.30. 
29  e-Bijlage § 5.1.4, tabel 5.1.5. 
30  § 6.3.2. 
31  e-Bijlage § 5.2.10, grafiek 5.2.39. 
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Alhoewel er door het woord dictatuur een overlap lijkt te zijn tussen de 
thema's 'dictatuur van het proletariaat' (3,4%) en 'dictatuur in verband met 
het communisme' (2,7%), is dat niet helemaal het geval. Het thema 'dictatuur 
van het proletariaat' is alleen gekoppeld aan artikelen waarin deze 
communistische leuze letterlijk voorkwam. In die artikelen was slechts zelden 
sprake van de dictatuur van de leider(s) of van de partij. Het gebruik van deze 
term concentreerde zich in de eerste vier jaar van het interbellum. 'Dictatuur 
van het proletariaat' was echter een inhoudelijk onduidelijke uitdrukking en 
werd vooral in de propagandaretoriek gebruikt.32 In dat soort artikelen werd 
het thema bijvoorbeeld gepresenteerd als "De dictatuur van het proletariaat 
is de bitterste, de dolste kamp, dien het proletariaat tegen de heele wereld te 
strijden heeft."33 In een verslag van de Derde Internationale werd over het 
idee gezegd dat 'de dictatuur van het proletariaat het enige middel is, dat de 
mogelijkheid biedt, om de mensheid van de gruwelen van het kapitalisme te 
bevrijden'. De 'sovjetmacht zou de historisch gegeven vorm van de dictatuur 
van het proletariaat' zijn.34 Deze twee voorbeelden laten zien hoe gevarieerd 
'dictatuur van het proletariaat' zelfs binnen hetzelfde kamp geïnterpreteerd 
werd. Tegenstanders van het communisme verafschuwden het hele idee en 
schreven erover als: "„de dictatuur van het proletariaat” is niets anders dan 
de dictatuur van eenige leiders, die beweren den wil van het proletariaat, dat 
niets te zeggen heeft, te vertegenwoordigen."35 Met deze uitleg werd weer wel 
een link gelegd met dictatuur in algemene zin. Vooral in de katholieke 
dagbladen werd het begrip 'dictatuur van het proletariaat' als iets 
afschrikwekkends gebracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vooral 
in de eerste jaren van het interbellum een samenhang is met het thema 'angst 
voor communisme' (4,2%). 

  

 

32  24% van de artikelen waarin de term 'dictatuur van het proletariaat' gebruikt werd, 
kwam uit communistische dagbladen. Ook in andere dagbladen werd de term vaak uit 
toespraken van communistische leiders geciteerd. 

33  Leeuwarder Courant, 01-11-1921, voorpagina. De tekst is een citaat uit een toespraak 
van Lenin. 

34  De Tijd, 23-07-1921, achterpagina. Het artikel is een boekenrecensie; het besproken 
boek een verslag van de Derde Internationale. Het oordeel van de recensent is dat 
"Wanneer de Communistische Derde Internationale, zou zegepralen, zou de Rus-
sische barbaarschheid verbreid worden over heel de wereld." 

35  Algemeen Handelsblad, 23-09-1919 avond, 10. 
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6.3.2 Strijd tussen communisten en sociaaldemocraten  

Communisten en sociaaldemocraten hadden meer of minder vergelijkbare 
doelstellingen, maar waren het oneens over de manier waarop die bereikt 
moesten worden.36 Het waren ideologische vijanden en visten bovendien in 
dezelfde vijver. Aan communistische werd deze animositeit zijde gedurende 
een groot deel van het interbellum gevoed door de directieven van Komin-
tern.37 In dat opzicht was de situatie in Nederland niet uniek. In Nederland 
kwam daarbij dat de communistische partij tot stand gekomen was als 
afsplitsing van de SDAP.38 Die werd voorafgegaan door een periode van 
politieke en persoonlijke tegenstellingen binnen de SDAP, waarin het week-
blad De Tribune een belangrijke rol speelde.39 Na de oprichting van de SDP 
bleef De Tribune bestaan, eerst als weekblad en later als dagblad. Het blad was 
nog lang een belangrijke component in de strijd tussen de communisten en 
de sociaaldemocraten.40 

Al tijdens de Eerste Wereldoorlog was er sprake van een felle haatcampagne 
van De Tribune tegen de SDAP.41 De ruzie tussen de communistische pers en 
die van de sociaaldemocraten stamde al van voor het begin van het 
interbellum. In de dagbladen is die strijd gedurende die hele periode waar-
neembaar, alhoewel de intensiteit ervan afnam. 'Strijd tussen communisten 
en sociaaldemocraten' was bij het analyseren van de ruim 6.000 artikelen het 
meest voorkomende thema.42 Meestal was het niet het hoofdonderwerp in 
het artikel maar de bewoordingen waarmee het gebracht werd, waren – zeker 
in de communistische kranten – vaak erg fel. Artikelen waarin dit thema een 
rol speelde verschenen vooral in de communistische pers met grote 
regelmaat. In de sociaaldemocratische kranten was het thema minder 
dominant, maar ook hier was de steeds weer herhaalde boodschap aan de 

 

36  Brown, The rise and Fall of Communism, 102. 
37  Brown, The rise and Fall of Communism, 85. Pas in 1935 begon Komintern op te roepen 

tot een eenheidsfront tegen het fascisme. Verrips, Dwars, duivels en dromend, 10 en 
21. Brown, The rise and Fall of Communism, 88. 

38  Zie § 1.3.2 Nederland. 
39  Ton Geurtsen, Sociaaldemocratie in Nederland : Een geschiedenis van verloren illusies 

(Amsterdam en Breda 1994) 32 en 34; Peter Jan Knegtmans, 'De Jaren 1919-1946' in 
Maarten Brinkman, Madelon de Keizer en Maarten van Rossem, ed. Honderd jaar 
sociaal-democratie in Nederland (Amsterdam 1994) 63-117, aldaar 42. 

40  De krant presenteerde op 16-05-1918 het verkiezingsprogram van de SDP waarin het 
deze partij communistisch noemt. De Tribune, 16-05-1918, voorpagina. 

41  Anton de Jonge, Het communisme in Nederland, 30. Deze campagne richtte zich speciaal 
tegen de Amsterdamse wethouders. 

42  Zie vorige paragraaf en e-bijlage § 5.1.4, tabel 5.1.4. 



206 

lezers dat 'de anderen fout zijn'. Uiteindelijk vormde dit thema in de soci-
aaldemocratische bladen een belangrijke reden voor het negatieve oordeel 
over de communisten en het communisme (grafiek 6.4). 

 

Grafiek 6.4 Verschil in sentiment t.a.v. communisme in de sociaaldemo-
cratische kranten in het algemeen en die artikelen waarin het 
thema van 'strijd tussen communisten en sociaaldemocraten' 
voorkwam 

Voor beide clusters geldt dat de frequentie waarmee dit soort artikelen ver-
schenen in de loop van het interbellum afnam. Strijd tussen verwante stro-
mingen kwam vaker voor. Meestal ging het daarbij om inhoudelijke principes. 
Daarom is het opvallend dat in dit geval onenigheid over de te volgen tactiek 
in de strijd tegen een gezamenlijke vijand (de bourgeoisie met haar kapitalisme 
en klassenverschil) zo overheersend kon worden.43 Zoals gezegd speelde 
hierin persoonlijke tegenstellingen bij de breuk en ook daarna nog een 
belangrijke rol.44 Hieronder ga ik in op enkele aspecten van de (woorden)strijd 
tussen communisten en sociaaldemocraten. Ik beperk me daarbij zoveel 
mogelijk tot voorbeelden waarin de onderlinge strijd het hoofdonderwerp 
van het artikel was, omdat gescheld in de marge van een ander onderwerp 
hooguit anekdotisch interessant is. De nadruk ligt op artikelen over 
Nederland. 

 

43  Gorter spreekt letterlijk van een verschil in tactiek. Herman Gorter, Sociaal-demokratie 
en revisionisme (Amsterdam 1909) 133. 

44  Geurtsen, Sociaaldemocratie in Nederland, 35. Ook bij Troelstra was sprake van per-
soonlijke rancune. 
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Alhoewel de keuze tussen revolutie of reformisme in het internationale 
socialistisme een thema van belang was, is het de vraag in hoeverre deze 
kwestie bij de arbeiders leefde.45 Slechts een enkele keer verscheen er in de 
communistische of sociaaldemocratische kranten een artikel over het fun-
damentele verschil tussen het revolutionaire communistische streven en de 
sociaaldemocratische aanpak. In een toelichting op het verkiezingspro-
gramma dat De Tribune in mei 1918 bracht kwam het verschil enigszins ter 
sprake.46 De SPF onderschreef dat hun "doeleinden slechts te bereiken 
[waren] door een gewelddadige omverwerping der beslaande maatschappe-
lijke inrichtingen". De SDAP kon echter "op den naam revolutionaire Partij 
geen aanspraak meer maken". Alhoewel het artikel als titel had 'Ons Verkie-
zingsprogram' werd bijna de helft ervan ingenomen door commentaar op de 
verkeerde aanpak van de SDAP. In 1921 plaatste De Tribune een opvallend en 
lang artikel onder de kop "Revolutie- en Coalitie-politiek".47 De kern van het 
betoog was dat een overwinning op het kapitalisme alleen door 
revolutiepolitiek tot stand kon komen. Het grootste deel van het artikel werd 
gevormd door een lang citaat uit een (vertaalde) tekst van Karl Johann 
Kautsky (1854-1938). Die keuze is om twee reden verwonderlijk: Kautsky 
was sociaaldemocraat en zijn boek Der Weg zur Macht was geen gemakkelijke 
kost.48 Een kernzin uit die tekst was:  

Bestreden wordt slechts de mogelijkheid dat een proletarische partij met burger-
lijke partijen samen op normale wijze een regeering of een regeeringspartij kan 
vormen, zonder daarbij in een onvermijdelijke innerlijke tegenspraak met zich zelf te 
komen, waaraan zij te gronde moet gaan.49  

Dit citaat is vooral bedoeld om het taalgebruik en de opmaak (de cursivering 
is niet van mij) te laten zien. Kennelijk was een dergelijk ontoegankelijke 
passage geen incident, want er waren vaker klachten over te moeilijke teksten 
in de op de arbeiders gerichte partijkrant De Tribune.50 Dat werd een paar jaar 
later een van de oorzaken van de onvrede tussen de partij en de redactie van 

 

45  Schuursma, Jaren van opgang, 162. 
46  De Tribune, 16-05-1918, voorpagina. 
47  De Tribune, 03-12-1921, voorpagina. Wie van de redacteuren achter het pseudoniem 

'Opmerker' schuilgaat heb ik niet kunnen achterhalen. 
48  Al in 1909 verscheen er een vertaling van Herman Gorter. Karl Kautsky, De weg naar 

de macht (Rotterdam 1909). Kautsky was oorspronkelijk revolutionair marxist maar 
ging vanaf 1910 de reformistische richting aanhangen, Schuursma, Jaren van opgang, 
161. 

49  Ibidem, 11. 
50  Wim Pelt, 'De communistische pers tussen twee wereldoorlogen' Cahiers over de 

geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland (afl. 5 1980) 26-73, aldaar 36. 
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die krant.51 Dat het anders kon, bewees de krant met het artikel "Arbeiders 
en Communisten."52 Het was weliswaar een lang artikel, maar de lezer werd 
aan de hand genomen en met argumenten overtuigd dat de verkeerde aanpak 
van de sociaaldemocraten het resultaat was van een misleidend complot van 
de kapitalisten. Nadat de redactie van De Tribune in 1925 was vervangen, 
werden theoretische uiteenzettingen over de te volgen politiek nog 
zeldzamer.53  

In de geselecteerde sociaaldemocratische kranten is geen enkel artikel te 
vinden dat uitsluitend ging over het verschil tussen de sociaaldemocratische 
aanpak en die van de communisten. Het onderwerp kwam wel met enige 
regelmaat voor in toespraken waarin de eigen tactiek uiteengezet werd. Een 
voorbeeld daarvan is een uitvoerige weergave van een toespraak die de soci-
aaldemocratische voorman, P.J. Troelstra, voor het spoorwegpersoneel 
hield.54 De communisten en syndicalisten wilden volgens hem "een direkte 
aanval op den kapitalistischen staat [en] het politieke stelsel van Nederland." 
Het probleem zat volgens hem in de situatie die zou ontstaan nadat ze daarin 
geslaagd zouden zijn: een vernietigde staat zonder wetten en zonder 
democratie. De gevolgen van dit schrikbeeld van anarchie werden in een 
ander artikel beschreven: de geschiedenis van de Franse Revolutie zal zich 
(met de nodige veranderingen) herhalen.55 "En zo zal het de dictatuur van 
Robespierre zijn die Robespierre naar de guillotine voert en de weg voor 
Napoleon opent."  

Alhoewel niet expliciet genoemd, was de verwijzing naar de Sovjet-Unie 
duidelijk. Kritiek op het schrikbewind in dat land en afschuw van dictatuur in 
het algemeen was in de sociaaldemocratische pers vaak een argument in hun 
strijd met de communisten. Een opvallend voorbeeld verscheen in 1926 
onder de kop "Sociaaldemokraten en kommunisten : Overeenkomst en 
verschil."56 Het Volk maakte gebruik van een tekst uit De Standaard (het 
dagblad van ARP) om zich zowel tegen de communisten als tegen de ARP te 

 

51  Ibidem, 35. 
52  De Tribune, 01-07-1922, voorpagina. 
53  Tussen 1922 en eind 1939 is er nog maar 1 van de willekeurig geselecteerde artikelen 

in De Tribune met een dergelijke inhoud. Tot 25-05-1925 stond er op de titelpagina 
"Redactie: W. van Ravesteijn en D.J. Wijnkoop". Op 26-05-1925 werd dat: "Opge-
richt door D.J. Wijnkoop, W. van Ravesteijn en J.C. Ceton. Op 23-05-1925 was in het 
artikel op de voorpagina al aangegeven dat Wijnkoop en Van Ravesteijn (voorlopig) 
het veld zouden ruimen. 

54  Het Volk, 22-02-1920, 5. 
55  Het Volk, 02-02-1920, 2. 
56  Het Volk, 28-04-1926, voorpagina. 



209 

verzetten.57 In de aangehaalde tekst werden sociaaldemocraten en com-
munisten over één kam geschoren voor zover het hun activiteiten in Neder-
lands-Indië betrof. De redactie van Het Volk gaf toe dat zowel de commu-
nisten als de sociaaldemocraten tegen het "kapitalistisch schrikbewind in 
Indië" protesteerden. Communisten zouden echter niet tegen dictatuur op 
zich zijn, want in het land waar zij de macht hadden heerste ook een schrik-
bewind. 

Veel vaker dan een serieuze toelichting op het verschil tussen de communis-
tische en de sociaaldemocratische politiek ging het in de artikelen om het 
daadwerkelijk hinderen van de andere partij, het wekken van wantrouwen, 
kleineren of plat gescheld. In de berichtgeving werden deze aspecten vaak 
gecombineerd. Ik geef een paar in het oog springende voorbeelden. Vooral 
in het begin van het interbellum was er soms sprake van meer dan schelden. 
Men probeerde elkaars partijvergaderingen te verstoren. De Tribune schreef in 
mei 1919 dat de SDAP de jeugdorganisatie had opgetrommeld om een 
partijvergadering te verstoren.58 De jongelingen zouden geschreeuwd hebben 
dat ze "de boel daar fijn in elkaar" zouden schoppen. De journalist verweet 
Het Volk ervan de oorzaak te zijn van het gejoel dat de vergadering hinderde, 
want "De leugenachtigheid wordt de „Volk” -lezers zoo ingepompt dat ze 
niet anders meer dan onwaarheid kunnen spreken." Voor zover ik heb 
kunnen nagaan negeerde Het Volk zowel het incident als de beschuldiging. 
De Tribune beschuldigde Het Volk wel vaker onjuiste informatie te geven of 
te schelden "tegen de gemene communisten".59 Klachten over het verstoren 
van vergaderingen haalden regelmatig de krant.60 Het ging daarbij niet alleen 
om bijeenkomsten van communisten; ook die van de sociaaldemocraten en 
later die van de NSB waren doelwit. Het Volk schuwde op zijn beurt evenmin 
De Tribune te verwijten leugens te verkopen (figuur 6.1). 

Een voorbeeld van het wekken van wantrouwen is te vinden in een artikel in 
De Tribune onder de kop "Kapitalistenknechten en arbeidersverraders".61 
Hierin maakte de krant gebruik van het verhaal van een ex-SDAP-
gemeenteraadslid.  Deze vertelde vol woede dat hij uit onvrede met de koers 

 

57  Het dagblad De Standaard is niet gedigitaliseerd en kon daarom niet in het onderzoek 
worden meegenomen. Dat is spijtig omdat daarbij een belangrijke component van de 
protestantschristelijke gemeenschap ontbreekt. 

58  De Tribune, 21-05-1919, 2. Zie bijvoorbeeld ook De Tribune, 12-01-1921, 4. 
59  De Tribune, 18-04-1925, voorpagina. 
60  O.a. Het Volk, 18-09-1926, 2. 
61  De Tribune, 03-06-1921, achterpagina.  
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Figuur 6.1 Kop in Het Volk 62 

van zijn partij aansluiting zocht bij de communisten. Soortgelijke artikelen en 
artikelen waarin heulen met de tegenstanders van de communisten een bijrol 
speelde, kwamen in het hele interbellum veelvuldig voor.63  

Leedvermaak was er wanneer de andere partij een gevoelig verlies leed of op 
een andere manier in de problemen kwam. De sociaaldemocraten grepen in 
dit opzicht hun kans toen er ernstige problemen ontstonden in de CPH. Het 
Volk wijdde op twee opeenvolgende dagen een groot artikel aan een door de 
"Derde Internationale" uitgebracht kritisch rapport over de communistische 
partij.64 De Tribune verkneukelde zich over het "Het aftakelingsproces der 
S.D.A.P. op 't platteland".65 Die krant schuwde zelfs niet een artikel uit Het 
Volk, waarin het teruglopen van het aantal aspirant-leden van een vakbond 
werd gemeld, te gebruiken om de socialisten belachelijk te maken.66 

Schelden kwam het meeste voor. Meestal gebeurde dit in de marge van een 
ander onderwerp. Alhoewel beide partijen zich schuldig maakten aan schel-
den was de toon van De Tribune feller en kwetsender. De Nederlandse 
communisten volgden hiermee het Duitse voorbeeld. Daar ging de com-
munistische partij (KPD) er steeds meer toe over om niet de burgerlijke 
reactie als haar hoofdvijand te beschouwen maar de sociaaldemocratie.67 Al 
in 1919 gebruikte De Tribune de term 'sociaalpatriotten en verdere reactio-
nairen' om de sociaaldemocraten mee aan te duiden.68 Vanaf 1931 werden de 
sociaaldemocraten ook in Nederland in de communistische pers veelvuldig 
'sociaal-fascisten' genoemd. Aangezien reactionairen en fascisten door de 
sociaaldemocraten als tegenstanders werden gezien, moet dit hard zijn 

 

62  Het Volk, 24-03-1921, 7. 
63  O.a. het artikel 'DE KRONKELINGEN DER DEMOCRATIE', De Tribune, 15-06-1927, 2. 
64  Het Volk, 13-07-1923, 2 en 14-07-1923, 7. Zie ook § 3.2. 
65  De Tribune, 05-03-1921, achterpagina. 
66  De Tribune, 12-05-1924, voorpagina. 
67  Hans Schumacher, 'De angst voor chaos; het behoedzame reformisme van de SPD', 

Socialisme en democratie (september 1980, nr. 9) 411-420, aldaar 413. 
http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/tijdschrift/SenD/SenD037/SenD_1980
_09.pdf [gecontroleerd 19-06-2019]. Ook Voerman, De meridiaan van Moskou, 378. 

68  De Tribune, 26-06-1919, achterpagina. 
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aangekomen. Dat was ook de opzet, want de redactie was zich ervan bewust 
dat het gebruik van de term 'sociaal-fascisten' kwetsend was voor de soci-
aaldemocraten. Een artikeltje hierover onder de kop "Sociaal-fascist?" begon 
met de zin: "Wanneer wij dit woord, deze naam gebruiken, wordt ons dat 
door sociaal-democratische arbeiders dikwijls hoogst kwalijk genomen".69  

Soms was de drang om te schelden kennelijk zo sterk dat het de serieuze 
journalistiek in de weg stond. Onder de kop "Jaarvergadering van de 
A.N.M.B. (afd. Utrecht)" zal een communistische lezer verwacht hebben een 
verslag te vinden van een vergadering van een metaalarbeidersvakbond. Wat 
hij kreeg was een mengsel van leedvermaak over de slechte opkomst, gemor 
over het uit de weg gaan van discussie en gescheld tegen de communistische 
vakbond.70 In hoeverre deze voortdurende antireclame effect had op de 
achterban is onbekend, maar het is moeilijk voor te stellen dat de boodschap 
geen effect had. Evenmin is bekend of dit mede veroorzaakte dat er in 
Nederland, anders dan in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, 
vrijwel nooit gezamenlijk werd opgetrokken. Dat gold zowel voor de strijd 
om betere arbeidsvoorwaarden als voor de strijd tegen de fascisten. 

De organisatie en de werkwijze van de vakbonden was een belangrijk strijd-
punten tussen de communisten en de sociaaldemocraten.71 Er waren twee 
niet-confessionele vakcentrales: het Nederlands verbond van Vakverenigin-
gen (NVV) met daarin vooral bonden met leden van de SDAP, en het 
Nationaal Arbeiders-Secretariaat (NAS), waarin veel communisten maar ook 
syndicalisten vertegenwoordigd waren.72 Beide partijen begrepen dat ze met 
een enkele vakcentrale een krachtigere vuist zouden kunnen maken. Maar die 
eenheid zou er in Nederland gedurende het interbellum nooit komen. 
Alhoewel veel doelstellingen dezelfde waren, bleven arbeidersorganisaties 
van katholieken, protestantschristelijken, sociaaldemocraten en communisten 
gescheiden. Ook dat leidde in de communistische en sociaaldemocratische 
pers herhaaldelijk tot verwijten over en weer.73 De redactie van De Tribune 
schreef als slot bij een lang artikel over een mislukte poging om in Bulgarije 
tot een algemene vakbond te komen "dat de rechtsche leiders der 
vakbeweging met behulp der soc.-dem. leiders overal de eenheid van het 
proletariaat saboteeren."74 Dat was een ernstige verdachtmaking omdat ze de 

 

69  De Tribune, 25-07-1931, 2. 
70  De Tribune, 23-06-1931, 5. 
71  Voerman, De meridiaan van Moskou, 137 en vele andere plaatsen. 
72  Voerman, De meridiaan van Moskou, 33.  
73  Bijvoorbeeld: De Tribune, 05-11-1921, 2 en Voorwaarts, 07-12-1921, 2. 
74  De Tribune, 30-09-1926, voorpagina. 
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sociaaldemocraten hiermee verweten dat zij het frustreren van de doel-
stellingen van de vakbonden als algemeen principe hanteerden. 

Vanaf eind 1934 werd de houding van de CPH ten opzichte van de sociaal-
democraten langzaam minder extreem. Deze verandering ging uit van de 
partijleiding die daarmee gevolg gaf aan de richtlijnen van de Komintern.75 
Een van de doelen was om tot eenheid in de vakverenigingen te komen.76 
Een betere verhouding met de sociaaldemocraten moest ook de mogelijkheid 
openen om tot een eenheidsfront tegen het fascisme te komen. Zoals zal 
blijken, ging dat voor zover het de pers betrof niet zonder slag of stoot en 
wees de sociaaldemocratische pers die toenadering af. 

De beweging om tot een eenheidsfront te komen en de nadruk op de strijd 
tegen de nationaalsocialisten en fascisten werd inderdaad vanaf 1934 in de 
pers zichtbaar. Bij het aan de macht komen van Hitler laaide de strijd aan-
vankelijk weer op. De Tribune verweet de sociaaldemocraten in Duitsland 
daaraan door hun slappe houding medeschuldig te zijn.77 In 1934 was er in 
De Tribune echter meermaals sprake van successen van het "anti-fascistische 
front" waarin aanhangers van zowel communistische als sociaaldemocra-
tische stromingen tegen het fascisme streden.78 Er verschenen ook oproepen 
tot het vormen van een eenheidsfront bij demonstraties en voor speciale 
acties met teksten als: "smeedt het eenheidsfront met anders georiënteerde 
arbeiders."79 Dat het aantal artikelen waarin de strijd tegen of schelden op de 
sociaaldemocraten een rol speelde geleidelijk afnam, was waarschijnlijk een 
gevolg van deze koersverandering.80 

De verandering cumuleerde in een opmerkelijk bericht van de redactie in De 
Tribune waarin werd aangekondigd dat de krant van naam zou veranderen en 
een nieuwe hoofdredacteur zou krijgen.81 De reden was dat men de 

krant [wilde] maken tot het dagblad van allen, die tegen het fascisme een 
dam willen opwerpen — voor allen, die de strijd willen voeren tot behoud 

 

75  Anton de Jonge, Het communisme in Nederland, 62. 
76  De Tribune, 07-12-1934, voorpagina. 
77  De Tribune, 02-11-1933, 6. 
78  De Tribune, 21-08-1934, achterpagina en o.a.: De Tribune, 02-07-1934, achterpagina. 
79  De Tribune, 03-09-1934, voorpagina. 
80  Een oorzakelijk verband kan niet bewezen worden, maar binnen de willekeurig ge-

selecteerde artikelen uit De Tribune daalde het aantal met dit kenmerk. In 1934 waren 
het er 21, in 1935 10, in 1936 8 en in 1937 3. Zie ook e-bijlage § 5.1.4, tabel 5.1.5. 

81  De Tribune, 15-04-1937, voorpagina. 
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van de vrede en de democratie voor ons land, en voor een economische 
politiek, die brood en arbeid brengt. 

Het enige in het artikel genoemde argument voor de naamsverandering was 
dat men een naam wilde: "die minder de herinnering aan de broederstrijd 
tussen socialisten" opriep. Het Volk – de min of meer officiële spreekbuis van 
de SDAP – reageerde afwijzend. Die reactie liet lang op zich wachten en 
kwam niet direct van de redactie. Drie weken nadat de komst van een nieuwe 
communistische krant was aangekondigd werd er in de dagelijkse column 
'Oproerige Krabbels' aandacht aan besteed. Die rubriek werd geschreven 
door A.B. Kleerekoper, een prominent lid van de SDAP, maar geen lid van 
de redactie.82 Kleerekoper was vooral de uitdrukking 'broederstrijd tussen 
socialisten' in het verkeerde keelgat geschoten. Sociaaldemocraten en 
communisten konden volgens hem nooit onder één noemer worden gebracht 
omdat de eersten het democratisch principe omarmden en de communisten 
dictatoriaal waren. Het was volgens hem een ijdele waan om te 
veronderstellen dat een naamsverandering voldoende was om de kloof, die 
jarenlang vooral door de communistische pers was veroorzaakt, te dichten.  

Enkele dagen voordat het nieuwe communistische dagblad het licht zou zien, 
liet Het Volk in de rubriek 'Men spreekt over:' een waarschuwend geluid 
horen.83 Volgens de journalist volgden de communisten met hun streven naar 
eenheid slechts de bevelen uit Moskou. Met de nieuwe naam van de krant, 
Het Volksdagblad, zouden de communisten lezers willen afsnoepen van de 
bladen die De Arbeiderspers in veel regio's onder de naam Het Volksblad 
uitgaf.84 De waarschuwing luidde: "Het Volksdagblad is communistisch!" 
Nadat Het Volksdagblad op maandag 19 april 1937 voor het eerst was 
verschenen, duurde het nog dagen voordat Het Volk er aandacht aan 
besteedde. De reactie van dat blad was fel, want het artikel vermeldde dat de 
directie van De Arbeiderspers (de eigenaar van Het Volk) bij justitie aangifte 
had gedaan van "bedriegelijke en oneerlijke concurrentie."85 De reden was dat 
uit de kop van het blad, noch uit de manier waarop die aan de man werd 
gebracht, zou blijken dat het om een communistische krant ging.  

 

82  Het Volk, 06-04-1937, 5. Kleerekoper was tussen 1923 en 1931 voor de SDAP 
achtereenvolgens gemeenteraadslid, lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en 
Tweede Kamerlid. Vrankrijker vermeldt niet dat hij lid van de redactie van Het Volk 
was, wat hij bij anderen wel deed. A.C.J. de Vrankrijker, Het wervende woord : geschiedenis 
der socialistische week- en dagbladpers in Nederland (Amsterdam 1950) 183. 

83  Het Volk, 15-04-1937, 5. 
84  Zoals de in deze studie gebruikte dagbladen Utrechts Volksblad en Zaans Volksblad. 
85  Het Volk, 22-04-1937, 15. 
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Figuur 6.2 Titelblad en kop in het eerste nummer van Het Volksdagblad 

Dat er voor het genezen van een jarenlang moedwillig opengehouden wond 
meer nodig was dan een naamsverandering en het benoemen van een nieuwe 
hoofdredacteur, bleek zelfs uit de inhoud van de nieuwe krant. Op de 
voorpagina van het eerste nummer werd de krant aan de lezers gepresen-
teerd.86 In dat artikel werd een toelichting gegeven op de leuze "Nederland 
onafhankelijk, welvarend, vrij". 'Vrijheid en onafhankelijkheid' hadden vooral 
betrekking op de strijd tegen het fascisme; 'welvarend' op de 'aanpas-
singspolitiek' van de regering Colijn. Het blad zou zich in dienst stellen van 
"de eenheid der arbeidersklasse". Kennelijk had men verwacht dat de soci-
aaldemocraten direct warm zouden lopen voor dit streven, want in het tweede 
nummer werd de sociaaldemocratische pers al verweten dat ze onvoldoende 
aandacht besteedde aan de pogingen van de communisten om tot een 
eenheidsfront te komen.87  

De jarenlange, vooral door de communisten opgewekte spanningen en 
tegenstellingen bleken aan het einde van het interbellum zo moeilijk te 
overbruggen, dat er in Nederland nooit een eenheidsfront van arbeiders is 
ontstaan. De kloof was te breed en de toegestoken hand kwam voor de 
sociaaldemocraten waarschijnlijk te laat. Die partij had zich in de loop van de 
jaren dertig steeds meer aan gevestigde politieke partijen geconformeerd.88 
Een samenwerking tussen de moderne arbeidersbeweging en de 
communisten zou volgens de SDAP "funeste gevolgen" hebben en werd 
compromisloos van de hand gewezen.89 

Ook de dagbladen van de overige zuilen schreven over de onenigheid tussen 
communisten en sociaaldemocraten, al was dat veel minder vaak dan de 
communistische en sociaaldemocratische kranten. Er waren twee pieken in 

 

86  Het Volksdagblad, 19-04-1937, voorpagina. 
87  Het Volksdagblad, 20-04-1937, 5. 
88  J.C.H. Blom, Crisis, bezetting en herstel : tien studies over Nederland 1930-1950 (Den Haag 

1989) 12; Rooy, de, 'Een zoekende tijd', 247. 
89  Utrechts Volksblad, 19-03-1938, 7. Ger Verrips, Dwars, duivels en dromend, 26. 
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de frequentie: de eerste rond 1921, de tweede rond 1928. In beide pieken 
hadden de artikelen vooral betrekking op berichten uit Nederland.90 Wat 
hieronder volgt zijn enkele opvallende voorbeelden. Eind 1920 plaatste Het 
Centrum een klein artikel op de voorpagina waarin de journalist concludeerde 
dat "de arbeiders er verstandig aan deden zich verre te houden van alles wat 
rood, vuurrood of roze is."91 De krant erkende dat de in de Tweede Kamer 
ruziënde communisten en socialisten "elkander stevig de waarheid wisten te 
zeggen en dat het daarbij aan rake opmerkingen niet ontbrak." Een paar jaar 
eerder had dezelfde krant al betoogd dat de glansperiode van het marxisme 
voorbij was, omdat "zijn leer […] zijn eigen volgelingen had verdeeld en tegen 
elkander in het harnas gejaagd."92 Het is duidelijk dat beide artikelen niet 
positief waren over de strijdende partijen. 

Een tweede voorbeeld is een zakelijke weergave van een bijeenkomst van de 
communistische partij in Leeuwarden, waarbij communistische dominee J.W. 
Kruyt en Wijnkoop het woord voerden.93 Kruyt benadrukte vooral dat "alleen 
van de revolutie tegenover het kapitalisme heil te verwachten is." Men moest 
niet, zoals de sociaaldemocratie trachtte, om "strevingen te verzoenen, die 
niet te verzoenen zijn". Wijnkoop riep op om het 'sociaal patriotisme' te 
bestrijden. Hij zei er voor de duidelijkheid bij dat hij daarmee op de 
sociaaldemocraten doelde. De verslaggever gaf geen oordeel over het 
communisme, noch over de strijd tussen de duidelijk verwoorde geschillen 
tussen communisten en sociaaldemocraten. 

Voor de tweede piek kan geen duidelijke oorzaak worden aangewezen. Er 
was een handgemeen in de Amsterdamse gemeenteraad tussen de SDAP-er 
Woudenberg en de communist Wijnkoop.94 Hierbij maakte de redactie zijn 
mening duidelijk met de onderkop "Van je familie moet je het maar hebben". 
En het Algemeen Handelsblad besteedde in het verslag van de Algemene 
Beschouwingen in de Tweede Kamer uitvoerig aandacht aan de woorden van 
de communist Louis de Visser.95 Deze zal waarschijnlijk lang aan het woord 
zijn geweest, wat de uitvoerigheid van het verslag zou kunnen verklaren. De 
inhoud van boodschap was daarentegen kort, die was nog steeds: alleen de 
revolutie brengt redding en de aanpak van de SDAP leidt tot niets. 

 

90  Gedurende de eerste piek had ruim 40% van deze artikelen betrekking op Nederland. 
In de tweede piek was dat zelfs bijna 65%.  

91  Het Centrum, 25-11-1920, voorpagina. 
92  Het Centrum, 08-05-1918, voorpagina. 
93  Leeuwarder Courant, 07-06-1921, 9. 
94  Het Centrum, 08-12-1927, voorpagina. 
95  Algemeen Handelsblad, 09-11-1928 ochtend, 6. 
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Interessanter waren de woorden van Ramsay MacDonald, de eerste Labour 
premier van het Verenigd Koninkrijk.96 Die had het niet over Nederland. Hij 
stelde dat "de Britsche arbeiders vijanden van het communisme waren", maar 
dat het om diplomatieke redenen nodig was de Sovjetregering te erkennen. 
De boodschap was: pragmatisme boven afkeer. 

Aan het einde van het interbellum gingen de artikelen vaker over de pogingen 
van communistische zijde om tot een eenheidsfront tegen het fascisme te 
komen. De meningen daarover waren verdeeld. Het Leeuwarder Nieuwsblad 
verwees ernaar met "het Eenheidsfrontgedoe der communisten", wat nau-
welijks positief te noemen is.97 De Tijd schreef naar aanleiding van de reactie 
in Het Volk op het verschijnen van Het Volksdagblad, dat de "arbeidersorga-
nisaties in dezen van gevaren zwangeren tijd iets anders en beters te doen 
[zouden moeten] hebben, dan elkaar op de even onjuiste als kleinzielige wijze 
te lijf te gaan."98 Die reactie was positief over een streven naar eenheid, 
daardoor was het oordeel over de ruziënde partijen negatief. Deze keer betrof 
dat vooral de sociaaldemocraten. 

6.3.3 Thema's over fascisme en fascisten 

In artikelen over de fascisten was 'fascistisch geweld of dreigen met geweld' 
(7,1%) het meest voorkomende thema. Verhoudingsgewijs kwam het zelfs 
vaker voor dan het thema 'communistisch geweld' in artikelen over com-
munisten. Het thema 'fascistisch geweld' kwam veel voor in de periodes 1920-
1923 en 1932-1935, waarbij er een opvallende piek was 1932.99. In de eerste 
periode had het geweld weer vooral te maken met de opkomst van het 
fascisme in Italië.100 Voor de tweede was dat de Spaanse Burgeroorlog.101 
Opvallender is de piek in het aantal artikelen met dit thema in de zomer van 
1932. Een seizoen waarin het er in Duitsland heet aan toe ging en dat leverde 
zowel fascisten als communisten een negatieve pers op.102 Er waren in juli 
gevechten tussen nazi's en communisten waarbij doden vielen.103 Het zal 

 

96  Rotterdamsch Nieuwsblad, 08-08-1928, 19. 
97  Leeuwarder Nieuwsblad, 12-08-1935, achterpagina. 
98  De Tijd, 19-04-1937, voorpagina. 
99  e-Bijlage § 5.1.4, tabel 5.1.5 en grafiek 5.1.39. 
100  § 2.3.2. 
101  § 4.4. De speciale aandacht voor de Spaanse Burgeroorlog veroorzaakt een ver-

tekening in de vergelijking tussen de periodes. Deze is ontstaan doordat er voor dit 
onderwerp extra artikelen zijn gezocht en geanalyseerd. Gezien het onderwerp is het 
niet verwonderlijk dat 'geweld' daarin vaak voorkwam. 

102  Meer dan 80% van de artikelen waarin dit thema voorkwam ging over Duitsland.  
103  De Tribune, 22-07-1932, 3. 
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weinig verbazing wekken dat het overgrote deel van die artikelen negatief was 
over het optreden van de nazi's.104 Het vergelijken van deze periodes op basis 
van de frequentie waarin het thema 'geweld' voorkwam verdoezelt de ernst 
van de werkelijkheid. Het fascistisch geweld bij de opkomst van het fascisme 
in Italië staat in geen verhouding tot wat er later in het interbellum in Spanje 
gebeurde. 

Het thema 'angst voor fascisme' (4,2%) hing in zekere mate samen met 'fas-
cistisch geweld of dreigen met geweld', maar kwam minder vaak voor.105 De 
samenhang concentreerde zich enigszins rond specifieke gebeurtenissen. Een 
voorbeeld is de berichtgeving over de moord op Matteotti (juni 1924). Die 
werd vooral door de sociaaldemocratische dagbladen aangegrepen om de 
angst te vertolken dat hun geestverwanten in Italië nog meer geweld boven 
het hoofd hing. Het geweld tussen nazi's en communisten had in de al 
genoemde 'hete zomer' van 1932 te maken met de verkiezingen en het 
vormen van een regering. Deze gebeurtenissen waren voor de sociaaldemo-
cratische en de communistische kranten aanleiding om meer in het algemeen 
op het gevaar van het fascisme te wijzen. 

De frequentie waarmee het thema 'Dictatuur in verband met fascisme' (2,7%) 
in de kranten voorkwam laat twee lange pieken zien: een van 1925 tot en met 
1929 en een van 1933 tot en met 1937.106 Het zal geen verbazing wekken dat 
in de eerste periode Italië het meest voorkomende land was in de berichten 
waarin dit thema voorkwam.107 In de tweede periode was dat, anders dan men 
zou verwachten, niet Duitsland maar Nederland.108 Dat kwam doordat er 
vaker dan voorheen in de kranten verslag gedaan werd van het binnenlandse 
publieke debat over het aan de macht komen van de nazi's in Duitsland en 
de opkomst van de NSB. Daarin was vaak sprake van dictatuur als een van 
de kenmerken van het fascisme. Een van de vele voorbeelden is een verslag 
van een rede van pater Jacobs die op een vakbondsbijeenkomst sprak.109 Hij 
zei dat het wel makkelijk was om naar een sterke hand te verlangen die de 
rommel zou op ruimen, maar dat daarin het gevaar lag van een "Algeheele 

 

104  80% van de artikelen uit 1932 met dit thema had een negatief sentiment ten aanzien 
van het fascisme. Voor het communisme was dat iets meer dan 50%, maar daarin zijn 
ook de berichten uit De Tribune meegeteld. 

105  e-Bijlage § 5.1.4, grafiek 5.1.41.  
106  e-Bijlage § 5.1.4, grafiek 5.1.45.  
107  In deze periode ging 35% van de artikelen waarin dit thema voorkwam over Italië. 
108  In de periode 1933-1937 ging 48% van de artikelen waarin dit thema voorkwam over 

Nederland en 20% over Duitsland. 
109  Limburgsch Dagblad, 10-01-1934, 5. 
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beknotting der vrijheid in pers en gesproken woord." Hij beschreef het 
fascisme als een stelsel waarin "de regeeringspersonen alléén verantwoording 
verschuldigd zijn naar boven (gezag), doch nooit naar beneden (volk)". In 
beide periodes waren er ook veel berichten die over de internationale situatie 
gingen. In dergelijke berichten was ook vaak sprake van Duitsland. Het 
sentiment ten aanzien van het fascisme in artikelen met dit thema over 
Duitsland in de periode 1933-1937 was aanzienlijk negatiever dan dat in 
artikelen over Italië in de periode 1924-1929.110 

De thema's 'fascisten zijn minderwaardig' (2.2%) en 'fascisten zijn onbe-
trouwbaar' (1,8%) kwamen weinig voor. Er werden 236 artikelen gevonden 
waarin één of beide thema's voorkwamen. Dat is slechts 3,8% van de 
onderzochte artikelen, maar er zijn twee redenen om toch kort bij deze 
thema's stil te staan. Ten eerste droegen deze artikelen verhoudingsgewijs 
sterk bij aan het negatieve sentiment ten aanzien van het fascisme.111 Dat is 
niet opzienbarend, omdat 'minderwaardig' en 'onbetrouwbaar' beide een 
negatieve connotatie hebben. Op basis van de betekenis zou men zelfs kun-
nen verwachten dat 'onbetrouwbaarheid' leidt tot het oordeel 'minderwaar-
dig'. Een samenhang ligt daarmee voor de hand, mede omdat het verloop van 
de frequenties waarmee deze twee thema's voorkwamen een zekere 
samenhang laat zien.112 Het opvallende is dat er van een directe samenhang 
nauwelijks sprake is, want er zijn heel weinig artikelen waarin beide thema's 
tot uitdrukking kwamen.113 Ook van een oorzakelijke samenhang lijkt geen 
sprake te zijn, wat een tweede reden is om aandacht aan deze groep artikelen 
te besteden. 

Beide thema's kwamen verhoudingsgewijs vaker voor in de katholieke dag-
bladen dan in de andere kranten.114 Voor het thema 'fascisten zijn minder-
waardig' is dat in lijn met de eerder geconstateerde zelfgenoegzaamheid van 
de katholieke pers.115 Het thema 'fascisten zijn onbetrouwbaar' kwam vooral 
voor in de laatste jaren van het interbellum. Bij de katholieke kranten was er 
in de tijd gezien een verschuiving van 'fascisten zijn minderwaardig' naar 

 

110  Artikelen met dit thema over Italië in de periode 1924-1929 hadden in 75% van de 
gevallen een negatief sentiment. Voor de artikelen over Duitsland in de periode 1933-
1937 was dat 95%. 

111  94% van de artikelen met deze thema's waren negatief over het fascisme. In dit 
opzicht waren er geen verschillen tussen de thema's.  

112  e-Bijlage § 5.1.4, grafiek 5.1.43. 
113  In maar 3% van de onderzochte artikelen kwamen beide thema's tot uitdrukking. 
114  e-Bijlage § 5.1.4, tabel 5.1.23. 
115  § 2.2.4. Zie ook § 7.4.2. 
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'fascisten zijn onbetrouwbaar', wat haaks staat op een oorzakelijk verband. 
De linkse kranten lieten weer een ander verschil zien tussen deze thema's. In 
de sociaaldemocratische dagbladen kwam vooral het thema 'fascisten zijn 
minderwaardig' vaker voor dan in andere kranten, terwijl dat in de commu-
nistische kranten voor het thema 'fascisten zijn onbetrouwbaar' gold. 'Fas-
cisten zijn onbetrouwbaar' kwam van deze twee thema's weliswaar minder 
vaak voor, maar het verloop ervan is opvallend. In het begin van het inter-
bellum waren er pieken in 1924 en 1926.116 De eerste hing samen met de 
moord op Matteotti. Voor de piek van 1926 kon geen eenduidige oorzaak 
gevonden worden. Vanaf 1927 tot 1935 steeg het aandeel artikelen waarin dit 
thema voorkwam vrijwel ieder jaar. Er waren meerdere redenen voor deze 
stijging. Tot 1933 had het merendeel van de berichten met dat thema 
betrekking op de Duitse nationaalsocialisten en hun manoeuvres om op 
democratische manier aan de macht te komen. In 1934 en 1935 is er vooral 
veel aandacht voor het opkomende fascisme in Nederland. Het 'geheime' 
bezoek van Mussert aan Mussolini trok nogal wat aandacht van de pers. Dat 
"de fascistische pers zoowel over de audiëntie als over het bezoek van den 
heer Mussert een volstrekt stilzwijgen [had] bewaard" was reden om deze 
fascisten als onbetrouwbaar af te schilderen.117 

6.3.4 Thema's die geen direct verband hebben met communisme of 
fascisme  

De thema's 'antikapitalisme' (1,8%), 'slechte economische toestand' (1,8%) en 
'werkloosheid' (0,9%) kwamen slechts weinig voor, maar het is interessant 
om naar de samenhang ervan te kijken. Dat er in het verloop van de 
inhoudelijk verbonden thema's 'slechte economische toestand' en 'werk-
loosheid' samenhang zou zijn, was te verwachten.118 Deze thema's werden 
tevens regelmatig in hetzelfde artikel genoemd.119 Er waren, zoals te ver-
wachten, pieken rond 1922 en 1930: jaren waarin werkloosheid heerste. Er is 
echter ook een verband in het verloop tussen deze twee thema's en het thema 
'antikapitalisme', alhoewel dat minder duidelijk is. 'Antikapitalisme' werd 
echter nauwelijks samen met de andere twee in hetzelfde artikel genoemd en 
dan nog vrijwel uitsluitend in de communistische dagbladen. De pieken in het 
verloop vielen wel enigszins samen, maar ze werden minder in samenhang 
genoemd. Opvallend is de bovenmatige piek in frequentie waarin het thema 

 

116  e-Bijlage § 5.1.4, grafiek 5.1.43.  
117  Leeuwarder Courant, 11-07-1934, voorpagina. 
118  e-Bijlage § 5.1.4, grafiek 5.1.54. 
119  In 8,7% van de artikelen waarin deze thema's voorkwamen werden 'slechte econo-

mische toestand' en 'werkeloosheid' in hetzelfde artikel genoemd. 
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'antikapitalisme' in de vroege jaren twintig voorkwam. Die werd voor het 
merendeel door De Tribune veroorzaakt en in mindere mate door Het Volk en 
Voorwaarts.120 'Antikapitalisme' was in De Tribune in die jaren een belangrijke 
kreet in de propagandaretoriek. Daardoor kwam het thema vaak voor in 
artikelen die niet over een specifieke situatie of gebeurtenis gingen, tot in het 
feuilleton toe.121 Alhoewel Troelstra 'antikapitalisme' wel degelijk in 
krantenartikelen over Nederland gebruikte, kwam dit thema in Het Volk en 
Voorwaarts vooral voor in verband met situaties in het buitenland.122 De piek 
in de frequentie van het aantal berichten over werkloosheid in 1926 is 
opvallend, omdat de werkloosheid in Nederland dat jaar juist laag was.123 De 
hogere frequentie van dit thema en die van het thema 'slechte economische 
toestand' had deels te maken met de situatie in Engeland, waar in 1926 grote 
onrust onder de mijnwerkers ontstond. In een reactie hierop werd er 
daardoor zowel in Het Volk als in De Tribune gewezen op het gevaar dat deze 
arbeidsonrust zich naar andere landen zou verbreiden.124 Die kranten riepen 
in dit verband tevens op tot strijd tegen het fascisme. In de piek van de jaren 
1929 t/m 1932 kwam het thema 'antikapitalisme' buiten De Tribune bijna niet 
voor. 

Het thema 'persvrijheid' (1,0%) was in de eerste negen jaren vrijwel afwezig 
in de pers. Daarna nam de aandacht ervoor sterk toe.125 In de jaren 1928 tot 
en met 1939 was het gemiddelde aandeel van artikelen waarin dit thema 
voorkwam meer dan 4,5 keer zo hoog als in de vroegere jaren van het inter-
bellum. Dit hangt enerzijds samen met pogingen van regeringszijde om in de 
strijd tegen extremisme van links en rechts de persvrijheid aan banden te 

 

120  In de jaren 1921 tot en met 1924 was ruim 87% van de artikelen waarin het thema 
'antikapitalisme' voorkwam afkomstig uit een van deze dagbladen. Voor De Tribune 
alleen was dat ruim 71%. 

121  De Tribune, 07-08-1923, 3. 
122  Vergelijk Voorwaarts, 27-11-1923, voorpagina en Het Volk, 22-03-1923, 7. 
123  In 1926 was 4,3% van de beroepsbevolking werkloos. In de drie jaren ervoor en drie 

jaren erna waren die percentages: 1923 6,0% ; 1924 5,2% ; 1925 5,0% ; 1927 4,5% ; 
1928 3,9% en 1929 4,9%. Bron StadLine, CBS. 

124  Het Volk, 26-04-1926, 7. 
De Tribune, 03-05-1926, 2. 

125  e-Bijlage § 5.1.4, tabel 5.1.5 en grafiek 5.1.59. 
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leggen.126 Een tweede oorzaak vormde de berichtgeving over de pers-
(on)vrijheid in Duitsland na 1933.127 

Dat de thema's 'twijfel aan de effectiviteit van de parlementaire democratie' 
(1,4%), 'antidemocratische tendens bij fascisten' (1,3%) en 'antidemocratische 
tendens bij communisten' (0,5%) zo weinig voorkwamen is op zich 
opvallend. 128 Recente onderzoeken laten namelijk zien dat er debat was over 
het functioneren van het parlementaire stelsel in Nederland en dat er angst 
was dat de democratie bedreigd werd.129 Hier is echter sprake van een 
schijnbare tegenstelling die het gevolg is van een verschil in zoekstrategie. In 
dit onderzoek is gezocht naar alle artikelen die betrekking hadden op com-
munisme en fascisme. Daaruit zijn, met enige restricties, willekeurig artikelen 
geselecteerd en geanalyseerd.130 Geleijnse, Gijsenberg en veel andere 
onderzoekers zijn op zoek gegaan naar artikelen over specifieke onderwer-
pen. Wanneer het hierboven genoemde percentage vertaald wordt naar het 
totale aantal artikelen over communisme en fascisme zou het thema 'Twijfel 
aan de effectiviteit van de parlementaire democratie' in ongeveer 4.900 arti-
kelen moeten voorkomen. Het werkelijke aantal artikelen waarin dit thema 
ter sprake kwam is veel groter, want er zal vaak geen verband met commu-
nisme of fascisme zijn geweest.131 De constatering dat de dagbladpers aan-
dacht voor dit thema had is dan terecht, maar zou wel vergezeld moeten gaan 
van de kanttekening dat het – relatief gezien – geen groot onderwerp was. 

Het bovenstaande maakt deze weinig voorkomende thema's toch interessant 
genoeg om er wat langer bij stil te staan vanuit het perspectief van dit 
onderzoek. Om te beginnen volgen een paar voorbeelden van artikelen die 
zowel betrekking hadden op communisme als op fascisme, waarin het thema 
'twijfel aan de effectiviteit van de parlementaire democratie' ter sprake kwam. 
Deze laten zien dat de meningen over de relaties tussen parlementaire 

 

126  Gijsenbergh, Democratie en gezag, 217; Gijsenbergh, Persvrijheid in het interbellum, 40. 
127  Artikelen met dit thema die betrekking hadden op Nederland en Duitsland vormden 

beide ongeveer een derde van het totale aantal artikelen. Ook artikelen over Italië en 
de Sovjet-Unie kwamen regelmatig voor. 

128  Het voorkomen van 'antidemocratische tendens bij communisten'  was zo laag dat het 
niet is terug te vinden in tabel 5.1.4 in de e-bijlage § 5.1.4. Daarin zijn alleen percenta-
ges groter dan 1 opgenomen. 

129  Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, 204; Gijsenbergh, Democratie en gezag, Hoofdstuk 3. 
130  § 8.6.3 en e-bijlage §§ 3.3 en 3.4. 
131  Aan 83 van de ongeveer 6.000 willekeurig gekozen artikelen werd dit thema gekop-

peld. De onderzoeken van Joris Gijsenbergh en Hans Gelijnse laten zien dat de dag-
bladen veel vaker over dit thema schreven zonder het te verbinden met communisme 
en/of fascisme.  
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democratie, communisme en fascisme verschilden. Ik volg ook nu weer de 
chronologie.  

De redactie van De Tijd was van mening dat communisme en fascisme in hun 
houding ten aanzien van de parlementaire democratie niet met elkaar te 
vergelijken waren.132 "Het optreden der fascisten [was …] een negatie van het 
beginsel der vrije volksvertegenwoordiging". De proletarische dictatuur te 
Moskou kwam echter "voortdurend aandragen met de fictie dat het niets 
anders doet dan den wil van het Russische volk vertegenwoordigen en tot 
uitdrukking brengen." De oorzaak van het ontkennen van de waarde van de 
parlementaire democratie door de communisten moest volgens de redactie 
gezocht worden in de verstarring van het parlementaire stelsel door een reeds 
eerder verstard partijwezen. De conclusie van de redactie was dat "het huidig 
constitutioneelparlementaire regeeringsstelsel symptomen [begon] te 
vertoonen, zoo niet van een nakenden winter, dan toch van vroegtijdige 
herfstdagen." In dit voorbeeld is de in partijpolitiek vastgelopen democratie 
de reden dat communisten de parlementaire democratie afwezen. 

De redactie van de Nieuwe Tilburgsche Courant zag in het fascisme een hoop-
gevende reactie op zowel "de afbraaktheoriën van het Marxisme" als "de 
vorm waarin de tegenwoordige democratie zich pleegt te uiten."133 Die vorm 
uitte zich in onvruchtbare vergaderingen van goed gesalarieerde beroepspo-
litici. De redactie schreef niet over oplossingen van de problemen van de 
parlementaire democratie, maar had wel veel lovende woorden voor de zit-
tende sterke man in Italië en de mogelijk komende sterke man in Beieren. 
Hier werd de falende democratie als de oorzaak van de opkomst van het 
fascisme gezien. De redactie van deze krant is vooral positief over de door de 
fascisten gekozen uitweg in de vorm van een sterke leider. 

De redactie van het Leeuwarder Nieuwsblad nam in het persoverzicht delen over 
uit een artikel in het NSB-blad Volk en Vaderland, zonder daar commentaar 
op te geven.134 Dat blad verwierp de parlementaire democratie, omdat "de 
logische consequentie van het demoliberalisme […] het communisme [was]." 
Wat de redactie met 'demoliberalisme' bedoelde, werd pas verderop in het 
artikel enigszins duidelijk: de uit het liberalisme voortgekomen democratische 
staat. De redenering was dat het communisme niet door de burgerlijke, 
parlementaire democratie bestreden kon worden omdat het daaruit was 
voortgekomen. De enige weg om het communisme te verslaan was die van 

 

132  De Tijd, 05-08-1922, voorpagina. 
133  Nieuwe Tilburgsche Courant, 24-05-1923, voorpagina. 
134  Leeuwarder Nieuwsblad, 06-07-1935, 4 
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het fascisme. Alhoewel het onafhankelijke Leeuwarder Nieuwsblad geen oordeel 
gaf over het streven van de NSB, werd er aan de ideeën van deze beweging 
op deze manier wel een podium geboden. In dit voorbeeld wordt het 
sociaalnationalisme gepresenteerd als oplossing voor een democratie die niet 
in staat is het kwaad van het communisme te bestrijden. 

Iets dergelijks deed ook De Telegraaf met het plaatsen van een interview met 
Lord Rothermere.135 Deze Britse krantenmagnaat, die bekend stond als een 
overtuigde fascist, zag in de democratie de overheersing van links.136 Hij 
bewonderde Mussolini, Hitler en Franco, maar noemde Stalin een terrorist. 
Dat laatste vond de redactie kennelijk zo belangrijk dat het met een vette 
paragraafkop werd herhaald. Daarmee werd aan de mening van deze natio-
naalsocialist niet alleen een podium geboden, die mening werd deels ook 
ondersteund.137  

Deze voorbeelden laten zien dat dagbladen van meerdere stromingen het 
vermeende falen van de democratie soms verwoordden en dit verschijnsel 
verbonden met de opkomst van het fascisme in Europa, of met het onver-
mogen het communisme te bestrijden.138 De sociaaldemocratische en com-
munistische kranten zagen dat anders. In sociaaldemocratische bladen kwam 
het thema 'twijfel aan de effectiviteit van de parlementaire democratie' 
opvallend minder vaak aan de orde dan in de bladen van de overige clusters.139 
Dat is met betrekking tot Het Volk opvallend, want volgens Geleijnse was dit 
in het interbellum de enige krant die het parlement en de democratie 
verdedigde.140 Geleijnse heeft ongetwijfeld gelijk, maar Het Volk deed dit 
kennelijk meestal zonder een verband te leggen met fascisme of 

 

135  De Telegraaf, 08-11-1936, achterpagina. 
136  Donald Sassoon, The culture of the Europeans : from 1800 to the present (Londen 2006) 

1062. 
137  Dit voorbeeld onderstreept de mening van Geleijnse dat De Telegraaf zich profileerde 

als een rechtse krant die opkwam voor de handhaving van rust en orde en het 
garanderen van veiligheid voor de bevolking. Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, 217. 
Ook Wolf wijst hierop. Wolf, Het geheim van De Telegraaf, 225. 

138  Alhoewel de getoonde voorbeelden zich beperken tot dagbladen uit het katholieke en 
onafhankelijke cluster zijn er ook artikelen uit liberale en protestantschristelijke bla-
den waarin deze zorg tot uiting kwam. 

139  Bij de sociaaldemocratische dagbladen heeft maar 0.7% van de artikelen betrekking 
op dit thema; bij de communistische zelfs maar 0,4%. Het gemiddelde voor de dag-
bladen van de andere clusters was 3,1%.  

140  Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, 228. 
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communisme.141 In de spaarzame artikelen waarin dit thema – in deze 
samenhang – voorkwam, werden de democratische principes inderdaad 
verdedigd, vooral door erop te wijzen dat het fascisme de democratie ver-
nietigde.142 Het kwam echter ook voor dat de twijfel die bij de bourgeoisie ten 
aanzien van de democratie heerste, werd verklaard uit de angst voor de 
politieke macht van de arbeiders.143 In die artikelen werd de democratie soms 
verdedigd door te benadrukken dat de sociaaldemocraten hun doel via dat 
middel wilden bereiken.  

In De Tribune kwamen de weinige artikelen met dit thema vrijwel uitsluitend 
voor in de periode 1921-1923 en die gingen over Nederland. Het vermoeden 
dat dit iets te maken had met de democratische situatie in de Sovjet-Unie 
wordt ondersteund door een voorpagina-artikel in de krant van 29 oktober 
1921.144 Daarom is het interessant dat artikel meer in detail te bekijken. Het 
ging over een debat in de Tweede Kamer over een voorstel voor een 
grondwetswijziging, waarbij de reporter zich beperkte tot het gedeelte waarin 
Wijnkoop het woord voerde. Wijnkoop reageerde op en ging in debat met de 
fractievoorzitter van de Christelijk-Sociale Partij, mr. dr. Van de Laar (1871-
1959).145 Ook Troelstra mengde zich af en toe in het debat. 

Wijnkoop betoogde dat de democratie in een staat met een liberale constitutie 
de macht van het volk "absoluut tegenhoudt", dat "de macht van de 
meerderheid van het volk [daar onmogelijk] ooit tot haar recht komt." Alleen 
een revolutie waarin het kapitalisme omvergeworpen werd en er een nieuwe 
constitutie werd geschapen, kon daar volgens Wijnkoop verandering in 
brengen. "Een aanvang van zulk een nieuwe constitutie [vond] men in 
Sowjet-Rusland." Wijnkoop benadrukte dat de macht op die manier alleen bij 
de meerderheid zou kunnen komen wanneer het volk zich zou kunnen 
ontwikkelen en dat juist die ontwikkeling door het kapitalisme werd tegen-
gehouden. In het debat daartoe gedwongen, gaf Wijnkoop toe dat er in de 
huidige toestand overal een minderheid aan de macht was, maar "in de kapi-
talistische staten [regeerde] echter een kapitalistische minderheid; in de 
communistische Staten […] een arbeidersminderheid." Wijnkoop werd later 

 

141  Door de andere manier van zoeken zijn er door mij geen sterke relaties gevonden met 
de Vlootwetcrisis in 1923 en de crisis rond het gezantschap bij het Vaticaan in 1925. 
Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, 206. 

142  O.a. Het Volk, 06-04-1929 avond, 10 en Het Volk, 31-07-1931 ochtend, voorpagina. 
143  O.a. Het Volk, 28-04-1923, 7. 
144 " De Tribune, 29-10-1921, voorpagina en 2. 
145  http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumkleinepolitiekepartijen [geraadpleegd 

27-11-2016]. 

http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumkleinepolitiekepartijen
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in het debat gedwongen toe te geven dat de situatie in de Sovjet-Unie nog 
niet ideaal was omdat "de ontwikkeling van enkele groepen nog niet ver 
genoeg [was], om dien arbeiders hun eigen belangen te doen begrijpen." Hij 
verdedigde zich onder andere door erop te wijzen dat ook politici van rechtse 
partijen twijfelden aan de parlementaire democratie. Hij verwees daarbij naar 
Treub, die volgens hem daarom de politiek had verlaten.146 Dit laat zien hoe 
twee sociaaldemocratische voorlieden een communistische voorman 
publiekelijk in het nauw brachten. Hiermee benadrukten ze hun eigen 
democratische principes en trokken die van de communist in twijfel. Het is 
opmerkelijk dat het thema "twijfel aan de parlementaire democratie" na 1923 
zo goed als helemaal uit de communistische partijkranten verdween en nooit 
meer in verband werd gebracht met de situatie in de Sovjet-Unie. 

Het verloop van het thema 'twijfel aan de effectiviteit van de parlementaire 
democratie' vertoont in de periodes 1921-1924, 1927-1930 en de jaren 1933 
en 1934 vooral een samenhang met 'antidemocratische tendens bij fascisten'. 
De samenhang met het thema 'antidemocratische tendens bij communisten' 
is minder sterk.147 De thema's kwamen echter niet vaak in een en hetzelfde 
artikel voor.148 Dat is wel het geval in een artikel waarin een rede van mr. Oud 
besproken werd, die op dat moment voor de Vrijzinnig Democratische Bond 
(VDB) in de Tweede Kamer zat.149 Oud weersprak de bewering dat er een 
breed gedragen twijfel aan de democratie of afkeer van de politiek zou 
bestaan. Hij verweet het Nederlandse volk wel een gebrek aan belangstelling 
voor staatskundige vraagstukken. Kritiek op het parlementaire stelsel van 
communistische zijde verwierp hij door te wijzen op hun streven naar 'de 
dictatuur van het proletariaat'. Voor uiterst rechts – hij doelde op de fascisten 
– ging volgens hem hetzelfde op, ze streefden naar dictatuur. Oud gaf toe dat 

 

146  Prof. mr. M.W. Frederik Treub (1858-1931) was o.a. lid van de Tweede Kamer tot 
15 oktober 1921. De suggestie dat hij twijfelde aan de in Nederland heersende parle-
mentaire democratie, had te maken met zijn voorzitterschap van de Economische 
Bond. Alhoewel Treub in zijn 'Herinneringen' aangaf dat hij genoeg had van de poli-
tiek, is het de vraag of hij, zoals Wijnkoop beweerde, twijfelde aan de parlementaire 
democratie. Hij zat politiek gezien op een dood spoor en zag het aanbod om voorzit-
ter van de Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië te worden als een geschenk uit 
de hemel. N.E.H. van Esveld, Treub : Over de drempel der nieuwe samenleving (Assen 1958) 
150. http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumkleinepolitiekepartijen [geraad-
pleegd 27-11-2016]. 

147  e-Bijlage § 5.1.4, grafiek 5.1.58. 
148  Slechts een enkele keer werden alle drie de thema's in een artikel aangetroffen. Daar-

buiten werden de thema's 'twijfel aan de effectiviteit van de parlementaire democratie' 
en 'antidemocratische tendens bij fascisten' nooit in hetzelfde artikel aangetroffen. 

149  Leeuwarder Courant, 16-11-1926, 9. 

http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumkleinepolitiekepartijen
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het parlementaire stelsel voor verbeteringen vatbaar was, het was tenslotte 
mensenwerk. Die moesten echter niet in de richting van een beknotting van 
de democratie gaan, maar deze juist verbeteren. Hij noemde daarbij onder 
andere de mogelijkheid van het referendum.  

Een ander artikel waarin alle drie de thema's voorkwamen was eveneens een 
verslag van een lezing.150 Dit keer van de Franse hoogleraar staatsrecht 
Barthélemy. Ook hij pleitte voor het behoud van de democratie door verbe-
teringen van de staatsinrichting en waarschuwde dat "verwijdering van het 
beginsel van algemeen kiesrecht onherroepelijk [zou] leiden tot het fascisme 
of tot het bolsjewisme." Zou het toeval zijn dat het twee liberale kranten 
waren die twee pleitbezorgers van de democratie uitgebreid aan het woord 
lieten? 

Ook enkele artikelen die over de antidemocratische tendensen in zowel fas-
cisme als communisme gingen zijn interessant genoeg om nader te bekijken. 
Voorwaarts wees kort en krachtig op de overeenkomsten tussen communisme 
en fascisme: "ze zijn één in 't dictatoriaal onderdrukken van de arbei-
dersklasse, in de vernietiging van de democratie en het opvijzelen van het 
nationalisme."151 Dit naar aanleiding van een bezoek van een officieel verte-
genwoordiger aan Italië. In het Algemeen Handelsblad was al een half jaar eerder 
gewezen op het gevaar voor de democratie in Duitsland van zowel links als 
rechts.152 In dat artikel werd verwezen naar een rede van een professor die 
zijn gehoor voorhield op te houden met het streven naar een sterke leider in 
een verlangen naar het herstel van de historische toestand. Een sterke man in 
Duitsland zou volgens hem "wellicht een schijnmonarchie […] kunnen 
oprichten, maar zijn macht, zijn gewicht, zijn bestaan zou alleen kunnen 
berusten op een Pretorianengarde; hij zou zich uitsluitend kunnen handhaven 
door bloed en ijzer." Waar de hier aangehaalde spreker het verlangen van 
grote groepen teleurgestelden aan de kaak stelde, wees de redactie van De Tijd 
in een andere richting. Die krant zag Duitse grootindustrie als bron van de 
roep om een sterke leider.153 Deze voorbeelden laten zien dat dagbladen uit 
verschillende richtingen al ver voordat het nationaalsocialisme in Duitsland 

 

150  Algemeen Handelsblad, 14-03-1929 ochtend, 6. 
151  Voorwaarts, 27-09-1923, voorpagina. 
152  Algemeen Handelsblad, 20-03-1923 avond, 6. 
153  De Tijd, 08-10-1923, 5. "de Duitsche ijzer- en staal-industrieelen [hebben] een duide-

lijk te verstaan beroep […] gedaan op een dictator, op een geweldenaar, 'n soort 
Mussolini […]." 



227 

een macht van betekenis werd, het gevaar voor de democratie zagen, waarbij 
in 1923 Italië als voorbeeld werd aangehaald.  

Toen in 1934 de situatie bij onze oosterburen sterk veranderd was, werd ook 
Duitsland als afschrikwekkend voorbeeld gebruikt. De Leeuwarder Courant 
deed zonder redactioneel commentaar uitgebreid verslag van een SDAP-
bijeenkomst waar Willem Vliegen sprak.154 Het nationaalsocialisme was 
volgens Vliegen misschien antikapitalistisch maar het was vooral natio-
nalistisch en militaristisch en wilde de democratie kapot hebben. Vliegen 
verduidelijkte dat laatste toen hij sprak over het streven van de NSB om het 
kiesrecht te hervormen. Het was volgens hem "heel eenvoudig: dat hebben 
Hitler en Mussolini ook gedaan evenals de communisten in Rusland: er mag 
maar één partij zijn; al de andere zijn verboden." Alhoewel hij het woord niet 
gebruikte, schetste Vliegen een beeld van Duitsland, Italië en de Sovjet-Unie 
als totalitaire staten. De sociaaldemocraten in Nederland moesten pal staan 
om dat gevaar uit Nederland te weren.  

Een klein jaar eerder haalde het Leeuwarder Nieuwsblad een uitspraak aan van 
de sociaaldemocratische voorman Willem Albarda.155 Albarda was opmerke-
lijk positiever over de situatie, want hoewel "de Oostenwind booze neigingen 
en gevaarlijke plannen naar Nederland [voerde, was] de democratie, hoe ook 
bedreigd […] hier nog niet verloren." Hij zag geen reden om samen met de 
al even ondemocratische communisten een front tegen het fascisme in 
Nederland te vormen; "Een fascisme, dat in de hier bestaande omstan-
digheden geen grond vindt; dat niemand ernstig nemen kan." Zoals gezegd 
nam hetzelfde dagblad iets meer dan twee jaar later in het persoverzicht een 
gedeelte over van een artikel uit Volk en Vaderland.156 Hierin is de boodschap 
vanzelfsprekend een heel andere. Het 'demoliberalisme' zou het commu-
nisme hebben mogelijk gemaakt en alleen een nationaalsocialistische bewe-
ging zou de natie kunnen behoeden "voor ondergang in de communistische 
chaos." Volgens Albarda waren het juist de sociaaldemocraten die zowel 
tegen de dictatuur van het communisme als dat van het fascisme streden. 

Artikelen over de antidemocratische tendens van het communisme kwamen 
vooral vaak voor in de periode tussen 1920 en 1924. Ze vormden echter een 
minderheid want deze tendens werd veel vaker in verband gebracht met het 

 

154  Leeuwarder Courant, 24-01-1934, 13 en 14; Jos Perry, De voorman : een biografie van Willem 
Hubert Vliegen, 1862-1947 (Amsterdam 1994). 

155  Leeuwarder Nieuwsblad, 16-03-1933, 5. 
156  Leeuwarder Nieuwsblad, 06-07-1935, 4. 
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fascisme.157 Zoals te verwachten waren er in de berichten met dit thema over 
het fascisme twee pieken; een van 1922-1924 waarin artikelen over Italië 
overheersten en een van 1931-1934 waarin het vooral over Duitsland ging. 
De sociaaldemocratische dagbladen schreven beduidend vaker over de 
antidemocratische tendens van het fascisme dan de bladen van de overige 
groeperingen.158 De dagbladen schreven maar mondjesmaat over twijfel aan 
de effectiviteit van de democratie en de antidemocratische tendensen in het 
communisme en fascisme. De onafhankelijke, liberale en sociaaldemocra-
tische kranten deden dit vaker dan de bladen van de andere clusters. De 
onafhankelijke kranten lieten daarbij vaker de geluiden uit diverse richtingen 
doorklinken. Anders dan de gegeven voorbeelden doen vermoeden, werd het 
sentiment ten aanzien van communisme en/of fascisme in de artikelen niet 
altijd bepaald door het thema. In de niet besproken artikelen was de houding 
ten aanzien van de democratie vaker bijzaak dan hoofdonderwerp, terwijl dat 
het sentiment bepaalde. 

6.4 De ideologische kenmerken van communisme en fascisme 
in de dagbladen 

In de voorafgaande hoofdstukken was de aandacht vooral gericht op het 
sentiment waarmee de dagbladen over communisme en fascisme schreven. 
Daarbij werd datgene wat de journalist in het dagbladartikel 'fascisme', 'nati-
onaalsocialisme', 'communisme' of 'bolsjewisme' noemde, geacht op de 
onderzochte stromingen te duiden. In dit hoofdstuk staan de begrippen 
'communisme' en 'fascisme' centraal. Kranten brachten gedurende het 
interbellum vooral nieuws over de communisten en fascisten. Er waren maar 
zo nu en dan beschouwende artikelen over het wezen van het communisme 
en fascisme. Daden kregen in het nieuws weliswaar veel aandacht, maar 
werden soms gekoppeld aan delen uit toespraken en daarmee aan de 
motivaties van communistische en fascistische leiders of partijen. Zowel uit 
het nieuws als uit beschouwingen zal de lezer een beeld hebben gekregen van 
de ideologieën van deze bewegingen. Op dat beeld richt dit hoofdstuk richt 
zich. Stanley Payne laat in zijn boek Fascism : comparison and definition zien dat 
het vrijwel onmogelijk is het wezen van een stroming zoals het fascisme te 
beschrijven zonder een structuur aan te brengen.159 De in dit hoofdstuk 

 

157  Het aantal artikelen waarin sprake was van de antidemocratische tendens van het 
fascisme was ruim 2,5 maal dat van artikelen over die neiging in het communisme.  

158  Het percentage artikelen met dit thema lag bij de sociaaldemocratische dagbladen 
ruim driemaal zo hoog als het gemiddelde bij de andere clusters.  

159  Stanley Payne, Fascism : comparison and definition (Madison 1980), vii. 
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gebruikte structuur voor het weergeven van de kenmerken van het fascisme 
is gebaseerd op die van Payne. Deze structuur is aangevuld met gegevens van 
andere auteurs en contemporaine geschriften over het fascisme. Daarbij is 
speciaal gekeken naar de bronnen die zich op de situatie in Nederland 
richtten, omdat het nieuws vaak op de Nederlandse situatie gericht was. Het 
is niet gelukt in de literatuur een vergelijkbare structuur voor de kenmerken 
van het communisme te vinden.160 Die is daarom samengesteld naar analogie 
van de structuur voor het fascisme op secundaire bronnen die na het 
interbellum over het communisme zijn verschenen en op contemporaine 
bronnen. Beide structuren en de achtergronden daarvan zijn beschreven in § 
4.7 van de e-bijlage.  

Dit hoofdstuk begint met een algemene observatie over de dagbladen in het 
interbellum. In de twee daaropvolgende paragrafen wordt ingegaan op welke 
kenmerken er in de dagbladen aan fascisme en communisme werden 
toegeschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de tijdens het lezen aan arti-
kelen verbonden thema's en aantekeningen. In ieder van die paragrafen wordt 
tevens gekeken welke kenmerken ontbraken in vergelijking tot de in 
secundaire bronnen genoemde kenmerken.  

6.4.1 Daden kregen veel meer aandacht dan beschouwingen over 
ideologische inhoud 

Eerder is al opgemerkt dat de meeste dagbladen zowel over communisme als 
fascisme overwegend in negatieve zin schreven. De meeste van de clusters 
van dagbladen hadden een ideologisch of religieus verbindend element. 
Daarom zou men verwachten dat de aan deze clusters verbonden dagbladen 
regelmatig beschouwende artikelen zouden brengen, waarin ze zich op 
godsdienstige of ideologische gronden tegen communisme en/of fascisme 
zouden uitspreken. Dat was echter niet het geval. In het interbellum waren 
de meeste dagbladen sterk op de actualiteit gericht.161 Wanneer de actuele 
gebeurtenis een rede van een communistische of fascistische voorman betrof, 
kwamen hierin soms aspecten voor waartegen de krant zich op ideologische 
gronden verzette. Ook in commentaren op actuele gebeurtenissen die 
communisten of fascisten betroffen was soms sprake van een oordeel op 
ideologische gronden. Artikelen die uitsluitend tot doel hadden de com-

 

160  In het vooronderzoek voor dit hoofdstuk is opgevallen hoeveel meer bronnen er zijn 
die in gaan op de vraag 'wat is (was) het fascisme?' dan die een vergelijkbare vraag 
voor het communisme stellen.  

161  De Banier vormde hierop een uitzondering. Deze krant plaatste regelmatig een gods-
dienstige beschouwing op de voorpagina die nauwelijks relatie had met de actualiteit.  
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munistische of fascistische ideologie te analyseren of die af te zetten tegen de 
eigen denkwijze, waren echter een zeldzaamheid.162 Het merendeel van de 
artikelen over communisme en fascisme was niet beschouwend van aard maar 
ging over dingen die communisten en fascisten deden of zeiden. Alleen al 
door het veel grotere aantal van dit soort artikelen zullen die meer 
beeldbepalend zijn geweest dan de beschouwende artikelen. Daar komt nog 
bij dat artikelen over de actualiteit door hun kop(pen) en later in het inter-
bellum door afbeeldingen meer de aandacht trokken. Voor sommige van de 
dagbladen was dat waarschijnlijk een reden om aan dit soort artikelen de 
voorkeur te geven.  

De constatering dat in de dagbladen vooral de daden en uitspraken van 
communisten en fascisten beeldbepalend waren, roept als eerste de vraag op 
welke aspecten van communisme en fascisme daaruit naar voren kwamen. 
Met andere woorden: welke voorstelling zou een krantenlezer op basis van 
de hem in zijn krant aangeboden informatie van communisme en fascisme 
gekregen hebben. Daarbij moet benadrukt worden dat het hierbij om een 
imaginaire krantenlezer gaat. Het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt 
is immers gebaseerd op een waaier van dagbladen van verschillende 
richtingen en bekeken over een lange periode. De voorstelling van de wer-
kelijke krantenlezer zal beperkter zijn geweest en vooral bepaald zijn door de 
groepering waartoe hij behoorde. De bovenstaande paragraaf over de thema's 
en § 5.1.4 van de e-bijlage geven deels een antwoord op deze vraag. Een 
volgende vraag die opkomt is in hoeverre dit beeld aansluit bij de kenmerken 
van fascisme en communisme die andere onderzoekers als typerend voor 
deze ideologieën zien. In de volgende twee paragrafen wordt een poging 
gedaan beide vragen te beantwoorden. 163 

6.4.2 Fascisme 

In § 2.3.1 is met een terugblik op de jaren 1920-1924 al aandacht besteed aan 
de betekenis die door de dagbladpers aan het fascisme werd toegeschreven. 
Toen al was de conclusie dat de betekenis van 'fascisme' zich niet makkelijk 

 

162  Van de 6.168 willekeurig geselecteerde artikelen hadden er 4.105 betrekking op het 
communisme. Hiervan gaan er maar 14 uitsluitend over de communistische ideologie. 
3.455 artikelen hadden betrekking op fascisme. Daarvan gingen er maar 6 uitsluitend 
over de fascistische ideologie. In alle 6.168 artikelen kwam het woord 'wereldbe-
schouwing' slechts 82 en 'ideologie' maar 62 keer voor. Deze conclusie lijkt haaks te 
staan op die van Geleijnse, die juist opmerkte dat dit soort artikelen over het fascisme 
regelmatig verschenen. Hij zet deze regelmaat echter niet af tegen het totale aantal 
artikelen over het fascisme. Geleijnse, 'Wie ogen heeft om te zien', 113. 

163  Zie voor aanvullende informatie bij de volgende paragrafen e-bijlage § 4.7. 
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aan de hand van enkele aspecten liet vastleggen. In de jaren daarna werd de 
term 'fascisme' door de dagbladen ook gebruikt voor andere politieke 
systemen dan het regime van Mussolini in Italië. Tevens werd in het Duitse 
taalgebied al vroeg in de jaren twintig de term 'nationaalsocialisme' gebruikt 
voor een politieke richting die parallellen vertoonde met het Italiaanse 
fascisme en soms ook als fascistisch werd aangeduid. Deze verbreding van de 
betekenis werd zowel door politieke ontwikkelingen als door studie van het 
begrip veroorzaakt.  

Het wetenschappelijke debat over de betekenis van 'fascisme' wordt tot op 
de dag van vandaag gevoerd. Direct na de Tweede Wereldoorlog was dat 
vooral vanuit het perspectief van "een duivelse incarnatie van het Kwaad", 
later vooral vanuit het gezichtspunt van fascisme als een al dan niet generiek 
cultureel en historisch verschijnsel.164 Dit resulteerde in het reeds decennia 
voortdurende debat over de vraag of het fascisme een verschijnsel is met een 
wezenlijke kern dan wel een concept met vele facetten dat bij andere 
omstandigheden steeds een andere verschijningsvorm heeft.165 Dit proef-
schrift mengt zich niet in dat debat, maar maakt wel gebruik van de ken-
merken die in de loop van dat debat aan fascisme zijn verbonden.166 In het 
onderstaande wordt geprobeerd aan te geven in hoeverre die kenmerken in 
de dagbladen waren terug te vinden. Hierbij wordt eerst ingegaan op het naast 
elkaar gebruiken van 'fascisme' en 'nationaalsocialisme'. Daarna wordt voor 
de belangrijkste kenmerken gekeken in welke mate ze door de dagbladen aan 
het fascisme werden gekoppeld.  

'Fascisme' en 'nationaalsocialisme' werden zowel door dagbladen als politici 
soms naast elkaar gebruikt. In § 2.3.1 is beschreven hoe 'fascisme' voor de 
aandachtige krantenlezer langzaam meer inhoud kreeg. Met 'fascisten' werd 
niet meer alleen verwezen naar een groepering die vooral oproer kraaide. 
Mussolini en zijn volgelingen wilden vooruitgang en hadden ideeën over hoe 
daaraan vormgegeven moest worden. Op 17 januari 1923 werd in de nu 
gedigitaliseerde dagbladen voor het eerst gebruik gemaakt van een afgeleide 
van de term 'nationaalsocialisme'.167 Alhoewel de NSDAP niet genoemd 
werd, is uit de context duidelijk dat het bericht daarop betrekking had. De 
relatie tussen het nationaalsocialisme en het Italiaanse fascisme werd in de 

 

164  NRC-Handelsblad, boeken, 26-05-2017, C10. Recensie van Arnold Heumakers van 
Robin te Slaa, Wat is fascisme?. 

165  Huberts, In de ban van een beter leven, 11. 
166  e-Bijlage § 4.7 'Kenmerken communisme en fascisme'. 
167  Voorwaarts, 17-03-1923, voorpagina. "[…] in leidende nationaal-socialistische kringen 

[…]. 
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kranten voor het eerst gelegd op 6 maart 1923.168 Dat er een verwantschap 
was tussen het Italiaanse fascisme en het Duitse nationaalsocialisme zou de 
lezer in de jaren die volgden vooral duidelijk worden doordat de leiders van 
die bewegingen met elkaar vergeleken werden of omdat ze in een adem ge-
noemd werden.169 Dat kwam veel vaker voor dan het in één artikel noemen 
van fascisme en nationaalsocialisme.170.  

Zowel politici als journalisten maakten echter niet altijd een duidelijk onder-
scheid. Van het eerste volgt een voorbeeld van eigen bodem. De partij die 
Mussert leidde heette de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland 
(NSB). In 1933 zei Mussert echter in een toespraak dat het fascisme in een 
aantal landen in Europa sterker werd.171 Hij noemde daarbij onder andere 
Duitsland, Frankrijk en Engeland. Uit de context werd duidelijk dat hij ook 
zijn eigen beweging daaronder schaarde. Van het tweede volgt ook een 
voorbeeld uit 1933, toen de fascisten in Italië al meer dan tien jaar aan de 
macht waren en de nazi's het in Duitsland voor het zeggen hadden. In dat 
jaar schreef een redacteur: "de idee fascisme omvat veel te veel om het met 
één enkel woord te kunnen aanduiden […] Wat is fascisme? Niemand kan 
het precies aanduiden." Dat hij het niet alleen over Italië had werd verderop 
in zijn artikel duidelijk, omdat hij daar de Duce, Hitler, Mussert en zelfs Baars 
noemde.172  

Dit zijn voorbeelden waarin 'fascisme' gebruikt werd als algemene term voor 
een cluster van politieke stromingen en daarnaast ook als de benaming voor 
specifieke partijen, waarvan de bekendste in Italië aan de macht was. De 

 

168  Algemeen Handelsblad, 06-03-1932 avond, 5. De kop van het lange redactionele artikel 
luidde "De Beierse Mussolini". De dag erna volgde het tweede deel onder dezelfde 
kop. De relatie met het nationaalsocialisme bleek uit: "Zoo gaat het tam en vervelend 
toe bij alle partijen, behalve bij de nationaal-socialisten, als Hitler spreekt!". Iets verder 
in het artikel werd Hitler de "chef van de Beierse fascisten" genoemd. 

169  Het in hetzelfde artikel noemen van Mussolini en Hitler nam vanaf 1931 sterk toe.  
e-Bijlage 5.2.11, grafieken 5.2.40, 5.2.41 en 5.2.42. 

170  In de periode 01-01-1920 t/m 31-1-1939 kwam de combinatie Mussolini - Hitler in de 
gedigitaliseerde dagbladen 18.790 keer voor. Het in één artikel noemen van fascisme 
en nationaalsocialisme kwam maar 6.950 keer voor. Voor fascist en nationaalsocialist 
was dat nog minder. e-Bijlage 5.2.11, grafieken 5.2.43, 5.2.44 en 5.2.45. 

171  Volk en Vaderland : weekblad der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, 22-07-1933, 
voorpagina. 

172  Jan Baars (1903-1989) was achtereenvolgens vooraanstaand lid van meerdere fascis-
tische groeperingen in Nederland. Hij was als voormalig marktkoopman bekend om 
zijn scherpe tong en werd daarom door sommige fascistische groeperingen gezien als 
een belofte, maar werd om diezelfde reden door de NSB als te schreeuwerig gezien.  
Slaa, te, en Klijn, De NSB, 102 en 141.  
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Duitse nationaalsocialisten en de aanhangers van Mussert werden in sommige 
kranten inderdaad soms fascisten genoemd.173 Over het algemeen was dat niet 
zo en werden de volgelingen van Hitler 'nazi's' of 'nationaalsocialisten' 
genoemd. Over hen werd verreweg het vaakst geschreven, daarom zullen de 
meeste Nederlanders aan het einde van het interbellum bij het lezen van 
'nationaalsocialisme' in eerste instantie aan de volgelingen van Hitler gedacht 
hebben.174  

Het benoemen en onderscheiden van de kenmerken die in de dagbladen met 
het fascisme verbonden werden, wordt door een aantal factoren bemoeilijkt. 
Ten eerste komt dat doordat het fascisme pas tijdens het interbellum 
ontstond en zich in de loop van die periode verder ontwikkelde. Verder was 
het fascisme in zijn verschijningsvormen gevarieerd. Dat gold vooral voor de 
verschillen tussen landen (Italië, Duitsland, Oostenrijk, enz.).175 Volgens 
Mussolini was de 'unieke nationale vorm' zelf een element van het fascisme: 
"het fascisme [is] eene specifiek Italiaansche zaak die Italië alleen aangaat. 
Iedere navolging in het buitenland is dan ook onmogelijk en zou slechts na-
aperij zijn; een fascistisch wereldverbond is een onding."176 De Nederlandse 
kranten schreven daarnaast soms ook over de verschillen tussen de vele 
fascistische partijen in Nederland. Een verdere complicerende factor is dat de 
kenmerken sterke onderlinge relaties hadden. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij de elementen 'beperking van de democratie' en 'sterk leiderschap'. Dat het 
fascisme een gecompliceerd verschijnsel was werd door meerdere 
journalisten onderkend. De recensent van het boek Op weg naar een nieuwe 
maatschappij hoopte daarin meer over de idealen van het fascisme te weten te 
komen, maar hij besloot zijn lange inleiding met: "Wie echter het nationaal-
socialisme geheel uit de propagandageschriften zou willen verklaren, zou er 
al heel spoedig heelemaal niets meer van begrijpen."177 

 

173  O.a. Voorwaarts, 08-08-1931, 2. Onder de kop "Bezweken voor de fascisten" volgt een 
artikel over o.a. nationaal-socialisten; De Tijd, 19-01-1937, 3. Het artikel gaat over de 
invloed van de "nationaal-socialistische Duitsche invloeden" in Nederlands-Indië, 
maar spreekt daarna over fascisme en het verbod voor ambtenaren van het lidmaat-
schap van de NSB. 

174  e-Bijlage § 5.2.9 vergelijk grafieken 5.2.43 en 5.2.44. 
175  De verschillen tussen het fascisme in de negen Europese landen waarin het aan de 

macht kwam worden uitgebreid beschreven in Geleijnse, 'Wie ogen heeft om te zien', 
hoofdstuk I, 'Tussen lof en afgrijzen'. 

176  Nieuwe Tilburgsche Courant, 17-10-1922, 5. ('specifieg' laat zien dat het tikduiveltje ook 
toen de kranten teisterde). 

177  Het Vaderland, 10-05-1934 ochtend, 8. Het betrof het boek: S. Rozemond, G.E. van 
Walsum, C. Beekenkamp, Op weg naar een nieuwe maatschappij (Rotterdam, 1934). 
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De onderlinge verhouding tussen het belang van de kenmerken is met de 
gevolgde onderzoeksmethode niet te bepalen. Het aantal keren dat een 
kenmerk ter sprake kwam, geeft slechts een beperkte indicatie, onder andere 
omdat sommige kenmerken onderling met elkaar verbonden waren. Toch 
kan met enige omzichtigheid gezegd worden dat de belangrijkste aspecten 
waren:  

- Geweld (positieve waardering van geweld en de bereidheid geweld te 
gebruiken of ermee te dreigen). 

- Sterk leiderschap (sterke waardering voor autoriteit en verheerlijking van 
de persoonlijkheid van de leider). 

- Dictatuur (beperking van de democratie). 

- Afwijzing van het communisme. 

- Nadruk op eigen volk (het eigen volk vrijhouden of vrijmaken van 
volksvreemde kenmerken). 

Wat in deze opsomming het meest opvalt, is het ontbreken van het kenmerk 
'nationalistisch'. (Ultra)nationalisme wordt door sommige historici juist als de 
kern van het fascisme gezien.178 Over het hele interbellum genomen werd er 
in de dagbladen echter relatief weinig expliciet op gewezen dat fascisme 
nationalistisch is.179 Tot 1923 werd er in de kranten regelmatig enige aandacht 
aan dit aspect van het fascisme gegeven, daarna nauwelijks meer. Wanneer dit 
kenmerk ter sprake kwam, had het vaak te maken met de opkomst van het 
fascisme in Italië. Daarbij kwamen de vragen aan de orde waar het fascisme 
vandaan kwam en wat het wilde. Sommige van die artikelen laten zien dat er 
journalisten waren die nationalisme als een wezenlijk kenmerk van het 
fascisme zagen.180 Later werd dat kennelijk zo vanzelfsprekend dat 

 

178  O.a. Roger Griffin, The nature of fascism (New York 1991) 38, "Palingenetic Ultra-
nationalisme; Robert Paxton, The anatomy of fascism (Londen 2004) 41, "At the bottom 
is a passionate nationalism" en Payne Fascism, 7, Creation of a new nationalist authori-
tarian state based not merely on traditional principles or models. Zie ook e-bijlage 
§ 4.7. 

179  Het thema 'fascisme is nationalistisch' vormde maar 0,9% van de artikelen waaraan 
thema's werden verbonden. Daarom komt het niet voor in e-bijlage § 5.1.4, tabel 
5.1.4.  

180  O.a. Voorwaarts, 17-03-1922, voorpagina, "fascisten zijn nationalistische warhoofden"; 
De Tijd, 30-10-1922, voorpagina, "het fascisme zal […] een radicaal nationalistisch 
program door zetten"; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15-11-1922 avond, 13, "gevaar-
lijkste kant van het fascisme […] het nationalisme […]"; De Tijd, 27-03-1923, 5, "nati-
onalistische partijen die als [vergiftigde] paddenstoelen zijn ontstaan." Het Algemeen 
Handelsblad zag het fascisme juist niet als nationalistisch: "fascisme is proletarisch, 
nationalisme aristocratisch." Algemeen Handelsblad, 01-02-1923 ochtend, 2. 
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journalisten het niet meer nodig vonden te benadrukken dat fascisme 
nationalistisch is. In samenhang met de juist later veel gebruikte benaming 
nationaalsocialisme ligt dat voor de hand. Wat ook opvalt is dat het element 
'nadruk op eigen volk' niet voorkomt in de aspecten die Geleijnse noemt.181 
Dat hangt ongetwijfeld samen met de verschillen in de perioden die 
onderzocht werden. Bij Geleijnse is die beperkt tot 1919-1933, terwijl het in 
dit element meegewogen thema 'antisemitisme' juist vanaf 1933 veel vaker in 
het nieuws kwam.182 Dit bevestigt de eerdere constatering over de 
complexiteit van het benoemen van kenmerken van het fascisme, omdat ook 
de beschouwde periode daarin een rol speelt.  

Afgaande op de frequentie waarmee het thema 'fascistisch geweld of dreigen 
met geweld' voorkwam, was geweld een van de meest beeldbepalende ken-
merken van het fascisme. Verreweg de meeste artikelen waarin dit element 
van het fascisme een rol speelde, gingen niet over de fascistische ideologie 
maar over daadwerkelijk door fascisten gebruikt geweld. Alleen in toespraken 
van fascistische leiders, en dan nog slechts zelden, ging het over geweld als 
nuttig machtsmiddel. De door Payne genoemde positieve waardering van 
geweld omwille van het geweld kwam niet voor in de 415 onderzochte 
artikelen waarin geweld met fascisme in verband gebracht werd.183  

Het belang van het fascistische leiderschap bleek uit de vele artikelen waarin 
Mussolini en Hitler door hun volgelingen werden toegejuicht. In 16% van de 
artikelen waarin Mussolini voorkwam werd hij 'Duce' genoemd. Hitler werd 
in 7,5% van de artikelen waarin hij genoemd als 'Führer' aangeduid. Dat een 
sterk leiderschap een ideologisch kenmerk van het fascisme was, kwam 
zelden in de dagbladen tot uitdrukking. Dat zou voor de laatste jaren van het 
interbellum waarschijnlijk anders zijn geweest wanneer er ook een 
nationaalsocialistisch dagblad in het onderzoek betrokken had kunnen wor-
den. 

Het kenmerk 'dictatuur' kwam vooral in het nieuws doordat tegenstanders de 
fascisten ervan beschuldigden de democratie te willen inperken. Als positief 
aspect van de fascistische ideologie was het soms in toespraken van 
fascistische leiders te vinden, vaak wel in voorzichtige bewoordingen. Uit de 
mond van Hitler, die toch meestal geen blad voor de mond nam, werd 
opgetekend: "De nieuwe staatsleiding is een betere uitdrukking van den 

 

181  Geleijnse, ‘Wie ogen heeft om te zien’, 180. 
182  e-Bijlage § 5.1.4, tabel 5.1.5. 
183  Payne Fascism : comparison and definition, 7. 
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volkswil tegenover de overleefde parlementaire democratie."184 In het 'Pro-
gramma van de NSB' stond het heel wat duidelijker: men wilde herziening 
van het kiesrecht door "uitschakeling van den steeds onzedelijker vormen 
aannemende en steeds onnutter wordenden kiesstrijd."185 Dit kenmerk ging 
samen met de roep om en verheerlijking van een sterk leiderschap. 

Het thema 'strijd tussen communisten en fascisten' kwam regelmatig in arti-
kelen voor.186 Dat had echter zelden betrekking op een oproep van fascis-
tische zijde om het communisme te bestrijden, maar vrijwel steeds op het 
omgekeerde. Bovendien hadden die artikelen overwegend betrekking op een 
daadwerkelijke strijd tussen fascisten en communisten. Als ideologisch 
kenmerk van het fascisme kwam 'afwijzing van het communisme' slechts zo 
nu en dan tot uiting in toespraken van fascistische leiders. 

 

Figuur 6.3 Kop in De Telegraaf over verschil tussen fascisme en 
nationaalsocialisme187 

Het kenmerk 'nadruk op eigen volk' kwam regelmatig in de pers voor wan-
neer verslag gedaan werd van de toespraken van Hitler of andere nazileiders. 
Daarnaast is er een sterke relatie met het thema 'antisemitisme', dat in de pers 
vaak met het fascisme in verband werd gebracht.188 Dit kenmerk was een 
belangrijke factor voor het verschil dat in de pers gemaakt werd tussen het 

 

184  Nieuwsblad van Friesland, 31-01-1934, voorpagina. 
185  NSB-brochure, 'Programma NSB, December 1931' in: Programma van de NSB met 

toelichting, 3-12, aldaar 8. 
186  § 6.3.1. 
187  De Telegraaf, 01-04-1935 avond, 6. Hierin: "Het voornaamste verschil bestaat echter 

hierin, dat het universeele fascisme scherp elke rassensuperioriteit en dus elke ras-
sentheorie afwijst." Vergelijkbare berichten verschenen op die dag in Het Vaderland, 
Algemeen Handelsblad en De Gooi- en Eemlander. Pregnant detail: Mussert was de Neder-
landse vertegenwoordiger bij deze conferentie. 

188  § 6.2. 
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Italiaanse fascisme en het Duitse nationaalsocialisme. Zo nu en dan werd dit 
onderscheid duidelijk in een krantenartikel benoemd (figuur 6.3), maar het 
belette dagbladen niet om de aanduidingen 'fascisme' en 'nationaalsocialisme' 
soms door elkaar te gebruiken. 

Er zijn aspecten van het fascisme die door latere onderzoekers als kenmer-
kend voor het fascisme werden gezien, die wel aandacht kregen in de kranten, 
maar daarbij zelden met de ideologie werden verbonden. Dit waren onder 
andere: 

- Nadruk op het uiterlijk vertoon bij (massa)bijeenkomsten, het gebruik 
van symbolen en militarisering van de politiek. 

- Belangrijke rol van de partijmilitie. 

- Buitenlandse politiek gericht op overwicht en expansie. 

- Corporatief. 
Vanzelfsprekend werd er in de Nederlandse pers over de grote fascistische 
bijeenkomsten geschreven en soms zelfs met bewondering (figuur 6.4). 
Daarbij kwam zo nu en dan ter sprake dat deze bijeenkomsten en het uiterlijk 
vertoon daarbij door de fascisten als belangrijk werden gezien.189 Toch was 
dit niet het belangrijkste aspect van 'nadruk op uiterlijk vertoon'. Er werd veel 
vaker geschreven over het dragen van uniformen door de diverse fascistische 
groeperingen. Al in 1924 beschreef de Italië-correspondent van het Algemeen 
Handelsblad de aantrekkingskracht van fascisme enigszins spottend met: 
"kranig in 't zwart uniform, revolvers op de heup en rotting in de vuist van 
zessen klaar tot heldengedrag."190 Dit citaat laat zien dat het dragen van 
uniformen een relatie heeft met de kenmerken 'geweld' en 'belangrijke rol van 
de partijmilitie'.  

 

 

189  Nieuwsblad van het Noorden, 10-09-1936, 5. De krant citeerde een trotse Hitler: "Het 
nationaal-socialistische Duitschland is opnieuw vereenigd voor een groote schouw der 
strijdkrachten." 

190  Algemeen Handelsblad, 29-09-1924 avond, 6. 
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Figuur 6.4 Kop in De Telegraaf over het NSDAP-partijcongres te 
Neurenberg in 1938 191 

Vrijwel alle artikelen over het dragen van uniformen door fascisten hadden 
een negatief sentiment ten aanzien van het fascisme.192 De discussies over het 
uniformverbod legden hierop nog eens extra de nadruk. Het is de vraag of de 
krantenlezer al dit uiterlijk vertoon als specifiek voor de fascistische ideologie 
zal hebben gezien. Er waren immers ook katholieke, sociaaldemocratische en 
communistische (jeugd)organisaties die zich in Nederland vaak in uniform 
presenteerden.193  

Dat het Duitse nationaalsocialistische gebruik maakte van partijmilities (SA 
en SS) zal voor veel lezers duidelijk zijn geweest, want daarover werd regel-
matig geschreven. Het is duidelijk dat er een samenhang was met het hier-
boven beschreven kenmerk. De partijmilitie werd door zowel de nazi's als 
hun tegenstanders als een kenmerkend element van de fascistische partijen 
gezien. Dat bleek uit de discussies over de ontbinding ervan, waarover in de 
kranten in 1932 berichtten. Een enkele keer bleek het belang van de partij-
milities op andere wijze, bijvoorbeeld in het verslag dat het Nieuwsblad van 
Friesland deed van een toespraak van Hitler in de Rijksdag.194 De krant drukte 
een citaat zo af: "Toen verrees de onoverwinnelijke garde der nat.-soc. 
revolutie, de millioenenschare van de politieke organisatie der partij, de S.A. 
en S.S. Hun alleen dankt het Duitsche volk de bevrijding van den waanzin." 
Het vetgedrukte gedeelte werd in twee aparte regels weergegeven. 

De Italiaanse verovering van Abessinië, de wijze waarop Hitler de Anschluss 
met Oostenrijk afdwong en de invallen in Tsjechië en Polen kregen veel 
aandacht van de pers. Dit waren allemaal acties van landen waar het fascisme 
aan de macht was. Aan het einde van het interbellum zal het voor veel 
krantenlezers duidelijk zijn geweest dat de fascisten en nationaalsocialisten er 
niet voor terugschrokken andere landen onder hun invloedssfeer te brengen. 
En zeker niet toen Nederland zich in april 1939 begon voor te bereiden zich 
tegen die dreiging te verdedigen. Toch is het de vraag of veel lezers een 
'Buitenlandse politiek gericht op overwicht en expansie' als een ideologisch 

 

191  De Telegraaf, 07-09-1938 ochtend, 9. 
192  Dit is in lijn met de conclusies die Kristian Mennen hierover trekt.  

Mennen, Selbstinszenierung im öffentlichen Raum, 275. 
193  Ibidem, 189. 
194  Nieuwsblad van Friesland, 31-01-1934, voorpagina. 
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kenmerk van het fascisme gezien zullen hebben, want het kwam slechts zo 
nu en dan in een toespraak van een fascistische leider aan de orde.195 

Termen als 'corporatieve staat', 'corporatief stelsel' en 'corporatieve gedachte' 
werden vooral in de jaren dertig regelmatig in de kranten gebruikt. In teksten 
daarover werd vaak geen verband gelegd met het fascisme.196 Bovendien zal 
het voor veel lezers onduidelijk zijn gebleven wat er mee bedoeld werd. Had 
het betrekking op een op overleg en planning gebaseerde sociaaleconomische 
structuur als tussenweg tussen kapitalisme en socialisme?197 Betekende het 
een beperking van de democratie of een andere vorm van democratie? Beide 
interpretaties kwamen in de dagbladen voor. De meeste artikelen gaven daar 
echter geen uitsluitsel over omdat ze de termen gebruikten alsof de betekenis 
ervan vast stond. Artikelen die de begrippen wel probeerden te duiden, 
spraken elkaar soms tegen.198 Deze onduidelijkheid was een enkele keer zelf 
onderwerp van een artikel. Het Vaderland besprak in 1933 een aantal boeken 
over dit onderwerp en gaf dat artikel als titel mee "IN DEN MIST". Een half 
jaar later had die krant het over "corporatiepoëzie".199 Het merendeel van de 
artikelen had betrekking op het corporatisme als staatkundig model. Veel van 
die artikelen waren negatieve reacties op de propaganda die de NSB hiervoor 
maakte. Artikelen met deze duiding van het corporatisme koppelden dit 
element vaak aan de eveneens verafschuwde beperking van de democratie. Veel 
kranten waren iets milder wanneer ze over het sociaaleconomische aspect van 
dit element van het fascisme schreven. Zowel katholieken als protestanten 
hadden wel oog voor een tussenweg tussen kapitalisme en socialisme, 
alhoewel de katholieken in hun reacties vaak niet konden nalaten te 
vermelden dat dit idee eigenlijk uit hun kamp kwam.200  

 

195  Dit kenmerk ontbrak in het programma van de NSB. 
196  Vergelijk grafieken 5.2.48 en 5.2.49 in e-bijlage § 5.2.11. 
197  Volgens Payne is het gebied van de economische structuur en doelstellingen het minst 

duidelijke kenmerk van het fascisme. Payne Fascism, 9 
198  Het Volk beweerde bij monde van prof. Hermann Heller dat de corporatieve staat 

"noodzakelijk naar de dictatuur leidt" (Het Volk, 16-11-1933 avond, 14). De 
Leeuwarder Courant gebruikte een ingezonden stuk van Storm van 's Gravesande (ge-
wezen NSB-lid), die juist beweerde "De Corporatieve Staat impliceert noch dictatuur, 
noch autarkie en is in wezen democratisch" (De Leeuwarder Courant, 14-03-1933, 14. 

199  Het Vaderland, 15-11-1933 avond, 13 en 23-05-1934 avond, 5. 
200  Het Vaderland, 10-05-1934 ochtend, 8. De liberalen zagen niets in deze vrijage. 

Nieuwe Tilburgsche Courant, 01-07-1933, voorpagina. 
Limburger Koerier, 05-10-1933, voorpagina. In dit ingezonden stuk schrijft Wouter 
Lutkie "dat er in het fascisme der Corporatieve Concentratie niets is wat niet volko-
men strookt met de katholieke (en algemeen christelijke) gemeenschapsleer, noch in 
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De in de literatuur genoemde thema's 'nadruk op jeugd', 'de suprematie van 
de groep overstijgt het individu en de individuele rechten', 'nadruk op man-
nelijkheid en de dominante positie van de man' en 'afwijzing van conserva-
tisme' kwamen niet of nauwelijks in de onderzochte dagbladen ter sprake. 

6.4.3 Communisme 

Sterker nog dan bij het fascisme kwamen beschouwende artikelen waarin de 
ideologie van het communisme het belangrijkste onderwerp was zelden voor. 
Het communisme werd door de dagbladredacties kennelijk beschouwd als 
een bekend verschijnsel waarvan iedere lezer de inhoud kende. Alleen al 
daarin maakten de dagbladen een onderscheid tussen communisme en 
fascisme. Men vroeg zich immers in artikelen zo nu en dan af wat het fascisme 
eigenlijk inhield. Wanneer er al over de inhoud van de communistische 
ideologie geschreven werd, ging dit over een of enkele kenmerken ervan, met 
als doel deze af te keuren. Anders dan bij het fascisme ontstond er direct na 
de Tweede Wereldoorlog onder historici geen debat over het communisme. 
Dat gebeurde ook nauwelijks nadat het communisme in de jaren negentig uit 
de landen van het voormalige Oostblok verdween.201 Er was onder historici 
wel discussie over de reden van die omwenteling, maar vrijwel niet over wat 
communisme, als centrale ideologie van dat blok, in de jaren ervoor betekend 
had. Dat debat lijkt pas recent op gang te zijn gekomen en zal ongetwijfeld 
worden voortgezet.202 

De benamingen 'communisten' en 'bolsjewisten' werden soms door elkaar 
gebruikt.203 Gedurende het hele interbellum werd er in de dagbladen met 
communisten en bolsjewisten soms naar dezelfde groepering verwezen.204 De 
katholieke bladen deden dat frequenter dan de kranten van de andere clusters. 

 

staatkundig, noch in sociaal of economisch opzicht." Een mening die, zo blijkt uit het 
naschrift van de redactie, door die krant niet werd onderschreven. 

201  Thomas Henry Rigby, The changing Soviet system : mono-organisational socialism from its 
origins to Gorbachev's restructuring (Aldershot 1990) is een van de weinige. 

202  Sinds 2000 verschenen daarover: Lars T. Lih, Lenin rediscovered: what is to be done? in 
context (Leiden 2006); Marcel van der Linden, Western Marxism and the Soviet Union : a 
survey of critical theories and debates since 1917 (Leiden 2007); Robert Service, Comrades : a 
world history of communism (Londen 2007); David Priestland, The red flag : communism and 
the making of the modern world (Londen 2009); Archie Brown, The rise and fall of communism 
(New York 2009); Orlando Figes, Revolutionary Russia, 1891-1991 (Londen 2014). Zie 
ook e-bijlage § 4.7.1. 

203  Al in 1918 constateerde Kautsky dat de bolsjewisten zichzelf als communisten 
beschreven. Brown, The rise and Fall of Communism, 53. In 1919 werd de naam van de 
bolsjewistische partij 'Communistische Partij'. Ibidem, 55. 

204  e-Bijlage § 5.2, grafiek 5.2.46. 



241 

Het Centrum plaatste in 1919 een verslag van een bijeenkomst van de 
Katholieke Sociale Actie, waarin de spreker waarschuwde voor socialisme, 
communisme en bolsjewisme in Twente.205 De sociaaldemocratische kranten 
maakten soms juist wel onderscheid tussen de beide benamingen. Onder de 
kop DE ONDERGANG VAN HET KOMMUNISME schreef de redactie van Het 
Volk: "Wat overblijft, is nu alleen een regeering in handen van Bolsjewisten. 
Het kommunisme echter, het oorspronkelijk doel en de eenige bestaansreden 
dier regeering, is ondergegaan."206 Zoals eerder beschreven zouden de 
sociaaldemocratische kranten echter nog heel vaak in negatieve zin over de 
'kommunisten' schrijven. 

De ideologie van het communisme werd tijdens het interbellum in hoge mate 
bepaald door de ontwikkelingen in Rusland en binnen de Komintern. Daar 
waar Mussolini juist van mening was dat het fascisme in ieder land een eigen 
ontwikkeling moest hebben, kwamen er uit Moskou directieven.207 Het is niet 
altijd duidelijk of koerswijzigingen in de Sovjet-Unie het gevolg waren van 
veranderingen in het denken over communisme dan wel het gevolg waren 
van strategische of tactische beslissingen. Dit is met name het geval voor de 
afwijzing van de sociaaldemocratie. De zigzagkoers bij de oproep tot een 
eenheidsfront en het aangaan van het Molotov-Ribbentrop-pact zijn daar 
voorbeelden van.208 Dergelijke beslissingen hadden vervolgens weer invloed 
op de door Komintern uitgedragen ideologie. 

Hieronder worden de kenmerken genoemd waarmee het communisme in 
de pers in verband werd gebracht. Dat waren: 

- Afwijzing sociaaldemocratie; 

- Geweld; 

- Revolutionair; 

- Dictatuur van het proletariaat; 

- Internationalisme; 

- Sovjetrepubliek (radenrepubliek); 

- Tegen de klassenmaatschappij (versterking van het klassenbewustzijn en 
klassenstrijd). 

Het thema 'strijd tussen communisten en sociaaldemocraten' was vooral vaak 
terug te vinden in de communistische en sociaaldemocratische bladen, maar 

 

205  Het Centrum, 17-03-1919, 2. Uit de tekst van het verslag wordt duidelijk dat de ver-
slaggever ook niet erg gecharmeerd was van de Katholieke Sociale Actie. 

206  Het Volk, 16-04-1921, 2. 
207  § 6.4.2. 
208  Archie Brown, The rise and Fall of Communism, 91. 
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ook andere kranten schreven erover.209 Toch was de afwijzing van de 
sociaaldemocratie geen centraal kenmerk van het communisme. Lenin 
noemde het opportunisme en was niet principieel in zijn afwijzing.210 Deze 
strijd bleef in Nederland tot bijna aan het einde van het interbellum een rol 
spelen. Omdat hierover vooral in de communistische en in de sociaaldemo-
cratische dagbladen geschreven werd, zal dit kenmerk voor een deel van de 
Nederlandse krantenlezers als een kenmerk van het communisme zijn gezien. 

Anders dan bij het fascisme werd geweld in de communistische leer niet als 
zodanig positief gewaardeerd. Het was geen ideologisch element. Wel waren 
er in de retoriek termen zoals: 'strijd' en 'revolutie' die daarmee associaties 
zouden kunnen oproepen. Toch zal de krantenlezer communisme, of beter 
gezegd de communisten, wel degelijk met 'geweld' geassocieerd hebben.211 
Dat kwam in de eerste plaats door de berichten over de gewelddadige 
communistische acties in Duitsland tussen 1920 en 1925.212 Gedurende het 
hele interbellum werd er ook geschreven over geweld door communisten in 
de Sovjet-Unie.213 De berichten uit de eerste jaren gingen over de strijd tussen 
de 'Roden' en de 'Witten'.214 Na 1924 werd er regelmatig over de strijd tussen 
Stalin en Trotski en zijn aanhangers geschreven. Het Volk schreef onder 
andere over "meedogenloos […] zuiveren."215  

Ondanks onderlinge verschillen was er binnen de communistische stromin-
gen overeenstemming dat revolutie noodzakelijk was.216 De communistische 
pers gebruikte het revolutionaire karakter van het communisme zowel naar 
binnen als naar buiten als propaganda.217 Een groot deel van de artikelen die 
communisme met revolutie verbond was dan ook te vinden in de commu-

 

209  De verdeling was: communistisch 52,3%, sociaaldemocratisch 23,7%, overige dagbla-
den 24%. 

210  Vladimir Lenin, "De linkse stroming", een kinderziekte van het communisme (Amsterdam 
1952) 80. 

211  Het thema 'communistisch geweld of dreigen met geweld' kwam veel voor. Hiervan 
kwam 42% voor rekening van strijd tussen communisten en fascisten. De meerder-
heid had alleen betrekking op geweld door communisten. 

212  27% van de artikelen waaraan het thema 'communistisch geweld' werd gekoppeld en 
die niet samenhingen met de strijd tussen communisten en fascisten had betrekking 
op Duitsland. 80% daarvan was voor rekening van de periode 1920-1924. 

213  14,5% van deze artikelen had betrekking op de USSR. 
214  O.a. De Telegraaf, 16-08-1918 ochtend, achterpagina. De bolsjewisten plegen "tal van 

wreedheden." 
215  Het Volk, 12-01-1925, voorpagina. 
216  Ronald Kowalski, European Communism, 73. 
217  Tegenstanders van het communisme noemen deze relatie met propaganda soms 

expliciet. O.a. De Tijd, 12-12-1924, 5. 
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nistische dagbladen.218 De Tribune plaatste zelfs eens een loflied over de 
revolutie op de voorpagina.219 Het revolutionaire aspect van het communisme 
werd in de tweede helft van het interbellum minder sterk benadrukt, hoewel 
De Tribune in juni 1930 nog een artikel plaatste onder de kop: "Naar het 
Revolutionaire Klassefront TEGEN BOURGEOISIE EN SOCIAAL FASCISME."220 
De verschillen tussen het oordeel van de dagbladen ten aanzien van dit 
kenmerk waren opmerkelijk. De katholieke dagbladen en De Banier schreven 
er altijd in negatieve zin over, de sociaaldemocratische kranten meestal, maar 
de liberale bladen onthielden zich vaak van een oordeel. Het Vaderland was in 
1935 zelfs van mening dat de Sovjet-Unie haar revolutionaire karakter 
verloren had, alhoewel "den gloed der wereldrevolutie" nog wel in de verre 
toekomst bleef lokken. 221 De Telegraaf, die altijd negatief was wanneer dit 
kenmerk ter sprake kwam, plaatste een jaar eerder nog een artikel met als kop: 
"DE VIERDE INTERNATIONALE IS GESTICHT. Wereldrevolutie haar doel."222 

Het veel gebruikte maar inhoudelijk vage begrip 'dictatuur van het proleta-
riaat' kwam vooral in de eerste jaren van het interbellum veelvuldig in de 
kranten voor.223 De sociaaldemocratische dagbladen schreven er echter 
vrijwel nooit over, de katholieke, liberale en communistische kranten ver-
houdingsgewijs ongeveer even vaak. Uiteraard waren verwijzingen ernaar in 
de communistische kranten positief. Zij gebruikten de uitdrukking 'dictatuur 
van het proletariaat immers regelmatig in hun propaganda. Zoals aangegeven, 
wezen de katholieke bladen het communisme op principiële gronden af. Dit 
kenmerk was een van de redenen daarvoor. Volgens Het Centrum was 
'dictatuur van het proletariaat' een aanval op de democratie en een teken van 
"teugellooze machtsbegeerte".224 De redactie van het Limburgsch Dagblad 
schreef in hetzelfde jaar een artikel met als strekking dat zowel de dictatuur 
van het proletariaat als die van het kapitaal niet in overeenstemming waren 
met de katholiek beginselen.225 

 

218  Bijna 30% van de artikelen die over dit kenmerk van het communisme gingen kwam 
voor in De Tribune of Het Volksdagblad.  

219  De Tribune, 23-09-1918, voorpagina. 'Dreuning van de revolutie'. 
220  Meer dan de helft van de artikelen waarin dit kenmerk tot uitdrukking kwam stamt uit 

de periode 1918-1924; De Tribune, 60-06-1930, achterpagina. 
221  Het Vaderland, 02-04-1935 avond, 5. 
222  De Telegraaf, 17-04-1934 avond, 2. 
223  Bijna 74% van de geanalyseerde artikelen waarin naar dit kenmerk verwezen werd, 

verscheen in de periode 1918-1924. Zie ook e-bijlage § 5.1.4 grafiek 5.1.36.  
224  Het Centrum, 22-04-1920, voorpagina. 
225  Limburgs Dagblad, 11-11-1920, voorpagina. 
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Omdat er in de kranten weinig aandacht was voor beschouwingen werd het 
internationalisme zelden als communistisch ideaal belicht. Bovendien 
gebeurde dat vaker door (nationalistische) tegenstanders dan door de com-
munisten zelf. De organisatie waarin dat idee gestalte kreeg, de Communis-
tische Internationale, kwam juist vaak in het nieuws.226 Over het algemeen 
was dit in negatieve zin, omdat de tegenstanders van het communisme de 
Komintern als propaganda-organisatie en daarmee als een bedreiging zagen. 
De communistische dagbladen waren juist lovend over hun Communistische 
Internationale, wat niet los gezien kan worden van de morele en 
daadwerkelijke steun die ze van die zijde ontvingen.227 

'Sovjetrepubliek' (ook gespeld 'sowjetrepubliek') verwijst zowel naar een staat 
(de USSR) als naar een staatsstructuur (radenrepubliek). In het merendeel van 
de vele artikelen waarin 'Sovjetrepubliek' voorkwam werd de term in de eerste 
betekenis gebruikt. Soms is het gebruik onduidelijk. Slechts zelden verwees 
'sovjetrepubliek' naar een wezenlijk element van de communistische 
ideologie. 'Radenrepubliek' had hierop vaker betrekking, maar artikelen 
waarin dit voorkwam gingen ook vaak over een feitelijke situatie (in 
Hongarije, Saksen, enz.). Hierdoor blijft onduidelijk in hoeverre krantenlezers 
de staatsstructuur van een radenrepubliek als element van de communistische 
ideologie gezien zullen hebben. 

Het afwijzen van de klassenmaatschappij lijkt haaks te staan op het versterken 
van het klassenbewustzijn en klassenstrijd. Beide werden echter gezien als een 
noodzakelijke fase om tot een klasseloze maatschappij te komen. In de 
kranten werd vooral de term klassenstrijd vaak in een adem met communisme 
genoemd. Vaak was dat in artikelen waarin de retoriek van de 
communistische leiders werd aangehaald of in de propaganda in de com-
munistische bladen. De mate waarin de klassenstrijd gevoerd moest worden 
was ook een van de geschilpunten tussen sociaaldemocraten en communisme 
en kwam ook in dat verband regelmatig voor in de krant. 

Ook voor het communisme geldt dat enkele de kenmerken die door latere 
onderzoekers genoemd worden wel degelijk aandacht in de dagbladen kregen, 
maar nauwelijks met de ideologie verbonden werden. Dit waren:  

 

226  Onder de kop: "Alleen de Communistische Internationale kan de leidster zijn van het 
Wereldproletariaat" stond "Zij heeft haar internationalisme met de daad duidelijk in 
1914 en daarna bewezen." De Tribune, 17-04-1931, voorpagina. 

227  Anton de Jonge, Het communisme in Nederland, 35. 
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- Het democratisch centralisme en de daarmee samenhangende kenmer-
ken: 'centrale rol van de partij', 'hiërarchische structuur' en 'totalitaire 
staat'. 

- De afwijzing van het fascisme 

Het begrip 'democratisch centralisme' werd zelden in de kranten genoemd.228 
In de onderzochte artikelen kwam het zelfs helemaal niet voor. Zelfs in de 
communistische dagbladen was dit leidende principe van het communistische 
politieke systeem kennelijk geen veel besproken onderwerp. 229 Dit 
onderstreept de eerdere constatering dat beschouwende artikelen over het 
communisme weinig voorkwamen. De ermee samenhangende kenmerken 
werden vaker genoemd. De Limburger Koerier reageerde in een artikel waarin 
de term 'democratisch centralisme' gebruikt werd op een bericht in De Tribune. 
De Limburger Koerier eindigde met de constatering dat de 
"cadavergehoorzaamheid, die Moskou verlangt, […] voor den van nature 
vrijen Nederlander een zwaar te torsen last [moet] zijn".230 De hiërarchische 
structuur binnen de partij en de daaruit voortvloeiende partijdiscipline kwam 
het vaakst ter sprake. Die artikelen gingen bijna even vaak over de Sovjet-
Unie als over Nederland.231 In artikelen over de Sovjet-Unie ging het onder 
andere over de maatregelen van Stalin tegen zijn tegenstanders en tegen de 
kleine boeren. Het Volk schrijft in een van die artikelen letterlijk: "Men beeft 
voor de macht van de partij."232 Zoals te verwachten was het overgrote deel 
van de artikelen die samenhingen met 'democratisch centralisme' negatief 
over het communisme. Een van de weinige positieve artikelen was te vinden 
in De Tribune met daarin een verdediging van het besluit dat de 
communistische jeugdorganisatie 'De Zaaijer' zijn politieke zelfstandigheid 
moest opgeven.233 

 

228  In de ruim 170.000 artikelen die betrekking hadden op communisme 63 keer. Dat is 
0,04%. 

229  Brown noemt 'democratic centralism' het tweede definiërende kenmerk van een 
communistisch systeem. Brown, The rise and Fall of Communism, 107. In de com-
munistische dagbladen kwam de term 57 keer voor, meestal in verslagen van Komin-
tern bijeenkomsten.  

230  Limburger Koerier, 05-12-1927, 3. 
231  Aan meer dan 44% van de artikelen binnen deze groep werd het thema 'Partijdicta-

tuur' verbonden. 44% daarvan had betrekking op de Sovjet-Unie, 35% op Nederland. 
232  Het Volk, 16-11-1927, voorpagina. 
233  De Tribune, 03-06-1922, voorpagina. 
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Afwijzing van het fascisme werd pas in 1935 formeel een kenmerk van het 
communisme.234 In de kranten kwam het thema 'strijd tussen communisten 
en fascisten' echter gedurende het hele interbellum vaak voor. 235 Het ging 
daarbij vrijwel uitsluitend over gebeurtenissen. Wat daarbij in de niet-
communistische kranten opvalt is dat het sentiment ten aanzien van het 
communisme iets minder negatief is dan in artikelen over andere onder-
werpen.236 Een enkele keer reageerde een niet-communistisch dagblad zelfs 
positief op de oproep om te komen tot een volksfront tegen het fascisme.237 

In recente onderzoeken naar het communisme en ook in bronnen uit het 
interbellum worden nog andere kenmerken van het communisme genoemd. 
Zoals de afwijzing van het kapitalisme en de klassenmaatschappij, het komen 
tot een socialistische heilstaat, het staatseigendom van alle productiemiddelen 
en de daarmee samenhangende van staatswege georganiseerde productie en 
distributie.238 In de kranten werden deze onderwerpen zo weinig genoemd 
dat ze in deze studie niet als aparte thema's genoteerd zijn.  

 

 

  

 

234  Tijdens het 7de wereldcongres van Komintern in 1935 werd besloten tot een volks-
front tegen het fascisme. 

235  Zie e-bijlage § 5.1.4.1 , tabel 5.1.4. 
236  Het negatieve sentiment is 58% in alle artikelen in niet-communistische kranten, in 

artikelen die verbonden zijn met het thema 'strijd tussen communisten en fascisten is 
dat 55%. 

237  O.a. Leeuwarder nieuwsblad, 22-07-1935, 2. 
238  Zie e-bijlage § 4.7.3. 
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7 Dagbladen en clusters van dagbladen 

7.1 Inleiding  

In de voorafgaande hoofdstukken werd vooral gekeken naar het sentiment 
ten aanzien van communisme en fascisme, evenals naar de ontwikkeling en 
de oorzaken van het sentiment. In de daarin voorkomende casestudies werd 
al gewezen op de verschillen tussen de dagbladen. In dit hoofdstuk is dat het 
hoofdthema, want nu staat de vraag centraal in welke mate de dagbladen in 
hun oordeel over communisme en fascisme overeenkwamen of juist ver-
schilden. De cursivering in de voorgaande zin benadrukt het belang van de 
beperking in deze beschouwing. De dagbladen verschilden immers ook in 
omvang, opmaak, grootte van het verzorgingsgebied enz. Daarover zal zo nu 
en dan wel wat gezegd worden, maar deze aspecten vormen niet de essentie 
van wat volgt. 

Het is bekend dat de dagbladpers in het interbellum een belangrijke rol 
speelde binnen de heersende levensbeschouwelijke, politieke en sociaaleco-
nomische stromingen die in de meeste literatuur zuilen worden genoemd. De 
dagbladen die tot een zuil behoorden werden beïnvloed door de daarbinnen 
heersende meningen, maar gaven daar ook vorm aan en verzorgden de 
verspreiding ervan. Zoals al in hoofdstuk 1 is vermeld, heb ik ervoor gekozen 
de dagbladen enigszins afwijkend te clusteren en niet de gebruikelijke indeling 
in zuilen te gebruiken. In de volgende paragraaf wordt gekeken naar de mate 
waarin de clusters van elkaar verschilden in hun mening over communisme 
en fascisme. Tevens wordt ingegaan op de oorzaken van die verschillen voor 
zo ver die in de dagbladen tot uiting kwamen.  

De verschillen tussen de clusters worden beschreven voorafgaand aan de 
verschillen tussen de individuele dagbladtitels. Het belangrijkste argument 
daarvoor is dat het ondoenlijk is de verschillen tussen 21 dagbladen op een 
toegankelijke manier een-op-een te beschrijven of grafisch weer te geven. 
Verder bleek tijdens het onderzoek dat de verschillen tussen de clusters meer 
generiek zijn dan die voor de verschillen tussen de kranten binnen de clusters. 
Ook bleken de verschillen tussen de dagbladen binnen bijna alle clusters klein 
te zijn. Het cluster van onafhankelijke dagbladen vormde hierop een 
uitzondering.1 Daarnaast was het om onderzoekstechnische redenen niet 
mogelijk de verschillen tussen de individuele dagbladtitels met nadere 
statistische analyses te onderbouwen zoals dat wel voor de clusters zal worden 

 

1  § 7.4.5. 
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gedaan.2 In § 7.2 komt tevens aan de orde in hoeverre een indeling in clusters 
op basis van het oordeel over communisme en fascisme zinvol is. 

De verschillen tussen de dagbladen binnen de clusters worden behandeld in 
§ 7.4. Hierin wordt ook ingegaan op de vraag of kranten binnen ieder cluster 
ook vanuit het perspectief van het oordeel op communisme en fascisme een 
eenheid vormden. Er wordt in die paragraaf weinig aandacht besteed aan de 
algemene kenmerken van de dagbladtitels. Dit geldt met name voor de 
onderzochte, bekende landelijke dagbladen, omdat daarover in andere 
onderzoeken al veel gezegd is. Alleen wanneer de uitkomsten van mijn 
onderzoek daaraan wat toevoegen of ermee tegenstrijdig zijn, zal daaraan 
aandacht besteed worden. In § 7.3 zijn ter illustratie twee casestudies opge-
nomen over specifieke onderwerpen. Deze laten de verschillen tussen de 
clusters en de dagbladen op een andere manier zien. Ze tonen ook aan dat de 
uitkomsten van een analyse op basis van willekeurig gekozen artikelen niet 
altijd overeenkomen met de verschillen die artikelen over een specifiek 
onderwerp laten zien. 

De volgorde waarin de clusters in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, is 
gebaseerd op de mate waarin de clusters zowel het communisme als het 
fascisme afwezen.3 Die volgorde is: sociaaldemocratisch, katholiek, protes-
tantschristelijk, liberaal, onafhankelijk en tot slot communistisch. Het com-
munistische cluster staat in deze rangorde onderaan omdat hun scherpe 
afwijzing van het fascisme geneutraliseerd werd door hun positieve beoor-
deling van het communisme. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
beschouwing over het nut van kwantitatief onderzoek bij het zoeken naar 
verschillen tussen dagbladen (§ 7.5) 

7.2 Clusters van dagbladen  

7.2.1 Algemeen  

De Nederlandse maatschappij was tijdens, voor en na het interbellum langs 
religieuze en politieke lijnen verdeeld. Ieder van die bevolkingsgroepen had 
eigen dagbladen die het nieuws langs diezelfde lijnen versloegen en beoor-
deelden. Deze getrouwheid van de dagbladen aan hun basis werd door 

 

2  De onmogelijkheid om de oorzaken van de verschillen statistisch te onderbouwen 
hangt samen met het steeds kleiner wordende aantal artikelen in een dergelijk fijn-
mazige verdeling. De kans dat er ook dan statistisch significante verschillen worden 
gevonden wordt daarmee steeds kleiner. 

3  De tabel waarin de berekening wordt weergegeven is tabel 5.1.6 in § 5.1.5 van de e-
bijlage. 
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belangrijke toenmalige journalisten als een noodzaak gezien.4 De dagbladen 
waren volgens hen "het allerbelangrijkste wapen in de strijd der geesten".5 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kranten in eerdere onderzoeken naar 
de dagbladpers steeds gegroepeerd zijn volgens de lijnen van die stromingen.6  

De belangrijkste reden om de dagbladen hier afwijkend te clusteren is dat het 
onderzoek naar het sentiment ten aanzien van het communisme een van de 
hoofdonderwerpen van deze studie is. Dat de communistische kranten 
daardoor een aparte groep moesten worden, was vooraf duidelijk. Samen-
voegen met de sociaaldemocratische dagbladen tot een socialistische blok was 
geen optie.7 Het negeren van de communistische bladen omdat het slechts 
om twee kleine kranten ging evenmin. Zou Het Nationale Dagblad, de krant 
van de NSB, wel zijn gedigitaliseerd, dan zou die om dezelfde reden als een 
aparte groep zijn behandeld. Het is overigens een interessante vraag of die 
krant tot een van de al langer bestaande gemeenschappen gerekend zou 
kunnen worden.8  

Eenzelfde vraag kan gesteld worden over de dagbladen die zichzelf als 'neu-
traal' presenteerden. Deze niet-gebonden kranten zijn in dit proefschrift 
ondergebracht in het cluster 'onafhankelijk'. Ik heb geen benaming kunnen 
vinden die deze groep volledig recht doet. Bij deze dagbladen overheersten 
commerciële motieven.9 In dat geval is 'onafhankelijk' geen juist predicaat, 
omdat een dergelijk motief zulke kranten afhankelijk maakt van een politiek 
en maatschappelijk streven dat het verdienmodel bevordert. 'Neutraal' is 
evenmin passend. Ten eerste omdat dit wringt met het streven van de be-
langrijkste vertegenwoordiger van deze groep van dagbladen, De Telegraaf. Die 
wilde door het in het oog springend brengen van nieuws een naar de grote 
Franse en Engelse bladen gemodelleerde massakrant worden.10 De keuze die 
bepaalt wat nieuws is, hoe dat gebracht moet worden en in welke mate het 
zal verkopen is een standpunt op zich, ook wanneer het niet bepaald wordt 

 

4  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 37. Zie ook Wolf, Het geheim van De Telegraaf, 
26. 

5  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 38. 
6  O.a.: Jan van de Plasse en Wim Verbei, Kroniek van de Nederlandse dagbladpers 

(Amsterdam 2005) 35; Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 48; Gijsenbergh, 
Democratie en gezag en Geleijnse, Wie ogen heeft om te zien. 

7  Ik kies met opzet niet voor de uitdrukking 'links blok' omdat in het interbellum ook 
de liberalen soms nog 'links' genoemd werden. 

8  Van Vree doet dat niet. Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 49. 
9  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 41. 
10  Wolf, Het geheim van De Telegraaf, 170. De Telegraaf wilde een 'swingende' nieuwskrant 

zijn die zich richtte op een publiek van 'de kleurloze middenstof'. Ibidem, 169. 
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door een politieke of religieuze richting. Ten tweede blijkt uit dit onderzoek 
dat van het beginsel dat een dergelijke krant geen politieke of kerkelijke 
richting zou mogen volgen niet veel terecht kwam.11 Alle onderzochte 
dagbladen uit het cluster 'onafhankelijk' waren negatiever over het 
communisme dan over het fascisme en hadden wel degelijk een mening over 
politieke richtingen. Bovendien verschilden deze kranten aanzienlijk in hun 
houding ten aanzien van het fascisme. Ze waren dan wel formeel niet-
gebonden, maar daarmee nog niet neutraal. 

Het streven naar onafhankelijke berichtgeving was niet uniek voor de dag-
bladen van het cluster 'onafhankelijk'. Dat dagbladen onafhankelijk in hun 
oordeel dienden te zijn, was in liberale kring gemeengoed.12 Hier betekende 
onafhankelijkheid: zowel niet gebonden aan een politieke partij als aan de 
mening van de lezer. De kranten uit het 'liberale' cluster wilden in vrijheid een 
(liberale) mening uitdragen en streefden niet naar neutraliteit. Uit dit 
onderzoek blijkt dat ze daar ten aanzien van communisme en fascisme niet 
in slaagden. Deze kranten schreven juist vaker dan de andere dagbladen over 
communisme en/of fascisme zonder er een mening over te geven.13  

De bovenstaande opmerking dat er tussen de dagbladen binnen het cluster 
'onafhankelijk' aanzienlijke verschillen waren wanneer het over het fascisme 
ging, roept vragen op over de clustering als zodanig. Geeft een dergelijke op 
basis van de literatuur gekozen indeling van dagbladen in clusters zicht op 
werkelijke verschillen? En was consistentie binnen de clusters voldoende om 
een groepering op deze basis te handhaven? Met enige terughoudendheid is 
het antwoord op beide vragen bevestigend. In hun oordeel over het fascisme 
verschilden de clusters in meer of mindere mate allemaal. Ten aanzien van 
het communisme was het oordeel van een aantal clusters vrijwel gelijkluidend. 
Over het algemeen was er consistentie tussen de dagbladen van de clusters, 
al was er binnen ieder cluster wel een krant die net iets extremer oordeelde 
dan de andere bladen binnen het cluster. Het cluster van de onafhankelijke 
kranten vormde daarop een uitzondering. Dat was consistent in het oordeel 
over communisme, maar ten aanzien van het fascisme waren er binnen dat 
cluster twee groepen te onderscheiden.  

 

11  In de oprichtingsakte van De Telegraaf was opgenomen dat het blad neutraal zou zijn. 
Het zou "nimmer de beginselen van eenige staatkundige of kerkelijke richting mogen 
voorstaan en steeds te dien opzichte volkomen neutraal zijn." Hendrik Scheffer, Henry 
Tindal : een ongewoon heer met ongewone besognes (Bussum 1976) 321. 

12  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 37. 
13  e-Bijlage § 5.1.1, tabel 5.1.24. 
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Toch zijn er twee kanttekeningen bij de in dit onderzoek gehanteerde clus-
tering te maken. In de eerste plaats was er gedurende het interbellum zeker 
sprake van een cluster van protestantschristelijke dagbladen, maar wordt die 
groep helaas alleen door De Banier vertegenwoordigd. Dat dagblad is de enige 
protestantschristelijke krant waarvan er edities uit het interbellum ge-
digitaliseerd zijn. Hierdoor worden de uitkomsten van het onderzoek voor 
wat betreft het protestantschristelijke cluster veel minder betrouwbaar. Uit 
het onderzoek van Geleijnse blijkt dat de andere dagbladen binnen dit cluster 
die vaak het geluid van een andere politieke partij weergaven ook met een iets 
afwijkend sentiment over communisme en fascisme schreven.14 De tweede 
kanttekening betreft de indeling van het Nieuwsblad van Friesland in het cluster 
van onafhankelijke dagbladen. Die indeling vond voor alle andere dagbladen 
plaats op basis van gegevens uit de literatuur of informatie uit het betreffende 
dagblad.15 Die informatie was voor het Nieuwsblad van Friesland niet te vinden, 
daarom is deze krant op basis van statistische overeenkomsten van de 
sentimenten ingedeeld in het cluster van de onafhankelijke dagbladen. 

Er is vaker onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de Nederlandse 
dagbladen tijdens het interbellum in hun oordeel over het fascisme. Die 
onderzoeken wezen uit dat er inderdaad verschillen waren. In dit proefschrift 
wordt daarnaast ook gekeken naar de verschillen in het oordeel over het 
communisme. Het meest bijzondere van dit kwantitatieve onderzoek is 
echter dat het tevens (bij benadering) laat zien hoe sterk die verschillen in hun 
onderlinge verhoudingen waren. 

7.2.2 De verschillen tussen de clusters  

In deze paragraaf worden de, naar mijn mening belangrijkste, verschillen 
tussen de clusters besproken. Daarbij is vooral gekeken naar het negatieve 
sentiment. Dat is een bewuste beperking, want uit de informatie die de gra-
fieken en tabellen weergeven zijn vanuit andere perspectieven nog andere 
conclusies te trekken. De grafieken en tabellen zijn in verband met de over-
zichtelijkheid ondergebracht in de volgende paragraaf.  

  

 

14  Geleijnse, Wie ogen heeft om te zien, 253-274. 
15  Zie hierover ps § 1.1. 
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Het sociaaldemocratische cluster 

Van alle niet-communistische bladen waren de sociaaldemocratische kranten 
de enige die vaker negatief over het fascisme dan over het communisme 
schreven (grafiek 7.4). Het verschil tussen het negatieve oordeel over het 
communisme en het fascisme was waarschijnlijk nog groter omdat er sprake 
is van een vertekening. Die is ontstaan doordat de sociaaldemocratische 
dagbladen van na 1933 nog maar mondjesmaat gedigitaliseerd zijn. Over het 
algemeen werd het fascisme in de periode na 1933 sterker afgewezen dan 
daarvoor, terwijl de afwijzing van het communisme juist daalde.16 Het is 
aannemelijk dat dit ook voor de sociaaldemocratische kranten gold.17 Zowel 
Het Volk als Voorwaarts wezen het fascisme scherp af. Daarin leken ze meer 
op De Tribune dan de dagbladen van de overige clusters.18 Net als in die krant 
speelde het thema 'Fascistisch geweld of dreigen met geweld' een belangrijke 
rol in dat negatieve oordeel. Dat is begrijpelijk, want behalve de communisten 
waren ook de sociaaldemocraten vaak het doelwit van fascistisch geweld. 
Waarschijnlijk zouden de sociaaldemocratische bladen zich ook in de mate 
van aandacht voor het fascisme scherper van de niet-communistische bladen 
hebben onderscheiden wanneer ook de latere edities uit het interbellum in 
het onderzoek betrokken hadden kunnen worden. 

Zoals in § 6.3.3 is beschreven, was 'strijd tussen communisten en sociaal-
democraten' een van de meest voorkomende thema's. Daarom is het opval-
lend dat de sociaaldemocratische dagbladen het fascisme veel sterker afwezen 
dan het communisme. Het waren echter vooral de communistische bladen 
die dit thema steeds benoemden.19 In de sociaaldemocratische kranten werd 
het minder genoemd en vaker als een terloopse constatering.20 Ook is het 
opvallend dat de sociaaldemocratische bladen afgaande op het aantal artikelen 
met een onbepaald sentiment tot de middenmoot behoorden.21 Het waren 
immers partijbladen waarvan verwacht kan worden dat ze een mening hebben 
wanneer het over een andere politieke stromingen gaat. Voor de 

 

16  § 6.2. 
17  De enkele edities die ten behoeve van de casestudies op microfiche bekeken zijn 

ondersteunen dit vermoeden. 
18  Een vergelijking met Het Volksdagblad is niet mogelijk omdat de edities van Het Volk 

en Voorwaarts in de jaren dat die krant verscheen niet gedigitaliseerd zijn. 
19  Het thema 'strijd tussen communisten en sociaaldemocraten' werd bijna 2,5 maal zo 

vaak aan artikelen in communistische bladen gekoppeld dan aan artikelen in de soci-
aaldemocratische kranten. 

20  Slechts in een kwart van de artikelen die de sociaaldemocratische kranten over com-
munisme publiceerden kwam dit thema ter sprake. 

21  e-Bijlage § 5.1.1, tabel 5.1.24. 
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communistische kranten klopt dat beeld. Die oordeelden minder dan alle 
andere onderzochte bladen 'onbepaald'. De sociaaldemocratische dagbladen 
schreven weliswaar vaker over communisme en/of fascisme dan de 
dagbladen van alle andere clusters, maar waren in hun mening minder 
uitgesproken dan op grond van hun ideologie verwacht zou kunnen wor-
den.22 

Het cluster van katholieke dagbladen 

De katholieke kranten weken op twee punten af van de overige niet-
communistische bladen. Ten eerste schreven ze vaker negatief over het 
communisme. Het verschil met de liberale kranten, die van de niet-
communistische bladen het meest gematigd in hun oordeel over het com-
munisme waren, was zodanig, dat de lezer van een katholieke krant 33% meer 
kans had negatief over het communisme geïnformeerd te worden dan de lezer 
van een liberale krant. De katholieke kranten schreven wel minder vaak over 
communisme en communisten dan de communistische bladen, maar 
artikelen daarover waren ongeveer net zo vaak negatief als ze in de 
communistische kranten positief waren.  

Zoals eerder aangegeven was het merendeel van die artikelen niet beschou-
wend. Toch komt uit de veelheid van artikelen over commu-
nisme/communisten in de katholieke bladen het beeld naar voren dat de 
afwijzing van het communisme principieel was.23 De kerk wees het commu-
nisme af, de redacties voegden zich daarnaar en schreven negatief over 
communistische activiteiten.24 Deze afwijzing was overigens wederzijds. In 
de communistische kranten waren de katholieken regelmatig doelwit van 

 

22  Hartmans noemt de sociaaldemocraten en de nationaalsocialisten 'vijandige broeders'. 
Rob Hartmans, Vijandige broeders : De Nederlandse sociaal-democratie en het nationaal socia-
lisme 1922-1940 (Amsterdam 2012). Dit beeld lijkt niet vertekend te worden doordat 
de sociaaldemocratische kranten in de tweede helft van het interbellum slechts 
mondjesmaat gedigitaliseerd zijn. Het aandeel artikelen met een 'onbepaald' sentiment 
neem echter nauwelijks af in de sociaaldemocratische kranten van na 1930 die wel in 
het onderzoek zijn meegenomen. 

23  O.a.: Nieuwe Tilburgsche Courant, 01-03-1921, voorpagina; De Tijd, 24-04-1924, voor-
pagina; De Tijd, 23-11-1936 avond, voorpagina. 

24  De historicus Huub Mous schrijft over deze principiële afwijzing: "Communisme en 
katholicisme hebben van oudsher op gespannen voet gestaan. […] Daarmee was van-
uit katholieke optiek iets wezenlijk mis. Er was immers geen staat mogelijk zonder 
een theologisch fundament. Het communisme ging uit van een in wezen zondeloze 
mens en miskende daarmee de erfzonde. Huub Mous, Reve, communisme en katholicisme 
(2006) http://www.huubmous.nl/2006/12/25/reve-communisme-en-katholicisme/ 
[geraadpleegd 27-07-2017]. 

http://www.huubmous.nl/2006/12/25/reve-communisme-en-katholicisme/
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scheldkanonnades.25 De belangrijkste redenen waarom het communisme in 
de katholieke pers werd afgewezen waren: de antireligieuze neiging van het 
communisme, berichten over geloofsvervolgingen in de Sovjet-Unie, de 
theologische afwijzing van de communistische ideologie en de politiek 
gemotiveerde angst voor het communisme als volksbeweging.  

Het tweede aspect waarmee de katholieke bladen zich van de andere niet-
communistische kranten onderscheidden was het verschil tussen het nega-
tieve oordeel over het communisme en het veel minder negatieve oordeel 
over het fascisme. Dat was in de katholieke kranten groter dan bij alle andere 
niet-communistische bladen (grafiek 7.4). Rekening houdend met de iets 
grotere aandacht voor het fascisme was de verhouding ongeveer zo dat 
tegenover ieder negatief artikel over het fascisme 1,3 negatieve artikelen over 
het communisme verschenen. Toch vormde het katholieke cluster in de 
afwijzing van het fascisme een middengroep tussen enerzijds de commu-
nisten en de sociaaldemocraten en anderzijds de liberale, onafhankelijke en 
protestantschristelijke kranten.  

Zoals in de voorafgaande hoofdstukken is beschreven, had die afwijzing bij 
de katholieke bladen vooral te maken met de houding van nationaalsocialisten 
ten aanzien van de kerk. Net als alle andere dagbladen waren de katholieke 
bladen negatiever over het Duitse nationaalsocialisme dan over het Italiaanse 
fascisme, maar bij de katholieke kranten was het verschil groter.26 Dit werd 
vooral veroorzaakt door botsingen tussen kerk en staat die in Duitsland vaker 
voorkwamen en ook langduriger en meer omvattend waren. Ook het verzet 
tegen het Nederlandse fascisme steunde op katholieke motieven.27 Dat de 
katholieke kranten het fascisme als zodanig niet altijd afwezen ontging de 
redacties van andere dagbladen niet. Het Volk waarschuwde in 1933 dat de 

 

25  § 7.4.6. 
26  De katholieke kranten schreven in 52% van de gevallen negatief over het Duits natio-

naalsocialisme, tegen 33% over het Italiaans fascisme. Voor alle dagbladen samen 
waren die percentages 49 en 40. 

27  "De N.S.B, staat werkelijk veel tè ver af van die christelijke maatschappij- en staats-
opvatting om werkelijk een nationale beweging te kunnen zijn of te kunnen worden. 
Ook op grond van nationale overwegingen is daarom de N.S.B, voor ons, katholieke 
Nederlanders, onaanvaardbaar.", Limburger Koerier, 24-11-1936, voorpagina.  
De kerk moet een rol spelen in het staatsbestel omdat: "de Kerk krachtens goddelijke 
opdracht uitlegster en behoedster van de zedenwet is […]", Limburger Koerier, 24-02-
1937, voorpagina. 
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RKSP niet hard genoeg optrad tegen de katholieke kranten die het fascisme 
niet ondubbelzinnig afwezen.28 

De protestantschristelijke krant De Banier onderscheidde zich alleen door de 
grote aandacht voor het fascisme en dat die aandacht vooral het fascisme in 
het buitenland betrof.29 Voor wat betreft het oordeel over communisme en 
fascisme viel dit dagblad in de middengroep.30 

De liberale dagbladen 

Het grote cluster van liberale bladen was vrijwel unaniem in de minst nega-
tieve houding ten aanzien van het communisme. Minder eenstemmigheid was 
er in de gematigde houding ten aanzien van het fascisme. Het zou in liberale 
kring gemeengoed zijn geweest dat een goed liberaal dagblad "geen partijkrant 
is, maar een blad, dat zich op een liberaal standpunt stelt en tegelijkertijd een 
zekere afstand bewaard."31 In het licht van die stelling zijn er bij dit cluster 
twee uitkomsten die opvallen. Ten eerste: de hoge mate waarin er 'onbepaald' 
over zowel communisme als fascisme werd geschreven. De liberale dagbladen 
waren in hun mening over communisme en fascisme zelfs neutraler dan de 
onafhankelijke dagbladen.32 Als dat bedoeld werd met een zekere afstand 
bewaren, was dat inderdaad een aspect waarin de liberale kranten zich 
onderscheidden. De katholieke dagbladen voldeden in dat opzicht beter aan 
hun opdracht het 'apostolaat van de pers' te zijn door wel een duidelijke 
mening te hebben.33 Een tweede opvallende uitkomst is dat er desondanks 
een duidelijk verschil was in de mate waarin communisme en fascisme werden 
afgewezen. Was dit een gevolg van het zich op een liberaal standpunt stellen? 
Vanuit dat perspectief gezien is het niet verwonderlijk dat het thema dictatuur 
in de liberale kranten meer aandacht kreeg dan in de bladen van de andere 
clusters.34 Maar in hun oordeel hierover verschilden de liberalen niet van de 
andere groeperingen. Het waren juist vooral thema's die geen specifieke 
relatie hadden met het liberale gedachtengoed die het verschil in het oordeel 
over communisme en fascisme veroorzaakten. De terughoudendheid was 

 

28  Het Volk, 23-10-1933, 5. In het persoverzicht kreeg de RKSP twee keer een veeg uit 
de pan wegens een te slappe houding tegenover katholieke dagbladen die te veel toe-
nadering tot de fascisten zochten. 

29  e-Bijlage § 5.1.6, tabel 5.1.9 en tabel 5.1.10. 
30  e-Bijlage § 5.2.6, tabel 5.2.10. 
31  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 37. 
32  e-Bijlage § 5.1.1, tabel 5.1.24. 
33  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 39. 
34  De liberale bladen hadden zowel voor het thema 'dictatuur bij communisme' als 'dic-

tatuur bij fascisme' meer aandacht dan de bladen van de andere clusters.  
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kennelijk niet kleurenblind. Klassenstrijd, revolutie en de macht aan het volk 
werden scherper afgewezen dan de roep om het herstellen van de orde en een 
sterke leider. 

Het cluster van onafhankelijke bladen 

Het belangrijkste verschil tussen dit cluster en de andere clusters ligt in de 
geringere aandacht voor en het mildere oordeel over het fascisme. Hierbij 
worden opgemerkt dat er over dit onderwerp bij de onafhankelijke bladen 
twee groepen te onderscheiden zijn waarbij groep 1 bestaat uit De Telegraaf en 
het Nieuwsblad van het Noorden en groep 2 uit Nieuwsblad van Friesland, Rotterdams 
Nieuwsblad en Leeuwarder Nieuwsblad (grafiek 7.3).35 Wordt groep 1 en de rest 
van de middenmoot (de clusters van katholieke, protestantschristelijke en 
liberale kranten) vergeleken, dan wordt duidelijk dat bij groep 1 slechts 31,5% 
van de artikelen negatief was over het fascisme, tegen 43,5% in middengroep 
van katholieke, liberale en protestantschristelijke kranten. Het verschil wordt 
nog duidelijker wanneer alleen naar het positieve sentiment gekeken wordt. 
De lezer van een krant uit groep 1 had meer dan twee keer zoveel kans een 
positief bericht over het fascisme te lezen als een lezer van een krant uit de 
middengroep. Groep 2 van de onafhankelijke kranten onderscheidde zich in 
het oordeel over het fascisme echter nauwelijks van de middengroep; wel 
besteedden ook die kranten minder aandacht aan het fascisme. 

De communistische dagbladen 

Dat de communistische dagbladen in positieve zin afwijkend over het 
communisme oordeelden dan alle andere kranten is eerder besproken en 
weinig verrassend (grafiek 7.1). Evenmin dat er in die kranten veel vaker 
artikelen over communisten of het communisme voorkwamen.36 De dag-
bladen richtten zich immers op onderwerpen die hun doelgroep interes-
seerden. Zowel door het verschil in beoordeling als in aandacht is het 
onderscheid tussen de communistische dagbladen en de overige dagbladen 
het meest in het oog springend. Alhoewel de verschillen tussen het commu-
nistische en de niet-communistische clusters bij het sentiment over het fas-
cisme kleiner waren dan bij dat over het communisme, onderscheidden de 
communistische kranten zich tevens door de hoge mate waarin het fascisme 
werd afwezen (grafiek 7.2).37 Dit sterk negatieve sentiment was, zoals 

 

35  Zie ook e-bijlage § 5.1.10. 
36  In de communistische bladen werd ongeveer zeven keer vaker over commu-

nisme/communisten geschreven dan in de niet-communistische dagbladen. 
37  Alleen voor het positieve sentiment over het fascisme is het verschil tussen de com-

munistische bladen en de sociaaldemocratische niet significant. 



258 

opgemerkt, het gevolg van de strijd tussen communisten en fascisten. Een 
andere oorzaak is dat de communistische kranten 'fascisme' en 'fascist' in de 
loop van het interbellum steeds vaker als een scheldwoord gingen gebruiken 
voor al hun tegenstanders.  

Dat de communistische kranten over de onderwerpen communisme en 
fascisme van alle dagbladen het minst in onbepaalde zin schreven, is van-
zelfsprekend. Over de eigen ideologie en over de meest uitgesproken 
bestrijder van die ideologie kan een partijkrant niet neutraal zijn. Dit beeld 
roept de vraag op of de fascistische krant, Het Nationale Dagblad, hierin een 
volstrekte tegenhanger was. Dat blad is helaas niet gedigitaliseerd en daarom 
niet in het onderzoek meegenomen.38 Dat deze krant positiever over het 
fascisme en het nationaalsocialisme oordeelde dan de andere bladen, is van-
zelfsprekend, want ook dit was een partijblad. Het doorbladeren van een 
aantal edities doet echter vermoeden dat het oordeel over het communisme 
niet sterk afweek van de overige niet-communistische kranten. In die zin was 
Het Nationale Dagblad waarschijnlijk geen absolute tegenhanger van de 
communistische kranten. De communistische kranten hadden niet alleen 
meer dan alle andere bladen aandacht voor het communisme, ze schreven 
ook vaker over de fascisten.39 Dat laatste werd veroorzaakt doordat de fas-
cisten als belangrijke politieke tegenstanders gezien werden. Beide promilla-
ges voor aandacht zijn echter enigszins vertekend. Het promillage voor arti-
kelen over het communisme is vertekend omdat een deel van de zoektermen 
betrekking had op communisme, dat voor artikelen over fascisme doordat de 
communistische kranten na 1926 'fascisme' en 'fascist' als scheldwoord voor 
al hun tegenstanders gingen gebruiken.40  

De verhouding tussen artikelen over binnen- of buitenland 

De clusters onderscheidden zich ook door de mate waarin de artikelen met 
betrekking tot communisme en/of fascisme over het buitenland gingen. 
Gemiddeld was dat voor 66% van de artikelen het geval.41 Tabel 7.1 laat 

 

38  Een vergelijking over het hele of een groot deel van het interbellum zou sowieso 
mankgaan, omdat Het Nationale Dagblad pas in 1936 ontstond. 

39  e-Bijlage 5.1.3, tabel 5.1.1. 
40  Alhoewel artikelen waarin 'fascist(en)' of 'fascisme' uitsluitend als scheldwoord werd 

gebruikt, buiten het onderzoek zijn gehouden, was dit effect toch niet geheel te 
vermijden.  

41  66% van de artikelen had betrekking op het buitenland, 29,5% op Nederland en de 
rest had geen betrekking op een specifiek land. 



259 

echter zien dat er beduidende verschillen waren, zowel tussen de clusters als 
naar de stroming waarop de artikelen betrekking hadden. 

Cluster % comm. % fasc. 

Liberaal 73,5 79,9 

Protestantschristelijk 61,0 82,1 

Onafhankelijk 68,6 72,2 

Katholiek 62,4 72,8 

Sociaaldemocratisch 50,1 70,9 

Communistisch 41,1 54,5 

Tabel 7.1 Verschillen tussen de clusters in het percentage artikelen over 
communisme en fascisme dat betrekking had op het 
buitenland. 
De tabel is gesorteerd op de percentages voor het communisme. 

Deze eenvoudige tabel ondersteunt een aantal eerdere observaties. Het meest 
in het oog springende is dat ook de sociaaldemocratische kranten aanzienlijk 
minder dan de overige bladen over het communisme in het buitenland 
schreven. Voor de sociaaldemocraten waren de binnenlandse communisten 
van belang omdat het belangrijke politieke tegenstanders waren.42 Dat de 
communistische partijbladen veel aandacht hadden voor het communisme in 
eigen land ligt voor de hand. De katholieke kranten waren fel 
anticommunistisch. Ze zagen de Sovjet-Unie als een bron van kwaad en ze 
schreven vooral in de eerste helft van het interbellum vaak over vervolgingen 
van christenen in dat land. Dat in alle dagbladen artikelen over het fascisme 
vaak betrekking hadden op het buitenland werd ongetwijfeld veroorzaakt 
doordat het fascisme over het hele interbellum gezien vooral een buitenlands 
verschijnsel was. De rangorde van de clusters in tabel 7.1 is alleen gebaseerd 
op artikelen over communisme en/of fascisme. Op basis van waarnemingen 
van omringende artikelen vermoed ik dat de liberale en onafhankelijke 
dagbladen ook met betrekking tot andere onderwerpen vaker over het 
buitenland schreven. Specifiek daarop gericht onderzoek zou dit kunnen 
bevestigen. 

 

42  Ook hier is weer sprake van enige vertekening doordat de sociaaldemocratische dag-
bladen van de tweede helft van het interbellum veel minder in het onderzoek zijn 
meegenomen. 
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Het is niet zo dat de regionale dagbladen minder vaak over het buitenland 
schreven in berichten over het communisme of fascisme.43 Gemiddeld deden 
ze dat zelfs vaker, maar dat zegt niet zo veel omdat er grote verschillen tussen 
de dagbladen waren.44 De kranten die bovengemiddeld over het buitenland 
schreven vormden een bonte verzameling van landelijke en regionale bladen 
uit de clusters: onafhankelijk, liberaal, protestantschristelijk en katholiek.45 
Koplopers waren het Rotterdamsch Nieuwsblad (onafhankelijk) en het Algemeen 
Handelsblad (liberaal). Mijn indruk is dat in sommige regionale bladen het 
commentaar op het nieuws uit het buitenland kwalitatief zeer goed was. De 
Leeuwarder Courant (liberaal) is daar een voorbeeld van.46 De overweging van 
Geleijnse om uitsluitend voor landelijke bladen te kiezen omdat "de landelijke 
kranten in de regel meer bronnen tot hun beschikking hadden en een beroep 
konden doen op een netwerk van correspondenten en relaties met 
buitenlandse kranten" gaat zeker niet voor alle regionale dagbladen op.47 Er 
waren tussen de landelijke en regionale dagbladen geen meetbare verschillen 
in het sentimenten ten aanzien van communisme en fascisme.48 

7.2.3 De verschillen tussen de clusters gevisualiseerd in getallen en 
grafieken  

Om de verschillen tussen de clusters te laten zien volgen er vier grafieken. De 
grafieken 7.1 en 7.2 laten de verschillen tussen de clusters zien in hun oordeel 
over communisme en fascisme. Daaraan is grafiek 7.3 toegevoegd, waarin het 
cluster van onafhankelijke dagbladen is gesplitst. In deze drie grafieken zijn 
de sentimenten ten aanzien van communisme en fascisme omwille van de 
overzichtelijkheid apart weergegeven. Toch is het ook interessant te bekijken 
in welke mate de clusters uiteenlopend over communisme en fascisme 
oordeelden. Die verschillen zijn zichtbaar gemaakt in de sterk afwijkende 
grafiek 7.4. Daarin zijn alleen de negatieve sentimenten weergegeven, omdat 
de clusters in hun negatieve mening het sterkst van elkaar verschilden. 

 

43  Welke dagbladen landelijk en welke regionaal waren is terug te vinden op de rechter 
flap van de omslag. 

44  Voor regionale bladen was het hiervoor genoemde percentage 69,9%, tegen 62,7% 
voor de landelijke dagbladen. 

45  e-Bijlage § 5.2.12, tabel 5.2.15. 
46  § 7.4.4. 
47  Geleijnse, Wie ogen heeft om te zien, 26. 
48  Deze verschillen zijn per cluster geanalyseerd omdat in een enkele analyse van alle 

dagbladen de verschillen tussen de clusters zouden domineren als gevolg van de on-
evenwichtige verdeling van de regionale bladen over de clusters. 
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Grafiek 7.1 Verschillen in het sentiment ten aanzien van communisme 

De groep 'Overig' bestaat uit de clusters van de 
protestantschristelijke, de sociaaldemocratische en de 
onafhankelijke bladen. De verschillen tussen RK, Liberaal en 
'Overig' voor het sentiment 'positief' zijn niet significant. 

 
Grafiek 7.2 Verschillen in het sentiment ten aanzien van fascisme 
 Niet significant zijn de verschillen tussen de clusters: 

- Protestantschristelijk en katholiek 

- Protestantschristelijk en liberaal 

- Protestantschristelijk en onafhankelijk 
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Rangorde in de mate van afwijzing 

Een in het oog springende aspect van de grafieken 7.1 en 7.2 is dat vrijwel 
alle clusters negatief over het communisme oordeelden en dat alle clusters 
negatief over het fascisme oordeelden. Tevens is te zien dat er verschillen 
waren in de mate van afwijzing. Dit maakt het mogelijk om zowel voor 
communisme als voor fascisme een rangorde te maken in de mate waarin de 
clusters deze stromingen afwezen. Van sterk naar zwak was deze: 

Afwijzing van het communisme Afwijzing van het fascisme 

- Katholiek 

- Protestantschristelijk 

- Sociaaldemocratisch 

- Onafhankelijk 

- Liberaal 

- Communistisch 

- Communistisch 

- Sociaaldemocratisch 

- Katholiek 

- Liberaal 

- Protestantschristelijk 

- Onafhankelijk 

 
Grafiek 7.3 Dezelfde grafiek waarbij het cluster van onafhankelijke 

dagbladen is gesplitst49  
Groep 1: De Telegraaf en Nieuwsblad van het Noorden 
Groep 2: Nieuwsblad van Friesland, Rotterdams Nieuwsblad en 

Leeuwarder Nieuwsblad 

 

49  Door de gekozen berekeningswijze is het niet mogelijk de aandacht voor individuele 
dagbladtitels op dezelfde wijze weer te geven als voor de clusters. Uit andere be-
rekeningen blijkt echter dat de onafhankelijke bladen in hun aandacht voor het 
fascisme niet sterk verschilden. 
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Grafiek 7.4 Verschillen tussen de negatieve sentimenten 

De in deze grafiek gebruikte percentages zijn gelijk aan die in de 
grafieken 7.1 en 7.2.  
De naast elkaar staande kolommen tellen niet op tot 100%. 

De verschillen in de mate waarin de dagbladen van de clusters artikelen met 
een onbepaald sentiment publiceerden zijn minder goed uit de grafieken af te 
lezen. Deze komen beter tot uitdrukking in tabel 7.2. 

 % 

Liberaal 50,1 

Onafhankelijk 48,1 

Protestantschristelijk 47,2 

Sociaaldemocratisch 35,7 

Katholiek 31,9 

Communistisch 16,0 

Gemiddeld 38,2 

Tabel 7.2 Percentage artikelen met een onbepaald sentiment ten 
opzichte van het totale aantal artikelen binnen ieder cluster 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal artikelen met een onbepaald 
sentiment niet het enige aspect is dat invloed heeft op de neutraliteit van een 
dagblad. Neutraliteit ontstaat ook wanneer een blad ruimte biedt aan artikelen 
met tegengestelde meningen, zelfs wanneer die binnen een redelijk tijdsbestek 
verspreid zijn over verschillende edities. Dat aspect komt in de tabel niet tot 
uitdrukking omdat die is gebaseerd op de sentimentanalyse per artikel. Mijn 
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indruk is dat de volgorde van de clusters niet zou veranderen wanneer dat 
aspect wel was meegenomen. 

7.3 Ter illustratie: de dagbladen over de 'Nacht van de Lange 
Messen' en de 'Kristalnacht'  

Deze paragraaf omvat twee casestudies. Hierin wordt gekeken naar de ver-
schillen in de berichtgeving over de twee gebeurtenissen in nazi-Duitsland uit 
het latere interbellum. Deze zijn later bekend geworden als 'de Nacht van de 
lange messen' en de 'Kristalnacht'.50 Hierbij is veel aandacht voor 
onafhankelijke dagbladen omdat er, zoals in de vorige paragraaf al is gezegd, 
binnen dat cluster twee groepen zijn te onderscheiden wanneer artikelen 
betrekking hebben op het fascisme of nationaalsocialisme. De casestudies 
laten zien hoe de verschillen in het oordeel over het nationaalsocialisme voor 
deze specifieke gebeurtenissen tot uitdrukking kwamen. Ze tonen ook aan 
dat er verschillen zijn met de uitkomsten uit het kwantitatieve onderzoek, dat 
zich niet op specifieke gebeurtenissen richt. 

7.3.1 Nacht van de lange Messen  

Dit is de benaming die later gegeven werd aan de zuiveringen die de nazi's 
van 30 juni tot en met 2 juli 1934 binnen de SA en daarbuiten uitvoerden. 
Deze gewelddadige actie hield verband met de angst bij de NSDAP-top dat 
de SA en Ernst Röhm, de leider daarvan, een destabiliserende factor in het 
rijk zou kunnen worden.51 Voor Hitler vormde de binnen de SA zeer geliefde 
Röhm een bedreiging voor zijn absolute macht. Hitlers probleem was de top 
van de SA onschadelijk te maken zonder dat de overige leden zich van de 
NSDAP zouden afkeren. Hij deed dit door de top van de SA ervan te 
beschuldigen een staatsgreep te willen plegen. In de loop van de acties tegen 
de SA-leiding werden ook andere tegenstanders van de partij uit de weg 
geruimd. In Nederland besteedden de kranten van alle clusters ruime aan-
dacht aan deze gebeurtenissen. Ik bekijk eerst de dagbladen van het cluster 
'onafhankelijk' en daarna volgen ter vergelijking kranten van enkele andere 
clusters.52 

 

50  De Tijd was de eerste van de onderzochte dagbladen die de uitdrukking 'Nacht van de 
Lange Messen' gebruikte als verwijzing naar de zuiveringen in Duitsland van 1934. De 
Tijd, 19-04-1939 avond, voorpagina. De Tijd was ook het eerste dagblad waarin de 
naam 'Kristalnacht' werd gebruikt voor het geweld tegen de Joden in november 1938. 
Dat was pas in 1953. De Tijd, 10-11-1953, 7. 

51  Ian Kershaw, Hitler, 1889-1936 : hubris (Londen 1999) 580. 
52  In het cluster van de onafhankelijke kranten ontbreekt het Rotterdamsch Nieuwsblad, 

omdat van deze krant geen edities na 1930 gedigitaliseerd zijn en er bij de KB ook 
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De Telegraaf besteedde in de editie van zondag 1 juli een groot deel van de 
voorpagina aan de gebeurtenissen in Duitsland.53 Zowel in het hoofdartikel 
als in de andere artikelen werd positief geoordeeld over de genomen maat-
regelen. De tussenkop van het hoofdartikel gaf de teneur goed weer: 'HET 

VERLOOP TE BERLIJN. KALM EN ORDELIJK.' Ook op de volgende pagina werd 
ruim aandacht aan de gebeurtenissen besteed. Daar werden de gebeurtenissen 
in neutrale termen beschreven. Er werd echter met de weergave van Hitler's 
bevel aan de S.A. dat het uit moest zijn met de weelde en het zedenbederf, en 
met zijn officiële verklaring, veel ruimte gegeven aan de Duitse visie.  

Ook de volgende dag waren de gebeurtenissen nog voorpaginanieuws.54 
Daarin stond de executie van Röhm centraal, die met enige sensatie gebracht 
werd: "hij weigerde er zelf een eind aan te maken." Hij zou rekenschap van 
zijn daden hebben afgelegd en gezegd hebben dat hij door Hitler zelf wilde 
worden doodgeschoten. Het officiële (Duitse) communiqué meldde dat de 
zuiveringsactie was afgelopen en constateerde rust en orde. Ook op 3 juli 
stonden er zowel 's morgens als 's avonds nog berichten over de 
gebeurtenissen op de voorpagina.55 Hierin overheerste opnieuw de sensatie 
en werd geen oordeel gegeven over de handelswijze van de Duitse overheid. 
Wel stond er op pagina 2 van de ochtendeditie een artikel met als kop 'HULDE 

DER DUITSCHE PERS AAN HITLER. „Het onweer heeft de atmosfeer gezuiverd 
en de positie van den Führer is versterkt”'. Over het algemeen vertolkte De 
Telegraaf het Duitse standpunt dat de acties noodzakelijk waren en de 
resultaten positief, omdat er rust en orde heerste. De krant velde geen eigen 
moreel oordeel.  

In het Nieuwsblad van het Noorden overheersten op 2 juli de gebeurte-
nissen in Duitsland het andere nieuws.56 In de buitenlandrubriek op de 
voorpagina werd eerst een neutraal feitenrelaas gegeven. Daarna stelde de 
redactie dat "het […] doelloos [is] allerlei commentaar te geven over de 
gebeurtenissen, zooals die in het buitenland tot uiting komt.", om vervolgens 
toch gematigde kritische berichten uit buitenlandse kranten aan te halen. 
Hierin was de uitspraak van de Oostenrijkse Bondskanselier Dollfuss, die 
door velen als een fascist werd gezien, de meest kritische. Uit zijn mond werd 

 

geen microfilms van aanwezig zijn. Het Rotterdams gemeentearchief geeft op zijn 
website wel digitale afbeeldingen, maar daarvan zijn alleen de koppen bruikbaar.  

53  De Telegraaf, 01-07-1934 dag, voorpagina en pagina 2.  
54  De Telegraaf, 02-07-1934 avond, voorpagina. (Er is geen ochtendeditie gedigitaliseerd.) 
55  De Telegraaf, 03-07-1934 ochtend en avond, voorpagina. Sensationeel door koppen als 

'Tromgeroffel overstemde het schieten'. 
56  Nieuwsblad van het Noorden, 02-07-1934, 1, 3, 5 en 6. 
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aangehaald: "Zien wij niet eindelijk, dat wij een volk niet gelukkig kunnen 
maken met geweld?!" Op pagina 5 werd vooral de Duitse kant van de 
gebeurtenissen belicht onder de kop 'De Rijksweer en de „verraders”'. Het 
was een weergave van de verklaring van Hitler en de dagorder van generaal 
von Blomberg, de minister van de Rijksweer. Op 3 juli was de bui-
tenlandrubriek relativerender.57 De noodzaak van de maatregelen werd 
onderstreept met "[…] indien inderdaad hier de rotte plekken moesten 
worden uitgesneden […] dan mogen we het Hitler-regime niet veroordelen 
vanwege deze rotte plekken, maar dan moeten we ook weten te waardeeren, 
dat men den moed heeft de kanker radicaal aan te pakken."  

In het hoofdartikel over de mislukte putch was veel aandacht voor de bui-
tenlandse pers, met veel positieve berichten uit Duitsland en neutrale uit veel 
andere landen. Alleen het Vaticaan reageerde volgens de krant negatief. 
Elders in de krant stonden achtergrondartikelen die voor Röhm (zedenver-
wildering) en Von Schleicher (een duistere figuur) negatief uitpakten en voor 
Hitler positief (bovenmenschelijke beheersching). Het Nieuwsblad van het 
Noorden was gematigd positief en benadrukte de noodzakelijkheid van de 
acties. Ook deze krant gaf geen eigen moreel oordeel.58 

Het Nieuwsblad van Friesland besteedde op 2 juli in het hoofdartikel 
aandacht aan de gebeurtenissen in Duitsland.59 De krant was er opvallend 
zeker van dat er sprake was van een samenzwering onder leiding van Röhm, 
die achter den rug van Hitler om samenspande met generaal Von Schleicher. 
Benadrukt werd dat Hitler de actie persoonlijk leidde en dat "te Berlijn en in 
het geheele land […] rust [heerste]." In het vervolg op pagina 2 werd de 
verklaring van Hitler ingekort weergegeven met onder andere als commentaar 
dat Hitler de eerste klap had gegeven en dat die eerste slag "de linksche 
elementen volkomen overrompeld [leek] te hebben."60 Ook op 4 juli was het 
hoofdartikel aan de gebeurtenissen in Duitsland gewijd.61 De toon was 
positief, want de kop luidde 'De mislukte staatsgreep in Duitsland' […] 'Hitler 

 

57  Nieuwsblad van het Noorden, 02-07-1934, 1 en 5. 
58  Voor het negatieve oordeel uit het Vaticaan werd geen reden gegeven. Het negatieve 

oordeel van Dollfuss was gebaseerd op de gevolgen. 
59  Nieuwsblad van Friesland, 02-07-1934, 1 en 2. 
60  In het artikel wordt geen verklaring gegeven voor de toevoeging "linksche". De re-

dactie ging er kennelijk vanuit dat de lezers op de hoogte waren dat Röhm van linkse 
sympathieën verdacht zou kunnen worden. Die verklaring was wel te vinden in het 
Algemeen Handelsblad, 01-07-1934, 2. 

61  Nieuwsblad van Friesland, 04-07-1934, voorpagina. Er is geen editie van 03-07-1934 
gedigitaliseerd. 
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is meester van de toestand gebleven'. In dat artikel was veel aandacht voor de 
'dubieuze' (sic.) rol van Von Schleicher, waarmee nogmaals de noodzaak van 
ingrijpen onderstreept werd. Hitler werd geprezen om zijn slimheid, want 
"achteraf blijkt de vacantie, die […] (S.A.) is verleend, een knappe zet van 
Hitler en zijn medewerkers te zijn geweest om de samenzweerders tot 
handelen te dwingen vóór zij klaar konden zijn met de voorbereiding van 't 
geen ze in den zin hadden." Verder stonden er op die pagina: de dank van 
Hindenburg aan Hitler en enkele enigszins sensationele berichten over de 
executies. De rest van de krant werd overheerst door het nieuws van het 
overlijden van Prins Hendrik. Het Nieuwsblad van Friesland was positief over 
de Duitse aanpak. 

Het Leeuwarder Nieuwsblad bracht op 2 juli een analytisch artikel waarin 
Hitler lof werd toegezwaaid.62 Hij werd snel en doortastend genoemd en had 
zich een man van de daad getoond. Röhm werd als een groot gevaar 
afgeschilderd. Zijn "tegen-natuurlijke hartstocht, zijn sterk homo-sexueele 
aanleg, maakte hem absoluut ongeschikt om aan het hoofd te staan van een 
organisatie, waarin zooveel jonge mannen aan zijn zorg waren toevertrouwd." 
In het hoofdartikel op 3 juli bracht de krant hoofdzakelijk achtergronden en 
buitenlandse persstemmen pro en contra.63 Het Leeuwarder Nieuwsblad was 
gematigd positief omdat Hitler optrad tegen het zedenbederf, maar hield het 
verder bij een zakelijk verslag. Er was geen moreel oordeel over de acties van 
de Duitse overheid, maar wel over het gedrag van enige van de slachtoffers 
ervan.  

Dit laat zien dat alle gedigitaliseerde onafhankelijke bladen de gebeurtenissen 
in nazi-Duitsland in meer of mindere mate positief beoordeelden. Van een 
duidelijk onderscheid in twee groepen is geen sprake. Daarom is het 
interessant deze te vergelijken met enkele kranten van de overige clusters. 

Het Algemeen Handelsblad besteedde in de zondagseditie van 1 juli uit-
gebreid aandacht aan wat de krant op de voorpagina noemt het 'plot Röhm – 
Von Schleicher'.64 Over het algemeen werd er op die dag neutraal verslag 
gedaan van de gebeurtenissen. In het grote beschouwende artikel op pagina 
2 werden de gebeurtenissen als volgt geanalyseerd. De zuiveringsactie was 
nodig omdat de absolute staatsmacht bedreigd werd door zowel links (Röhm 
en de SA) als rechts (Von Schleicher en de Wehrmacht). Dit artikel eindigt 
kritisch: het is de dictatuur die maatregelen als dood en gevangenneming 

 

62  Leeuwarder Nieuwsblad, 02-07-1934, voorpagina. 
63  Leeuwarder Nieuwsblad, 03-07-1934, voorpagina. 
64  Algemeen Handelsblad, 01-07-1934 dag, 1, 2 en 3 
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noodzakelijk maken; "Misschien leert men in Duitschland van het jongste 
etmaal meer dan uit honderd handboeken over den absoluten staat." Ook de 
volgende dag werd er nog veel aandacht aan het nieuws uit Duitsland 
besteed.65 De toon was kritischer. Op de voorpagina luidde de onderkop van 
het hoofdartikel 'De practijk van het „FührerPrinzip” ', op pagina 5 was in 
een kop sprake van 'Draconische hervormingen' en de subtitel van 'KRONIEK 

VAN DEN DAG' was 'De vooze plekken van een dictatoriaal regiem'. Het 
Algemeen Handelsblad was zowel kritischer als analytischer dan de 
onafhankelijke bladen en legde op meerdere plaatsen een verband tussen het 
nemen van zeer harde maatregelen en dictatuur. De absolute staat en het 
Führerprincipe werden op morele gronden veroordeeld.  

De Tijd besteedde op 1 juli vrijwel de hele voorpagina aan het 'S.A.-complot 
tegen Hitler'.66 De gebeurtenissen werden vooral vanuit het Duitse 
perspectief beschreven en er was geen redactioneel commentaar. De vol-
gende dag moesten de lezers van deze krant helemaal naar pagina 9 voor het 
nieuws uit Duitsland.67 Ook nu onthield de krant zich van moreel commen-
taar op de acties. De meest kritische zin was "Hitler had ongelijk Röhm tot 
hoofd van de SA te benoemen." Op pagina 10 werd op de achtergronden 
ingegaan, onder andere in een artikel met als kop 'Voor het Katholicisme zal 
na de mislukte revolutiepoging waarschijnlijk een betere toekomst aanbreken' 
en in een ander artikel de eerder aangehaalde kritische woorden van Dollfuss. 
Op 3 juli werd het nieuws weer op de voorpagina gebracht.68 De kop van het 
hoofdartikel luidde weliswaar 'Hitler triomfator', maar de tekst was kritisch: 
"Over de juridisch niet te verdedigen geweldmethoden, welke Hitler en 
Goering hebben aangewend, behoeft men zich niet te verbazen." Elders werd 
de negatieve reactie uit het Vaticaan uitgebreid weergegeven. In het 
'Buitenlandsch Overzicht' van de avondeditie werd het opmerkelijk genoemd 
dat de Duitse pers zoveel nadruk legde op "de moreele verwording" (van de 
SA), met als verklaring dat men "den politieken kant zooveel mogelijk in de 
schaduw [wilde] houden. De Tijd was kritisch en gematigd negatief. Voor 
zover er sprake was van een moreel oordeel betrof het de slachtoffers. De 
krant zag in de machtsverschuiving ook voordelen voor de eigen volgelingen. 

In De Banier werd zoals gebruikelijk zonder opzichtige koppen verslag 
gedaan over de gebeurtenissen. De krant besteedde er op 2 juli vrijwel de hele 

 

65  Algemeen Handelsblad, 02-07-1934 avond, 1, 5 en 6. 
66  De Tijd, 01-07-1934 dag, voorpagina. 
67  De Tijd, 02-07-1934 avond, 9 en 10. 
68  De Tijd, 03-07-1934 ochtend, voorpagina. 



269 

voorpagina en een deel van pagina 2 aan.69 De teksten waren opvallend 
gelijkluidend met wat ook in andere bladen te vinden was en zullen daarom 
wel van (Duitse) persbureaus afkomstig zijn geweest. Op 3 juli werden op de 
voorpagina de dankbetuigingen van diverse nazikopstukken afgedrukt en 
werd veel aandacht besteed aan het oordeel van de buitenlandse pers. De 
Banier gaf geen eigen oordeel, maar bood vooral een podium aan de Duitse 
lezing die uiteraard positief was. 

De Tribune besteedde op 2 juli vrijwel de hele voorpagina aan de berichten 
uit Duitsland. De paginabrede kop luidde 'Alle S.A.-leiders van Berlijn in 
arrest!'70 Het oordeel van de krant kwam vooral tot uiting in andere koppen 
op die pagina. De meest uitgesproken was 'GENERAAL SCHLEICHER VER-
MOORD!', waarmee de Duitse overheid van moord beschuldigd werd. Waar-
om de acties nodig waren, bleek uit 'Hitler-putsch tegen toenemende revo-
lutionaire gisting in de S.A.', en het resultaat uit 'Sociale basis van Hitler-
dictatuur verzwakt.' Midden op de pagina stond een opvallend blok waarin 
de koppen niet de gebeurtenissen beoordeelden maar de mening van de 
communisten over de nazi's (zie figuur 7.1). De tekst van het hoofdartikel 
liep door naar de volgende pagina met daarin onder andere "Nu is er ruzie 
ontstaan onder de bende van beroepsmisdadigers, pooiers en homo-
sexueelen, die de Duitsche groot-kapitalisten geroepen hebben, om zich te 
beschermen tegen de proletarische revolutie in Duitschland.", waarmee de 
opkomst van de nazi's werd teruggebracht tot de klassenstrijd.  

Elders in het artikel stond een waarschuwing voor het fascistische gevaar in 
Nederland. Ook op 3 juli waren de gebeurtenissen nog voorpaginanieuws.71 
Nu stonden echter de reacties in Nederland en elders centraal. De Tribune was 
de enige krant die op die dag prominent berichtte over het 'Massaprotest 
tegen de Hitlerdictatuur'. De Tribune oordeelde sterk negatief over de 
wandaden van een 'verachtelijk en moreel verwerpelijk regime'. 

 

69  De Banier, 02-07-1934, 1 en 2. 
70  De Tribune, 02-07-1934, 1 en 2. 
71  De Tribune, 03-07-1934, voorpagina. 



270 

 

Figuur 37 Koppen op de voorpagina van De Tribune op 2 juni 1934 

Er bestond in juli 1934 nog geen fascistisch dagblad in Nederland. Om toch 
enigszins een vergelijking te kunnen maken, is gekeken naar de editie van 7 
juni 1934 van Volk en Vaderland, het weekblad van de NSB.72 Voor de 
redactie was de actualiteitswaarde van de gebeurtenissen in Duitsland ken-
nelijk niet hoog. De lezer vond het onderwerp pas op pagina 3 in een artikel 
dat nauwelijks meer dan één kolom besloeg. Dat is opvallend, omdat dat drie 
dagen eerder in de dagbladen nog voorpaginanieuws was. Het artikel was 
geen verslag maar een analyse van de gebeurtenissen. De zuivering was 
volgens de redactie nodig omdat 'de nationaalsocialistische beweging van 
binnenuit bedreigd werd door marxisme en reactionair kapitalisme'. De 
hardheid waarmee Hitler tegen zijn eigen kameraden optrad, werd verklaard 
met: "Zij waren verraders van hun Leider en hun beginselen." Verder is in 
het artikel een opmerkelijke snier naar de democratie te vinden, waarin "cor-
ruptie en liederlijkheid rustig haar gang" kan gaan. Het oordeel van Volk en 

 

72  Volk en Vaderland, 07-07-1934, 3. 
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Vaderland dat het optreden terecht was, evenals de wijze waarop, is niet ver-
rassend. Veel opvallender is dat het blad aan een belangrijke gebeurtenis in 
een fascistisch land zo weinig aandacht besteedde. Het (vrijwel) negeren van 
nieuws dat elders groot gebracht werd, is ook een vorm van oordelen. 
Methodisch vormt het zoeken naar iets wat er niet is echter een apart pro-
bleem. 

De algemene conclusie uit deze casestudie is dat de onafhankelijke dagbladen 
en De Banier deze specifieke gebeurtenis in nazi-Duitsland in meer of mindere 
mate positief beoordeelden. De kranten van de andere clusters lieten geluiden 
horen die pasten bij hun politieke of religieuze overtuiging. 

7.3.2 Kristalnacht  

Dit is de naam die later gegeven werd aan de gewelddadige acties tegen de 
Joodse bevolking in Duitsland en Oostenrijk, die plaatsvonden in de nacht 
van 9 op 10 november 1938. Volgens de Duitse pers was er sprake van een 
spontane reactie op de door de Poolse Jood Herschel Grynszpan uitgevoerde 
moordaanslag op Duitse diplomaat Ernst vom Rath.73 Zoals duidelijk zal 
worden werd die bewering direct door diverse Nederlandse kranten in twijfel 
getrokken en later historisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake was 
van gecoördineerd en omvangrijk geweld.74 Ook nu volgen weer eerst de 
reacties in de onafhankelijke dagbladen en vervolgens die in enkele kranten 
van andere clusters. 

Op 10 november bracht De Telegraaf het nieuws over 'Excessen tegen 
Joden in Duitschland' in een betrekkelijk kort artikel rechts op de voorpa-
gina.75 De inhoud was tweeslachtig: enerzijds werd gewezen op de invloed 
van de scherpe propaganda (in handen van de overheid), anderzijds werd ook 
vermeld dat "de rijksregeering ten sterkste tegen anti-Joodsche demonstraties 
of initiatieven van particuliere zijde gekant" was. In de avondeditie waren de 
gebeurtenissen het onderwerp van het hoofdartikel.76 De redactie trok de 
verklaring dat het om een spontane demonstratie zou gaan duidelijk in twijfel 
en schreef ook dat de politie nergens ingreep. Elders in die krant werden meer 
bijzonderheden over de gebeurtenissen gebracht. In de ochtendeditie van de 
volgende dag was vooral aandacht voor de "Afschuwelijke tooneelen" van 

 

73  " „De B. Z. Am Mittag ” zegt hedenmiddag: Na het bekend worden van den dood 
[...] von Rath zijn in het geheele rijk spontane anti-semietische demonstraties uitge-
broken." Algemeen Handelsblad, 10-11-1938 avond, 7. 

74  Martin Gilbert, Kristallnacht : prelude to destruction (Londen 2015) 15. 
75  De Telegraaf, 10-11-1938 ochtend, voorpagina. 
76  De Telegraaf, 10-11-1938 avond, 1 en 14. 
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het geweld zelf.77 Het duidelijke oordeel van de krant luidde: "Zwaar drukt de 
verantwoording voor het gebeurde op diegenen, die de laatste dagen de 
campagne in de Duitsche pers voerden, en op hen die de politie bevel gaven, 
nergens in te grijpen."  

In de avondeditie van die dag werd in het hoofdartikel meer beschouwend 
naar de gebeurtenissen gekeken. Hierin stond de vraag centraal wie verant-
woordelijk waren voor de 'terreur' (sic.). Een antwoord was volgens de krant 
niet te verwachten, omdat "het prestige van het nationaal-socialisme […] dit 
ten eenenmale niet toe [liet]". Er werd op gewezen dat de wandaden slechts 
door kleine, goed georganiseerde groepen, werden bedreven en "dat de 
overgroote meerderheid van de Duitsche bevolking de toegepaste methode 
en dit optreden tegen de Joden ten scherpste" afkeurde. De Telegraaf was 
duidelijk in zijn afkeuring over de gebeurtenissen op zich, maar enigszins vaag 
over de verantwoordelijkheid. 

Nieuwsblad van het Noorden had op 10 november op de voorpagina twee 
artikelen over de gebeurtenissen.78 De krant nam een ander standpunt in dan 
De Telegraaf waar het de rol van de Duitse bevolking betrof, want het verslag 
over het inslaan van ruiten eindigde met "hetgeen door een enthousiaste 
menigte werd gadegeslagen." De krant had ook meer compassie met de 
slachtoffers, want de kop van het tweede artikel luidde: 'Waarheen? Bange 
vraag voor de Duitsche Joden'. Op de rest van de voorpagina was veel 
aandacht voor het overlijden van Kemal Atatürk. Ook op 11 november waren 
de gebeurtenissen in Duitsland in deze krant voorpaginanieuws onder de kop 
'De anti-Joodsche excessen in Duitschland. De Rijksregeering aanvaardt de 
verantwoordelijkheid. Vandaag de officieele maatregelen te wachten. In 
afwachting daarvan zijn de betoogingen thans geëindigd - Beschuldiging van 
plundering afgewezen'. Het Nieuwsblad van het Noorden benoemde de 
gebeurtenissen als antisemitisch en wees dat af. Ook deze krant legde de 
verantwoordelijkheid niet onverbloemd bij de Duitse overheid. 

Het Nieuwsblad van Friesland bracht het nieuws over de acties tegen de 
Joden pas op 11 november, omdat deze krant op donderdag niet verscheen.79 
De voorpagina werd als altijd voor een groot deel in beslag genomen door 
advertenties en de rest van de ruimte werd besteed aan de berichtgeving rond 
het overlijden van Atatürk. Op pagina 5 gaf de krant duidelijk zijn mening 
over het nieuws uit Duitsland. De rode draad in het artikel werd al zichtbaar 

 

77  De Telegraaf, 11-11-1938 ochtend, voorpagina. 
78  Nieuwsblad van het Noorden, 10-11-1938, voorpagina. 
79  Nieuwsblad van Friesland, 11-11-1938, 5. 
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in de aanhalingstekens rond "„spontane verontwaardiging”." Het artikel liet 
er geen twijfel over bestaan dat het de Duitse woordvoerders en de pers 
waren die vergelding geëist hadden. Zij waren het die veroorzaakten dat "het 
peil der Duitsche „beschaving” zoo ver beneden elk begrip van humaniteit 
[had] kunnen dalen, als waarvan de wereld thans de ontstelde getuige" was 
geworden. Het letterlijk weergegeven bevel van Goebbels om de acties te 
staken werd dan ook gevolgd door een schamperend "Ziezoo, nu moet het 
genoeg wezen, gij zijt uitgeraasd, wij zullen wel voor de rest zorgen." Pas 
nadat de krant in deze niet mis te verstane bewoordingen zijn mening had 
gegeven, volgde er een verslag van de gebeurtenissen. Het Nieuwsblad van 
Friesland was negatief over zowel het optreden van de Duitse overheid en de 
aan haar leiband lopende pers, als over de daaruit volgende misdragingen 
tegen Joden. 

Het Leeuwarder Nieuwsblad vond pas op pagina 5 van de editie van 10 
november plaats om uitgebreid over de 'Anti-Semitische uitspattingen in heel 
Duitschland' te schrijven.80 Ook deze krant onderschreef de lezing van De 
Telegraaf over de houding van het Duitse volk niet, want midden in het artikel 
stond in een iets grotere lettertype: "Te Berlijn zijn over de ingeslagen ruiten 
opschriften geplakt, zooals: „Führer, verlos ons van de Joodsche pest”," De 
volgende dag gaf de redactie in de rubriek 'De Buitenlandsche Toestand' 
duidelijk zijn mening weer. "Het nationaal-socialisme heeft met dit alles 
zichzelf en Duitschland in de oogen van de buitenwereld op onherstelbare 
wijze verlaagd. […] De machthebbers in het Derde Rijk ontketenden een 
pogrom waarvan we meenden dat slechts de Middeleeuwen het monopolie 
bezaten. […] Dat het een spontane uiting van volkswoede betrof is volkomen 
bezijden de waarheid." Daarna pas volgde een verslag van de gebeurtenissen. 
Het Leeuwarder Nieuwsblad veroordeelde zowel het optreden van de 
nationaalsocialistische overheid als de excessen. 

In het geval van de 'Kristalnacht' is de eerdergenoemde tweedeling binnen 
het cluster van onafhankelijke dagbladen wel enigszins zichtbaar. De Telegraaf 
en het Nieuwsblad van het Noorden keurden het geweld als zodanig af, maar 
waren vaag over de verantwoordelijkheid daarvoor. De twee andere 
onafhankelijke kranten veroordeelden ook de rol van de overheid in het anti-
Joodse geweld. Ter vergelijking volgt weer de berichtgeving in enkele bladen 
uit andere clusters. 

 

80  Leeuwarder Nieuwsblad, 10-11-1938, 2 en 5. 
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Kennelijk waren de berichten over de acties tegen de Joden in de vroege 
ochtend van 10 november nog nauwelijks tot het Algemeen Handelsblad 
doorgedrongen. Alleen op pagina 2 stond een klein bericht over betogingen 
in Dessau.81 In de avondeditie was het wel voorpaginanieuws.82 Al in de kop 
werd duidelijk wat het hoofdthema van de berichtgeving was: dat het ging om 
een georganiseerde actie. De correspondent in Berlijn vond dat de Duitse 
persbureaus de zaken te sober weergaven. Volgens zijn eigen waarneming was 
er sprake van verwoesting en plundering van Joodse bedrijven, waarbij de 
"overgroote meerderheid van het publiek […] onmiddellijk een dreigende 
houding" aannam wanneer er kritiek geuit werd. De volgende dag werd in 
dezelfde trant verder gegaan.83 De toon was afkeurend, zowel over de 
gebeurtenissen als over de houding van de overheid.84 De correspondent 
deed met de berichtgeving zijn "droeve plicht."  

In de avondeditie van 11 november gaf het Algemeen Handelsblad zijn mening 
al op de voorpagina weer.85 De koppen luidden: 'Een der zwartste bladzijden 
in de geschiedenis van het Derde Rijk', 'Duitsche pers maakt zich van de 
gebeurtenissen van gisteren af met eenige korte, volkomen met de feiten in 
strijd zijnde berichten. — Blijkbaar schaamt men zich toch over het 
gebeurde'. Ook nu werd er weer op gewezen dat het "zonder eenigen twijfel 
[ging om een] van hooger hand georganiseerde „spontane uiting van volks-
woede”." Een opvallend detail in het artikel was dat er ook in negatieve zin 
over de communisten werd gesproken.86 Elders was de redactie in verband 
met de gebeurtenissen uiterst somber over het peil der Westersche bescha-
ving en werd het geweld tegen de Joden op basis van het gelijkheidsbeginsel 
veroordeeld. Uit dat laatste blijkt dat het nog niet tot deze liberale krant was 
doorgedrongen dat dit verlichtingsideaal in nazi-Duitsland al jaren eerder ter 
zijde was geschoven. Het Algemeen Handelsblad veroordeelde zowel de acties 
als de houding van de Duitse overheid op principiële liberale gronden. 

 

81  Algemeen Handelsblad, 10-11-1938 ochtend, 2. 
82  Algemeen Handelsblad, 10-11-1938 avond, 1 en 5.  
83  Algemeen Handelsblad, 11-11-1938 ochtend, 1 en 6. 
84  Het bevel van Göbbels (sic.) dat de vernielingen nu moesten stoppen werd door de 

redactie vertaald met: „Wij hebben dit alles geduld, maar nu moet het ook uit zijn. 
Verder zullen wij er zelf voor zorgen." 

85  Algemeen Handelsblad, 11-11-1938 avond, 1, 3 en 5. 
86  De acties werden uitgevoerd door de SA, "die haar taak uitvoerden op een wijze, die 

er aan herinnerde dat ten slotte de aloude S.A. kort vóór en na 1933 voor een niet 
gering deel uit de gelederen der communisten is aangevuld." 
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De reacties in De Tijd waren beknopter dan in de eerdergenoemde kranten.87 
In eerste instantie beperkte het dagblad zich tot een neutraal verslag dat 
kennelijk was gebaseerd op de teksten van de Duitse persbureaus, want er 
werd onder andere gemeld dat er nergens werd geplunderd. In de och-
tendkrant van 11 november oordeelde de krant veel negatiever en was er 
sprake van "schandelijke toonelen" en uiterst heftige antisemitische demon-
straties.88 In de avondkrant werd op de voorpagina veel aandacht besteed aan 
de berichten in de buitenlandse pers. Hieruit bleek dat die de gebeurtenissen 
veel scherper veroordeelde dan in de meeste Nederlandse kranten het geval 
was. In het buitenland werd erover geschreven in termen van afgrijzen, 
beestachtigheid, collectieve schaamte, afschuw bij beschaafde menschen.89 De 
Tijd oordeelde matig negatief over het antisemitische geweld, maar schreef 
niet over de rol van de overheid. 

De Banier plaatste op 10 november op de voorpagina alleen een neutraal 
berichtje dat er "relletjes tegen joden in Duitschland" waren.90 Op de pagina 
met het laatste nieuws was echter sprake van "felle Jodenhaat" en berichten 
over brandende synagogen. De volgende dag was er zowel in de kop als in de 
vetgedrukte inleiding op de voorpagina sprake van afschuw ("Vreeselijke 
tooneelen van verwoesting en ellende") en afkeuring ("een ware orgie van 
Jodenhaat").91 Het misprijzen werd nog versterkt door de mededeling dat de 
politie de hele dag zonder ingrijpen had toegekeken. De Banier was negatief 
over het antisemitische geweld, maar beperkte zich in de kritiek op de Duitse 
overheid tot de passiviteit van de politie. 

Het Zaans Volksblad gaf zijn mening duidelijk met de kop bij het hoofdar-
tikel op 11 november: "Plundering en brandstichting in het hele Duitse Rijk", 
met als ironische onderkop "Nazicultuur viert haar schoonste triomfen."92 De 

 

87  In de ochtendeditie van 10-11-1938 stond niets over de gebeurtenissen. De avond-
editie beperkte zich tot slechts een kolom. Op 11-11-1938 was er in de ochtend een 
iets groter artikel op de voorpagina en kleinere berichten elders, in de avondeditie nog 
geen hele kolom op de voorpagina.  

88  De Tijd, 11-11-1938 ochtend, 1 en 4. 
89  De Tijd, 11-11-1938 avond, voorpagina. Het verschil tussen de buitenlandse en de 

Nederlandse pers zou te maken kunnen hebben met de verzoeken van de overheid 
aan de pers om terughoudend te zijn in hun berichtgeving over het Derde Rijk. 
Gijsenbergh, Persvrijheid in het interbellum, 33. 

90  De Banier, 10-11-1938, 1 en 6. 
91  De Banier, 11-11-1938, voorpagina. 
92  Zaans Volksblad, 11-11-1938, voorpagina. In zowel de kop als de tekst maakte de 

krant gebruik van ironie om zijn afkeuring duidelijk te maken. 
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mening over het optreden van de Duitse overheid werd duidelijk gemaakt 
met de kop boven een ernaast staand artikel (figuur 7.2). 

 

Figuur 7.2 Kop op de voorpagina van het Zaans Volksblad 

Het Volksdagblad bracht op 10 november geen nieuws over actuele acties 
tegen de joden in Duitsland. Wel schreef de krant "de Duitse Goebbels-
bladen schreeuwen eensgezind in koor, dat de aanslag [in Parijs] gewroken 
moet worden. Gewroken op wie? Natuurlijk op de arme vervolgde Poolse 
Joden in Duitsland zelf."93 Op dezelfde pagina stond, toevallig of niet, het 
eerste deel van een beschouwend artikel over 'het Joodse vraagstuk en het 
anti-semitisme' van de hand van F. Furnberg. Aan de onderkop te oordelen 
was diens conclusie dat "het anti-semitisme [...] immer gebruikt [werd] in de 
strijd tegen vooruitgang." De volgende dag wond de redactie geen doekjes 
om zijn mening over "de nazi-furie die over Duitsland" geraasd was. In het 
voorpagina-artikel ging het niet alleen over de schade aan ruiten, want volgens 
Het Volksdagblad werden "duizenden mensen van have en goed beroofd, uit 
hun woningen gesleept, mishandeld en naar het concentratiekamp gevoerd 
[…]" De verantwoordelijkheid voor de acties van de "verdierlijkte S. A.-
lieden" lag uitsluitend bij de overheid, want "alle buitenlandse corres-
pondenten in Duitsland, [waren] het erover eens dat de brede massa van het 
Duitse Volk aan deze door zijn leiders bevolen pogroms, geen deel heeft." 
Het Volksdagblad veroordeelde het antisemitische geweld en stelde uitsluitend 
de overheid verantwoordelijk.  

Het Nationale Dagblad kopte midden op de voorpagina van 10 november 
'Synagoges branden in Duitschland', 'De dood van von Rath had heftige 
volkswoede ten gevolge'.94 De toon werd gezet door het begin van de inlei-
ding van het artikel, waarin verwezen werd naar de aanleiding: "den laffen 
aanslag door den Jood Grymszpan." In de tekst volgde een neutraal verslag 
van de gebeurtenissen. Op pagina 4 werd met een grote kop nogmaals ver-
wezen naar "De laffe moord". In dat artikel was vooral aandacht voor het 
slachtoffer van de aanslag. Over de anti-Joodse rellen in München werd 

 

93  Het Volksdagblad, 10-11-1938, 3. 
94  Het Nationale Dagblad, 10-11-1938, 1 en 4. 
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gemeld dat het inslaan van de ruiten bij Joden "door een geestdriftige menigte 
werd gadegeslagen."  

Een dag later stond er op de voorpagina een opmerkelijk artikel over 'het 
Joodsche vraagstuk'.95 Hierin werd gerefereerd aan de aanval op de Joden een 
dag eerder en werd het standpunt van de NSB inzake het Jodenvraagstuk 
nogmaals duidelijk gesteld: zolang er geen oplossing gevonden is om het 
Joodse volk elders te herenigen, "heeft ieder ander volk den zedelijken plicht 
om een deel van het Joodsche volk te herbergen, wanneer de Joden zelf dit 
niet onmogelijk maken." De krant schreef tevens dat de leiding van een 
autoritair geregeerde staat zich niet kan verschuilen achter het gegeven dat de 
massa niet te bedwingen zou zijn. Op pagina 5 volgde het nieuws dat de 
'demonstraties' (sic.) na een bekendmaking van Goebbels ophielden en dat 
de gebeurtenissen door de Engelse pers scherp veroordeeld werden. Het 
oordeel van Het Nationale Dagblad was tweeslachtig. Enerzijds werd de inac-
tiviteit van de Duitse overheid veroordeeld, anderzijds werd herhaaldelijk 
verwezen naar de 'laffe' moordaanslag als aanleiding, alsof die een dergelijke 
reactie zou kunnen billijken. 

Alle in het kader van deze casestudy onderzochte dagbladen veroordeelden 
het geweld tegen de Joden, maar ze verschilden in hun oordeel over de ver-
antwoordelijkheid ervoor. Wat deze twee casestudies laten zien, is dat ver-
schillen tussen clusters en dagbladen niet alleen het gevolg waren van de 
heersende religieuze en politieke lijnen van de groep waartoe ze behoorden. 
Ook de gebeurtenis zelf had invloed op die verschillen. Het meest in het oog 
springende voorbeeld is Het Leeuwarder Nieuwsblad dat over het optreden van 
de nazi's in de Nacht van de Lange Messen gematigd positief was, maar 
negatief in het geval van de Kristalnacht. Ook de twee andere casestudies 
laten zien dat het oordeel van de dagbladen in het geval van een specifieke 
gebeurtenis kan afwijken van de algemene patronen die elders in dit hoofd-
stuk beschreven worden.96 Om algemene patronen te ontdekken moeten 
grotere aantallen willekeurig geselecteerde artikelen geanalyseerd worden. 

Wat de hier behandelde voorbeelden verder aan het licht brengen is dat de 
Kristalnacht weliswaar sterker in het collectief geheugen is verankerd dan de 
'Nacht van de Lange Messen', maar dat er in de contemporaine kranten 
aanzienlijk meer aandacht was voor het laatste onderwerp. Dit komt waar-

 

95  Het Nationale Dagblad, 11-11-1938, 1 en 5. 
96  Casestudy oven de Radenrepubliek in Hongarije (§ 2.2.4) en over de Spaanse Burger-

oorlog (§ 4.4). 
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schijnlijk omdat men de 'Kristalnacht' achteraf vooral is gaan zien als een 
voorbode van de Holocaust.97  

7.4 Overeenkomsten en verschillen tussen de dagbladen  

De dagbladen verschilden onderling niet alleen in hun oordeel over het 
communisme en het fascisme. Ze onderscheidden zich ook in opmaak, het 
gebruik van afbeeldingen en de gemiddelde lengte van de artikelen. Een voor 
dit onderzoek belangrijk verschil was de oplage waarin de dagbladen 
verschenen. Het is bekend dat de aantallen waarin de kranten verschenen 
sterk uiteenliepen. 98 Daarmee verschilde ook de inwerking die de dagbladen 
op het lezerspubliek had. In kwantitatieve onderzoek is met de verschillen in 
oplage geen rekening gehouden. Ten eerste omdat het zich niet richtte op de 
impact op het publiek, maar op het sentiment. Een tweede reden is dat er 
geen betrouwbare gegevens over de oplagen, die ook nog eens per jaar 
aanzienlijk konden wisselen, te vinden zijn.99  

7.4.1 De sociaaldemocratische dagbladen  

Het Volk en Voorwaarts, de twee dagbladen van dit cluster, verschilden niet in 
hun oordeel over het fascisme. Beide bladen wezen het fascisme sterker af 
dan het communisme, maar Voorwaarts schreef minder vaak over het 
communisme zonder een oordeel te geven dan Het Volk. Voorwaarts was 
daarmee explicieter in het afwijzen van het communisme.100 De verschillen 
tussen de twee kranten worden nog duidelijker wanneer naar de bijvangst 
gekeken wordt.101 Het Volk had veel meer dan Voorwaarts de neiging om geen 
oordeel over het communisme te geven in artikelen die primair over fascisme 

 

97  Gilbert doet dit door het laatste hoofdstuk in zijn boek over de Kristalnacht 'Last 
steps to Destruction' te noemen. Hij maakt echter niet aannemelijk dat er een be-
leidsmatige continuïteit was tussen de rol van de overheid tijdens de Kristalnacht en 
de Wannseeconferentie. Martin Gilbert, Kristallnacht, 229 en 252. 

98  Schuursma, Jaren van opgang, 209. 
99  Prof. Van Vree bevestigde mijn veronderstelling dat dagbladuitgevers geen betrouw-

bare cijfers over de oplagen gaven. Frank Harbers vermeldt in zijn recente studie de 
van maar tien dagbladen de oplagecijfers. Slechts zes daarvan zijn in dit onderzoek 
betrokken. Harbers, 'Naar een massapers', tabel 4.1, 135.  

100  De verschillen voor 'positief' en 'negatief' waren niet significant. 
101  Bijvangst ontstaat wanneer in een artikel dat voornamelijk betrekking heeft op een 

van de stromingen in de andere stroming genoemd wordt, zonder dat daarover een 
oordeel wordt uitgesproken. Er is alleen bijvangst in artikelen die zowel over com-
munisme als fascisme gaan. De mate waarin er bijvangst voorkomt zegt iets over de 
geneigdheid om inderdaad neutraal te blijven over een stroming die niet het hoofdon-
derwerp is. 
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gingen (Het Volk 53%, Voorwaarts 22%). Voorwaarts was over het 
communisme meer uitgesproken dan Het Volk. Het vlakke karakter dat aan 
Het Volk werd toegeschreven kwam sterker tot uiting wanneer het over 
communisme ging dan in artikelen over fascisme.102  

Deze neiging om geen oordeel te geven is opmerkelijk, omdat Het Volk het 
partijblad van de SDAP was. Van een dergelijke principieel partijdige krant 
zou men verwachten dat er over de twee belangrijkste politieke tegenstanders 
(communisten en fascisten) een ongeveer gelijk negatief oordeel geveld zou 
worden. Dat is zeker niet het geval; artikelen over het fascisme hadden 'maar' 
in 50% van de gevallen een negatief sentiment. Voor het fascisme was dat 
78%.103 Het is de vraag of de status van partijkrant inderdaad het aan Het Volk 
toegeschreven saaie, kille karakter kan verklaren.104 De Tribune was ook een 
partijblad maar was uitgesprokener dan Voorwaarts en wist die krant in 
'rumoerigheid' en 'platvloersheid' zeker te verslaan.  

Al met al moet niet vergeten worden dat beide onderzochte sociaaldemo-
cratische dagbladen overwegend negatief waren over de communisten. Ook 
Het Volk schuwde daarbij stevige taal niet en vooral in de eerste jaren van het 
interbellum was er sprake van oud zeer.105 Of Het Volk als landelijke krant 
groter of kleiner was dan Voorwaarts is onduidelijk.106 Wel had Het Volk vanaf 
1927 zowel een ochtend- als een avondeditie.  

7.4.2 De Rooms-katholieke dagbladen  

Over het algemeen oordeelden de katholieke bladen negatiever over het 
communisme dan over het fascisme.107 De redenen daarvoor zijn in het 
voorafgaande beschreven. Er waren echter zowel voor communisme als voor 
fascisme verschillen tussen sommige van de katholieke dagbladen.  

De Limburger Koerier onderscheidde zich van de overige onderzochte 
katholieke kranten door een sterk negatief sentiment ten aanzien van het 

 

102  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 80. 
103  Dat verschil kwam vrijwel geheel voor rekening van een tegenovergesteld verschil in 

'onbepaald' (e-bijlage § 5.1.10 grafiek 5.1.75). 
104  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 80. 
105  § 6.3.2. 
106  Volgens Van Vree had Het Volk bijna 83.000 abonnees en Voorwaarts iets meer dan 

55.000. Daarbij wordt specifiek vermeld dat de kopbladen van Het Volk niet zijn 
meegerekend. Van de Plasse vermeldt echter voor 1937 als oplagecijfers: Het Volk 
51.950 en Voorwaarts 54.140. Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 358 en 360. 
Van de Plasse en Verbei, Kroniek van de Nederlandse dagbladpers, 193. 

107  e-Bijlage §5.1.5, grafiek 5.1.63. 



280 

communisme. Artikelen die daarop betrekking hadden waren in bijna 83% 
van de gevallen negatief.108 De krant deed dit vooral vanuit een conservatief 
katholicisme.109 De krant zag in het communisme een groter gevaar dan in 
het nationaalsocialisme, want "het communisme [is] de grootste vijand […] 
van de Kerk"110 De Limburger Koerier toonde zo nu en dan wel begrip voor de 
noden van de arbeider maar de oplossingen moesten zelfs voor het verre 
Limburg uit Den Haag komen.111 De krant had kennelijk een open oog voor 
de noden van de arbeiders en de kleine middenstand. Dat is misschien een 
verklaring voor de nuances die de krant soms aanbracht tegen een te radicale 
afwijzing van de sociale aspecten van het nationaalsocialisme.112  

 

Figuur 7.3 Kop uit de Limburger Koerier 

Net als bij de andere katholieke kranten werd het nationaalsocialisme afge-
wezen op religieuze gronden. Het was "een terugval naar het antiek-
heidendom" en de nazi's belaagden het katholieke geloof in Duitsland.113 Uit 

 

108  e-Bijlage § 5.1.10, grafiek 5.1.76. 
109  Een artikel met als titel 'De waarheid breekt zich toch baan...' begint met " Wie her-

innert zich nog het spectakel, dat heel de liberale, socialistische en maçonnieke pers 
van Europa gemaakt heeft, toen de Spaansche regering den communist, zedenbeder-
ver en revolutionair Ferrer […] deed fusilleeren." Limburger Koerier, 21-02-1922, voor-
pagina. Alleen het katholieke geloof redt de mens en brengt vrede. Limburger Koerier, 
14-11-1933, 7. 

110  Limburger Koerier, 04-08-1936, 2. Het betreft een uit een andere krant overgenomen 
bericht. 

111  De ellende drijft de arbeiders in de armen van het communisme. Limburger Koerier, 
05-12-1922, 3. 

112  Limburger Koerier, 05-10-1933, voorpagina. Het artikel is van de hand van Wouter 
Lutkie. Limburger Koerier, 06-12-1936, 5. Het betreft een bericht dat uit een tijdschrift is 
overgenomen. 

113  Limburger Koerier, 05-10-1933, voorpagina en 10-05-1935, voorpagina. 
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sommige berichten blijkt echter dat men in Zuid-Limburg al in 1933 ook 
daadwerkelijk last had van de nationaalsocialistische aanhang (figuur 7.3).114  

De Tijd oordeelde juist iets milder over het communisme dan de overige 
onderzochte katholieke bladen en was daarmee in dat opzicht de tegenhanger 
van de Limburger Koerier. In deze krant was 'maar' 70% van de artikelen over 
het communisme negatief.115 Dat is opmerkelijk, omdat uit veel artikelen 
bleek dat dit landelijke dagblad sterk katholiek georiënteerd was en zich daarin 
onderscheidde van de veel grotere concurrent De Maasbode.116 De Tijd gold 
lange tijd als "het hoofdorgaan van de katholieken in Nederland" en richtte 
zich daarbij op de belezen abonnee.117 Het was "geen populair volksblad, 
daarvoor was de toon te gereserveerd, te academisch welhaast."118 Deze 
gerichtheid op het meer ontwikkelde deel van de katholieken was terug te 
vinden in de manier waarop het blad communisme en fascisme veroordeelde. 
Zo plaatste de krant de volledige tekst van de tegen het communisme gerichte 
encycliek „DIVINI REDEMPTORS” in afleveringen op de voorpagina.119 Dat 
was geen tekst die voor de laagopgeleide abonnee makkelijk te begrijpen was. 
In dit geval sprak de tekst voor zich en was het geen probleem dat de redactie 
het oordeel aan de lezer overliet.  

Soms was dat anders. In een artikel onder de kop "S.A.-leider over den 
godsdienst" werd alleen het standpunt van de SA-leider Grohé weergege-
ven.120 Een goed opgeleide en rechtgeaarde en katholieke lezer zou bij de 
uitspraak "dat Godsdienst geen doel op zichzelf is, doch evenals staat en partij 
alleen het volk en zijn welzijn moet dienen" misschien afkeurend de 
wenkbrauwen fronsen, maar voor veel lezers zal dit een positief standpunt 
zijn geweest. Het is twijfelachtig dat de redactie van De Tijd dat sentiment 

 

114  Limburger Koerier, 25-06-1933, voorpagina. Het Vaderland vond dit bericht belangrijk 
genoeg om er de volgende dag uitgebreid aandacht aan te besteden. Het Vaderland,  
26-06-1933 ochtend, 5. 

115  e-Bijlage § 5.1.10, grafiek 5.1.76. 
116  De Maasbode had bijna vijfmaal zo veel abonnees en was minder volgzaam aan kerk en 

partij. Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 358 en 151. In een poging de krant 
aantrekkelijker te maken besloot men "nog meer aandacht te besteden aan hetgeen 
katholiek Nederland beleefde en beroerde." Nic Schrama, Dagblad De Tijd, 1845-1974 
(Nijmegen 1996) 218. Toen er in 1931 sprake was van een overname door De 
Maasbode stak er een storm van verontwaardiging op, omdat De Tijd werd gezien als 
het symbool van de katholieke herleving. Ibidem, 153. 

117  Nieuwe Tilburgsche Courant, 02-06-1931. 
118  Algemeen Handelsblad, 02-06-1931 avond, voorpagina. 
119  De Tijd, 19-03-1937avond, voorpagina en 20-03-1937 avond, voorpagina. 
120  De Tijd, 20-04-1937ochtend, voorpagina. 
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wilde uitstralen, omdat die het nationaalsocialisme vaak op katholieke gron-
den veroordeelde.121 Er zijn meer van dit soort voorbeelden waarbij zelfs op 
de voorpagina in feite alleen het bericht van een persbureau werd geplaatst 
en het aan de lezer werd overgelaten zich een oordeel te vormen.122  

De observatie van Schrama dat De Tijd bij de opkomst van het fascisme een 
kritische houding aannam, klopt met de uitkomsten van dit onderzoek.123 
Maar de krant onderscheidde zich daarin nauwelijks van de andere katholieke 
bladen en slechts weinig van de algemene stemming in de pers. De afwijzing 
van het nationaalsocialisme was soms wat halfslachtig. Zo werd er geen 
oordeel gegeven over de machtsovername door de nazi's in Duitsland, maar 
reageerde de krant negatief toen dat ook ongunstige gevolgen had voor de 
katholieken daar.124 

Het Limburgsch Dagblad onderscheidde zich niet van de andere katholieke 
bladen in zijn oordeel over communisme en fascisme. In de derde jaargang 
schreef de directie dat het blad gericht was op "het algemeen belang der 
Mijnstreek en Katholieke belang der bevolking."125 Er zijn twee redenen om 
te betwijfelen dat met 'bevolking' de kompels en andere arbeiders werden 
bedoeld. De krant bracht meer dan de andere onderzochte katholieke bladen 
nieuws uit het buitenland en het taalgebruik was niet geschikt voor 
laagopgeleiden.126 Aangezien het verzorgingsgebied van deze krant aan 
Duitsland grensde, is het niet vreemd dat de berichten uit het buitenland 

 

121  De Tijd, 2016-05-1936 ochtend, 9. Het nationaalsocialisme werd veroordeeld omdat 
het zichzelf ziet als een wereldbeschouwing. Bovendien verliest de kerk in de totali-
taire nazistaat zijn propagandamogelijkheden daardoor de belangstelling ervoor af-
neemt. 

122  O.a.: De Tijd, 25-10-1932 ochtend, voorpagina, een neutraal artikel over het propa-
gandabudget van de Komintern; De Tijd, 02-04-1937 avond, voorpagina: een neutraal 
artikel over de NSB. Voor een oordeel over de NSB moest de lezer naar het artikel 
ernaast kijken. 

123  Schrama, Dagblad De Tijd, 278. 
124  De Tijd, 22-03-1933 ochtend, voorpagina; 02-05-1933 ochtend, voorpagina; 22-10-

1933 ochtend, voorpagina. 
125  Limburgsch Dagblad, 21-09-1920, voorpagina. 
126  Ruim 78% van de artikelen had betrekking op het buitenland. Ter vergelijking: bij de 

concurrent Limburger Koerier was dat minder dan 66%.  
Ik kan me niet voorstellen dat woorden als 'neo-paganisme' of 'rechtspleging' tot het 
dagelijkse vocabulaire van de gemiddelde arbeider behoorden. Beide termen kwamen 
voor in een kop op de voorpagina. Limburgsch Dagblad, 31-07-1934, voorpagina en  
25-08-1934, voorpagina. 
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vooral dat land betroffen. Dit gold sterker voor artikelen over fascisme dan 
over communisme.127  

De afwijzing van het nationaalsocialisme hing wel samen met de katholieke 
signatuur, maar niet met de katholieke leer. De opkomst van de nazi's in het 
buurland werd vooral verafschuwd in verband met de beknotting van de 
vrijheden en de macht van de Katholieke Kerk. In 1935 werd de situatie in 
Duitsland voornamelijk voorgesteld als een strijd tussen staat en kerk. Op 28 
augustus1935 kopte het voorpagina-artikel: "Godsdienststrijd in Duitsland". 
Het artikel eindigt met "ziedaar naast zooveel andere euveldaden, het ergste, 
het weerzinwekkendste misdrijf van het Nationaal-Socialisme, waarvoor God 
de Heer ons vaderland behoede tot in lengte van dagen!". De misdaad die het 
betrof was de schending van het biechtgeheim. Euveldaden van de nazi's 
tegen joden en communisten bleven veelal onbesproken. 

De Nieuwe Tilburgsche Courant valt op door zijn in positieve zin afwij-
kende oordeel over het fascisme.128 Deze krant schreef van alle onderzochte 
dagbladen het vaakst positief over het fascisme. Anton Arts, eigenaar en 
hoofdredacteur van de Nieuwe Tilburgsche Courant, had veel sympathie voor het 
Italiaanse fascisme.129 Hij had een nauwe band met de fascistische publicist 
en priester Wouter Lutkie, die als medewerker aan de Nieuwe Tilburgsche 
Courant verbonden was.130 Omgekeerd zette Arts zich in voor het door Lutkie 
opgezette fascistische tijdschrift Aristo-.131 De voorkeur die Arts had voor het 
Italiaans fascisme is duidelijk af te lezen aan de inhoud van zijn krant. 
Artikelen over het fascisme in Italië waren in 30% van de gevallen positief; 
wanneer het over Duitsland ging was dit maar 17,5%. Overigens was ook zijn 
conservatief katholieke opvatting duidelijk in de krant terug te vinden. Ook 
daarin vonden Arts en Lutkie elkaar. Lutkie schreef regelmatig stichtelijke 
teksten in de Nieuwe Tilburgsche Courant, die de indruk gaven dat hij het liefst 

 

127  In het Limburgsch Dagblad had bijna 33% van de artikelen over fascisme betrekking op 
Duitsland. Voor artikelen over communisme was dat 23,5% en scoorde de Nieuwe 
Tilburgsche Courant iets hoger. 

128  e-bijlage § 5.1.10, grafiek 5.1.77. 
129  Nelleke Huisman, Wouter Lutkie : een katholiek priester als prediker van het fascisme, docto-

raalscriptie (Amsterdam 1981) 47. Wouter Lutkie was een neef van mijn grootvader. 
130  Ibidem, 56. Lutkie schreef meestal stichtelijke overdenkingen. Slechts een enkele keer 

had een artikel betrekking op het fascisme. Alhoewel ambteloos priester, stond hij 
nog wel onder het gezag van het episcopaat en mocht hij publiekelijk geen politieke 
doelen nastreven. 

131  Ibidem, 64. 
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terug wilde naar de situatie van voor de Franse Revolutie. Vooral aan het 
begin van het interbellum was de krant onverholen antisemitisch.132 

Het Centrum was fel in de bewoordingen waarmee het communisme werd 
afgewezen en schuwde daarbij het sensationele niet.133 De krant leek een soort 
propaganda tegen het communisme te voeren, waarbij de toon belangrijker 
leek te zijn dan de waarheid. Op 4 februari 1921 verscheen er in de rubriek 
"Telegrammen' maar één bericht onder de kop "De verraders".134 Het zou 
om een door De Tribune geplaatst telegram gaan over onenigheid binnen de 
communistische internationale. Het merkwaardige is dat ik het betreffende 
telegram niet heb kunnen terugvinden, alhoewel alle edities van De Tribune uit 
die periode gedigitaliseerd zijn. Buiten De Tijd was er geen enkel dagblad dat 
over deze kwestie schreef. Het sterke negatieve oordeel in de kop werd niet 
helemaal door de tekst gerechtvaardigd.  

Een maand later plaatste Het Centrum in de rubriek 'Buitenland' een bericht 
dat was overgenomen uit de Nieuwe Provinciale Groninger Courant.135 Of dit 
bericht inderdaad uit dit regionale antirevolutionaire dagblad afkomstig was 
heb ik niet kunnen nagaan. Ook ditmaal werd er over de inhoud, een com-
munistische rederij met de naam 'De coöperatie Garibaldi', in geen enkel 
ander gedigitaliseerde blad gerept. Het was een verhaal met levendige dialo-
gen, wat voor de rubriek 'Buitenland' merkwaardig is en het is nauwelijks 
voorstelbaar dat veel lezers de gebeurtenissen voor waar gehouden zullen 
hebben. Wel werden de communisten stevig in hun hemd gezet. Werd Het 
Centrum bij de neus genomen of werden de lezers van deze krant bedot?  

Dat de toon met betrekking tot de fascisten minder opvallend was, komt 
waarschijnlijk doordat de edities van Het Centrum uit de tweede helft van het 
interbellum niet gedigitaliseerd zijn. Juist in die periode werden de katholieke 
kranten negatiever over het nationaalsocialisme. Het Centrum was redactioneel 
niet erg sterk. Dat vond de buitenlandredactie van de krant zelf ook. Die hield 
in de rubriek 'Buitenland' een pleidooi voor meer lijn en minder korte 
berichtjes, want "de bekorting dient niet in den vorm, ze dient in den inhoud 
te worden gevonden."136 Dat was makkelijker gezegd dan gedaan want het 

 

132  Zie o.a.: Nieuwe Tilburgsche Courant, 13-08-1921, 5 en 04-10-1921, 7. 
133  Een goed voorbeeld is een artikel onder de kop 'DE TRAGEDIE DER ROMANOFS'. Het 

is een achtergrondverhaal zonder enige actualiteitswaarde, maar wel zeer negatief over 
de daden van de communisten. 
Het Centrum, 24-01-1921, 5. 

134  Het Centrum, 04-02-1921, 3. 
135  Het Centrum, 04-03-1921, 5. 
136  Het Centrum, 12-07-1921, 5. 
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bericht dat volgde was een litanie van korte feitjes die wel door tussenzinnen 
aan elkaar werden verbonden, maar waarin geen rode draad te ontdekken was. 
Dat het in een regionaal dagblad ook anders kon bewees bijvoorbeeld de 
buitenlandredactie van de Leeuwarder Courant .137  

In alle onderzochte katholieke dagbladen kwam het op zichzelf gerichte en 
naar buiten toe monolithische karakter van de katholieke gemeenschap tot 
uitdrukking.138 Zowel Van Lieshout als Engelman hebben het in dit verband 
over 'de zelfgenoegzaamheid' van de katholieke pers.139 Ik vraag me echter af 
of 'zelfgenoegzaamheid', wat een negatieve connotatie heeft, het juiste woord 
is. Het is voor de hand liggend dat een blad dat tot een bepaalde stroming 
behoort, die ideologie onderschrijft, prijst en verdedigt. De bladen van de 
andere ideologische clusters deden dat in meer of mindere mate ook en dat 
gold zeker voor de communistische kranten.  

Vaak ging het vaste geloof in de katholieke overtuiging echter samen met een 
lijdzaam flegma. Een houding van 'als we maar geloven komt alles vanzelf 
goed'.140 In de communistische en sociaaldemocratische bladen werd juist 
opgeroepen tot actieve politieke en maatschappelijke betrokkenheid. In de 
weinige edities van het NSB-blad Het Nationale Dagblad die onderzocht zijn 
was eenzelfde strijdbare houding terug te vinden. De oorzaak van dit flegma 
moet mijns inziens niet in de organisatie van de katholieke pers maar in de 
katholieke leer gezocht worden.141 Alle katholieke dagbladen hadden een 
censor die erop toezag dat de krant niets zou verkondigen dat in strijd was 
met de katholieke geloofs- en zedenleer.142 Maar anders dan in de periode van 
vóór de Eerste Wereldoorlog hadden deze bladen leken als hoofdredacteur. 
Het is daarom niet erg aannemelijk dat de censor de oorzaak was van dit in 

 

137  Zie ook § 7.4.4. 
138  O.a. Schuursma, Jaren van opgang, 138. 
139  G. van Lieshout, Ben je 60 : uitgave ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Katholieke 

Nederlandse Journalisten Kring (Amsterdam 1962) 43. J. Engelman, 'De Katholieke 
jongeren, Nolens en het fascisme', Raam : literair maandblad (1966) afl. 26, 26-43, 30. 

140  Het in noot 107 genoemde artikel eindigt met: "Het mysterie der Verlossing [...] biedt 
ons een waarborg, dat het wereldprogram der godloozen niet meer is dan een nachte-
lijk duister, dat in Rusland, zoowel als in de geheele wereld, gevolgd zal worden door 
een nieuwen dageraad, door een nieuwe uitstraling van het Gods Rijk, van Zijn 
Koninkrijk, van Zijn kerk." Limburger Koerier, 21-02-1922, voorpagina. 

141  Uit de 'Katechismus' die alle katholieken kenden, leerde men dat de katholiek met 
zekerheid wist wat hij moest geloven door de H. Kerk. 'Katechismus ten gebruike van 
de Nederlandse Bisdommen voorgeschreven voor het Bisdom van Rotterdam' 
(Haarlem 1956) 71. 

142  Servé Overhof, De krant in Zuid-Limburg (Maastricht 1995) 40. 
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de katholieke kranten zo opvallend aanwezige naar binnen gekeerde 
perspectief. Kennelijk was de pers in dit geval inderdaad een spiegel van de 
onder katholieken heersende opinie.  

Deze houding beperkte zich dan ook niet tot de journalisten, maar was ook 
bij politici terug te vinden. Mr. dr. P. J. Witteman merkte tijdens een bijeen-
komst van de Amsterdamse RKSP-kieskring op: "De critiek tot nu toe op dit 
ontwerp-program geleverd, ook van andersdenkende zijde, is zeer gunstig 
geweest en dat kan ook wel niet anders, omdat het gebaseerd is op de leer van 
de Katholieke Kerk."143 Dit suggereert dat andersdenkenden, niet-katholieken 
dus, hun kritiek zouden baseren op de leer van de kerk, ofwel dat die leer 
universeel gezien moet worden. Deze zienswijze had ook invloed op het 
oordeel over fascisme en communisme, wat soms leidde tot merkwaardige 
argumentaties. Een goed voorbeeld hiervan is een artikel over 'Het godloos 
Communisme als Wereldbeschouwing', waarin met een lange redenering 
werd aangetoond dat de communisten ongelijk hebben in hun afwijzing van 
de religie, omdat alleen de katholieken gelijk hebben.144 In een vastenbrief uit 
Rome werd fel uitgehaald naar de goddeloosheid en de agitatie van het 
Russische communisme. Het enige argument voor het katholicisme was dat 
het goed is en overwint.145  

Dat de katholieken zich te goed voelden voor communisme en fascisme werd 
verwoord met: "Laten wij altijd onze fiere zelfstandigheid bewaren en nooit 
vergeten, dat het rood van het Socialisme den Katholiek evenmin past als het 
bruin van het Nat. Socialisme. Dan zullen wij den veiligen weg gaan en het 
rechte spoor volgen!146 Zij hebben "den vasten bodem van een zeewaardig 
schip onder de voeten."147 Dit soort teksten waren in alle onderzochte 
katholieke dagbladen gedurende het hele interbellum te vinden.148 De in 
zichzelf gekeerde houding werd ook in eigen kring gesignaleerd en niet altijd 
positief beoordeeld. In een artikel onder de kop "Het Katholiek isolement" 
bepleitte de Sint Adelbertusvereeniging een katholieke stijl met „minder 

 

143  De Tijd, 11-01-1936, 2. 
144  Limburger Koerier, 29-05-1933, 7. 
145  Limburgsch Dagblad, 16-04-1936, 6. 
146  Limburgsch Dagblad, 26-08-1936, 5. 
147  De Tijd, 12-11-1920, voorpagina. 
148  Andere voorbeelden zijn: Het Centrum, 20-02-1924, 2 onder 'Plaatselijke Berichten'; 

Nieuwe Tilburgsche Courant, 14-05-1935, voorpagina onder de titel "Waarvandaan de 
verblinding en het vooroordeel?" Het artikel eindigt met: "terwijl de kern van alles in 
het christendom zelf omstoten lag." 
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polemiseeren en meer overwinnen”.149 In bedekte termen werden de nazi's 
en communisten ermee gecomplimenteerd dat ze vanuit hun ideologie 
leefden, een houding die ook voor katholieken werd aanbevolen. 

7.4.3 De Banier  

De Banier is, zoals aangegeven, in dit onderzoek de enige vertegenwoordiger 
van het protestantschristelijke cluster.150 Aanvankelijk was De Banier als 
weekblad het officiële orgaan van de Staatkundig Gereformeerde Partij 
(SGP). Vanaf 21 mei 1929 verscheen het als dagblad. In het hoofdartikel van 
het eerste nummer als dagblad zette de hoofdredacteur, dominee G.H. 
Kersten (1882-1948), die tevens partijleider was, direct de toon.151 Een dag-
blad had de mogelijkheid meer nieuws te brengen en daarmee een tegenwicht 
te vormen tegen de meer liberale (christelijke) bladen die aangehouden 
werden als nieuwsvoorziening.152 Dat was nodig, want "de godsdienst, die 
daarin tot uiting komt is al te droevig-oppervlakkig; ja stuit de een recht-
geaard belijder der waarheid tegen de borst."153  

Het nieuwe landelijke dagblad bracht inderdaad ook overzichten van het 
buitenlandse nieuws. Een voorbeeld uit 1933 maakt duidelijk wat de hoofd-
redactie bedoelde met niet-oppervlakkig nieuws en de mogelijkheid om meer 
nieuws te brengen. Het 'BUITENLANDSCH OVERZICHT' begon met een korte 
inhoudsopgave. Daarna volgde: 

Hoe jammerlijk den loop der eeuwen het groote beginsel der Reformatie, 
dat van de souvereiniteit van Gods Woord, verloochend. Hand aan hand 
met bij de revolutionaire wijsgeeren werd het mede er stelselmatig eraan 
gewerkt om het gezag van het Woord Gods te ondermijnen.154 

Deze stichtelijke inleiding, die geen betrekking had op gebeurtenissen in het 
buitenland, nam uiteindelijk net iets minder dan de helft van het hele artikel 
in beslag. De Banier onderscheidde zich in zijn oordeel over communisme niet 
van de liberale en de onafhankelijke dagbladen en in het oordeel over het 

 

149  De Tijd, 12-08-1937 avond, 5. 
150  Zie over de beperkingen voor de uitkomsten van het onderzoek § 7.1. 
151  B. van der Ros, 'De groote stap is gedaan, "De Banier" verschijnt als dagblad", in B. 

van der Ros ed., Geschiedenis van de Christelijke dagbladpers in Nederland (Kampen 1993) 
219-236, aldaar 219. 

152  Kennelijk was de redactie van het weekblad De Banier erachter gekomen dat veel 
abonnees ook geabonneerd waren op een dagblad van een andere protestantschriste-
lijke stroming. 

153  De Banier, 21-05-1929, voorpagina. 
154  De Banier, 11-08-1933, voorpagina. 
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fascisme nauwelijks van de liberale kranten. Hierbij moet als kanttekening 
gemaakt worden dat de krant weinig aandacht had voor communisme en 
fascisme. Er zijn daardoor betrekkelijk weinig artikelen uit deze krant 
geanalyseerd, waardoor de kans dat verschillen ook statistisch significant zijn 
kleiner wordt. 

Het is om meerdere redenen spijtig dat de KB het vlaggenschip van de pro-
testantschristelijke dagbladen, De Standaard, niet gedigitaliseerd heeft.155 Het 
was niet alleen met overmacht het grootste landelijke blad van deze signatuur, 
het was ook de krant van de partij die in een belangrijk deel van het 
interbellum de premier leverde.156  

7.4.4 De liberale dagbladen  

Het cluster liberale dagbladen omvatte in dit onderzoek het grootste aantal 
dagbladtitels. Met uitzondering van Het Vaderland onderscheidden de bladen 
zich niet sterk van elkaar. Dat gold zeker voor hun oordeel over het com-
munisme dat ongeveer in de helft van de artikelen negatief beoordeeld werd. 
Slechts enkele liberale kranten schreven zo nu en dan iets positiefs over 
communisten.157 Dat Het Vaderland zich van de overige liberale dagbladen 
onderscheidde kwam vooral door het oordeel over het fascisme. Tussen 1920 
en 1930 schreef deze krant minder vaak over het fascisme zonder een oordeel 
te geven dan de overige liberale bladen. In de periode daarna oordeelde Het 
Vaderland minder vaak negatief over het fascisme dan de overige liberale 
kranten.158 Ik heb geen aanleiding kunnen vinden om de liberale kranten in 
een bepaalde volgorde de revue te laten passeren en doe dat daarom 
alfabetisch. Hiermee komt Het Vaderland, dat het meest van de overige 
liberale kranten verschilde, als laatste.  

Het Algemeen Handelsblad was het grootste liberale landelijke dagblad. 
Wordt uitsluitend gekeken naar het oordeel over communisme en fascisme, 
dan zijn er bij dit blad nauwelijks verschillen te zien met de regionale kranten 

 

155  Dit ondanks het feit dat de adviescommissie voor de digitalisering De Standaard wel 
geselecteerd had. http://kranten.kb.nl/about/Adviescommissie, [geraadpleegd 31-10-
2013, dit document is helaas niet meer online te raadplegen]. 

156  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 358; Geleijnse, Wie ogen heeft om te zien, 187. 
157  e-bijlage § 5.1.10, grafiek 5.1.78. 
158  1920-1929: Het Vaderland 39,2% 'onbepaald', overige liberale bladen 61,2%; 1930-

1939: Het Vaderland 37,1 negatief, overige bladen 46,7%. Hierbij moet vermeld 
worden dat in de groep 'overige' na 1929 de Nieuwe Rotterdamsche Courant ontbreekt, 
terwijl juist die krant vaak iets genuanceerder oordeelde. Zie ook e-bijlage § 5.1.10, 
grafiek 5.1.79. 
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Het Vaderland, De Gooi- en Eemlander en De Graafschap-bode. Al deze bladen 
wezen het fascisme minder streng af dan het communisme. Er is echter in de 
jaren na 1932 tussen het Algemeen Handelsblad en Het Vaderland een opvallend 
verschil in de aandacht voor het fascisme/nationaalsocialisme. Het Algemeen 
Handelsblad schreef minder vaak over het fascisme en leek zo nu en dan te 
twijfelen om een oordeel uit te spreken. Ik kies twee voorbeelden uit 1934 
om dit te verduidelijken. In beide gevallen gaat het om de rubriek de 
'KRONIEK VAN DEN DAG' waarin het buitenlandse nieuws werd geanalyseerd. 
Op 2 juli 1934, de dag na 'Nacht van de lange messen', werd de kroniek 
omringd door artikelen over deze zuivering in de nazitop.159 Het uiteindelijke 
oordeel over deze gewelddadige actie werd samengevat met "vooze plekken 
van een dictatoriaal regiem". De auteur had geen goed woord over voor "het 
systeem van Kadavergehorsamkeit en van uitgeschakelde openbare of 
parlementaire critiek." Dit is een stevig oordeel op basis van liberale 
principes.160 

 

Figuur 7.4 Kop van de 'Kroniek van den dag' op 2 juli 1934 

Vier maanden later was deze journalist veel minder bereid tot het geven van 
een oordeel. In de 'kroniek' van 14 november werd de positieve mening van 
generaal Smuts over de status van Duitsland als een wegwijzer vermeld, maar 
tegelijkertijd werd erop gewezen dat rechtsgelijkheid niet samen kan gaan met 
een recht dat slechts "de wil van den Leider" als norm heeft.161 De krant 
toonde twee kanten van nazi-Duitsland, maar liet het oordeel erover aan de 
lezer. In de voor Duitsland zo bepalende periode tussen 1932 en 1937 kwam 
de door de liberale pers nagestreefde terughoudendheid in het Algemeen 
Handelsblad vooral tot uiting in een verminderde aandacht voor het 
nationaalsocialisme.162 

 

159  Algemeen Handelsblad, 02-07-1937 avond, 5. De 'Nacht van de lange messen' begon in 
werkelijkheid al in de nacht van 29 op 30 juni en vond op 2 juli zijn voltooiing. 
Kershaw, Hitler, 595. 

160  Zie ook § 7.3. 
161  Algemeen Handelsblad, 14-11-1934 avond, 5. 
162  e-bijlage § 5.1.10, grafiek 5.1.80. 
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De Gooi- en Eemlander verschilde niet van de overige liberale dagbladen 
in het sentiment waarmee over communisme en fascisme geschreven werd. 
Wel schreef de krant iets minder vaak over het buitenland dan die bladen. 
Het was een echte regionale krant waarin het plaatselijke nieuws vaak letterlijk 
de voornaamste plaats op de voorpagina kreeg.163  

Ook De Graafschap-bode was vooral een streekkrant, gericht op de taal en 
de gebeurtenissen van de Achterhoeker.164 In lijn daarmee bracht deze krant 
van alle liberale dagbladen het minst vaak berichten over het buitenland.165 
De krant verschilde in zijn mening over communisme en fascisme niet van 
de andere liberale kranten, maar schreef er wel veel minder vaak over.166 Toen 
het er in 1933 om ging spannen of de nazi's in Duitsland de grootste partij 
zou worden, was de redactie negatief over de in Duitsland veel gehoorde 
mening "laat de bruinhemden het maar eens proberen want veel slechter kan 
het niet worden."167 Uit het argument voor die afwijzing bleek het liberale 
karakter van deze kleine streekkrant: "het Duitsche volk kon wel eens na 'n 
overwinning van Hitler moeten ervaren, dat het veel verloren heeft: n.l. zijn 
vrijheid van handelen."  

De Leeuwarder Courant was het meest aansprekende voorbeeld dat een 
lokale krant in kwaliteit niet onder hoeft te doen voor landelijke dagbladen. 
Deze krant liet zien dat de door Geleijnse gevreesde mindere kwaliteit van de 
berichtgeving over het buitenland niet voor alle regionale dagbladen 
opging.168 De Leeuwarder Courant schreef weliswaar iets minder vaak over het 
buitenland, maar het 'Buitenlandsch Overzicht' was overzichtelijk en prettig 

 

163  Geheel in overeenstemming met de observatie van Schneiders en Hemels dat het een 
blad was voor de min of meer plaatselijke lezerskring uit de kleine burgerij. Maarten 

Schneider en Joan Hemels, De Nederlandse krant 1618-1978 : van ʹnieuwstydingheʹ tot dag-
blad (4e geh. herz. en uitgebr. druk, Baarn 1979) 208. 

164  Henk Harmsen en Jan Stegeman, Spiegel van een eeuw Oostgelders leven : (1879-1979) 
(Doetinchem 1979) 9. 

165  Ter vergelijking: in Het Vaderland had 83% van de artikelen over communisme en/of 
fascisme betrekking op het buitenland, in de overige liberale dagbladen was dat maar 
68%. 

166  Ter vergelijking: Het Vaderland schreef gedurende het interbellum gemiddeld 3,5 maal 
zo vaak over het fascisme als De Graafschap-bode. Algemeen Handelsblad schreef 3,5 maal 
zo vaak over communisme. De scores tussen Het Vaderland en Algemeen Handelsblad 
verschilden weinig. 

167  De Graafschap-bode, 27-02-1933, voorpagina. 
168  Geleijnse, Wie ogen heeft om te zien, 26. 
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leesbaar.169 In het overzicht werden nieuwsfeiten geanalyseerd en gebeurte-
nissen uit verschillende landen met elkaar in verband gebracht. Hiermee 
kwam deze krant goed in de buurt van het ideaal dat de redactie voor ogen 
stond.170 Dat was een krant waarin de lay-out en de thematische indeling van 
het nieuws de lezer in één opslag duidelijk maakte dat op verschillende 
plaatsen in Europa op hetzelfde moment iets gebeurde op hetzelfde maat-
schappelijke terrein. Ook de tweewekelijkse rubriek 'Brieven uit Berlijn' liet 
degelijk journalistiek handwerk zien. In deze brieven was oog voor beide 
kanten van een zaak, maar niet zelden ook een duidelijk oordeel op basis van 
liberale of morele argumenten.171  

Voor een liberale krant oordeelde de Leeuwarder Courant opvallend genuan-
ceerd over het communisme. In 1922 was de correspondent in Parijs van 
mening dat het "Russische communisme […] zich dan vanzelf meer en meer 
[zou] aanpassen aan het Westersche kapitalisme."172 In 1935 werd 
onderstreept dat het de communisten waren die naar een eenheidsfront tegen 
het fascisme streefden.173 Ook de ideeën van de SDAP werden niet op 
voorhand afgewezen.174 In het oordeel over het fascisme en het nationaalso-
cialisme week de Leeuwarder Courant niet af van de andere liberale dagbladen. 
De visie van de (buitenland)redactie was dat polarisatie leidt tot gruwelen 
zoals in de Spaanse Burgeroorlog. West-Europa kon voor het oplossen van 
zijn staatkundige vraagstukken beter niet bij Spanje in de leer gaan.175  

Aan het einde van het interbellum werd er in het 'Buitenlandsch Overzicht' 
teruggeblikt op "Het oorlogsjaar 1939".176 Het overzicht was zowel negatief 
over het Duitse nationaalsocialisme als over het communisme van de Sovjet-

 

169  In Algemeen Handelsblad en Nieuwe Rotterdamsche Courant hadden ± 80% van de artikelen 
betrekking op het buitenland. In de Leeuwarder Courant was dat 73,5%. Het 'Buiten-
landsch Overzicht' stond vaak op de voorpagina. Goede voorbeelden zijn o.a.: 
Leeuwarder Courant, 20-07-1934, voorpagina; 06-11-1934, voorpagina en 01-03-1935, 
voorpagina. 

170  Marcel Broersma, Beschaafde vooruitgang : de wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002 
(Leeuwarden 2002) 70. 

171  Een goed voorbeeld waarin de journalist, Roland, aangeeft twee kanten van de zaak te 
willen tonen ging over de Jodenwetten. Leeuwarder Courant, 23-11-1935, 17. Zijn 
kritiek is niet mals. Er was ook een rubriek 'Brieven uit Parijs'. Die heb ik niet ge-
noemd omdat die minder vaak in de selectie zat doordat communisme en fascisme 
hierin minder vaak voorkwamen. 

172  Leeuwarder Courant, 21-10-1922, 17.  
173  Leeuwarder Courant, 20-04-1935, voorpagina. 
174  Leeuwarder Courant, 24-01-1934, 13. 
175  Leeuwarder Courant, 22-08-1936, 5. 
176  Leeuwarder Courant, 30-12-1939, voorpagina. 
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Unie. Het was somber over het verleden en men kon er slechts "tegen het 
gebod der logica in" op hopen dat "de brand nog gebluscht [werd] vóór de 
heele wereld in vuur en vlam" zou staan. Goede journalistiek en de visie 
beperkte zich niet tot wat nu de Randstad genoemd wordt. 

De Middelburgsche Courant was het dagblad dat in dit onderzoek het 
minste gewicht in de schaal legde. Dat komt omdat de edities van 1920 t/m 
1923 en na 1928 niet gedigitaliseerd zijn. Juist over de perioden waarin het 
zwaartepunt van het onderzoek ligt zijn dus geen gegevens bekend. Het was 
net als de Leeuwarder Courant een regionaal dagblad waarvan de naam naar een 
provinciehoofdstad verwees, maar dat was vrijwel de enige overeenkomst 
tussen deze twee liberale dagbladen. De Middelburgsche Courant was zowel in 
omvang als (waarschijnlijk) in oplage kleiner.177 De krant was ook rommeliger 
van opzet dan de Leeuwarder Courant. In de onderzochte jaargangen schreef 
de Middelburgsche Courant vaker negatief dan onbepaald over het communisme 
en anders dan de Leeuwarder Courant nooit positief. Berichten die negatief 
waren over het communisme hadden vaak betrekking op de Sovjet-Unie en 
Duitsland, terwijl er vaker neutraal over het communisme in Nederland werd 
geschreven.178 Berichten over het fascisme hadden betrekking op het 
buitenland, wat ongetwijfeld komt doordat er geen edities na 1928 in het 
onderzoek zijn betrokken. Over het algemeen was de krant negatief over het 
fascisme. 

De Nieuwe Rotterdamsche Courant was een liberaal landelijk dagblad dat 
vooropliep in een aantal ontwikkelingen en gezien werd als een kwali-
teitskrant.179 Zoals eerder aangegeven zijn alleen de edities tot 1930 in het 
onderzoek betrokken, omdat latere edities niet gedigitaliseerd zijn. In de 
onderzochte jaargangen was het verschil tussen het oordeel over commu-
nisme en fascisme opvallend. In de willekeurig geselecteerde artikelen werd 

 

177  Ter vergelijking: op maandag 03-08-1925 had de Middelburgsche 4 pagina's en de 
Leeuwarder 12. Op zaterdag 11-02-1928 was dat respectievelijk 8 en 24. Ik heb geen cij-
fers kunnen vinden over eenzelfde jaargang, maar in 1882 was de Middelburgsche bijna 
hekkensluiter terwijl de Leeuwarder in 1910/1911 tot de middenmoot behoorde. Van 
de Plasse en Verbei, Kroniek van de Nederlandse dagbladpers, 193. 

178  Redevoeringen van zowel Van Ravensteijn als van Wijnkoop werden neutraal weerge-
geven. Middelburgsche Courant, 08-03-1918, voorpagina ; 07-02-19, voorpagina.  

179  Het was de eerste Nederlandse krant die met een aparte ochtendeditie uitkwam. Huub 
Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 1850-2000 : beroep, cultuur en organisatie (Amsterdam 
2004) 20. Het was ook de eerste krant in Nederland waarbij de onafhankelijkheid van 
de hoofdredacteur formeel werd geregeld. Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 
48. Volgens Van Vree werd de Nieuwe Rotterdamsche Courant omwille van de kwaliteit 
ook door veel niet-liberalen gelezen. Ibidem, 49. 
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nooit positief over het communisme geschreven, maar in 6,5% van de 
gevallen wel over het fascisme. Voor het negatieve sentiment was het verschil 
nog groter: dat was voor het communisme bijna 47% tegen bijna 28% voor 
het fascisme.180 Helaas wordt uit dit onderzoek niet duidelijk of de krant in 
het latere interbellum net als vele andere dagbladen aanzienlijk negatiever 
over het fascisme en nationaalsocialisme is gaan oordelen. In de berichten die 
positief over het fascisme waren, was een regelmatig terugkerend thema de 
orde die Mussolini nastreefde of inmiddels gebracht had.181 Zowel in de 
negatieve berichten over communisme als over fascisme was 'geweld' het 
meest voorkomende thema.  

Het is opvallend dat de Nieuwe Rotterdamsche Courant vaker over angst voor het 
communisme schreef dan over angst voor het fascisme.182 Misschien was dat 
omdat het communisme als een wereldwijd gevaar werd gezien. De afwijzing 
van 'geweld' en 'angst' kan echter moeilijk in verband worden gebracht met 
het liberale karakter van de krant. Dat is wel het geval wanneer 
'(partij)dictatuur' de oorzaak was van het negatieve sentiment. De buiten-
landredactie vond de voorstellen voor de aanpassing van de samenstelling van 
het Italiaanse Huis van Afgevaardigden "een volledige ontvoogding van de 
kiezers voor de volksvertegenwoordiging."183 Over het "Raden-stelsel in 
Rusland" was het oordeel dat het in theorie misschien "de ideale vorm eener 
demokratie van het werkende volk" zou kunnen zijn, maar dat het in de 
praktijk was omgeslagen in een "diktatuur van de communistische partij."184  

Het Vaderland was een liberaal dagblad dat zich vooral op Den Haag 
richtte.185 Het meest opvallende kenmerk van deze krant was de grote hoe-
veelheid korte berichten die vaak zonder enige samenhang gepresenteerd 
werden. Soms werden die berichtjes verzameld onder een gezamenlijke kop 
of in een rubriek. Een voorbeeld van dat laatste was het 'Residentienieuws', 
een rubriek die bijna dagelijks in de krant verscheen maar vaak niet meer was 
dan een bonte verzameling van korte nieuwsfeitjes en aankondigingen van 

 

180  e-Bijlage § 5.1.10, grafiek 5.1.81. 
181  O.a.: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25-10-1922 ochtend, 3 ; 26-02-1924 avond, 8 en 21-

10-1925 avond, 5. 
182  In 12% van de negatieve berichten over communisme was sprake van 'angst voor het 

communisme'. 'Angst voor het fascisme' kwam in minder dan 2% voor in negatieve 
berichten over fascisme. 

183  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11-11-1927 avond,3. 
184  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19-09-1920 avond,6. 
185  "Enkele jaren later lukte het wel een nieuwe liberale krant in Den Haag op te richten. 

Op 12 april 1869 verscheen het eerste nummer van Het Vaderland. Nop Maas, Altyt 
waek saem : de drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913) (Amsterdam 1996) 16. 
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activiteiten. Het enige dat de berichtjes gemeen hadden was dat ze betrekking 
hadden op Den Haag. Bij andere koppen met daaronder meerdere losse 
artikeltjes, was het lang niet altijd duidelijk waar de invloed van de kop 
ophield. Er waren meer dagbladen die aan dit euvel leden (zie ook § 7.4.2 
onder Het Centrum) maar Het Vaderland spande de kroon. Deze krant voldeed 
hiermee volstrekt niet aan het ideaal dat de liberale dagbladen voor ogen 
stond.186 Door het overnemen van teksten uit andere kranten en van 
persbureaus was vaak onduidelijk wat de mening van de redactie van Het 
Vaderland was. Dit werd nog versterkt door de vaak verwarrende opmaak. De 
rommelige redactie werd enigszins goedgemaakt doordat de krant zo nu en 
dan goede historische beschouwingen en diepgravende analyses van de 
buitenlandse toestand bracht.187  

Zoals aangegeven oordeelde Het Vaderland over het fascisme enigszins 
afwijkend van de overige liberale dagbladen. Alhoewel dit dagblad als liberaal 
beschouwd werd, leek het in dit opzicht meer op de afwijkende groep van 
onafhankelijke bladen, gevormd door De Telegraaf en het Nieuwsblad van het 
Noorden die in de volgende paragraaf aan de orde komt.188 Net als het Algemeen 
handelsblad was Het Vaderland soms onduidelijk in zijn oordeel over het 
nationaalsocialisme. In 1931 wijdde de krant een lange bespreking aan een 
artikel uit een Duits tijdschrift over de houding van de Duitse protestanten 
ten aanzien van Hitler.189 De recensent gaf geen eigen oordeel maar liet vooral 
de auteur aan het woord. Deze had begrip voor de oorzaken van rassenhaat 
en antisemitisme, waarbij het enige commentaar van de recensent was dat dit 
hem moeite kostte. 

Hetzelfde gebeurde in verslagen van toespraken van Hitler of andere nazi-
kopstukken.190 Met dit soort artikelen bood de krant een podium aan de 
ideeën van de nationaalsocialisten. In 1939 wees De Tijd erop dat in ieder 

 

186  Broersma, Beschaafde vooruitgang, 70. 
187  Bijvoorbeeld: artikel onder de kop "Ludendorf 70 jaar, Jules Cambon 90 jaar" van 

Graaf von der Goltz. Het Vaderland, 09-04-1935 avond, 5. "Buitenlands overzicht" 
(o.a. over de Italiaanse politiek). Het Vaderland, 06-01-1935 ochtend, 6. "Buiten-
landsch weekoverzicht", Het Vaderland, 05-09-1934 ochtend, 7, waarin de redactie 
inderdaad gebeurtenissen aan elkaar relateerde en de onderlinge relaties trachtte te 
verklaren. 

188  e-Bijlage § 5.1.10, grafiek 5.1.82. 
189  Het Vaderland, 10-06-1931 avond, 5. 
190  O.a. Het Vaderland, 12-10-1931 avond, 5. Juist door de gedetailleerdheid gaat het 

ontbreken van commentaar opvallen. 
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geval een van de journalisten van Het Vaderland instemde met de nationaal-
socialistische politiek in Duitsland.191 Was dit de (hoofd)redactie ontgaan?  

7.4.5 De onafhankelijke dagbladen  

 
Grafiek 7.5 Verschillen tussen de sentimenten binnen het cluster van 

onafhankelijke bladen na 1929 
Het sentiment voor communisme geldt voor alle onafhankelijke 
bladen. Voor het sentiment ten aanzien van het fascisme geldt: 
Groep 1: De Telegraaf en Nieuwsblad van het Noorden 
Groep 2: Nieuwsblad van Friesland, Rotterdams Nieuwsblad en Leeuwarder 
Nieuwsblad 
Ten aanzien van het communisme zijn er geen significante 
verschillen tussen de dagbladen van dit cluster. 
In de vergelijking tussen groep 1 en groep 2 is 'positief' niet 
significant. 
In de vergelijking tussen communisme en fascisme groep 1 is alles 
significant. 
In de vergelijking tussen communisme en fascisme groep 2 is alleen 
'positief' significant'. 

Het meest in het oog springende aspect van dit cluster is het verschil in de 
houding ten aanzien van het fascisme tussen enerzijds De Telegraaf en het 
Nieuwsblad van het Noorden en anderzijds het Nieuwsblad van Friesland, het Rot-
terdams Nieuwsblad en Leeuwarder Nieuwsblad (grafiek7.5). De eerste twee kran-
ten vormden met hun in de loop van het interbellum steeds milder wordende 

 

191  Nieuwe Tilburgsche Courant, 09-05-1939, 9. 
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kritiek op het fascisme een aparte categorie.192 Het is veelzeggend dat ze 
minder vaak dan alle andere kranten over het fascisme schreven. Goed of 
gematigd nieuws brengen was zeker voor een krant als De Telegraaf, die graag 
het spectaculaire zocht, minder aantrekkelijk. Wanneer het over fascisme ging 
is er eigenlijk geen sprake van één cluster van onafhankelijke kranten. Ik kijk 
om te beginnen naar de twee dagbladen in de eerstgenoemde groep. 

De Telegraaf was, zoals eerder aangegeven, gericht op het brengen van 
nieuws.193 Van Vree veronderstelt dat de doelstelling van de uitgever voor-
namelijk commercieel van aard was en dat onafhankelijkheid van enige poli-
tieke, maatschappelijke of religieuze stroming daarvoor een middel was.194 
Grafiek 7.5 laat echter duidelijk zien dat De Telegraaf, wanneer er een langere 
periode bekeken wordt, wel degelijk een politieke voorkeur had. In dit geval 
een waarin communisme in veel sterkere mate werd afgewezen dan fascisme. 
Geleijnse stelt naar mijn mening terecht dat de opstelling van de krant veelal 
flexibel en opportunistisch was, maar dat er toch een rode draad was. 
Namelijk een in het pleidooi voor een krachtige aanpak, een sterke leiding 
van het land en het handhaven van orde en rust.195 Het opportunisme is goed 
te zien in het verschillen tussen de verslaggeving over de Nacht van de Lange 
Messen en over de Kristalnacht. Mariëtte Wolf gebruikt de laatste gebeurtenis 
als voorbeeld bij haar conclusie dat "De Telegraaf zich in de tweede helft van 
de jaren dertig laat lezen als een vat vol tegenstrijdigheden."196 Alhoewel het 
in beide gevallen om het Duitse naziregime ging, volgde de krant bij het eerste 
onderwerp de lezing van de Duitse overheid en trok bij het tweede zijn eigen 
conclusies. De oorzaak van dit voorbeeld van opportunisme is misschien dat 
de krant betrekkelijk veel joodse journalisten onder haar medewerkers 
telde.197 

Met betrekking tot 'orde en rust' werden de communisten gezien als onrust-
stokers en de fascisten als ordebrengers.198 Het communisme werd ook op 

 

192  e-Bijlage § 5.1.2, grafiek 5.1.24. 
193  § 7.2.1. 
194  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 41. 
195  Geleijnse, Wie ogen heeft om te zien, 217. Mariëtte Wolf stelt dat de krant eind jaren 

twintig opschuift naar de rechterzijde van het politieke spectrum door onder andere 
een roep om een sterk en daadkrachtig gezag. Wolf, Het geheim van De Telegraaf, 225. 

196  Wolf, Het geheim van De Telegraaf, 235. 
197  Ibidem, 230. 
198  De Telegraaf, 02-06-1921 avond, voorpagina. De communisten frustreerden in de 

Rijksdag het parlementaire proces door herrie te maken; De Telegraaf, 10-02-1931 
ochtend, voorpagina. Idem; De Telegraaf, 25-06-1927 avond, voorpagina. Het fascisme 
schonk aan Italië orde en rust. 
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principiële gronden afgewezen. Vooral vanwege het ideaal van de dictatuur 
van het proletariaat.199 De buitenlandredactie van De Telegraaf was daarnaast 
van mening dat de situatie in de Sovjet-Unie bewees dat de economische 
principes van het communistische marxisme gedoemd waren te mislukken.200 
Het is de vraag in hoeverre er een relatie is tussen de afwijzing van het 
communisme en het winstoogmerk van de uitgever van de krant. Anders 
gezegd: in hoeverre stond dit streven de gekozen onafhankelijkheid van een 
politieke richting in de weg? Dit onderzoek geeft geen antwoord op deze 
vraag, want andere niet-onafhankelijke dagbladen wezen het communisme 
even sterk af en deels op dezelfde gronden. 

Het soms zelfs positieve sentiment ten aanzien van het fascisme ontstond 
onder andere doordat De Telegraaf verslagen over toespraken van de fascis-
tische leiders zo nu en dan zonder commentaar uitgebreid weergaf. Ik geef 
een voorbeeld uit 1937. Mussolini sprak op 13 augustus op Sicilië in meerdere 
steden de bevolking toe. De Telegraaf berichtte hierover in een artikel (27 
regels) waarin Mussolini's woorden regelmatig letterlijk werden weerge-
geven.201 Ter vergelijking: het Algemeen Handelsblad beperkte zich tot een 
berichtje waarin de toespraak met vier regels werd afgedaan, maar waarin wel 
werd bericht dat er op Sicilië grote militaire manoeuvres waren begonnen.202 
De Leeuwarder Courant en Het Vaderland beperkten zich tot neutrale artikelen 
van respectievelijk negen en dertien regels.203 Het Nieuwsblad van het Noorden, 
een van de kranten die in de analyse in dezelfde groep valt als De Telegraaf, 
schreef inderdaad ook een enigszins positief artikel (13 regels). De Tijd, die 
vaker positief over Mussolini schreef, deed dat over deze toespraak ook.204 
De communistische krant Het Volksdagblad negeerde Mussolini's toespraak, 
maar bracht wel een negatief bericht over het Italiaanse fascisme onder de 
kop 'Het Italiaanse volk tegen Mussolini's oorlogspolitiek'.205  

 

199  Bij voorbeeld: De Telegraaf, 12-02-1935 avond, voorpagina. De kop van het hoofdarti-
kel luidde 'Rusland na 17 jaren communisme' en liet zien dat het proletariaat er eerder 
slechter dan beter op geworden was. 

200  De Telegraaf, 06-06-1922 ochtend, voorpagina. De economische principes van het 
communistische marxisme werkten volgens de geïnterviewde in de praktijk niet. 
De Telegraaf, 27-06-1924 avond, voorpagina. De Sovjet-Unie streefden kapitalistische 
doelen na maar zullen die niet bereiken. 

201  De Telegraaf, 13-08-1937 avond, 2. Met o.a. "De fascistische revolutie is de grootste 
van de geschiedenis […] Voor Italië en het keizerrijk zijn wij tot alle offers bereid."  

202  Algemeen Handelsblad, 13-08-1937 avond, 7. 
203  Leeuwarder Courant, 13-08-1937, 6 en Het Vaderland, 13-08-1937 ochtend, 5. 
204  De Tijd, 13-08-1937 ochtend, 4 en 13-08-1937 avond, 9. 
205  Het Volksdagblad, 13-08-1937, 3. 
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Door toespraken op deze manier weer te geven bood De Telegraaf een podium 
aan de fascistische ideologie. Dit soort verslaggeving kwam in de tweede helft 
van het interbellum vaker voor dan in de eerste. Een van de oorzaken was 
waarschijnlijk dat er door de opkomst van nazi-Duitsland vaker toespraken 
door fascisten/nationaalsocialisten gehouden werden. Het werd in de loop 
van het interbellum ook steeds duidelijker dat de dictatoriale regimes in Italië, 
Duitsland en Oostenrijk grote invloed hadden op de pers en daarvan voor 
hun propaganda gebruik maakten.206 Dat gold echter voor alle dagbladen, die 
kennelijk terughoudender waren toespraken op deze manier te verslaan of 
berichten zonder commentaar over te nemen. Er is geen relatie tussen deze 
houding van De Telegraaf en het intrekken van de verschijningsvergunning na 
de Tweede Wereldoorlog. Die maatregel hield verband met het Tijdelijk 
Persbesluit, dat op 7 september 1944 bekend werd gemaakt en bepaalde dat 
na de oorlog alleen verzetsbladen en kranten waarvan de uitgave vóór 1 
januari 1943 was gestaakt, op een verschijningsvergunning konden rekenen.207 
Het is onduidelijk in hoeverre de teneur van de berichtgeving van vóór de 
bezetting van invloed is geweest op het besluit van Commissie voor de 
Perszuivering om dit besluit later te bevestigen. Dit werd weer teruggedraaid, 
nadat de Raad van Beroep op 26 januari 1949 de regering adviseerde het 
besluit van de Commissie niet te volgen.208 

Ook het Nieuwsblad van het Noorden gaf toespraken van fascistische 
kopstukken soms zodanig weer dat er een podium werd geboden aan hun 
ideeën. Omdat deze krant vaker over het fascisme in Nederland schreef dan 
De Telegraaf, was er meer aandacht voor de NSB.209 Het meest opvallende 
artikel waarin positief over het Duitse nationaalsocialisme werd geschreven 
was de weergave van een redevoering van Julius Streicher waarin deze het 
antisemitisme verdedigde.210 De krant gaf de redevoering uitvoerig weer met 
als enige commentaar dat die geestdriftig ontvangen werd. Dit is te meer 
opmerkelijk omdat de redactie in de kop van het erop volgende artikel over 

 

206  Zie ook §§ 4.4 en 7.3. 
207  Wolf, Het geheim van De Telegraaf, 300. Deze maatregel bepaalde verder dat van alle 

overige bladen de directies en redacteuren eerst zouden worden onderworpen aan een 
zuiveringsprocedure. 

208  Ibidem, 334. 
209  In het Nieuwsblad van het Noorden ging 26% van de artikelen die betrekking hadden op 

het fascisme over Nederland, in De Telegraaf was dat maar 15%. 
210  Julius Streicher was fel antisemitisch en was de uitgever van Der Stürmer. 

Jay W. Baird 'Julius Streicher. Der Berufsantisemit' in: Ronald Smelser, Enrico Syring 
und Rainer Zitelmann (ed.) Die braune Elite, (II. 21, Darmstadt 1999) 231-242. 
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de publieke opinie in Duitsland wel een mening weergaf.211 Het Nieuwsblad 
van het Noorden werd er na de bevrijding van beschuldigd het antisemitisme 
van de bezetter te hebben gesteund.212 Uit mijn onderzoek is echter niet 
gebleken dat het blad er tijdens het interbellum meer dan andere kranten 
aandacht aan besteedde of er in het algemeen positief over was. Ook met 
betrekking tot het Nieuwsblad van het Noorden blijft onduidelijk in hoeverre de 
teneur van de berichtgeving van vóór de bezetting van invloed is geweest op 
het oordeel dat later over de houding tijdens de bezetting werd uitgesproken. 
213 

Zoals grafiek 7.5 laat zien vormde het negatieve sentiment het belangrijkste 
verschil tussen de onafhankelijke dagbladen in groep 1 en 2. De oorzaken van 
dat verschil kunnen met de gehanteerde kwantitatieve methode niet 
achterhaald worden. Ook de casestudies over de Spaanse Burgeroorlog geven 
daar nauwelijks inzicht in.214 Dat komt waarschijnlijk omdat daarvoor 
bekende historische onderwerpen gezocht zijn waarover zowel de pers toen 
als de latere geschiedschrijving een duidelijke mening had. In het kwantita-
tieve verschil gaat het om vele gebeurtenissen op verschillende tijdstippen, 
waarbij er geen onderscheid gemaakt is naar het belang ervan. Fijnmaziger 
onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van digitale bronnen zou waar-
schijnlijk wel inzicht kunnen geven in de oorzaken van de verschillen tussen 
de twee groepen. 

Het Nieuwsblad van Friesland onderscheidde zich voor wat betreft het 
'positieve' oordeel over het fascisme niet van de twee bovengenoemde dag-
bladen, maar wel doordat de krant er vaker negatief (en daarmee minder vaak 
'onbepaald') over was. De oorzaak hiervan laat zich niet afleiden uit de door 
mij verzamelde gegevens, noch uit de casestudies. 

Het Rotterdamsch Nieuwsblad moest volgens de oprichtingsstatuten een 
krant worden "van een onafhankelijke, vrijzinnige richting, tot bevordering 
van de algemeene ontwikkeling."215 Er zijn van het Rotterdamsch Nieuwsblad 

 

211  De volledige kop luidde: "De publiek opinie; uit de rapporten van de zoogenaamde 
auteurs." 

212  Johan van Gelder, Het schandaal : de 'aanpassing' van het Nieuwsblad van het Noorden 
(Groningen 2001) 299. 

213  Ook deze krant werd aanvankelijk door de Commissie voor de Perszuivering veroor-
deeld en werd dat vonnis door de Commissie van Beroep later teruggedraaid. Gelder, 
van, Het schandaal, 323 en 341. 

214  §§ 4.4 en 7.3. 
215  Website Gemeentearchief Rotterdam, http://rjb.x-cago.com/kranten/index.do  

[geraadpleegd 03-02-2017]. 
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geen edities van na 1931 gedigitaliseerd. Voor vergelijking met de andere 
onafhankelijke bladen kon alleen naar de eerste helft van het interbellum 
worden gekeken. Omdat de aantallen dan klein zijn worden de statistische 
uitkomsten onzeker. Wordt de manier waarop het nieuws gebracht werd 
vergeleken met die in De Telegraaf, dan valt vooral op dat het Rotterdamsch 
Nieuwsblad geen schreeuwende koppen gebruikte en vaker beschouwende 
elementen in de artikelen verwerkte. 

Het Leeuwarder Nieuwsblad was onder de onderzochte kranten een 
vreemde eend in de bijt, in die zin dat het zich etaleerde als een goedkoop 
advertentieblad. De abonnementsprijzen waren inderdaad zo laag dat het 
waarschijnlijk is dat de advertentie-inkomsten meer nog dan bij de andere 
kranten de kurk was die de uitgave drijvende hield.216 Het lijkt zonneklaar te 
zijn dat deze krant weinig sympathie had voor de communisten en meer voor 
de fascisten wanneer dit alleen beoordeeld wordt op het aandeel artikelen met 
een positief sentiment.217 Maar het opvallende is dat het verschil veel kleiner 
is wanneer gekeken wordt naar artikelen met een negatief sentiment.218 Beide 
stromingen werden over het algemeen afgewezen, maar de redactie vond de 
uitspraken en meningen van fascistische leiders soms zo belangwekkend of 
redelijk dat ze letterlijk in het blad werden weergegeven.219 Tevens had dit 
blad meer aandacht voor de NSB dan andere dagbladen.  

Het verschil tussen groep 1 en groep 2 in het oordeel over het fascisme was 
groter dan het verschil tussen het cluster van liberale dagbladen en dat van 
onafhankelijke kranten. Daardoor is het dubieus of het zinvol is de onaf-
hankelijke dagbladen in alle gevallen als één cluster te beschouwen.  

7.4.6 De communistische dagbladen 

De Tribune en Het Volksdagblad vormden binnen de in dit hoofdstuk 
beschreven dagbladen een aparte categorie. Het waren zonder enige terug-
houdendheid partijbladen. Een – in het kader van dit onderzoek – veel 

 

216  In 1925 (eerdere jaren zijn niet gedigitaliseerd) kostte een abonnement binnen 
Leeuwarden fl. 0,90 per kwartaal en fl 1,40 voor de rest van de provincie. Ter verge-
lijking: voor de Leeuwarder Courant was dat resp. fl. 1,75 en fl. 2,25. 

217  Over communisme was net iets meer dan 1% van de artikelen positief, over het fas-
cisme was dat net is meer dan 9%. 

218  Over het communisme was 52% van de artikelen negatief, over het fascisme bijna 
50%. 

219  Voorbeelden: Leeuwarder Nieuwsblad, 12-12-1933, 5, waarin een antwoord van Mussert 
aan het Nationaal Jongeren Verbond in extenso werd weergegeven; 24-10-1934, 7, 
toespraak van Mussert in Berlijn; 02-03-1938, 5, rede van ds. Reeser.  
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belangrijker onderscheid is dat het partijbladen waren van een van de 
onderzochte politieke richtingen. Dat is de reden waarom deze betrekkelijk 
kleine dagbladen in dit proefschrift toch veel aandacht krijgen. Zoektermen 
die verband hielden met communisme leverden vanzelfsprekend buitenpro-
portioneel veel treffers op in deze bladen.220 In dat opzicht had het NSB-blad 
Het Nationale Dagblad enigszins een tegenhanger kunnen zijn, maar die krant 
is helaas niet gedigitaliseerd.221 Eigenlijk is er geen sprake van een 'cluster' van 
communistische kranten. Het Volksdagblad was de opvolger van De Tribune en 
alhoewel het de bedoeling was een nieuw geluid te laten horen, lukte dat in 
artikelen over communisme en fascisme nauwelijks.222 

Beide bladen hadden een negatieve houding tegen iedereen die niet com-
munistisch (of communistisch van de juiste soort) was en drukten dat vaak 
uit in scheldkanonnades. Zoals eerder beschreven waren de sociaaldemocra-
ten hun favoriete doelwit, gevolgd door de fascisten.223 Maar ook de dissi-
dente communisten die de partij verlaten hadden, de katholieken en de zit-
tende macht moesten het ontgelden.224 Naast dit eenzijdige verbale geweld in 
de richting van tegenstanders werd er betrekkelijk weinig geschreven over de 
idealen van het communisme en de succesvolle daden van communisten. Het 
gescheld viel zowel tegen- als medestanders op. In 1930 nam De Tribune een 
brief op van een lid van de 'Wijnberggroep'. De briefschrijver schreef over de 

 

220  Wanneer de elkaar opvolgende dagbladen De Tribune en Het Volksdagblad als één dag-
blad gerekend worden, zorgde dit dagblad voor meer dan 21% van de treffers die be-
trekking hadden op het communisme. 

221  'Enigszins' omdat Het Nationale Dagblad pas in 1933 begon te verschijnen, terwijl de 
beide communistische bladen de hele onderzochte periode bestreken (m.u.v. 1920, 
dat jaar was niet gedigitaliseerd bij aanvang van het onderzoek). 

222  Er zijn tussen de twee dagbladen geen significante verschillen in de sentimenten t.a.v. 
communisme en fascisme. Uit voorbeelden blijkt dat Het Volksdagblad wel minder ne-
gatief was over de sociaaldemocraten, wat ook de opzet was. Dit aspect is echter niet 
kwantitatief onderzocht. 

223  § 6.3.2. 
224  De Tribune, 15-02-1932, 2. Een voorbeeld van kleinzielig moddergooien in de richting 

van Sneevliet en zijn volgelingen. Op dezelfde pagina verscheen een kop met "De 
Paus in het oorlogsfront der imperialisten : Hij hitst op tot strijd tegen het Com-
munisme in China. Ook een „gebedskruistocht” in Holland georganiseerd. Katholieke 
arbeiders, waar is uw plaats?" Ook tegen de katholieken: "Een nieuwe pauselijke 
encycliek tegen de strijdende volksmassa's […] een document van christelijke huichel-
achtigheid", waarin ook de sociaaldemocraten op de korrel genomen werden. De 
Tribune, 16-05-1931, voorpagina. Tegen de Duitse regering Brüning in een artikel, met 
in de kop o.a. "Brüning kondigt de generaalsdictatuur af. Sociaal-democratische 
leiders voor militaire dictatuur in Duitschland. Openlijk als volksvijanden ontmas-
kerd." De Tribune, 14-10-1931, voorpagina. 
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scheldkanonnades tegen zijn communistische groepering en riep de redactie 
op met deze scheldpartijen te stoppen.225 De redactie vond dat er geen sprake 
was van schelden maar van "met politieke redenen […] verklaren." De 
kijvende toon was ongetwijfeld ook de reden dat de Nieuwe Tilburgsche Courant 
over "een kankerende communist" schreef.226 De lezers van De Tribune 
kunnen bijna niet anders dan tot de slotsom zijn gekomen dat het enige land 
waar de communisten iets goeds tot stand brachten de Sovjet-Unie was, want 
daarover verschenen wel met enige regelmaat succesverhalen.227 Dit 
overtuigd zijn van eigen gelijk leidde tot eenzelfde soort zelfgenoegzaamheid 
die de katholieke dagbladen werd toegedicht.228 De redactie van De Tribune 
was zo sterk overtuigd van eigen gelijk dat iedere ontwikkeling in de Sovjet-
Unie positief geduid werd, ook wanneer de voor de hand liggende conclusie 
geweld aangedaan moest worden.229 De redeneertrant en zelfs het taalgebruik 
had soms inderdaad iets weg van wat ook gevonden werd in de dagbladen 
met een religieuze achtergrond.230  

Uit de redactie van veel van de artikelen ontstaat de indruk dat de journalisten 
vooral overtuigde communisten als doelgroep in gedachten hadden. Dat is 
vreemd, omdat de partij en de redactie veel moeite deden de communistische 
bladen uit te venten onder niet-communisten. Daarmee hoopte de partij 
onder andere weifelende sociaaldemocraten in hun kamp te krijgen. Doordat 
de redactie zich sterk tot de overtuigde communisten richtte, werden 
beweringen van tegenstanders echter soms amper weerlegd. Voor de niet-
communist ontstond daardoor mogelijk de indruk dat de beweringen van de 
tegenstanders juist waren.231 Ook is het nauwelijks voorstelbaar dat niet-
aanhangers De Tribune en Het Volksdagblad met genot gelezen zullen hebben. 
Beide bladen kenmerkten zich door negativisme, drammerigheid, kromme 

 

225  De Tribune, 21- 30-06-1930, achterpagina. 
226  Nieuwe Tilburgsche Courant, 20-01-1922, voorpagina. 
227  Bijvoorbeeld: De Tribune, 21-06-1932, 2.  
228  § 7.4.2. 
229  Voorbeelden: Dat het slecht gaat met de economie in de USSR "versterkt slechts hun 

kracht." De Tribune, 08-03-1921, 3, en alleen het communisme in de USSR geeft de 
juiste invulling aan militairisme en nationalisme. De Tribune, 04-10-1924, voorpagina. 

230  Bijvoorbeeld: "Nu in de huidige maatschappij ben ik overtuigd van mijn gelijk, en als 
ik over het Communisme, mijn ideaal, spreek, slaag ik er zoo nu en dan in, een ander 
ook van mijn gelijk — dat dan zijn gelijk wordt en voor hem heel nieuwe vormen 
krijgt — te overtuigen." De Tribune, 19-09-1925, achterpagina. 

231  Dat is een van de redenen waarom artikelen door mij soms als negatief voor het 
communisme werden beoordeeld. 
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redeneringen en een gebrek aan redelijke argumenten.232 Uit oproepen aan 
lezers om De Tribune en Het Volksdagblad toch vooral te blijven kopen en uit 
verzoeken tot steun voor die bladen blijkt dat men deze partijbladen van 
belang achtte. Gezien de kwaliteit ervan en de eenzijdige benadering is het 
echter de vraag of deze bladen inderdaad een goed propagandamiddel waren.  

7.5 Kwantitatief onderzoek naar verschillen tussen dagbladen  

Het lijkt overbodig een onderzoek te doen naar de verschillen in het oordeel 
van de dagbladen over communisme en fascisme. Dat waren immers politieke 
stromingen en vanzelfsprekend werd daarover door de dagbladen, die 
allemaal meer of minder sterk gebonden waren aan een politieke of religieuze 
stroming, verschillend geoordeeld. Een breed kwantitatief onderzoek om de 
hypothese te bevestigen dat er in het oordeel over communisme en fascisme 
in het interbellum verschillen waren tussen de clusters van dagbladen lijkt al 
helemaal overbodig. Daarvoor zou het analyseren van enkele tientallen edities 
over specifieke gebeurtenissen volstaan hebben. Inderdaad zijn de in dit 
hoofdstuk besproken uitkomsten hoofdzakelijk bevestigingen van wat al 
bekend was. Er zijn echter drie aspecten die dit kwantitatieve onderzoek 
toevoegt aan de historiografie. 

Dat is ten eerste inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen die verschillen. 
Verrassend is de grootte van het verschil tussen het katholieke en het liberale 
cluster in het negatieve oordeel over het communisme. Beide groeperingen 
hadden argumenten om het communisten af te wijzen. Toch deden de 
katholieke kranten dat in drie van de vier artikelen over het communisme en 
de liberale maar in twee van de vier. Net zo opmerkelijk is het dat de 
sociaaldemocratische bladen het fascisme veel sterker afwezen dan het 
communisme. De kloof tussen de revolutionaire communisten en de 
democratische socialisten was diep en principieel. Het was bovendien vooral 
in de eerste helft van het interbellum een voortdurend terugkerend thema. 
Desondanks was het sentiment in de sociaaldemocratische kranten in artike-
len over het fascisme in drie van de vier artikelen negatief en maar in twee 

 

232  Voorbeelden: Oproep om te strijden voor de vrijheid van Kd. Veerman. De Tribune, 
02-04-1931, 2. Het artikel onder de kop 'De arbeiders stellen zich tegen de fascisten te 
weer. Zware botsingen tusschen arbeiders en nazis te Berlijn' lijkt meer op een verslag 
van ruziënde kleuters dan op een reportage over een serieuze botsing. De Tribune, 11-
06-1932, 3. Onder de kop 'communisten ter dood veroordeeld. Zware straffen voor 
„leugens over nazi's”' zal een lezer een bericht verwachten over een ter dood ver-
oordeling als straf voor leugens. Het was echter een verzameling korte mededelingen 
over een veroordeling voor een moord, een straf voor leugenachtige berichten en een 
andere veroordeling. De Tribune, 24-05-1933, achterpagina.  
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van de vier wanneer het over het communisme ging. Nader onderzoek met 
een andere methode zou meer zicht op de oorzaak van dit opvallende verschil 
kunnen geven.  

Verder wordt uit dit kwantitatieve onderzoek duidelijk dat De Telegraaf en het 
Nieuwsblad van het Noorden tijdens het interbellum positiever over het fascisme 
schreven dan de andere dagbladen. Ten slotte laat dit kwantitatieve 
onderzoek zien dat het beeld dat ontstaat uit onderzoek naar speciale 
gebeurtenissen niet altijd strookt met dat van het sentiment uit willekeurig 
gekozen artikelen. In de casestudies over het bewind van Béla Kun, de 
Spaanse Burgeroorlog, de Nacht van de Lange Messen en de Kristalnacht is 
de berichtgeving van meerdere dagbladen naast elkaar gezet. De verschillen 
die daaruit naar voren kwamen zijn niet altijd in overeenkomst met de ver-
schillen die uit het kwantitatieve onderzoek bleken. De onderwerpen voor de 
casestudies zijn gekozen op basis de historische bekendheid van de 
gebeurtenissen. Zeker bij de laatste drie gebeurtenissen speelde geweld een 
prominente rol. Dat zal het oordeel in de berichtgeving vrijwel zeker beïn-
vloed hebben. Zo zou het bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk zijn geweest om 
in positieve of zelfs maar neutrale termen over het bombardement op 
Guernica te schrijven. In het kwantitatieve onderzoek naar het sentiment zijn 
de artikelen willekeurig gekozen, met als enige criterium dat ze betrekking 
moesten hebben op communisme of fascisme.233 Een willekeurige selectie is 
daarom naar mijn mening een neutralere en daarmee betere bron om het 
algemene sentiment ten aanzien van communisme en fascisme in de 
dagbladen te bepalen dan een selectie op basis van gebeurtenissen die uit de 
geschiedschrijving bekend zijn gebleven. Dat geldt zeker wanneer de ver-
schillen in de sentimenten gebruikt worden om de verschillen tussen de 
dagbladen te bepalen. 

De krantenlezer uit het interbellum zal weinig zicht op de geschetste ver-
schillen tussen de dagbladen hebben gehad. Als hij al een abonnement had, 
las hij misschien weleens een andere krant van een collega, in een café of bij 
de kapper, maar de kans was groot dat die collega, caféhouder of kapper tot 
dezelfde maatschappelijke groepering behoorde als hijzelf en de aangeboden 
kranten ook. Diegenen die op de redactie van een (groot) dagblad werkten, 
kenden die verschillen waarschijnlijk wel. Op de redacties werden kranten 

 

233  De onderzoeken voor de casestudies laten zien dat het willekeurig selecteren van 
artikelen per jaar geen goede methode is voor een geschiedschrijving. In de wille-
keurige geselecteerde artikelen kwam het deelthema 'Guernica' niet voor. Gericht 
zoeken (periode 26-04-1937 t/m 07-05-1937) leverde er 43 op. 
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verzameld en gelezen. Dat was nodig om commentaar te kunnen geven, maar 
het was ook een bron van kopij want er werden vaak artikelen uit andere 
kranten geheel of gedeeltelijk overgenomen. Hierbij beperkte men zich niet 
tot de bladen van de eigen maatschappelijke groepering. De redacties wisten 
daardoor dat het oordeel over communisme en fascisme in andere kranten 
soms afweek van hun eigen oordeel. Ze wisten daarmee ook dat er van het 
neutraal verslaan van gebeurtenissen weinig terecht kwam. Het sterkste 
argument daarvoor is dat er in alle dagbladen een verschil was in het oordeel 
over communisme en fascisme.234 

 

 

 

 

 

234  O.a.: e-bijlage § 5.1.1, grafiek 5.1.3. 
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8 Slotbeschouwingen  

8.1 Inleiding  

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift beschreef ik zowel de thematische 
als de methodische uitdagingen die ik met dit onderzoek ben aangegaan. De 
thematische uitdaging was om te onderzoeken in welke mate de sentimenten 
waarmee de dagbladen over het communisme en fascisme schreven van 
elkaar verschilden. Onderliggende vragen hierbij waren: in hoeverre er 
verschillen waren tussen de dagbladen en in hoeverre de sentimenten in de 
loop van het interbellum veranderden. Veel van die vragen zijn in de 
voorgaande hoofdstukken beantwoord. In het eerste deel van dit laatste 
inhoudelijke hoofdstuk kijk ik naar de algemene conclusies die eruit te trekken 
zijn en vat ik eerdere uitkomsten kort samen.  

De methodische uitdaging zit al in de eerste twee vragen vervat, want het gaat 
steeds om de mate waarin er verschillen waren. In hoofdstuk 1 is uiteengezet 
waarom een kwantitatieve methode daarvoor het meest geschikt is. Er zijn 
twee redenen die methodische keuze achteraf kritisch te beschouwen. Ten 
eerste maakte de beslissing om vooral kwantitatief te werk te gaan een aantal 
andere keuzes noodzakelijk. De belangrijkste daarvan was om het onderzoek 
(vrijwel) uitsluitend te beperken tot dagbladen die in het digitale 
krantenarchief van de KB beschikbaar waren. En ten tweede is een kwanti-
tatieve methode voor historisch onderzoek minder gebruikelijk. Er zijn 
nauwelijks gebaande paden, waardoor er vaker creatieve oplossingen bedacht 
moeten worden. Daarvan blijkt pas gaandeweg of ze succesvol zijn. Dat is de 
reden waarom er in het laatste deel van dit hoofdstuk in de vorm van sterkte-
zwakteanalyses op de methode teruggekeken. Het hoofdstuk wordt om 
diezelfde reden afgesloten met een evaluatie van de door Broersma genoemde 
uitdagingen en valkuilen. 

Het middendeel van dit hoofdstuk gaat in op de vraag die eigenlijk aan het 
onderzoek vooraf had moeten gaan, te weten: wat betekent het om dagbladen 
als primaire bron te nemen? Vooral omdat het door die keuze bijna 
onvermijdelijk is om ook het dagblad als zodanig als een te onderzoeken 
object te beschouwen.1  

  

 

1  Zie ook de reeds genoemde onderzoeken van Geleijnse, Gijsenbergh, Niesten-
Moulijn en Van Vree. 
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8.2 Het oordeel over communisme en fascisme 

These: De op kwantitatief onderzoek berustende uitkomsten bevestigen het 
vermoeden dat het communisme vaker negatief beoordeeld werd dan het 
fascisme, omdat het als een groter gevaar werd gezien voor de gevestigde 
orde. 

Zoals in hoofdstuk 1 al is opgemerkt is er, voor zover ik heb kunnen nagaan, 
nooit een vergelijkend onderzoek gedaan naar het oordeel over communisme 
en fascisme in de Nederlandse pers tijdens het interbellum. Toch was de 
conclusie dat het oordeel over communisme negatiever was dan over 
fascisme te verwachten. Het communisme was vernieuwender en vreemder 
dan het fascisme, dat de bestaande maatschappelijke en economische 
overtuigingen wel wilde aanpassen, maar deze niet verwierp.2 Daarmee stond 
het communisme verder af van de gevestigde orde. Alle dagbladen, met 
uitzondering van de sociaaldemocratische en de communistische kranten, 
waren exponenten van die orde. Ander onderzoek had al uitgewezen dat in 
die kringen (extreem) links als een groter (politiek) gevaar werd gezien dan 
extreemrechts.3 Ook uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de kranten 
het communisme vaker negatief beoordeelde dan het fascisme.  

Er zijn meerdere uitkomsten uit het onderzoek die het vermoeden van een 
vooringenomenheid tegen het communisme bevestigen. Zo kwam neerbui-
gend schrijven over communisme en de communisten veel vaker voor dan 
minachting voor fascisme of de fascisten.4 In de dagbladen van de gevestigde 
orde kwam ook het thema 'communistisch geweld of dreigen met geweld' 
beduidend vaker voor komt dan 'fascistisch geweld of dreigen met geweld'.5  

Ook werd er vaak met vanzelfsprekendheid geschreven over de noodzaak 
om het communisme te bestrijden. In de confessionele, liberale en onaf-
hankelijke kranten behoefde de strijd tegen het communisme kennelijk geen 
betoog. De noodzaak tot het bestrijden van het fascisme werd vaker met 
redenen omkleed en was afhankelijker van de signatuur van de krant en de 
periode in het interbellum. Dat positieve elementen van de fascistische ideo-

 

2  Mark Mazower, Dark continent : Europe's twentieth century (Londen 1998) 37. 
Philipp Blom, Alleen de wolken : Cultuur en crisis in het westen, 1918-1938 (Amsterdam 
2014) 184. 

3  Friso Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2009) 105.  
4  e-Bijlage § 5.1.4, tabel 5.1.4.. Het thema 'communisten zijn minderwaardig' kwam 

ongeveer twee keer zo vaak voor als het thema 'fascisten zijn minderwaardig'.  
5  Het eerste thema kwam in de onderzochte artikelen 309 keer voor, het tweede 266 

keer. 
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logie vaker besproken werden dan positieve aspecten van het communisme 
ondersteunt mijn mening dat communisme veel sterker dan fascisme op 
voorhand negatief beoordeeld werd.6 Hetzelfde geldt voor het vaker ver-
melden van successen van fascistische regimes of partijen. Dit wordt nog 
versterkt doordat verholen sympathie voor het communisme nauwelijks 
voorkwam, wat voor het fascisme wel het geval was.7 En ten slotte kwam de 
sterkere afwijzing van het communisme ook tot uitdrukking doordat er meer 
dan zes keer zo vaak artikelen met een positief sentiment ten aanzien van 
fascisme als over het communisme voorkwamen. Dit roept de vraag op 
waarom er zulke positieve artikelen voorkwamen in dagbladen die geen 
propaganda voor het fascisme of communisme ten doel hadden.8 Dat die 
kranten hun lezers ook over de positieve kanten van politieke stromingen 
wilden voorlichten is geen sterk argument. In dat geval zou er een betere 
balans moeten zijn tussen dergelijke artikelen over fascisme en over com-
munisme.  

These: Het negatievere oordeel over het communisme werd sterker dan het 
meer veranderlijke oordeel over het fascisme beïnvloed door een negatieve 
vooringenomenheid. 

In dit onderzoek werd gezocht naar verschillen tussen het sentiment ten 
aanzien van communisme en fascisme. Belangrijke aanvullende vragen 
daarbij waren de veranderingen hierin in de loop van de tijd en de verschillen 
tussen dagbladen en clusters van dagbladen. De resultaten van die aan-
vullende vragen leveren een opmerkelijk verschil tussen de sentimenten ten 
aanzien van het fascisme en communisme op: bij het fascisme was het sen-
timent distinctiever dan bij het communisme. In de loop van het interbellum 
veranderde het negatieve sentiment ten aanzien van het communisme weinig, 
terwijl dat over het fascisme niet alleen een algemeen stijgende lijn vertoonde 
maar bovendien sterk wisselde.9 Het onderzoek naar de verschillen tussen 
binnen- en buitenland leverde voor het sentiment ten aanzien van het 
communisme nauwelijks iets op; voor het fascisme juist wel. Als onder-
scheidende factor tussen de dagbladen leverde het sentiment ten aanzien van 

 

6  § 6.2. 
7  Sympathie voor het communisme kwam vanzelfsprekend wel voor in de communis-

tische kranten. De verholen sympathie voor communisme in de enkele artikelen in 
niet-communistische kranten is vrijwel steeds terug te voeren op een slordige redactie 
of verkeerd begrepen ironie in overgenomen teksten. 

8  Net als in grafiek 1.1 sluit ik hier artikelen met een positief sentiment t.a.v. commu-
nisme in de communistische dagbladen uit. Die artikelen dienen wel als propaganda. 

9  § 6.2 en e-bijlage § 5.1.2. 
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het fascisme een aantal interessante conclusies op, terwijl het oordeel over 
het communisme alleen liet zien dat de communistische kranten daarin sterk 
afweken. 

Dit verschil in de werking van het sentiment als meetfactor heeft enkele 
enigszins samenhangende oorzaken. De mening over het fascisme was meer 
dan die over het communisme afhankelijk van situaties of gebeurtenissen en 
verschilde per land. De ontwikkeling van het sentiment in de loop van de tijd 
is goed te zien in de verandering in het oordeel over het fascisme in Italië. 
Enigszins overdreven kan gezegd worden dat Mussolini in de loop van de tijd 
veranderde van een gewelddadige praatjesmaker in een gewaardeerd 
staatsman die orde op zaken had gesteld. Ook is duidelijk dat het Italiaanse 
fascisme minder negatief beoordeeld werd dan het Duitse nationaal-
socialisme.10 Dat had vooral in het latere interbellum te maken met het op-
treden en de dreigende taal van de nazi's, maar ook met het feit dat de invloed 
van Duitsland als grootste handelspartner en buurland groter was en het 
antisemitisme in de ideologie daarbij een rol speelde.  

De afwijzing van het communisme was daarentegen constanter en werd 
breed gedragen. Het communisme werd als revolutionair, gewelddadig en 
antigodsdienstig gezien, waar en wanneer het ook optrad. Een belangrijke 
factor hierin was de dominante rol van de Sovjet-Unie en de Komintern. De 
Sovjet-Unie werd door de niet-communistische kranten gezien als het voor-
beeld van wat een land te wachten stond wanneer het communistisch zou 
worden. Hierdoor werd het oordeel over het communisme in het algemeen 
beïnvloed door het oordeel over de USSR. Anderzijds is het duidelijk dat de 
Komintern ook werkelijk invloed had op de ideologische kenmerken van de 
communistische partijen elders. Hierdoor kende het communisme minder 
varianten dan het fascisme en was ook het oordeel erover minder gevarieerd. 

These: De dagbladpers was een van de oorzaken van een breed gedragen 
negatief sentiment ten aanzien van het communisme, dat gedurende het hele 
interbellum in stand bleef. Het fascisme kwam in de loop van het interbellum 
steeds vaker negatief in de pers. Voor beide gold dat gebeurtenissen en 
situaties in het buitenland daarvan vaker de oorzaak waren dan de rol van 
deze stromingen in Nederlandse politiek. 

Het politieke belang van de communistische partij bleef gedurende het hele 
interbellum gering.11 De partij had wel enige invloed op de koers van de 

 

10  § 6.2 en e-bijlage § 5.2.8, grafieken 5.2.34 en 5.2.35. 
11  Schuursma, Jaren van opgang, 179. Kossmann, De Lage Landen, 92. Zie ook § 1.3.2 

grafiek 1.4. 
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SDAP.12 De communisten vielen daarnaast op door hun verbinding met 
Komintern en daarmee met de Sovjet-Unie.13 Voor 1933 hadden de Neder-
landse fascisten helemaal geen politieke invloed.14 Met de opkomst van de 
NSB werd dat nauwelijks anders.15 Wanneer het interbellum door de bril van 
de dagbladen bekeken wordt, ontstaat een iets ander beeld. Dat komt onder 
andere doordat de berichtgeving over zowel communisme als fascisme veel 
vaker over het buitenland ging dan over Nederland en doordat 
gebeurtenissen in de kranten meer aandacht kregen dan politieke theorieën.16 
De aandacht die de dagbladen aan fascisme en communisme besteedden 
stond dan ook in geen verhouding tot de rol die deze politieke stromingen in 
de Nederlandse politiek speelden. Vanuit dat gezichtspunt had het 
communisme een grotere invloed op de Nederlandse cultuur dan op de 
politiek. Het betrof een breed gedragen afkeer en afwijzing, omdat de 
overgrote meerderheid van de dagbladen in die zin over het communisme 
schreef. De invloed van de communistische krant was gering. Die was klein 
en werd ondanks de colportage nauwelijks buiten eigen kring gelezen.  

Na 1931 overtrof de aandacht die de kranten aan het fascisme besteedden die 
voor het communisme.17. Die aandacht betrof vooral het fas-
cisme/nationaalsocialisme in het buitenland. En ook in dit geval was het 
sentiment meestal negatief, alhoewel de verschillen tussen de dagbladen 
groter waren dan bij de berichtgeving over communisme. Na 1933 was er wel 
aandacht voor de NSB, maar zelfs dan werden er regelmatig vergelijkingen 
gemaakt met het Duitse nationaalsocialisme. Het negatieve oordeel werd 
sterk veroorzaakt door berichten over dictatuur, gewelddadig optreden, 
expansiezucht en, wanneer het over de nazi's ging, antisemitisme. Werd het 
fascisme positief beoordeeld dan werd het hooguit gezien als een oplossing 
voor andere landen, maar als niet passend bij de Nederlandse cultuur. En 
soms werd als positief punt van het fascisme genoemd dat het de strijd tegen 
het communisme ondersteunde. Dat de fascistische ideologie inhaakte op een 
"in [een] brede kring gevoelde behoefte aan krachtig sociaal-economische 
ordening en principiële versterking van het staatsgezag" haalde zelden de 

 

12  Rooy, Piet de, 'Een zoekende tijd', 234. 
13  Schuursma, Jaren van opgang, 178. 
14  § 1.3.2 grafiek 1.4. 
15  Rooy, Piet de, 'Een zoekende tijd', 238. 
16  Van de artikelen over communisme ging maar 33% over Nederland, voor het fas-

cisme was dat zelfs maar krap 25% (e-bijlage § 5.1.7) 
17  § 6.2 en e-bijlage § 5.1.3, grafiek 5.1.26. 
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krant.18 De weinige keren dat die gevoelens een weg vonden naar de krant 
beperkte zich dat tot de sociaaldemocratische en katholieke dagbladen en 
werd er vrijwel nooit naar het fascisme als oplossing verwezen. In de Tweede 
Kamer en in de kranten ging het vaak over het optreden van de fascisten, 
waarbij over de schouders van de Nederlandse fascisten werd gekeken naar 
hun voorbeelden in het buitenland. Het debat over het uniformverbod is 
daarvan een voorbeeld.  

In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat het negatieve sentiment ten 
aanzien van het communisme gedurende het interbellum iets afnam, terwijl 
de aandacht voor het communisme vrijwel constant bleef. De mening over 
het fascisme werd in de loop van het interbellum juist negatiever, zodat er 
aan het einde van het interbellum geen verschil meer was in het oordeel over 
communisme en fascisme. De aandacht voor het fascisme nam juist sterk toe. 

8.3 Dagbladen en clusters van dagbladen 

These: De dagbladen bevestigden de in eigen kring heersende mening. Vooral 
hun sentiment ten aanzien van communisme was daardoor door 
vooroordelen bepaald. 

Het vorige hoofdstuk heeft al laten zien dat er aanzienlijke verschillen waren 
tussen de clusters van dagbladen in hun oordeel over communisme en fas-
cisme. De algemene tendens was dat veel van de dagbladen de heersende 
mening in de eigen groepering bevestigden en de verschillen met anderen 
benadrukten. Dit beperkte zich niet tot de mening over communisme en 
fascisme. Uit tal van artikelen waarin fascisme en/of communisme slechts 
een ondergeschikte rol speelden, werd duidelijk dat dit ook voor vele andere 
onderwerpen gold. Deze neiging was niet alleen bij de partijkranten een 
bewuste keuze, want ook de redacties van de katholieke bladen en De Banier 
hadden als doelstelling de eigen opvattingen te benadrukken. Het naar de 
achtergrond drukken of weglaten werd daarbij vaker toegepast dan het echt 
verdraaien van feiten. Meestal ging het om nuances in de keuzes van de 
onderwerpen, de mate waarin artikelen opvallend werden weergegeven en de 
bewoordingen. Dit was goed te zien in de regionale katholieke dagbladen. Dit 
bevestigt de eerder gesignaleerde zelfgenoegzaamheid in katholieke kring, 
maar dezelfde tendens is ook terug te vinden in de communistische en 
sociaaldemocratische dagbladen en De Banier.19  

 

18  Kossmann, De Lage Landen, 95. 
19  § 7.4.2. 
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De liberale dagbladen waren geen partijkranten maar stelden zich wel als doel 
het liberale geluid te laten horen. Ook die dagbladen schreven over 
gebeurtenissen in eigen kring en bevestigden de daarin heersende mening. Ze 
waren meer geneigd daarnaast ook nieuws uit andere groeperingen aan bod 
te laten komen. Maar wat deden de onafhankelijke dagbladen? Ze waren niet 
afhankelijk van politieke partijen en een kerkelijke leiders. Daarom is het des 
te opvallender dat uit mijn onderzoek blijkt dat deze kranten wel degelijk een 
politiek oordeel hadden. Ze schreven immers allemaal negatiever over het 
communisme dan over het fascisme en waarschijnlijk zullen ze ook over veel 
andere onderwerpen niet neutraal geschreven hebben. Het is niet bekend of 
hierin de mening van de redactie tot uitdrukking kwam. Wat van De Telegraaf 
bekend is, is dat de directie er doelbewust voor gekozen had een krant uit te 
geven die niet gebonden was aan een politieke of religieuze richting.20 De 
inhoud en mening van de onafhankelijke kranten werd mijns inziens net als 
bij alle andere dagbladen deels bepaald door de interesses en meningen van 
de doelgroep. Commerciële motieven speelden daarbij zeker een rol. De 
Telegraaf en Het Leeuwarder nieuwsblad maakten daar geen geheim van.21  

Alle onderzochte dagbladen waren voor hun inkomsten in meer of mindere 
mate afhankelijk van abonnees. Het werven en behouden van abonnees was 
daarom van levensbelang. Een aantal van de onderzochte kranten probeerden 
dan ook met advertenties in eigen of andere dagbladen abonnees te lokken.22 
Ongetwijfeld zullen al deze dagbladen geprobeerd hebben de bestaande 
abonnees te behouden door ze te bedienen met nieuws dat hen interesseerde 
en meningen die voor die groep aanvaardbaar waren. Alhoewel niet allemaal 
in dezelfde mate, bevestigden en ondersteunden de onderzochte dagbladen 
hierdoor de maatschappelijke verkokering. Ze bevestigden de verschillen en 
benadrukten het eigen gelijk.  

These: In dit onderzoek was clustering langs de lijnen van de maatschappe-
lijke, politieke en religieuze stromingen gerechtvaardigd. 

Er waren aanzienlijke verschillen tussen de clusters van dagbladen, maar 
binnen de meeste clusters waren de verschillen tussen de dagbladtitels 

 

20  Wolf, Het geheim van De Telegraaf, 26. 
21  § 7.4.5. 
22  Enkele voorbeelden: De Telegraaf, 18-10-1937 avond, 3: "De Telegraaf: dat is Jong-

Nederland". Opvallend voor een zeer behoudende krant De Banier, 01-06-1921, 4: 
"Abonneert u op "De Banier" ". De Nieuwe Rotterdamsche Courant adverteerde voor de 
posteditie in andere dagbladen (o.a. De Sumatra Post, 26-03-1920, 13). De Leeuwarder 
Courant bood abonnees een gratis ongevallenverzekering aan (15-12-1928, 12). 
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beperkt.23 Die consistentie betekent dat een clustering langs de lijnen van de 
maatschappelijke, politieke en religieuze stromingen in dit onderzoek ge-
rechtvaardigd was. Binnen het cluster van onafhankelijke dagbladen was 
echter sprake van een tweedeling tussen bladen die het fascisme minder en 
die het fascisme sterker veroordeelden. Voor de mening over het commu-
nisme gold deze tweedeling niet.  

8.4 Het onderzoek 

These: Het negatieve sentiment overheerste, maar was desondanks bruikbaar 
om verschillen in de loop van de tijd en tussen groeperingen te kunnen 
onderscheiden. 

De uitkomst uit de sentimentanalyse dat de dagbladen overwegend in nega-
tieve zin over communisme/communisten en fascisme/fascisten schreven is 
niet opzienbarend. De belangrijkste reden daarvoor is dat dit ook bleek uit 
eerdere onderzoeken, alhoewel die minder de nadruk legden op het ver-
gelijken van de mate waarin die afwijzing plaatsvond. Een tweede reden is dat 
zowel communisten als fascisten zich verzetten tegen de belangrijkste 
gevestigde politieke, religieuze en/of economische maatschappelijke stro-
mingen. Met uitzondering van de communistische bladen waren de kranten 
die in dit onderzoek gebruikt werden juist met die stromingen verbonden. 
Alhoewel het niet altijd partijbladen waren, ondersteunden ze de gangbare 
mening binnen hun doelgroep en wezen ze opponerende meningen af. De 
volledig contrasterende uitkomsten van de communistische dagbladen in 
vergelijking met de niet-communistische kranten laten zien dat die neiging 
sterk was.24  

De derde reden hangt samen het algemene verschijnsel dat nieuws dat opzien 
baart door te choqueren of te overweldigen de neiging heeft in de pers te 
overheersen.25 En dat deed het nieuws over communisten en fascisten vaak. 
Wanneer nieuws dat om aandacht vraagt inderdaad negatief nieuws is, is het 
de vraag of de berichtgeving over communisme en fascisme zich wel 
onderscheidde van het nieuws over vele andere onderwerpen. Met andere 
woorden, zou de uitkomst dat het negatieve sentiment overheerste niet voor 

 

23  § 7.2.2, § 7.2.3 en § 7.4. 
24  § 7.2.3, grafiek 7.1. 
25  Frank van Vree, ' "In het land van Mussolini". De Nederlandse pers en fascistisch 

Italië', Incontri : mensile di vita e cultura italiana, jaargang VI 1 (1991) 3-26, aldaar 23. 
Golding en Elliott, Making the news (Londen 1979) 120. De Londense correspondent 
van Het Vaderland concludeerde dat "In opspraak brengen" "publicity" was. Het 
Vaderland, 25-07-1933 avond, 5. 
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veel meer nieuwsonderwerpen opgaan wanneer daarnaar een sen-
timentonderzoek gedaan werd? En zo ja, is het sentiment wanneer het toch 
voornamelijk negatief is dan wel een onderscheidende factor? In algemene 
zin is dit een uitdaging voor een nieuw onderzoek, maar gelukkig bewijzen de 
resultaten uit dit onderzoek dat deze nadruk op het negatieve geen 
belemmering is om het sentiment als onderscheidende factor te gebruiken. 
Er waren immers statistisch significante verschillen tussen de negatieve sen-
timenten ten aanzien van communisme en fascisme onderling en tussen de 
dagbladen.  

De voornaamste oorzaken van het negatieve sentiment bij zowel commu-
nisme als fascisme waren gerelateerd aan 'geweld'. Het ging daarbij om 'het 
gebruik van geweld', 'het verheerlijken van geweld' 'het dreigen met geweld 
en oorlog', enzovoorts. Dat is een opmerkelijke uitkomst voor een periode 
die later het interbellum zou gaan heten. Dat geweld in een periode tussen 
twee oorlogen een grote rol speelt, ligt niet direct voor de hand. Toch hebben 
ook naoorlogse historici gewezen op de rol van het geweld in het interbellum. 
Kershaw noemt de periode 1914-1950 "the era of violence" en elders 
"Europe's era of self-destruction."26 Hij wijst daarbij specifiek op de periode 
tussen de twee wereldoorlogen waarin de fascisten de oorlog verheerlijkten 
en de communisten opriepen tot terreur. Dit onderzoek ondersteunt zijn 
observatie.  

These: De conclusies uit het onderzoek van Van Vree kloppen, maar kunnen 
genuanceerd worden. 

Uit de eerste paragrafen van dit proefschrift wordt duidelijk dat dit onderzoek 
geïnspireerd is op dat van Frank van Vree uit 1989. Daarom mag een 
vergelijking tussen de resultaten van deze twee onderzoeken niet ontbreken. 
Voor zover het de grote lijn betreft, lopen de conclusies parallel. Van Vree 
schrijft aan het einde van het hoofdstuk 'conclusies' het volgende: "Ondanks 
het feit dat de meningen over allerlei zaken binnen de redacties soms 
uiteenliepen […] verlieten de dagbladen hun ideologische basis nimmer."27 
Dat klopt met mijn constatering dat de dagbladen de gebeurtenissen vanuit 
hun ideologisch perspectief beoordeelden en daardoor bevooroordeeld 
waren. 

 

26  De eerste benaming komt uit: Ian Kershaw, 'War and Political Violence in Twentieth-
Century Europe', Contemporary European history, nr. 14 (2005) 107-123, aldaar 108 de 
tweede uit Kershaw, To hell and back, 1. 

27  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 355. 
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Van Vree deed op basis van de artikelen in vier landelijke dagbladen een 
diepgaand onderzoek naar de reacties op de opkomst en het handelen van 
het nationaalsocialisme in Duitsland. De vier dagbladen vertegenwoordigden 
ieder een ideologische stroming.28 Op basis van zijn algemene kennis van de 
dagbladpers trekt Van Vree die conclusie vervolgens door naar deze vier 
stromingen. In mijn onderzoek is de onderzochte periode langer, zijn er 
meerdere liberale en katholieke dagbladtitels onderzocht en is niet alleen naar 
het nationaalsocialisme in Duitsland maar naar het fascisme in het algemeen 
gekeken. Alhoewel zijn algemene conclusie zelfs bij die uitbreiding 
standhoudt, geldt dat minder voor de veralgemening naar de stromingen. Zo 
blijkt binnen het cluster van katholieke bladen de consistentie toch minder 
groot dan Van Vree veronderstelt.29 De door hem beschreven invloed van 
bovenaf kon niet verhinderen dat de Nieuwe Tilburgsche Courant significant 
afwijkend over het fascisme oordeelde dan de overige bladen binnen het 
katholieke cluster. Dit blijkt in iets mindere mate ook het geval te zijn voor 
Het Vaderland binnen het cluster van liberale kranten. Alhoewel de 
ideologische basis zoals door Van Vree gesteld wel degelijk van grote invloed 
was, gold dat soms nog sterker voor specifieke voorkeuren binnen de 
redacties.  

Van Vree constateert dat de houding van Het Volk afweek. Deze krant had 
volgens hem niet alleen méér oog voor de gevaren van het Duitse nationaal-
socialisme, maar riep ook op tot internationale actie. Een echte vergelijking 
met dit onderzoek is helaas niet mogelijk doordat de sociaaldemocratische 
dagbladen van na 1933 maar mondjesmaat gedigitaliseerd zijn. Wel strookt 
het met mijn conclusie dat de sociaaldemocratische dagbladen het fascisme 
al vanaf het ontstaan negatiever beoordeelden dan de meeste andere clus-
ters.30 Dat was aanvankelijk vooral gebaseerd op de vijandschap tussen 
enerzijds fascisten en anderzijds sociaaldemocraten en communisten. Later 
werd deze tegenstelling in de dagbladen ondersteund door te wijzen op de 
ideologische verschillen. De door Van Vree gesignaleerde roep om geza-
menlijk met andere partijen en in internationaal verband weerstand te bieden 
aan het fascistische gevaar kwam echter vooral van de kant van de 

 

28  Van Vree onderzocht de Nieuw Rotterdamsche Courant, De Maasbode, Het Volk en De 
Standaard. Hiervan zijn De Maasbode en De Standaard niet gedigitaliseerd en de Nieuw 
Rotterdamsche Courant en Het Volk slechts een gedeelte. Een werkelijke vergelijking is 
daarom niet mogelijk. 

29  Ibidem, 344. 
30  § 2.3.2. 
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communisten.31 Zijn conclusies ten aanzien van Het Volk gaan daardoor ook 
op voor De Tribune en Het Volksdagblad.  

Deze conclusie lijkt een mager resultaat, maar het belang hiervan is groot 
want het laat zien dat deze sterk afwijkende onderzoeksmethode tot groten-
deels gelijkluidende conclusies leidde. Dat geeft vertrouwen in de methode. 

These: De uitkomsten uit op onderwerp geselecteerde artikelen verschillen 
van die in willekeurig geselecteerde artikelen. Bij onderzoeken naar ver-
schillen heeft een willekeurige selectie daarom de voorkeur. 

Het sentiment dat uit op onderwerp geselecteerde artikelen blijkt, komt niet 
altijd overeen met de resultaten van het sentimentonderzoek bij willekeurig 
gekozen artikelen.32 In een onderzoek waarbij het sentiment als indicator voor 
verschillen of ontwikkelingen wordt gebruikt, is een methode waarbij teksten 
niet op onderwerp maar willekeurig worden geselecteerd daarom aan te 
raden. Hiermee onderscheidt dit onderzoek zich van andere onderzoeken, 
omdat voornamelijk gebruik is gemaakt van willekeurig geselecteerde 
artikelen. 

Samengevat is de conclusie dat er tijdens het interbellum in de Nederlandse 
kranten over het communisme vrijwel steeds in gelijke mate negatief werd 
geoordeeld en dat het oordeel over het fascisme in de loop van de tijd nega-
tiever werd. Het onderzoek laat echter ook zien dat een dergelijke uitspraak 
veel te generaliserend is. Zoals altijd is de werkelijkheid complexer dan in 
(enkele) woorden is samen te vatten. Ook de ruim 120.000 woorden van dit 
proefschrift geven maar een beperkt beeld van het sentiment waarmee er 
tijdens het interbellum in de Nederlandse kranten over communisme en 
fascisme werd geschreven. 

8.5 Het dagblad als primaire bron en object 

De aanleiding om de dagbladen als primaire bron en het fascisme als object 
te kiezen was de discussie die in 2012 ontstond of het door de KB op internet 
publiceren van nazistische kranten al dan niet strafbaar was. Op 1 september 
2012 stond er in het NRC Handelsblad een bericht dat er daarvoor ruimte in 
de wet was en dat de KB een aantal van die bladen zou gaan publiceren. Bij 
het lezen van dat artikel vroeg ik me af in hoeverre er een verschil zou zijn 
tussen de fascistische kranten en de overige dagbladen. De eerste stappen 
naar het beantwoorden van die vraag volgden pas enkele jaren later. Eind 

 

31  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 348. 
32  § 2.2.4, § 4.4 en conclusie in § 7.3. 
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2012 werden de eerste gedigitaliseerde kranten voor het publiek 
toegankelijk.33 Een bericht daarover vestigde mijn aandacht opnieuw op 
dagbladen als mogelijke bron voor onderzoek, wat nog versterkt werd 
doordat ik inmiddels bekend was met het proefschrift van Frank van Vree. 
Ook hij gebruikte dagbladen als bron en onderzocht onder andere de 
verschillen tussen de dagbladen. In 2013 mondde dit uit in een plan om een 
verdergaand onderzoek te doen naar de verschillen tussen de dagbladen in 
hun mening over het fascisme, en daarbij de gedigitaliseerde kranten als bron 
te gebruiken. Dit mondde uit in een onderzoeksvoorstel met een pro-
bleemstelling die sterk leek op hetgeen in hoofdstuk 1 is geformuleerd. Het 
verschil was die probleemstelling zich uitsluitend op het sentiment ten aan-
zien van het fascisme richtte. Het idee om ook het sentiment ten aanzien van 
communisme te onderzoeken kwam van prof. Aerts, met als reden dat er in 
verhouding tot het fascisme weinig onderzoek naar het communisme in het 
interbellum gedaan is. Ik heb dat voorstel omarmd met als voornaamste reden 
dat het een vergelijking mogelijk maakte. Het belangrijke voordeel hiervan 
was dat het de subjectiviteit van de meting verminderde.34  

Zo werden de dagbladen zowel bron voor als object van dit onderzoek. Dat 
is ook het geval in het proefschriften van Frank van Vree en Hans Geleijnse. 
Dit roept de vraag op wat het betekent om dagbladen als primaire bron te 
nemen. In hoeverre zijn dagbladen goede bronnen om te onderzoeken hoe 
er over fascisme (en zoals in dit proefschrift over communisme) werd 
gedacht?  

8.5.1 Het dagblad als historische bron  

These: Onderzoek naar historische kranten geeft inzicht in wat (groepen van) 
krantenlezers op een bepaald moment over actuele gebeurtenissen konden 
weten. Dat geldt minder voor de duiding die er op iets langere termijn aan 
die gebeurtenissen werd gegeven. 

Het lijdt geen twijfel dat dagbladen als historische artefacten van belang zijn. 
De zorgvuldigheid waarmee leggers bewaard werden, het feit dat ze op 
microfiche werden overgebracht en door de KB tenslotte in gedigitaliseerde 
vorm gepubliceerd worden, wijst in die richting. Kranten verschillen van 
andere bronnen doordat ze gericht zijn op de actualiteit. In veel artikelen staat 
een gebeurtenis centraal en wordt zowel geprobeerd wat is voorgevallen in 

 

33  https://www.kb.nl/nieuws/2012/acht-miljoen-krantenpaginas-1618-1995-online-
doorzoekbaar.  

34  § 8.6.3. 

https://www.kb.nl/nieuws/2012/acht-miljoen-krantenpaginas-1618-1995-online-doorzoekbaar
https://www.kb.nl/nieuws/2012/acht-miljoen-krantenpaginas-1618-1995-online-doorzoekbaar
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woorden te vatten, als er duiding aan te geven.35 Historische kranten vertellen 
iets over de tijd waarin ze ontstonden. Dat beperkt zich niet tot 
gebeurtenissen en meningen. Ze geven onder meer ook informatie over het 
dagelijks leven van de diverse bevolkingsgroepen (foto's en advertenties), 
humor (spotprenten), leven en taalgebruik (tekst). Vooral met betrekking tot 
dat laatste waren er overigens grote verschillen tussen de dagbladen, zoals 
duidelijk wordt wanneer er uit dezelfde tijd edities van De Telegraaf 
(schreeuwend), De Tribune (scheldend), Het Volk (afwijkende spelling) en De 
Banier (plechtstatig) naast elkaar worden gelegd.  

Maar zijn dagbladen ook goede bronnen voor historische gebeurtenissen en 
meningen? Wat betreft het eerste: vanzelfsprekend schreven de kranten in 
het interbellum over feitelijke gebeurtenissen. Ze waren in die tijd immers het 
belangrijkste middel voor de verspreiding van informatie. Tevens was de 
dagbladpers het medium dat bij uitstek beschermd werd en bescherming 
zocht bij de wetgeving over de persvrijheid.36 De radio was nog in opkomst 
en werd al spoedig door beperkingen van overheidswege getroffen.37 Toch 
hebben de dagbladen als bron om inzicht te krijgen in het gebeurde nogal wat 
beperkingen. Ze waren sterk gericht op actueel nieuws en daardoor vaak 
fragmentarisch. Tevens maakten ze veelvuldig gebruik van buitenlandse 
nieuwsagentschappen. In het interbellum was het dagblad, sterker dan nu, 
vooral een nieuwsmedium. Inhoudsopgaven op de voorpagina met titels als 
'Belangrijkste Nieuws' (Algemeen Handelsblad), 'Het nieuws van heden' (De 
Gooi- en Eemlander), 'Feiten van den Dag' (De Telegraaf) en 'Voornaamste 
Nieuws' (De Tijd) tonen dat aan. Andere bladen verzamelden nieuws onder 
koppen als 'Buitenlandsch Nieuws' en 'Binnenlandsch Nieuws'.  

Als bron voor de geschiedschrijving van historische gebeurtenissen is deze 
focus op de actualiteit een nadeel. Zelfs van belangrijke gebeurtenissen wer-
den de ontwikkelingen niet tot het einde gevolgd. Het grote nieuws van 
enkele dagen geleden moest plaats maken voor nieuwer nieuws. De gebeur-
tenissen rond Guernica bijvoorbeeld houden maar een week lang de aan-
dacht.38 Zelfs in de jaaroverzichten komt het onderwerp niet meer ter sprake. 
Een slotconclusie gebaseerd op later verkregen informatie waaruit 
bijvoorbeeld duidelijk wordt door wie het bombardement werd uitgevoerd, 
is in de dagbladen niet te vinden. Juist het meest actuele nieuws werd vaak 

 

35  "a newspaper article [is] a group of words responding to the world, an attempt to put 
the unwritten world into words […]". Paul Auster, 4 3 2 1 (Londen 2017) 477. 

36  Gijsenbergh, Persvrijheid in het interbellum, 39. 
37  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 28. 
38  § 4.4.2. 
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aangeboden in de vorm van korte berichtjes, al dan niet direct afkomstig van 
persagentschappen. Zelfs wanneer die berichtjes onder één kop werden 
samengebracht, werd het aan de lezer overgelaten om er een samenhang in te 
vinden.39 De berichtgeving van de buitenlandse persbureaus was bovendien 
soms gekleurd, zoals blijkt uit de casestudie over de Nacht van de Lange 
Messen.40 De kranten informeerden de lezer wel over de gebeurtenissen, maar 
gaven daar slechts in beperkte mate duiding aan. Ieder dagblad deed dat 
bovendien vanuit zijn eigen perspectief. Analyses en duiding van het nieuws 
over langere termijnen ontbraken vrijwel helemaal. Geïnteresseerde lezers 
zullen hun kennis echter aangevuld hebben met de rijk voorhanden 
tijdschriften en andere publicaties.  

8.5.2 Dagbladen en sentiment onderzoek 

These: Dagbladen zijn bruikbaar als bron voor een sentimentonderzoek, mits 
met een aantal zaken rekening wordt gehouden. 

De krant was niet alleen een informatiebron over wat er gebeurd was. De 
dagbladen gaven ook een mening weer en beperkten zich daarbij niet tot de 
gebeurtenissen. Ze uitten hun standpunten ook over toestanden, personen 
en ideeën. Dat gebeurde afhankelijk van het dagblad luid en duidelijk in 
schreeuwende koppen en spotprenten (De Telegraaf, De Tribune en Het 
Volksdagblad) of bedachtzaam in teksten (De Banier, Nieuwe Rotterdamsche 
Courant en Algemeen Handelsblad). In dat opzicht kan de krant dienen als een 
bron voor een onderzoek naar sentimenten. Toch moeten ook daar kantte-
keningen bij gemaakt worden. Samenhangend met de in de vorige paragraaf 
beschreven focus op de actualiteit kregen daden en uitspraken meer aandacht 
dan beschouwingen. De sentimenten hadden vaker betrekking op wat er 
feitelijk gebeurde dan op de ideologie achter de daden.  

Toch speelde de politieke of religieuze overtuiging een rol, want binnen 
sommige clusters was er sprake van een zekere mate van vooringenomenheid. 
Vooral ten aanzien van het communisme kwam het negatieve sentiment soms 
meer voort uit een algemene houding dan dat hetgeen er beschreven werd 
daartoe aanleiding gaf. Verder waren kranten soms niet consistent in hun 
mening. Uit de casestudies blijkt dat het sentiment over een gebeurtenis na 
de eerste indruk in de loop van enkele dagen kon verschuiven. In sommige 
gevallen lijkt dit te zijn veroorzaakt door de in de vorige paragraaf genoemde 
focus op de actualiteit. Het kwam echter ook voor dat kranten na enkele jaren 

 

39  Zie bijvoorbeeld 'HERSTELCONFERENTIE' in Het Vaderland, 05-06-1929 ochtend, 2. 
40  § 7.3.1. 
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kennelijk vergeten waren hoe ze over een kwestie geoordeeld hadden. 
Geleijnse spreekt van naïviteit in de gevallen waarin kranten positief 
oordeelden over ontwikkelen waarover ze eerder of elders in negatieve in 
schreven.41 Ik onderschrijf die mening.42  

Het sentiment was soms niet direct bij de eerste lezing duidelijk. Dit beperkte 
zich niet tot de dagbladen waarbij het sentiment vooral in meer bezonnen 
teksten tot uitdrukking kwam. Zo werd het sentiment ook in De Telegraaf en 
De Tribune zo nu en dan in de vorm van ironie gebracht. Het Volk hanteerde 
die manier van oordelen zelfs regelmatig. Er is andersoortig onderzoek nodig 
om te onderzoeken in hoeverre de dagbladen zich in dit opzicht van elkaar 
onderscheidden. Daarbij zou ook aan de orde kunnen komen of het gebruik 
van deze schrijfstijl een keuze was van de redactie of afhing van de 
persoonlijke voorkeur van enkele journalisten. Ook in dit opzicht was het een 
geluk bij een ongeluk dat automatische tekstanalyse niet lukte.43 Het zal 
vermoedelijk nog jaren duren voordat die zover is ontwikkeld dat ook dit 
soort subtiele uitdrukkingsvormen daarmee feilloos geïnterpreteerd kunnen 
worden, onder andere omdat hiervoor inzicht nodig is in de heersende 
verhoudingen en de actualiteit. Dat geldt nog sterker voor het in spotprenten 
uitgedrukte sentiment. Alleen door dit laatste aspect werd de duidelijkheid 
van het sentiment negatief beïnvloed. Over het algemeen zijn 
dagbladartikelen naar mijn mening goede indicatoren voor het sentiment dat 
een krant op een bepaald moment tot uitdrukking wilde brengen. 

8.6 De sterktes en zwakten van het digitale krantenarchief en 
de onderzoeksmethode 

Met de introductie van het digitale krantenarchief werden mogelijkheden 
geopend om nieuwe antwoorden op oude vragen te geven en om te kijken of 
het mogelijk is nieuwe vragen te stellen en te beantwoorden.44 In beide 
gevallen volstaat het niet om het digitale archief als een soort online e-reader 
te gebruiken en, zoals Frank van Vree gedwongen was te doen, kranten van 
voor naar achter door te lezen. Gedigitaliseerd materiaal biedt kansen voor 
andere onderzoekmethodes. Ik heb geprobeerd die kansen uit te buiten. Dat 

 

41  Geleijnse, Wie ogen heeft om te zien, 275. 
42  Een goed voorbeeld is de tegenstelling tussen de gematigde houding van De Telegraaf 

ten aanzien van het Duitse nationaalsocialisme in het latere interbellum, en de met 
principiële redenen omklede scherpe afwijzing in diezelfde krant vele jaren eerder bij 
het aan de macht komen van Mussolini (§ 2.3.2). 

43  § 8.5.1. 
44  § 1.1. 
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maakt het noodzakelijk om uitgebreider en kritischer dan gebruikelijk stil te 
staan bij de methode waarmee er antwoorden op de onderzoeksvragen 
werden gevonden.45 Daarmee zijn immers twee vragen, die in ieder 
(historisch) onderzoek een rol spelen, zwaarwegender geworden. En wel of 
het materiaal (de bronnen) betrouwbaar genoeg is en of de gekozen methode 
valide antwoorden oplevert?  

In dit onderzoek hangen deze vragen samen omdat het materiaal op een 
nieuwe manier gepresenteerd werd en de methode erop gericht was om daar 
zo goed mogelijk gebruik van te maken. Ondanks die samenhang heb ik 
ervoor gekozen het digitale krantenarchief en de onderzoeksmethode apart 
in een sterkte-zwakteanalyse te behandelen. De meeste van de genoemde 
sterktes waren voorzien en vormden de argumenten voor de gemaakte keu-
zes. Sommige voordelen werden pas tijdens het onderzoek duidelijk. Voor de 
zwaktes geldt het omgekeerde. Enkele ervan waren voorzien. In dat geval 
werd bij het ontwikkelen van de methode geprobeerd ze zoveel mogelijk te 
elimineren. Veel zwaktes kwamen pas tijdens het onderzoek aan het licht. Ze 
worden genoemd omdat ze in een kritische terugblik thuishoren en van nut 
kunnen zijn voor toekomstige onderzoekers.46 

8.6.1 Het digitale krantenarchief van de KB 

Een van de belangrijkste keuzes die ik bij het opzetten van dit onderzoek 
gemaakt heb is om als primair bronmateriaal uitsluitend Nederlandse dag-
bladen uit het gedigitaliseerde archief van de KB te gebruiken. Die keuze had 
zowel invloed op de methode als op de resultaten. Aangezien de kwaliteiten 
van de bron bepalend zijn voor alles wat volgt, begin ik daarmee. 

De Koninklijke Bibliotheek heeft sinds eind 2006 ruim 1,3 miljoen kranten 
gedigitaliseerd. Dat archief is enkele jaren later via internet voor het publiek 
toegankelijk gemaakt, tegenwoordig via een toepassing die Delpher heet, 
aanvankelijk via een voorganger daarvan.47 Daarnaast werd er voor speciaal 
onderzoek de mogelijkheid gecreëerd om met complexe zoektermen in de 
URL (het adres waar de data op internet gevonden kan worden) rechtstreeks 
in de database te zoeken. Daarvan is voor dit onderzoek gebruik gemaakt. 
Dat leverde voor mijn onderzoek drie soorten informatie op: de OCR van 
het gezochte artikel, de hele krant in PDF en de metadata van de editie in 

 

45  Een uitgebreidere versie van de sterkte-zwakteanalyse is te vinden in e-bijlage § 6. 
46  Voor een uitgebreidere beschrijving van de methode en de gebruikte hulpmiddelen 

zie e-bijlage hoofdstuk 3. 
47  https://www.delpher.nl/. 
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XML. Van al deze informatievormen en -bestanden is op enig moment in het 
onderzoek gebruik gemaakt.  

Het gebruik van het digitale krantenarchief kende een paar belangrijke 
voordelen, maar door onvolkomenheden helaas ook beperkingen. Dat laatste 
had gevolgen voor de kwaliteit van het onderzoek. Het belangrijkste 
probleem is in § 1.1 al aan de orde gekomen: de KB volgde bij het digitaliseren 
niet altijd de aanwijzingen van de adviescommissie. Hierdoor werd – anders 
dan voorgesteld – het protestantschristelijke dagblad De Standaard niet 
gedigitaliseerd. Dat was niet alleen een krant met een aanzienlijke oplage, het 
was ook de partijkrant van de ARP, die tijdens het interbellum de 
belangrijkste protestantse politieke partij in Nederland was. De KB heeft er 
niet voor gekozen hiervoor in de plaats een ander protestants dagblad met 
een grote oplage (bijvoorbeeld De Rotterdammer) te digitaliseren. Zo bleef 
alleen de wel gedigitaliseerde maar in oplage en omvang betrekkelijk kleine 
De Banier voor het onderzoek beschikbaar. Zoals reeds opgemerkt zijn de 
uitkomsten van het onderzoek hierdoor nauwelijks representatief te noemen 
voor de protestantse dagbladpers. Dat roept de vraag op of er voor die groep 
niet een of twee niet-gedigitaliseerde kranten hadden moeten worden 
toegevoegd. Ik heb ervoor gekozen dat niet te doen, met als voornaamste 
reden dat daarmee methodische onjuistheden geïntroduceerd zouden wor-
den. De betrouwbaarheid van de vergelijkingen zijn in dit onderzoek geba-
seerd op gedegen methodische procedures, namelijk: het identificeren op 
basis van gelijke zoektermen, het in statistisch voldoende hoeveelheid wille-
keurig selecteren en verschillen statistisch toetsen.48 Hierbij is de eerste stap 
een voorwaarde voor alles wat er daarna gebeurt. Juist voor die stap, het 
vullen van de database, is de enorme zoekkracht van de computer een on-
ontbeerlijk hulpmiddel.49 Het handmatig uitvoeren ervan is niet onmogelijk 
maar praktisch onuitvoerbaar.  

Het digitale krantenarchief heeft twee belangrijke sterktes. Dat is ten eerste 
de enorme omvang van het gedigitaliseerde materiaal. Voor de in het onder-
zoek beschouwde periode en de gekozen dagbladen waren bij de start van het 
onderzoek al meer dan 100.000 edities beschikbaar. Minstens even belangrijk 
is dat dit materiaal zonder veel moeite en snel online toegankelijk is.50 Op 
basis van de door de KB verstrekte informatie ben ik in staat geweest 

 

48  § 8.6.3 en e-bijlage §§ 3.3 en 3.4. 
49  Zie tweede punt onder sterktes hieronder. 
50  Johnes en Nicholson onderstrepen het belang hiervan zo: " Suddenly it is possible to 

search for passing mentions that would otherwise be lost in the forest of newspaper 
pages." Johnes en Nicholson, 'Sport history and digital archives in practice', 57. 
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internetadressen (URL's) samen te stellen voor de OCR-file per artikel, de 
pdf-file van de hele krant waarin het artikel voorkwam, en de metadata van 
die krant. Met toestemming van de KB kon ik hiermee de publiekstoegang 
van het krantenarchief omzeilen. Hierdoor kon ik in luttele seconden een 
beeld van het te onderzoeken artikel en de omgeving ervan op mijn scherm 
krijgen. Dat is geen gering voordeel bij het onderzoeken van vele duizenden 
artikelen. Vooral omdat veel artikelen bij de verdergaande analyses 
teruggelezen moesten worden. Hetzelfde geldt voor het opstellen van 
internetadressen waarin de zoektermen werden verwerkt. Hiermee zijn de 
krantenartikelen die betrekking hadden op communisme en/of fascisme met 
honderden tegelijk opgehaald. 

Het huidige digitale krantenarchief heeft ook een aantal zwaktes. Voor dit 
onderzoek is de belangrijkste dat de door de KB voor digitalisering gekozen 
dagbladtitels geen correcte afspiegeling van het politieke en maatschappelijke 
landschap vormden. Uit de criteria die de adviescommissie heeft gehanteerd 
valt op te maken dat er werd gestreefd naar een selectie die krantentitels zou 
opleveren die representatief waren voor de dagbladen in het algemeen, de 
regio's en de clusters. 51 Helaas is daar door praktische beperkingen niet altijd 
invulling aan gegeven. Zo zijn er van de oorspronkelijk wel geselecteerde 
krant De Standaard uiteindelijk geen edities gedigitaliseerd die binnen de 
onderzochte periode vallen. Daarmee zijn de uitkomsten van dit onderzoek 
zeker niet representatief voor de protestantschristelijke dagbladen. Dat is 
spijtig, want een voldoende invulling van het protestantschristelijke cluster 
zou de verschillen tussen dat gevarieerde cluster en het door Wielenga als 
homogeen beschreven katholieke cluster zichtbaar hebben kunnen maken.52 
Het is zelfs de vraag of hiermee de landelijke representativiteit niet in gevaar 
is gekomen, want De Standaard was in die periode wel de krant van een van 
de belangrijkste politieke groeperingen in het land (ARP). Ook de 
vertegenwoordiging van het sociaaldemocratische cluster baart zorgen. 
Alhoewel het maar om twee dagbladtitels ging, was de representativiteit van 
dit cluster in de eerste helft van het interbellum goed. Na 1933 was dit cluster 
helemaal niet meer vertegenwoordigd. Daarmee zijn de uitkomsten van dit 
onderzoek ook voor het sociaaldemocratische segment minder waardevol 
dan met een volledige dekking had gekund. Het katholieke cluster van 
dagbladen werd wel door voldoende dagbladen vertegenwoordigd. Toch is 
het merkwaardig dat daarin De Maasbode ontbreekt. Dat was niet alleen het 

 

51  e-Bijlage § 4.1.3. 
52  Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw, 87. 
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grootste katholieke dagblad, maar ook het beste nieuwsblad onder de 
katholieke kranten.53 Het was waarschijnlijk ook de krant die door de 
redacties van de niet-katholieke bladen het meest gevolgd werd.54 

Dat roept de vraag op waarom er niet voor gekozen is, enkele niet-
gedigitaliseerde kranten toe te voegen. De voornaamste reden om dat niet te 
doen was dat daarmee een methodische onjuistheid geïntroduceerd zou 
worden. De betrouwbaarheid van de vergelijkingen zijn in dit onderzoek 
gebaseerd op gedegen methodische procedures: artikelen identificeren op 
basis van gelijke zoektermen, het in statistisch voldoende hoeveelheid wille-
keurig selecteren en alle gevonden verschillen statistisch toetsen. Hierbij is 
een methodisch juiste uitvoering van de eerste stap een voorwaarde voor de 
betrouwbaarheid van alle volgende stappen. Juist voor die eerste stap: het 
vullen van de database met alle artikelen die de zoektermen kunnen opleve-
ren, is de domme zoekkracht van de computer een onontbeerlijk hulpmid-
del.55 Het handmatig uitvoeren van die eerste stap is niet onmogelijk, maar 
binnen het kader van dit onderzoek praktisch onuitvoerbaar.56 

Een andere tekortkoming in de digitalisering is dat de artikelgrenzen vaak niet 
goed werden vastgelegd. 57 Paragrafen van artikelen werden tijdens het 
digitaliseren regelmatig als aparte artikelen gekenmerkt, of meerdere artikelen 
werden juist als één artikel gedefinieerd.58 Dit was in het kader van dit 
onderzoek een ernstige tekortkoming, omdat het artikel als teleenheid diende. 
Een andere zwakte, de slechte OCR op woordniveau, was in dit geval een 

 

53  Vree, van, De Nederlandse pers en Duitsland, 151. 
54  Tijdens de sentimentanalyse gekregen viel mij op dat er vaker naar De Maasbode dan 

naar andere RK-dagbladen werd verwezen. Om hierover zekerheid te krijgen is meer 
kwantitatief onderzoek nodig. 

55  Zie tweede punt onder sterktes hieronder. 
56  Van iedere toe te voegen dagbladtitel moeten alle edities geheel doorzocht worden. 

Voor een wat groter dagblad betekent dat 6.200 kranten nauwgezet van voor tot 
achter doorlezen. Dat kost voorzichtig geschat 2.500 uur. Ter vergelijking hetzelfde 
proces voor de 22 gedigitaliseerde dagbladen nam ongeveer 175 uur in beslag. 

57  Voor alle dagbladen samen en over het gehele interbellum waren van 23% van de 
onderzochte artikelen de artikelgrenzen niet correct.  

58  Er waren echter grote onderlinge verschillen tussen de dagbladtitels en de jaargangen. 
Van De Telegraaf bijvoorbeeld werd vooral in de vroege jaargangen alleen de artikelkop 
vaak als een artikel in de database van gedigitaliseerde artikelen opgenomen. Het 
samenvoegen van meerdere artikelen tot een enkel artikel kwam vooral vaak voor bij 
Het Vaderland. Dat hing waarschijnlijk samen met de opmaak van deze krant. 



325 

geluk bij een ongeluk. 59 Hierdoor werd ik gedwongen de teksten als 
beeldweergave (pdf) te lezen en had daarmee de kans de artikelgrenzen te 
herdefiniëren. De tekortkomingen in het bepalen van de artikelgrenzen 
werden niet veroorzaakt door de OCR-techniek, maar door het proces dat de 
KB heeft gevolgd.60 

8.6.2 Het dagbladartikel als teleenheid voor statistische analyse 

Om de vraag met welk sentiment dagbladen over communisme en fascisme 
schreven te beantwoorden is een statistische methode gebruikt. Er is geteld 
hoeveel artikelen er voorkwamen met een bepaald sentiment. Het telbare 
element was dus het krantenartikel. Het gebruik van het krantenartikel als 
telbare eenheid roept twee samenhangende methodische vragen op. Ten 
eerste: in hoeverre ontstaat er door het tellen van artikelen met een positief, 
negatief of onbepaald sentiment inzicht in het oordeel van de dagbladen over 
communisme en fascisme? En ten tweede: hoe kunnen krantenartikelen 
ondanks de grote onderlinge verschillen als rekeneenheid gebruikt worden?  

Als gewezen consultant op het gebied van kwaliteitsmanagement ben ik 
geneigd de eerste vraag om te keren in: kan men zonder tellen iets te weten 
komen over een fenomeen in een massa van meer dan 460.000 artikelen?61 Ik 
ben van mening dat alleen een statistische benadering hiervoor een oplossing 
biedt. Dat daarvan in het verleden geen gebruik gemaakt werd, had vooral te 
maken met de onmogelijkheid om deze artikelen uit een totaal van bijna 20 
miljoen te selecteren. Nu het materiaal gedigitaliseerd is, moet naar mijn 
mening een statistische benadering, gezien de massaliteit van het 
onderzoeksobject, de voorkeur hebben. In de sentimentanalyse maakte het 
gebruik van steekproeven (inductieve statistiek) het mogelijk om informatie 
te krijgen over de hele populatie van 354.300 artikelen, zonder ieder van die 
artikelen te onderzoeken. Voor het bepalen van de omvang van de steek-
proeven en de manier om de steekproeven te trekken werden statistische 

 

59  Op gebrekkige OCR wordt in meer algemene zin ook gewezen door Johnes en 
Nicholson. Dat geldt niet uitsluitend voor het gedigitaliseerde krantenarchief van de 
KB. Johnes en Nicholson, 'Sport history and digital archives in practice', 56. 

60  In dit verband merken Johnes en Nicholson op dat "few of the interfaces of com-
mercial archives have been designed with any kind of quantitative research in mind." 
Johnes en Nicholson, 'Sport history and digital archives in practice', 56. 

61  De geselecteerde dagbladen omvatten 19.973.382 eenheden die door de Koninklijke 
Bibliotheek als artikel gedefinieerd zijn. Zie voor de geselecteerde dagbladen e-bijlage 
§ 4.2. Hiervan hebben er ±460.000 artikelen betrekking op communisme en/of fas-
cisme. Zie e-bijlage § 3.3 voor de identificatie van die artikelen. 
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methoden gebruikt.62 In het vervolgonderzoek werd gebruik gemaakt van 
beschrijvende statistiek om uit de enorme hoeveelheid gegevens die de sen-
timentanalyse opleverde conclusies te kunnen trekken.63 

De in de tweede vraag genoemde verschillen tussen de krantenartikelen 
onderling zijn inderdaad enorm. Artikelen verschillen in doelstelling, plaats in 
de krant, lengte, herkomst, enzovoorts. En zelfs artikelen die tot dezelfde 
categorie gerekend moeten worden, kunnen per dagbladtitel aanzienlijk van 
elkaar verschillen in opzet en de manier waarop de lezer wordt aangesproken. 
Net als in ieder sociaal of biologisch onderzoek, waarbij individuen die 
onderling sterk verschillen als eenheden gebruikt worden, ligt de oplossing in 
het onderzoeken van een groot aantal entiteiten.64 In dit onderzoek is 
daarvoor het krantenartikel genomen. Aangezien voor het nemen van de 
steekproeven steeds gebruik gemaakt is van willekeurige selectie, gelden voor 
de grootte van de totale steekproef dezelfde regels als voor ieder ander 
onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van steekproeven.65 Dit is de reden 
waarom er verdeeld over de onderzoeksperioden ongeveer 6.000 artikelen 
geselecteerd en geanalyseerd zijn. Dit aantal maakte het mogelijk om in het 
vervolgonderzoek ontwikkelingen in de tijd en verschillen per dagblad en/of 
cluster te kunnen bepalen, zonder de betrouwbaarheid van de analyses geweld 
aan te doen. 

Het inzicht dat door kwantitatief onderzoek ontstaat heeft echter ook 
beperkingen. Ik maak dit duidelijk aan de hand van twee enigszins vergelijk-
bare voorbeelden uit dit onderzoek. In hoofdstuk 5 wordt geconcludeerd dat 
de twee laatste jaren van het interbellum in vergelijking met de voorgaande 
jaren geen trendbreuk vormden voor de sentimenten ten aanzien van 
fascisme en communisme.66 Statistisch gezien is die conclusie juist. Wanneer 
echter de artikelen uit 1938 en 1939 die negatief zijn over het nati-
onaalsocialisme vergeleken worden met negatieve artikelen over het fascisme 
uit de periode 1925-1931, blijken er grote inhoudelijke verschillen te zijn. De 
als negatief beoordeelde gebeurtenissen waren in 1938 en 1939 van veel 
ernstiger aard dan in de vroegere periode, alhoewel de bewoordingen waarin 
die beschreven werden niet sterk verschilden. Bovendien was er in de 

 

62  e-Bijlage § 3.4. 
63  e-Bijlage § 3.6 Hierbij werd o.a. gekeken naar de statistische significatie van verschil-

len.  
64  Lui, Sentiment analysis and opinion mining (San Rafael 2012) 17. 
65  Riffe, Lacy en Fico, Analyzing media messages: using quantitative content analysis in research 

(New York 2005) 96. 
66  § 5.1. 
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artikelen in 1938 en 1939 vaker sprake van bezorgdheid over de toekomst. 
Ook dergelijke nuanceverschillen kunnen met een kwantitatieve methode 
onderzocht worden, maar daar is in dit onderzoek niet voor gekozen. De 
conclusie dat de jaren 1938 en 1939 zich kenmerkten door 'donkere wolken' 
en dat de periode 1925-1931 als 'komkommertijd' beschreven kan worden is 
dan ook geen uitkomst van het kwantitatief onderzoek. Het is een indruk die 
is ontstaan doordat alle meer dan 6.000 artikelen ook met een kwalitatief 
oordelend oog gelezen werden. De gedwongen beslissing om geen gebruik te 
maken van automatische tekstanalyse bleek een blessing in disguise.67  

Het tweede voorbeeld is de conclusie dat het fascisme in Nederland vaker 
negatief beoordeeld werd dan dat in het buitenland.68 Letterlijk genomen is 
dat juist, maar dit betekent niet dat de kranten negatiever over het commu-
nisme in Nederland schreven dan over dat in het buitenland. Ook hier waren 
de gebeurtenissen in het buitenland van veel ernstiger aard dan die in 
Nederland. De oorzaak van deze discrepantie heeft met de onderzoeksme-
thode te maken. In dit onderzoek is ervoor gekozen door middel van zoek-
termen artikelen over fascisme en/of communisme te vinden. Uit de over-
weldigende hoeveelheid artikelen die dat opleverde zijn de artikelen voor de 
sentimentanalyse willekeurig geselecteerd.69 Hiervoor is met opzet gekozen, 
om te voorkomen dat vooral artikelen over bekende gebeurtenissen, perso-
nen of tijdvakken in het onderzoek betrokken zouden worden. Het resultaat 
was inderdaad dat het merendeel van de artikelen over onbekende en triviale 
gebeurtenissen ging. Verder is ervoor gekozen om bij de sentimentanalyse 
slechts twee categorieën te gebruiken waarmee het sentiment wordt 
uitgedrukt (positief of negatief). Hierdoor werd zowel een groot artikel over 
de moord op Matteotti als negatief genoteerd, als een bericht op de achter-
pagina van De Tribune over een actie van de communisten, die de binnenstad 
van Amsterdam met hun leuzen bekladden en daarbij onder andere 'Dood 
aan het fascisme' schreven.70 Deze beschouwing laat zien dat kwantitatief 
onderzoek wel inzichten kan bieden die met kwantitatief onderzoek verbor-
gen zullen blijven. Daarnaast maakt ze duidelijk dan kwantitatief onderzoek 
in een historische context nooit op zichzelf kan staan. Verdergaand kwalita-
tief onderzoek blijft altijd nodig.  

 

67  § 8.6.3. 
68  § 6.2. 
69  § 8.6.3, 'Kenmerken van het onderzoek en de gemaakte keuzes daarin'. 
70  De Tribune, 11-06-1924, achterpagina. Dit bericht stamt uit dezelfde tijd als waarop, 

zoals later bleek, de moord op Matteotti gepleegd werd. 
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8.6.3 De sterktes en zwaktes van de onderzoekmethode 

De sterktes van de methode hangen vooral samen met de keuzes die gemaakt 
zijn bij het ontwerpen ervan. De belangrijkste daarvan waren: de nadruk op 
kwantitatief onderzoek, het gebruik van gedigitaliseerde dagbladen als bron, 
het gebruik van zowel landelijke als regionale bladen, het gebruik van 
meerdere zoektermen voor het vinden van relevante artikelen en de methode 
van de sentimentanalyse. 

Een belangrijk voordeel van kwantitatief onderzoek was dat het getalsmatige 
informatie gaf over de mate waarin fenomenen van elkaar verschilden. In dit 
onderzoek was dat een noodzakelijke voorwaarde om de vragen die uit de 
probleemstelling voortkomen te beantwoorden. Een bijkomend voordeel 
was dat statistische bewerkingen het mogelijk maakten de resultaten te testen 
op statistische significantie. Hierdoor is de waarschijnlijkheid dat 
geconstateerde verschillen er ook werkelijk waren sterker geborgd dan in een 
kwalitatief onderzoek. Getalsmatige informatie gaf tevens de mogelijkheid 
om de analyseresultaten weer te geven in grafieken. Hierdoor werden 
opvallende verschillen en trends direct zichtbaar, ook wanneer er vele 
fenomenen met elkaar in verband werden gebracht. Kwantitatief onderzoek 
heeft zeker ook beperkingen. Zo lieten cijfermatige resultaten wel zien dat er 
verschillen waren en de mate ervan, maar ze gaven daar geen duiding aan. 
Daarvoor moesten de uitkomsten vergeleken worden met die uit andere 
onderzoeken en/of moest er verder kwalitatief onderzoek gedaan worden 
door inhoudelijke vergelijkingen. In dit onderzoek bleek dat niet altijd in 
voldoende mate mogelijk te zijn. Een algemeen nadeel van kwantitatief 
onderzoek is dat bij het zoeken naar patronen het specifieke naar de achter-
grond verdwijnt. In dit onderzoek betekende dit dat er conclusies werden 
getrokken over het sentiment in het hele interbellum, terwijl duidelijk was dat 
die van dag tot dag konden verschillen en afhankelijk waren van specifieke 
gebeurtenissen. Dat werd maar ten dele opgelost door het geven van 
voorbeelden. De echte oplossing ligt bij een leeshouding die gekenmerkt 
wordt door het besef dat iedere wetenschappelijke visie een versimpeling van 
de werkelijkheid is.  

Zoals al in de inleiding is vermeld, was het ter beschikking komen van een 
grote hoeveelheid gedigitaliseerde dagbladen een voorwaarde voor het brede 
onderzoek dat hier gepresenteerd is. Dat komt omdat digitale bronnen 
gemakkelijk en snel doorzoekbaar zijn. Hierdoor was het mogelijk om met 
behulp van zoektermen in de geselecteerde dagbladtitels snel zeer veel 
artikelen te vinden die over communisme en fascisme gingen. De opgehaalde 
digitale informatie omvatte alle benodigde gegevens (identifier, dagbladtitel, 
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artikeltitel, datum, enz.). Die informatie kon direct worden overgebracht naar 
de onderzoekdatabase die de basis vormde voor het verdere onderzoek. Het 
zoeken met behulp van een set vooraf geformuleerde zoektermen zorgde 
ervoor dat de selectie niet werd beïnvloed door voortschrijdend inzicht. Door 
het brede spectrum van zoektermen werden uiteindelijk 457.980 unieke, 
relevante artikelen gevonden. Dat was ruim voldoende om na willekeurige 
selectie statistisch betrouwbare analyses op te doen. De gemakkelijke 
doorzoekbaarheid van gedigitaliseerde bronnen maakte het mogelijk ook 
regionale dagbladen in het onderzoek mee te nemen. Dit maakte het mogelijk 
naar verschillen tussen landelijke en regionale dagbladen te zoeken voor zover 
deze veroorzaakt werden door het oordeel over communisme en fascisme. 
Dat dit geen meetbare resultaten opleverde, is geen spectaculaire maar wel 
een valide uitkomst. 

De beperking tot de gedigitaliseerde dagbladen had echter ook nadelen, want 
zoals in § 8.6.1 aangegeven was het digitale materiaal niet volmaakt en zorgde 
dat voor problemen tijdens het onderzoek. De onnauwkeurige definiëring 
van de artikelgrenzen kon grotendeels worden opgelost doordat alle artikelen 
als beeld (pdf) gelezen werden. Voor het ontbreken van belangrijke 
dagbladtitels kon helaas geen methodisch juiste oplossing gevonden worden. 
Het gebruik van zoektermen voor het vinden van relevante artikelen kende 
ook enkele praktische tekortkomingen. Zoektermen leverden soms 
onterechte resultaten op in de vorm van artikelen die bij nader onderzoek 
geen betrekking op communisme of fascisme bleken te hebben. Dergelijke 
treffers werden van de sentimentanalyse uitgesloten. Dit had geen invloed op 
de resultaten van het onderzoek, maar vertraagde wel het proces. Voor 
sommige zoektermen kwam dit zo vaak voor dat ze als onbruikbaar moesten 
worden beschouwd. De zoekterm 'fascist' leverde door het gebruik als 
scheldwoord door de communistische kranten veel onterechte treffers op, 
maar kon niet worden geschrapt. Controle op wat zoeken met behulp van 
zoektermen oplevert blijft dus altijd nodig.  

De focus op het meten van verschillen in de sentimenten is al uitvoerig 
besproken in § 1.1. Daarbij werd aangegeven dat het belangrijkste voordeel is 
dat het in veel gevallen een eventuele subjectiviteit bij de sentimentanalyse 
wegneemt. Een eventuele verschuiving bij het beoordelen van de artikelen als 
gevolg van veranderend inzicht in de loop van het proces werd geborgd door 
geruime tijd later meer dan 100 eerder geanalyseerde artikel nogmaals te 
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beoordelen.71 De hierbij gevonden afwijking lag binnen de gehanteerde 
foutmarge van 5%. 

De methode om bij de sentimentanalyse het sentiment met behulp van slechts 
vier categorieën (positief, negatief, onbepaald of niet van toepassing) vast te 
leggen, is al op meerdere plaatsen ter sprake gekomen.72 Het voordeel hiervan 
is de eenvoud ervan. De categorie 'onbepaald' werd hoofdzakelijk gebruikt 
wanneer er in een artikel geen oordeel werd uitgesproken. De resultaten laten 
zien dat ook die categorie nut had, want in de vergelijkingen bracht deze 
categorie soms opvallende verschillen aan het licht. Wanneer journalisten 
ergens geen uitspraak over (willen) doen, geeft dat ook een mening of 
houding weer. Een verder voordeel van het beperkte aantal categorieën was 
dat het de leesbaarheid van grafieken vergemakkelijkte. De gehanteerde 
eenvoud kende ook nadelen. Zoals in § 8.6.2 is aangegeven werd de ernst van 
het besproken onderwerp in de sentimentanalyse buiten beschouwing 
gelaten. Achteraf gezien was het misschien beter geweest dit aspect vast te 
leggen in een aparte schaal. Die zou onvermijdelijk subjectiever zijn dan de 
schaal voor het sentiment, maar zou de uitkomst van het onderzoek wel 
verbeterd hebben. Aangezien dit probleem pas bij het onderzoeken van de 
latere jaren van het interbellum duidelijk werd, kon dit aspect niet meer 
worden meegenomen.73  

Een nadeel van het op basis van lezen beoordelen van het sentiment is dat ik 
mogelijk een permanente voorkeur of afkeer zou kunnen hebben voor 
communisme of juist voor fascisme. Daardoor zou bij een vergelijking tussen 
het sentiment ten aanzien van communisme en dat over fascisme steeds een 
afwijking voorkomen. Er was geen bruikbare methodische oplossing 
voorhanden om dit aspect te elimineren dus restte slechts zelfonderzoek. 
Zoals elders aangegeven heb ik aanvankelijk overwogen gebruik te maken van 
geautomatiseerde tekstanalyse.74 Met een correcte validering zou daarmee 
deze vorm van subjectiviteit vermeden kunnen worden. De kwaliteit van de 
OCR was echter onvoldoende voor een geautomatiseerde aanpak. Daarbij 
zou bovendien de context van de artikelen met de omgeving in de krant 
geheel buiten de beoordeling zijn gebleven. 

 

71  e-Bijlage § 3.5.4. 
72  O.a. § 1.1. 
73  De sentimentanalyse volgde de chronologie. Hierdoor kwam deze zwakte pas aan het 

licht toen al ruim de helft van de artikelen geanalyseerd was. 
74  § 8.5.2. 
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Het belang van het sentiment werd in veel gevallen aangegeven door de factor 
'aandacht'. De kracht hiervan is dat het hier gaat om een objectief getal, dat 
verkregen werd door het aantal artikelen waarover een uitspraak werd gedaan 
te relateren aan het totale aantal artikelen in het tijdvak.75 Ik heb op meerdere 
manieren geprobeerd de factor 'aandacht' te integreren in de categorieën voor 
het sentiment. In alle gevallen beperkte dit de vergelijkbaarheid tussen 
fascisme en communisme of tussen tijdvakken. Het nadeel dat de berekening 
verstoord werd door het onjuist aangeven van de artikelgrenzen werd door 
een correctiefactor opgelost.76  

In de inleiding van deze paragraaf werd de vraag gesteld of de door de KB 
gedigitaliseerde kranten als bron betrouwbaar genoeg zijn voor een gedegen 
onderzoek. Die vraag kan niet zonder meer bevestigend beantwoord worden. 
Dat komt omdat de oorspronkelijke bron gevormd werd door de hele 
verzameling historische kranten waarover de KB beschikt(e). Daarvan is 
slechts een deel gedigitaliseerd. De gemaakte selectie is niet conform het 
advies en is geen goede afspiegeling van het totaal aan Nederlandse dagbla-
den. Het gedigitaliseerde deel vertoonde wel enige gebreken maar dat stond 
een correct, kwantitatief, onderzoek uiteindelijk niet in de weg. Concluderend 
kan de vraag slechts met enige aarzeling bevestigend beantwoord worden.  

Oppervlakkig gezien lijkt het verschil tussen papier en digitaal klein. Een 
digitale krant in feite het oorspronkelijke beeld in een ander jasje gepresen-
teerd. Dat hoeft voor de te hanteren methode geen verschil te maken, maar 
dit onderzoek was er juist op gericht om van dat andere jasje zoveel mogelijk 
gebruik te maken. Daarmee wijkt vooral de methode waarop de te onderzoek 
artikelen geselecteerd zijn sterk af van wat gebruikelijk is. Door de 
gehanteerde statistische methode zegt de sentimentanalyse niet alleen iets 
over de ongeveer 6.000 onderzochte artikelen. De uitkomsten geven met 95% 
zekerheid ook informatie over de totale populatie van ruim 460.000 artikelen 
die betrekking hadden op communisme en/of fascisme. Dat is alleen 
mogelijk wanneer er betrouwbare en goed doordachte statistische methodes 
gekozen en gebruikt worden. Aan beide werd zo goed mogelijk voldaan al 
moesten er zo nu en alternatieven gezocht worden wanneer het 
gedigitaliseerde materiaal niet geheel aan de verwachtingen voldeed. Daarmee 
kan ook de tweede vraag uit de inleiding, of de gekozen methode valide 
antwoorden oplevert, bevestigend beantwoord worden.  

 

75  e-Bijlage § 3.6.4. 
76  Zie § 8.6.1 voor een toelichting op het onjuist aangeven van de artikelgrenzen. Zie e-

bijlage § 3.6.4 voor het gebruik van de correctiefactoren. 
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8.6.4 Evaluatie van de door Broersma genoemde uitdagingen en 
valkuilen 

In hoofdstuk 1 wordt gesteld dat een van de uitdagingen van dit onderzoek 
was 'om de mogelijkheden waarop Broersma wijst te benutten en de door 
hem genoemde valkuilen te ontwijken.' In deze laatste paragraaf wordt ge-
ëvalueerd in hoeverre dat gelukt is. Broersma bespreekt in zijn artikel Nooit 
meer bladeren? het gebruik van digitale teksten als bron. Hij wijst, zonder ze 
allemaal te expliceren, op nieuwe methodische mogelijkheden die het gebruik 
van digitale bronnen bieden.77 Omdat hij daarbij ook de voordelen ervan 
noemt en aanbevelingen geeft, zijn die mogelijkheden hieronder als 
uitdagingen benoemd.  

Uitdagingen 

Een van de belangrijkste uitdagingen die Broersma noemt, is om de grote 
hoeveelheid beschikbare gedigitaliseerde teksten en daaraan verbonden 
metadata te benutten.78 Hij maakt daarbij al direct aan het begin van zijn 
artikel een onderscheid tussen enerzijds de inhoud van het nieuws met daarin 
de representatie van historische ontwikkelingen en gebeurtenissen, en 
anderzijds de veranderingen in de journalistiek zelf.79 Het in dit proefschrift 
beschreven onderzoek heeft zich alleen op het eerstgenoemde gericht. Die 
keuze is een oplossing voor Broersma's klacht dat de inhoud van de kranten 
in eerdere studies onderbelicht bleef.80 Het andere aspect is zeker interessant 
om te onderzoeken, maar liet zich in deze studie niet goed combineren met 
een studie waarin de inhoud van het nieuws centraal staat. Dat komt onder 
andere doordat deze door Broersma genoemde uitdaging een andersoortig 
onderzoek vergt. Deze keuze heeft tot gevolg dat de door Broersma ge-
noemde uitdagingen en valkuilen in zake de veranderingen in de journalistiek 
in deze evaluatie niet besproken worden.81  

Doordat de kranten gedigitaliseerd zijn worden ze als bron toegankelijker. 
Broersma pleit ervoor daarvan gebruik te maken.82 Hij voegt daar elders nog 

 

77  Hij expliceert evenmin alle valkuilen. Slechts enkele daarvan zijn in de paragraaf 
'Methodologische knelpunten' te vinden, de rest van de door mij benoemde valkuilen 
komen elders uit zijn tekst. 

78  Broersma, 'Nooit meer bladeren?', 48. 
79  Ibidem, 29 en uitgebreider 31.  
80  Ibidem, 32. 
81  Broersma noemt o.a. de structuur van de berichtgeving en de ontwikkeling daarvan. 

Ibidem 33 en 35. 
82  Ibidem, 29. 
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aan toe dat daarbij in studies een stap verder gegaan moet worden dan de 
gedigitaliseerde bestanden louter te beschouwen en te gebruiken als makkelijk 
toegankelijk leesvoer.83 In het onderzoek is dat op meerdere manieren gedaan. 
Ten eerste door de grote initiële zoekactie die tot doel had alle artikelen, 
waarin over communisme en of fascisme werd geschreven te identificeren. 
Om de resultaten daaruit kwantitatief in perspectief te kunnen plaatsen is ook 
bepaald hoeveel artikelen en edities er per jaar in de betrokken dagbladen zijn 
verschenen. Dergelijke bepalingen zouden bij papieren en op microfilm 
gepubliceerde bronnen jarenlang monnikenwerk betekenen, maar konden 
door de grote toegankelijkheid van de bron en de bijbehorende metadata in 
enkele dagen vanachter het bureau verricht worden. Ten tweede is er 
gedurende het gehele daaropvolgende proces van verdere analyses en het 
schrijven van het proefschrift van de gedigitaliseerde bronnen gebruik 
gemaakt, doordat steeds weer bepaalde artikelen werden opgehaald en her-
lezen. Dat was mogelijk omdat tijdens de initiële zoekactie van ieder gevon-
den artikel de URL in de database werd opgenomen. Het opvragen van het 
artikel als beeld en als tekst was daardoor een kwestie van enkele tientallen 
seconden. Zonder het gebruik van de door Broersma genoemde toeganke-
lijkheid had het onderzoek niet kunnen plaatsvinden en was dit proefschrift 
niet tot stand gekomen. 

De op deze manier toegankelijk gemaakte kranten moeten volgens Broersma 
als informatiebron serieus worden genomen en als een seriële bron worden 
gebruikt.84 Dat de kranten in de tijd gezien een opeenvolgende reeks vormen 
is een inherente eigenschap ervan. In de onderzochte periode verschenen 
sommige dagbladen zeven dagen in de week en hadden ze op de weekdagen 
twee edities. Door deze opeenvolging kunnen ontwikkelingen in de loop van 
de tijd zichtbaar gemaakt worden.85 In het onderzoek is de krant gebruikt als 
informatiebron voor het sentiment ten aanzien van communisme en 
fascisme. Daarbij is ook gekeken in hoeverre de sentimenten in de loop van 
de tijd veranderden. Zoals in de inleiding is beschreven, is een kwantitatieve 
methode zeer geschikt voor dit soort analyses. Om die mogelijk te maken 
moeten er grotere hoeveelheden gegevens beschikbaar zijn en juist daarvoor 
bieden gedigitaliseerde bronnen de mogelijkheid. Dat de gevonden 
verschillen vaker niet dan wel significant waren, doet niets af aan de waarde 
van de analyse. Ook een constatering dat er geen verschillen zijn, is een valide 

 

83  Ibidem, 35. 
84  Ibidem, 33, 35 en 49. 
85  Hier wordt juist wel gekeken naar één aspect van de veranderende inhoud en niet 

naar de vorm waarin die werd gegoten. Ibidem, 35.  
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uitkomst. In de casestudies is het seriële aspect soms gebruikt door naar de 
inhoudelijke verschillen van dag tot dag te kijken. Het gebruik van 
gedigitaliseerde informatie leverde daarbij vooral tijdbesparing op. Het 
parallel daaraan in kaart brengen in hoeverre dagbladen en clusters van dag-
bladen verschilden in hun oordeel over communisme en fascisme was een 
van de doelen van het onderzoek. Het is echter de vraag of dit een invulling 
is van de door Broersma gewenste vergelijking tussen de media.86 Die uitda-
ging heb ik opgevat als een vergelijking tussen verschillende mediavormen op 
basis van de wijze waarop het nieuws gepresenteerd werd. Dat is niet 
onderzocht omdat de op die manier opgevatte vraag geen deel was van de 
probleemstelling.  

Broersma wijst erop dat de methodologische gereedschapskist van de 
geschiedwetenschap zal moeten worden uitgebreid met instrumenten 
waarmee grote hoeveelheden informatie zinvol kunnen worden onderzocht.87 
Hij noemt daarbij vooral reducerende statistische technieken. Daarvan werd 
in dit onderzoek nauwelijks gebruikgemaakt. Wel is de database waarin de 
gegevens over alle gevonden artikelen over communisme en/of fascisme en 
de uitkomsten van de sentimentanalyse zijn verzameld geen instrument dat 
door veel historici ooit zal zijn opgebouwd. Broersma gaat niet in op de 
mogelijkheid om gebruik te maken van computerondersteunde tekstanalyse. 
Die werkwijze is in het vooronderzoek wel onderzocht, maar al in een vroeg 
stadium verworpen.88 Broersma's stelling dat de meeste (media)historici een 
broertje dood hebben aan kwantitatief onderzoek, is als een uitdaging opgevat 
en aangegaan.89 Kwantitatieve vergelijkingen hebben in alle fasen en aspecten 
van het onderzoek een rol gespeeld, niet om verschijnselen tot categorieën te 
reduceren maar om de mate waarin ze voorkwamen te beschrijven.  

Een verdere opgave die Broersma noemt, is het analyseren waarom over 
bepaalde onderwerpen niet is geschreven.90 Dit is interessant wanneer er van 
twee impliciete voorwaarden wordt uitgegaan Ten eerste dat het niet vinden 
van die onderwerpen geen gevolg is van ondeugdelijke zoektechnieken en ten 
tweede dat er verwacht wordt dat er wel over het onderwerp geschreven zou 
moeten zijn. Die verwachting zal gebaseerd zijn op secundaire literatuur, of 
op het elders wel voorkomen van het onderwerp. In dat laatste geval kunnen 
kwantitatieve vergelijkingen tussen (clusters van) dagbladen of tussen 

 

86  Ibidem, 35. 
87  Ibidem, 37. 
88  Zie § 1.1. 
89  Broersma, 'Nooit meer bladeren?', 37. 
90  Ibidem, 46. 
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periodes een begin van een uitkomst bieden. Wanneer de hier genoemde 
opgave wordt uitgelegd als 'waarom er over een onderwerp in de ene periode 
frequenter werd geschreven dan in de andere, of in het ene dagblad meer dan 
in het andere', sluit die uitdaging goed aan bij wat in dit onderzoek onder 
andere is gebeurd. 

Broersma noemt in zijn artikel zowel impliciet als expliciet meer uitdagingen 
dan waaraan in een enkel onderzoek over een specifiek historisch onderwerp 
invulling kan worden gegeven. Er blijft dus werk te doen voor diegenen die 
de overdaad aan gedigitaliseerde bronnen wil benutten. 

Valkuilen 

Broersma wijst er op meerdere plaatsen in zijn artikel op dat de kranten door 
de digitalisering als bronnen fundamenteel van vorm en karakter veranderd 
zijn.91 Het gevaar dat hij daaraan verbindt is het verlies aan context, omdat er 
conclusies zouden kunnen worden getrokken zonder aandacht te hebben 
voor de tekstuele omgeving.92 Dat wordt onderstreept door zijn bewering dat 
we een papieren krant kunnen beschouwen als een min of meer 
samenhangende narratio – een collectieve tekst – over de volgens de redactie 
belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen etmaal.93 Daarnaast worden de 
met zoektermen gevonden artikelen niet meer geplaatst in een temporele 
context (het nieuws van één dag) of in een institutionele (alle artikelen die in 
één krant zijn verschenen), maar in een taalkundige en thematische 
samenhang.94 Deze bezwaren zouden bij het verwerken van de resultaten 
inderdaad een rol spelen, wanneer de digitalisering alleen de platte tekst van 
het gezochte artikel en de metadata zou omvatten. De KB heeft er echter 
voor gezorgd dat veel van de genoemde bezwaren ondervangen zijn. Uit de 
database is de hele editie in platte tekst, de metadata van alle artikelen (XML) 
en in beeld (PDF) in één keer op te vragen.95 Vooral de beeldvorm, die in dit 
onderzoek vrijwel steeds is gebruikt, benadert de ervaring van het lezen van 
de papieren editie. De omgeving van de gezochte tekst is zichtbaar, evenals 
de lay-out en de afbeeldingen. Het is ook mogelijk een enkel artikel op te 
vragen. In dat geval wordt de platte tekst van het betreffende artikel getoond, 
plus het beeld van de pagina waarop het artikel voorkomt. Dat alle 

 

91  Ibidem, 39. 
92  Ibidem, 37. 
93  Ibidem, 39. 
94  Ibidem, 41-42. 
95  Artikelen worden dus niet 'als op zichzelf staande objecten gepresenteerd'. Ibidem, 

40. 
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onderzochte dagbladen in de onderzochte periode per editie beschouwd 
kunnen worden als een min of meer samenhangende narratio, kan ik niet 
onderschrijven. Vooral Het Vaderland serveerde meer een hutspot van korte 
berichtjes dan een samenhangend verhaal. Broersma's suggestie om met die 
verhaallijn rekening te houden, zou toch weer leiden tot het van voor naar 
achter doorlezen van de krant, waarmee een deel van de bovengenoemde 
voordelen weer verloren gaan. In het beschreven onderzoek bleef het 
schipperen tussen de in het oog springende context (koppen, afbeeldingen) 
en een gedetailleerde analyse van het random geselecteerde artikel.  

Het gemak waarmee grote bestanden doorzoekbaar zijn, zou volgens 
Broersma een illusie van volledigheid geven.96 Dat is mogelijk, maar een 
serieuze onderzoeker moet zich geen rad voor de ogen laten draaien en uit-
komsten op hun kwalitatieve eigenschappen toetsen. Dat is, zoals hierboven 
gezegd, zeker het geval wanneer het zoekproces niet volledig inzichtelijk is. 
Daar staat tegenover dat, wanneer een gedigitaliseerde bron zeer omvangrijk 
is, absolute volledigheid ook een illusie is. Volledigheid is ook niet nodig, want 
uit een dergelijke bron zal ook de opgehaalde informatie vaak omvangrijk 
zijn, waardoor een kleine afwijking geen grote gevolgen voor de resultaten zal 
hebben. In dit onderzoek werd met een groot aantal zoektermen gezocht naar 
alle artikelen die betrekking hadden op communisme en/of fascisme. Dat 
leverde ongeveer 460.000 unieke artikelen op. Een afwijking van plus of min 
5% zal de conclusies niet sterk beïnvloed hebben. Dat er artikelen gemist 
waren is bij de sentimentanalyse en latere analyses ook geconstateerd. Aan de 
pluskant was de afwijking groter, doordat er door onvoldoende 
onderscheidende zoektermen artikelen ten onrechte geselecteerd werden.97 
Hieruit vloeit een valkuil voort die Broersma niet noemt, namelijk het gevaar 
van vervuiling. In het onderhavige onderzoek heeft dat geen rol gespeeld. En 
wel omdat alle verdere analyses zijn uitgevoerd op artikelen die gelezen zijn, 
waarbij artikelen die geen betrekking hadden of communisme of fascisme van 
verder gebruik werden uitgesloten. Een ander soort vervuiling die Broersma 
wel noemt, is dat in de resultaten teksten zitten die de betreffende zoekterm 
in het geheel niet bevatten. Dat is een mankement dat door mij slechts hoogst 
zelden geconstateerd is. Ook die artikelen werden van verder gebruik 
uitgesloten. Het omgekeerde van de illusie van volledigheid, namelijk de 
onterechte constatering dat over een bepaald onderwerp nauwelijks is 
geschreven, noemt Broersma terecht ook.98 Daarom zijn inventiviteit, common 

 

96  Broersma, 'Nooit meer bladeren?', 42. 
97  Zie e-bijlage § 3.3. 
98  Broersma, 'Nooit meer bladeren?', 44-45. 
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sense, vaardigheid en kwaliteitscontroles zaken die voor iedere onderzoeker 
onontbeerlijk zijn. 

Broersma heeft gelijk in zijn constatering dat bij een analyse met betrekking 
tot een specifiek onderwerp een enkele zoekactie zelden of nooit een com-
plete opeenvolgende reeks van artikelen zal opleveren.99 Wanneer een 
onderzoeker een enigszins volledig beeld van een specifieke gebeurtenis wil 
krijgen, zullen er meerdere zoektermen gebruikt moeten worden. Die zullen 
in eerste instantie in secundaire literatuur moeten worden opgezocht. Uit de 
daarmee gevonden kranten kunnen vervolgens enkele artikelen worden ge-
selecteerd op combinaties van een specifieke datum en bijvoorbeeld een land. 
Daarin moet door lezen gezocht worden naar sleutelwoorden, die vervolgens 
weer als zoektermen kunnen worden gebruikt. In dit onderzoek is alleen naar 
specifieke gebeurtenissen gezocht ten bate van de vier casestudies. Daarbij is 
deze – enigszins tijdrovende – methode gevolgd. Of de reeksen van gevonden 
artikelen volledig waren, is niet te zeggen zonder weer voor de hele perioden 
alle 22 dagbladen van voor tot achter door te lezen. Dat was voor de 
casestudies, met uitzondering voor de verslaggeving over het bombardement 
op Guernica, ook niet het doel. 

Broersma wijst erop dat de inrichting van de zoekmachine en van de database 
waarin de metadata van de bronnen zijn opgeslagen effecten kunnen hebben 
op de manier waarop de resultaten van een vraag gepresenteerd worden.100 
Dat is, zeker wanneer de zoekterm meerdere woorden omvat, het geval 
wanneer er gebruikgemaakt wordt van standaard zoekmachines. Dit zijn black 
boxes waaraan de gebruiker slechts enkele instellingen kan veranderen. Voor 
het zoeken naar artikelen over communisme en/of fascisme in de 
gedigitaliseerde kranten speelde dit echter geen rol. Ten eerste werd daarbij 
niet gezocht in de metadata, maar in de gedigitaliseerde teksten zelf. Ten 
tweede was de zoekterm zodanig in de gebruikte URL opgenomen, dat die 
door de zoekmachine als een eenheid werd gebruikt. Dat was ook het geval 
wanneer de zoekterm meerdere woorden omvatte (bv. 'David Wijnkoop'). 
Gezien het belang van deze eerste stap in het onderzoek is daarover meerdere 
keren overleg geweest met de specialisten van de KB. Bovendien zijn er pilots 
gedaan om te kijken of de resultaten aan de verwachtingen voldeden. Voor 

 

99  Ibidem, 45. 
100  Volgens de logica van de database staan de meest relevante resultaten bovenaan. 

Ibidem, 41. Een artikel wordt niet meer geplaatst in een temporele context (het 
nieuws van één dag) of in een institutionele (alle artikelen die in één krant zijn 
verschenen), maar in een taalkundige en thematische context. Ibidem, 41-42. Over-
vertegenwoordiging van bepaalde titels. Ibidem, 43. 
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het zoeken naar specifieke artikelen uit de speciaal voor dit onderzoek 
gemaakte database speelden deze bezwaren ook geen rol. In dat geval werd 
gebruik gemaakt van in SQL gestelde zoekopdrachten die kwalitatief precies 
de gewenste resultaten opleverden.101  

Het door Broersma gesignaleerde probleem dat zoektermen minder goed 
werken wanneer gezocht wordt naar abstracte begrippen en ontwikkelingen, 
deed zich inderdaad ook bij dit onderzoek voor.102 Zoeken naar wat de 
kranten schreven over het wezen van communisme en fascisme is op die 
manier dan ook niet geslaagd. De conclusie dat daarover in de dagbladen 
weinig geschreven werd, is daarom niet gebaseerd op het zoeken met tref-
woorden, maar op de resultaten van het lezen van de geselecteerde artikelen. 
Bij het door de tijd heen veranderen van de betekenis van woorden en het 
gebruik van termen lag dat anders.103 Dit speelde in het onderzoek een rol bij 
het gebruik van het woord 'fascist(en)' als scheldwoord in de communistische 
kranten.104 Op het moment dat de identificatie van artikelen over 
communisme en/of fascisme plaatsvond was ik daar niet van op de hoogte. 
Het gevolg was dat er in de jaren na 1930 artikelen onterecht geselecteerd 
waren als betrekking hebbend op fascisme. Dat werd duidelijk bij het lezen, 
waardoor ook die artikelen zijn uitgezonderd van de verdere analyses. 

Van heel andere aard zijn de problemen die Broersma voorziet wanneer 
artikelen niet worden gecontextualiseerd met informatie over de krant als 
institutie, de redactiecultuur en de nieuwsproductie en met meer kwalitatieve 
beschouwingen over de berichtgeving.105 Dat zou kunnen leiden tot analyses 
zonder dat aandacht wordt besteed aan de manier waarop berichtgeving tot 
stand is gekomen en met welk doel dat is gebeurd.106 Met betrekking tot dit 
onderzoek is het de vraag of de manier waarop het nieuws tot stand is 
gekomen veel invloed zal hebben gehad op het sentiment waarmee er over 
communisme of fascisme werd geschreven. Dat is wel enigszins het geval 
wanneer gekeken wordt naar het doel waarvoor het artikel werd geschreven. 
Dit aspect is enigszins mee beschouwd door aan artikelen waarvoor dat gold 
het thema 'propaganda' te verbinden.107 Daarnaast zijn de artikelen bij de 
sentimentanalyse naar soort onderscheiden, onder andere omdat de 

 

101  Inhoudelijk konden die resultaten natuurlijk wel verrassingen opleveren. 
102  Broersma, 'Nooit meer bladeren?', 45. 
103  Ibidem. 
104  Zie § 3.3.1. 
105  Ibidem, 49. 
106  Ibidem, 46. 
107  Zie e-bijlage § 4.6 en 5.1.4. 
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verwachting was dat redactionele artikelen zich zouden onderscheiden van 
nieuwsberichten en verslagen.108 Als onder de 'krant als institutie' ook de 
signatuur wordt verstaan, is daaraan in dit onderzoek ruimschoots invulling 
gegeven.109 

 

 

 

108  Zie e-bijlage § 5.2.11. 
109  Zie § 7.4 en de casestudies.  
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9 Bijlage: informatie, bronnen- en literatuuropgave en 
summary 

9.1 Lijst van veel gebruikte afkortingen  

Veel van de onderstaande afkortingen werden in de dagbladen soms wel 
soms niet met punten geschreven. N.S.B. en NSB komen dus beide voor. In 
het proefschrift zijn afkortingen zonder punten geschreven, behalve in 
citaten.  

A.N.M.B. Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 
ARP Anti-Revolutionaire Partij 
BUF British Union of Fascist 
Comintern Zie Komintern. Deze schrijfwijze kwam zelden voor. 
CPH Communistische Partij Holland. Nieuwe naam van de 

SDP. 
CPN Communistische Partij Nederland. Nieuwe naam van de 

CPH. 
KB Koninklijke Bibliotheek, Nationale bibliotheek van 

Nederland 
Komintern Communistische Internationale. Ook bekend onder de 

naam Derde Internationale.  
KPD Kommunistische Partei Deutschlands 
NAS Nationaal Arbeids-Secretariaat 
NSDAP Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij 
NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 
OCR optical character recognition 
PKI Partai Komunis Indonesia 
PNF Partito Nazionale Fascista 
RKSP Roomsch-Katholieke Staatspartij 
RSP Revolutionair Socialistische Partij 
RVI Rode Vakbondsinternationale 
SA De 'Sturmabteilung' van de NSDAP 
SDAP Sociaal Democratische Arbeiders Partij 
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 
SDP Sociaal-Democratische Partij in Nederland. 
URL Uniform Resource Locator. Het unieke adres waarmee de 

locatie van een webpagina op internet wordt aangegeven 
USSR Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (Sovjet Unie). 

Alhoewel er in de kranten vooral in het begin van het 
interbellum over 'Rusland' werd geschreven gebruik ik in 
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mijn eigen tekst vrijwel steeds Sovjet-Unie omdat de unie 
meer dan alleen Rusland omvatte. 

VDB Vrijzinnig Democratische Bond 
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9.2 Bronnen en literatuur 

Deze lijst heeft ook betrekking op de voor de e-bijlage gebruikte bronnen. 

Voor dit onderzoek gebruikte dagbladen: 

Gedigitaliseerd1 
Algemeen Handelsblad 
De Banier 
De Gooi- en Eemlander 
De Graafschap-bode 
De Telegraaf 
De Tijd 
De Tribune 
Het Centrum 
Het Vaderland 
Het Volk 
Het Volksdagblad 
Leeuwarder Courant 
Leeuwarder nieuwsblad 
Limburger Koerier 
Limburgsch Dagblad 
Middelburgsche Courant 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 
Nieuwe Tilburgsche Courant 
Nieuwsblad van Friesland 
Nieuwsblad van het Noorden 
Rotterdamsch Nieuwsblad 
Utrechts Volksblad 
Voorwaarts 
Zaans Volksblad 

Microfilm 
Het Volk (na 6 februari 1934)(KB kast 36 lade 4) 
Het Nationale Dagblad (KB kast 33 lade 8 
  

 

1  Verdere gegevens over deze dagbladen e-bijlage § 4.2. 
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Overige dagbladen en periodieken 

Gedigitaliseerd 
De Indische courant 
Bataviaasch nieuwsblad 
Nieuw Israelietisch weekblad 
The Times 
Die Zeit 
NRC Handelsblad 

Microfilm 
Volk en Vaderland : weekblad der Nationaal-Socialistische Beweging in 
Nederland 

Websites 

www.britannica.com 
www.delpher.nl 
www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT5 
www.huubmous.nl 
www.jstor.org 
www.kb.nl 
www.kiesraad.nl/verkiezingen/verkiezingsuitslagen 
www.nl.wikipedia.org 
www.resources.huygens.knaw.nl/repertoriumkleinepolitiekepartijen 
www.rkdocumenten.nl 
www.verkiezingsuitslagen.nl 
www.wahlen-in-deutschland.de 
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en angst (Amsterdam 2009) Boom, 978-90-8506-707-8. 

Blom, Johan, Crisis, bezetting en herstel : tien studies over Nederland 1930-1950 
(Den Haag 1989) Universitaire Pers Rotterdam, 90 237 1124 6. 

Blom, Philipp, Alleen de wolken : Cultuur en crisis in het westen, 1918-1938 
(Amsterdam 2014) De Bezige Bij, 978 90 234 8300 7. 

Boer, Dirk-Jan den, ed. Methodologie en statistiek voor communicatie-onderzoek, 2e 
druk (Alphen aan den Rijn 2005) Kluwer, 90-13-02948-5. 

Boonstra, Onno , Leen Breure en Peter Doorn, Past, present and future of 
historical information science (Amsterdam 2004) NIWI-KNAW,  
90-6984-413-3. 

Bosworth, Richard, Mussolini's Italy : life under the fascist dictatorship, 1915-1945 
(Londen 2005) Allen Lane 0-7139-9697-8. 

Broersma, Marcel, Beschaafde vooruitgang : de wereld van de Leeuwarder Courant 
1752-2002 (Leeuwarden 2002) Friese Pers Boekerij,  
90-330-1144-1. 

Broersma, Marcel, 'Nooit meer bladeren? : Digitale krantenarchieven als 
bron', Tijdschrift voor mediageschiedenis, nr. 14-2 (2012) 29-54. 

Brown, Archie, The rise and fall of communism (New York 2009) HarperCollins, 
78-0-06-113879-9. 



345 

Buiting, Henny, De Nieuwe Tijd : Sociaaldemokratisch Maandschrift 1896-1921 : 
Spiegel van socialisme en vroeg communisme in Nederland (Rotterdam 2003) 
Aksant, 90-5260-067-8. 

Buruma, Ian, Inventing Japan, 1853-1964, (New York 2003) The Modern 
Library, 0-679-64085-1. 

Büttner, Ursela, Weimar: die überforderte Republik 1918-1933 : Leistung und 
Versagen in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur (Stuttgar 2008) Klett-
Cotta, 978-3-608-94308-5. 

Canosa, Romano, La voce del Duce : L'agenzia Stefani: l'arma segreta di Mussolini 
 (Milaan 2002) Mondadori, 88-04-50340-8. 

Carsten, Francis, The rise of fascism (Berkeley 1980) University of California 
Press, 0-520-04307-3. 

Cartledge, Bryan, The will to survive : a history of Hungar (Londen 2011) Hurst 
& Co, 978-1-84904-112-6. 

Cornwell, John, Hitler's Pope : The Secret History of Pius XII (New York 1999) 
Viking, 0-670-88693-9. 

Dam, Peter van, Staat van verzuiling : over een Nederlandse mythe (Amsterdam, 
2011) Wereldbibliotheek, 978-90-284-2419-7. 

Dam, Peter van, 'Een wankel vertoog : Over ontzuiling als karikatuur' 
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 126-3 
(2011) 52-78. 

Dankaart, Hans, e.a. De oorlog begon in Spanje : Nederlanders in de Spaanse 
Burgeroorlog 1936-1939 (Amsterdam 1986) Van Gennep, 90-6012-665-3. 

Deacon, David, Britisch news media and the Spanish Civil War : Tomorrow may be 
too late (Edinburgh 2008) Edinburgh University Press Ltd, 978 0 7486 
2748 6. 

Dorril, Stephen, Blackshirt : Sir Oswald Mosley and British fascism (Londen 
2007) Penguin, 978-0-14-025821-9. 

Drukker, Jan willem, Waarom de crisis hier langer duurde : Over de Nederlandse 
economische ontwikkeling in de jaren dertig (Groningen 1990). 

Eijnatten, van Joris, Toine Pieters en Jacob Verheul, 'Big data for global 
history : the transformative promise of digital humanities', Bijdragen en 
mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden vol. 128-4 (2013)  
55-77. 

Encycliek Rerum Novarum, 
www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=651 . 

Engelman, J., 'De Katholieke jongeren, Nolens en het fascisme', Raam : 
literair maandblad, afl. 26 (1966) 26-43. 

Esveld, N.E.H. van, Treub : Over de drempel der nieuwe samenleving (Assen 1958) 
Van Gorcum. 



346 

Felice, Renzo De, Mussolini il duce : Gli anni del consenso, 1929-1936,  
deel 1, 5de druk (Turijn 1981) Einaudi, 88-06-40774-0. 

Figes, Orlando, Revolutionary Russia, 1891-1991 (Londen 2014) Penguin  
978-0-141-93085-5 (e-boek) 

Figes, Orlando, A people's tragedy : the Russian revolution 1891-1924 (Londen 
1996) Jonathan Cape, 0-224-04162-2. 

Furet, François en Ernst Nolte Fascime and Communism (Lincoln en Londen 
2001) University of Nebraska Press, 0-8032-1995-4. 

Gelder, Johan van, Het schandaal : de 'aanpassing' van het Nieuwsblad van het 
Noorden (Groningen 2001) Elbaz Books, 90-803703-4-7. 

Geleijnse, Hans, ‘Wie ogen heeft om te zien’ : De Nederlandse pers en het fascisme in 
Europa (1919 – 1933) (Oisterwijk 2018) Wolf Legal Publishers,  
97 894 6240 46 70. 

Gelre, Henk van, 'Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940', Aristo: 
ten beste, vol. 32, afl. 11 (nov) (1964) 274-282. 

Geurtsen, Ton, Sociaaldemocratie in Nederland : Een geschiedenis van verloren illusies 
(Amsterdam en Breda 1994) Rode Emma, Papieren Tijger,  
90-6728-062-3. 

Gijsenbergh, Joris, Democratie en gezag : extremisme in Nederland, 1917-1940, 
(2017 proefschrift) 978-94-028-0464-5. 

Gijsenbergh, Joris, Persvrijheid in het interbellum: pijler der democratie of gevaar voor 
het landsbelang? Het publieke debat tussen politici en journalisten over 
overheidsvoorlichting en perswetgeving, 1918-1940 (Nijmegen 2008 
masterscriptie).  

Gijsenbergh, Joris, 'The Semantics of »Democracy« in Social Democratic 
Parties Netherlands, Germany and Sweden, 1917–1939', Archiv für 
Sozialgeschichte, nr. 53 band 1953 (2013) 147-173. 

Gilbert, Martin, First World War (Londen 1995) Harper Collin Publishers,  
0 00 63766 5. 

Gilbert, Martin, Kristallnacht : prelude to destruction (Londen 2015) Harper 
Press, 978-0-00-719240-3. 

Goes, Herman van der, 'Geschiedenis van het fascisme in Nederland', 
Fundament : onafhankelijk tijdschrift voor politiek, economie, cultuur en literatuur, 
5; De vaalt rumoert (1934) 1-16. 

Golding, Peter en Philip Elliott, Making the news (Londen 1979) Longman,  
0-582-50460-0. 

Gorgolini, Pietro, Il fascismo nella vita italiana, 2de druk (Turijn 1923) 
Silvestrelli & Cappelletto. 

Gorter, Herman, Sociaal-demokratie en revisionisme (Amsterdam 1909) Sociaal-
Demokratische Partij. 



347 

Gosztony, Peter, Miklós von Horthy ( Zürich en Frankfurt 1973) 
Musterschmidt Göttingen, 3-7881-0076-1. 

Graves, Philip, 'The truth about the protocols: A literary forgery', The Times, 
16 t/m 18-08-1921. 

Gregory, Paul, 'The Sovjet Union during the Great Depression : The 
autarky model' in Theo Balderston The world economy and national economies 
in the interwar slump (Basingstoke 2003) Palgrave MacMillan,  
0-333-73864-0, 191-210. 

Griffin, Roger, Modernism and fascism : the sense of a beginning under Mussolini and 
Hitler (Basingstoke 2007) Palgrave Macmillan,  
978-1-403-98783-9. 

Griffin, Roger, The nature of fascism (New York 1991) St Martin's Press,  
0-312-07132-9. 

Groeneveld, Gerard, Zwaard van de geest : het bruine boek in Nederland  
1921-1945 (Nijmegen; 2001) Vantilt, 90-75697-51-1. 

Gruber, Helmut, International communism in the era of Lenin : a documentary 
history (Ithaca 1967) Cornell University Press 

Hagen, Piet , Politicus uit hartstocht : biografie van Pieter Jelles Troelstra 
(Amsterdam 2010) Arbeiderspers, 978-90-295-7216-3. 

Hagen, Piet, Journalisten in Nederland: Een persgeschiedenis in portretten 1850- 
2000 (Amsterdam en Antwerpen 2002) De Arbeiderspers,  
90-295-2222-4. 

Harmsen, Henk en Jan Stegeman, Spiegel van een eeuw Oostgelders leven : (1879-
1979) (Doetinchem 1979) Uitg. Maatschappij Arnhem. 

Hartmans, Rob, Vijandige broeders : De Nederlandse sociaal-democratie en het 
nationaal socialisme 1922-1940 (Amsterdam 2012) Ambo,  
978-90-263-2110-8. 

Hellema, Marian en René Voorburg, Harvesting from Historische Kranten  
(Den Haag 2012) Koninklijke Bibliotheek. 

Hellemans, Staf, Strijd om de moderniteit : sociale bewegingen en verzuiling in Europa 
sinds 1800 (Leuven, 1990) Universitaire Pers Leuven, 90-6186-402-X 

Hemels, Joan, 'De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939 : een studie 
over de vorming van de publieke opinie door F. van Vree : 
boekbespreking', Massa communicatie, vol. 18 afl. 4 (1990) 335-338. 

Hemels, Joan, De emancipatie van een dagblad : geschiedenis van de Volkskrant 
(Baarn 1981) Ambo; 90-263-0537-0. 

Hering, Rainer, Konstruierte Nation : der Alldeutsche Verband 1890 bis 1939 
(Hamburg 2003) Christians, 3-7672-1429-6. 

Hobsbawm, Eric, The Age of Extremes: the short twentieth century, 1914–1991 
(Londen 2003) Abacus, 0 349 10671 1. 



348 

Hoensch, Jörg, Ungarn : Handbuch : Geschichte, Politik, Wirtschaft (Hannover 
1991) Fackelträger, 3-7716-2109-7. 

Hol, Peter, 'De middenstand aan de basis van het fascisme? : een 
vergelijking van middenstandsdenken en fascistisch gedachtengoed', 
Het Verleden Tijd Schrift, vol. 12 afl.3 (1994) 31-34. 

Huberts, Willem, In de ban van een beter leven : Het Nederlandse fascisme 1923-
1945 (Nijmegen 2017) Vantilt, 978 94 6004 317 8. 

Huisman, Nelleke, Wouter Lutkie : een katholiek priester als prediker van het 
fascisme (Amsterdam 1981, doctoraalscriptie). 

Jackson, Gabriel, 'Multiple historic meanings of the Spanish Civil War', 
Science & Society, 3 vol. 68 (2004) 272-276. 

Jansen, Hans, 'Fascisme : ervaring en analyse', Wending,  
jrg. 37, no. 2 (1982) 65-160. 

Johnes, Martin en Bob Nicholson, 'Sport history and digital archives in 
practice' in Gary Osmond en Murray G. Phillips, ed. Sport history in the 
digital era (Urbana, Chicago en Springfield 2015) University of Illinois 
Press, 978-0-252-09689-1. 

Jong, Klaas de, Zij zullen het niet hebben : de geschiedenis van het Friesch Dagblad, 
deel I (Kampen 2003) Uitgeverij Kok, 90-435-0810-1. 

Jonge, Anton de, Crisis en critiek der democratie : anti-democratische stromingen en de 
daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen, 2de 
druk met nieuwe inleiding (Utrecht 1982) Hes, 90-6194-343-4. 

Jonge, Anton de, Het communisme in Nederland : de geschiedenis van een politieke 
partij (Den Haag 1972) Kruseman, 90-233-0279-6. 

Jonge, Anton de, Het Nationaal-Socialisme in Nederland : Voorgeschiedenis, 
ontstaan en ontwikkeling, 2de verbeterde druk (Den Haag 1979) Kruseman, 
90 233 0408 x. 

Jonge, Anton, 'Conservatieve en revolutionaire anti-democraten', Spiegel 
Historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologie, vol. 4 (1969)  
417-424. 

Joosten, Leonardus, Katholieken en fascisme in Nederland : 1920-1940,  
2de druk (Utrecht 1982) HES, 90-6194-223-3. 

Kadt, Jacques de, Europa's toekomst : oorlog, fascisme, socialisme (Antwerpen 
1936) De Jongh. 

Kallis, Aristotle, Fascist ideology : territory and expansionism in Italy and Germany, 
1922-1945 (Londen 2000) Routledge, 0-415-21611-7. 

Kautsky, Karl,  De weg naar de macht (Rotterdam 1909) Wakker & Co. 
Keizer, Madelon de, 'Een land nog niet in kaart gebracht.' Historiografie en 

beeldvorming van het Interbellum in een cultuurhistorisch perspectief (2000), lezing 
voor de WO I onderzoeksgroep NIOD. 



349 

Keizer, Madelon de, 'Europa! Fascisme!', Tijdschrift voor geschiedenis,  
jrg. 121 nr. 2 (2008) 190-197. 

Kershaw, Ian, Hitler, 1889-1936 : hubris (Londen 1999) Penguin Books,  
0-14-028898-8. 

Kershaw, Ian, To hell and back : Europe, 1914 – 1949 (Londen 2015) Allen 
Lane, 978-0-7139-9089-8. 

Kershaw, Ian, 'War and Political Violence in Twentieth-Century Europe', 
Contemporary European history, nr. 14 (2005) 107-123. 

Kitchen, Martin, Europe between the wars, 2de druk (Londen en New York 
2013) Routledge, 978-1-317-86752 4. 

Knegtmans, Peter Jan, 'De Jaren 1919-1946' in Maarten Brinkman, Madelon 
de Keizer en Maarten van Rossem, ed. Honderd jaar sociaal-democratie in 
Nederland (Amsterdam 1994) Bert Bakker, 90-351-1353-5. 

Koenis, Sjaak, 'Menno ter Braak en de democratie', Filosofie & Praktijk, jrg. 
30 nr. 6 (2009) 7-23. 

Kossmann, Ernst, De Lage Landen 1780-1980 : twee eeuwen Nederland en België, 

deel 2 1914-1980, 6de druk (Amsterdam 2002) Olympus, 90 254 1490 7. 

Kovrig, Bennett, Communism in Hungary : from Kun to Ka ́dár (Stanford 1979) 
Hoover Institution Press, 0-8179-7112-2. 

Kowalski, Ronald, European Communism : 1848-1991 (Basingstoke 2006) 
Palgrave Macmillan, 978-0-333-68458-0. 

Langbroek, I., Hoe verhoudt automatische sentimentanalyse zich tot handmatige 
analyse? http://www.marketingfacts.nl/berichten/sentimentanalyse-
handmatig-of-automatisch/. 

Lasswell, Harold, 'Why Be Quantitative?' in Bernard Berelson en Morris 
Janowitz Reader in public opinion and communication, second edition (New 
York en London 1966) Palgrave MacMillan, 0-333-73864-0, p. 247-259. 

Lenin, Vladimir, "De linkse stroming", een kinderziekte van het communisme 
(Amsterdam 1952) Pegasus. 

Lieshout, G. van, Ben je 60 : uitgave ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de 
Katholieke Nederlandse Journalisten Kring (Amsterdam 1962) Katholieke 
Nederlandse Journalisten Kring. 

Lindemann, Albert, A history of European socialism (New Haven en Londen 
1983) Yale University Press, 0-300-02797-4. 

Liu, Bing, Sentiment analysis and opinion mining (San Rafael 2012) Morgan & 
Claypool Publishers. 

Lockefeer, Harry, Een krant met karakter : enkele opmerkingen over identiteit en 
verscheidenheid (Amsterdam 1996) Meulenhoff, 90-290-5297-X. 



350 

Lowell, Abbott Lawrence, 'Public Opinion' in Bernard Berelson en Morris 
Janowitz Reader in public opinion and communication, second edition (New 
York en London 1966) Palgrave MacMillan, 0-333-73864-0, 20-26. 

Luxemburg, Rosa, The Russian Revolution (New York 1940) Workers Age 
Publishers  

Lyttelton, Adrian , The seizure of power : Fascism in Italy, 1919-1929 (Londen 
1973) Weinenfeld and Nicolson, 0 297 76586 8. 

Maas, Nop, Altyt waek saem : de drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913) 
(Amsterdam 1996) De Jong. 

Maks, Isa en Vossen, Piek, 'A lexicon model for deep sentiment analysis and 
opinion mining applications', Decision Support Systems, 53 (2012), 680–
688 (www.elsevier.com/locate/dss). 

Mazower, Mark, Dark continent : Europe's twentieth century (Londen 1998) 
Penguin Books, 0-14-024159-0. 

McQuail, Denis, Mass communication theory 6de editie, 2de druk (Londen 2012) 
Sage, 978-1-84920-292-3. 

Mennen, Kristian, Selbstinszenierung im öffentlichen Raum : Katholische und 
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Summary 

De pot en de ketel. Nederlandse dagbladen en hun oordeel over 
communisme en fascisme, 1918 - 1939. 

The pot and the kettle : The assessment of communism and 
fascism in Dutch newspapers, 1918 - 1939 

The doctoral thesis De pot en de ketel (“The pot and the kettle”) addresses 
the extent to which the assessment of communism and fascism differed in 
Dutch daily newspapers during the interbellum. This concerns primarily the 
mutual differences between communism and fascism, between (the clusters 
of) daily newspapers and between periods in the interbellum. Here, the 
sentiment with which communism and fascism were written is central, not 
their ideological meanings. This is in line with the research object, as most 
articles in the newspapers assumed that readers knew what was meant by 
these terms. 

Both communism and fascism were political movements which differed 
significantly from the mainstream, which is why they were regarded as a threat 
to society. In addition, fascists and communists were archenemies during the 
interbellum: they fought each other with words and sometimes with actions 
as well. They both also fought the establishment. Discussions and 
appreciations in newspapers were primarily those related to such events. 
Communist and fascist ideologies were seldom the main subjects in 
newspaper articles. They were, however, reflected in reports of speeches and 
meetings. 

Most Dutch newspapers were, more or less, bound to a religious or political 
movement and functioned as the voice of these movements. This relationship 
influenced the assessment of communism and fascism reflected in those 
newspapers. The extent of this influence differed. There were, however, also 
daily newspapers which called themselves independent, thereby denying 
having any such ties. As we shall see, one of the outcomes of this research is 
that such newspapers also implicitly expressed a political or societal 
preference. 

Many studies have been conducted into fascism from the end of WW II up 
to now. The majority of those studies focus on the causes and/or substance 
of fascism. Only a few studies look at fascism from the perspective of Dutch 
daily newspapers. These studies, however, either only relate to a part of the 
interbellum, or focus on specific events or countries. Fewer studies have been 
conducted into communism as ideology and there is no scientific research 
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which focusses specifically on the sentiment with which Dutch daily 
newspapers wrote about communism during the interbellum. 

Previous studies into the image formation of fascism in Dutch daily 
newspapers are of a mostly descriptive nature. As such, they analyse the 
differences between daily newspapers and the changes in the course of the 
interbellum. The research reported in De pot en de ketel, distinguishes itself 
on several counts from these previous studies. For one, it quantifies the 
mentioned differences. In addition, the difference between the assessments 
of communism and fascism are examined. The research covers the entire 
interbellum and does not focus on specific events. Nevertheless, for 
illustrative purposes of the differences, four case studies have been 
conducted. The number of daily newspaper titles examined is also larger than 
in previous studies because regional daily newspapers have also been 
incorporated. To enable this broadening and quantitative approach, the 
research limits itself to those daily newspapers recorded in the digital archive 
of the Koninklijke Bibliotheek. 

To conduct quantitative research, at least one countable element should be 
identified. In this research, that element is the newspaper article. It is 
determined for each researched article whether the sentiment regarding 
communism and/or fascism was a positive, negative, or undetermined one. 
Articles on fascism and communism were looked up digitally in twenty-two 
digitalised Dutch daily newspapers by using ±150 search terms. From the file 
with over 460,000 articles yielded by this search, ±6,100 were randomly 
chosen for further analysis. It was determined by reading, and not by 
automatic text analysis, whether the sentiment regarding communism and/or 
fascism was a positive, negative, or undetermined one. Several characteristics 
of each article were recorded as well and, where possible, linked to one or 
multiple themes. The resulting database provided the basis for the statistical 
analyses which should answer the main questions of the research: to what 
degree were there differences between the sentiment regarding communism 
and regarding fascism; to what extent did shifts take place and to what extent 
were there differences between the daily newspapers and clusters of daily 
newspapers over the course of the interbellum. 

The extent to which the sentiment regarding communism and fascism 
differed. 

When the assessment of small communist newspapers is ignored and the 
interbellum is examined as a whole, it is clear that communism is judged more 
negatively than fascism. For every ten negative reports on communism there 
were about eight negative reports on fascism. Yet, only 8% of the reports on 
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fascism was positive. Positive articles on communism outside of the 
communist newspaper were extremely rare. Measured over the entire 
interbellum, the frequency with which communism and fascism where 
written about differed slightly. The difference in sentiment regarding 
communism and fascism reflects, to a large extent, the widespread principled 
rejection of communism. This becomes visible because communism and 
communists, in particular, were often negatively written about without 
relevant justification. This was done less frequently in reports on fascism. 

The causes of these principled rejections of communism were somewhat 
dependant on the religious or political groups to which the newspaper 
belonged. The antireligious aspect was an important reason for the cluster of 
Catholic newspapers. For liberal newspapers it was: class struggle, anti-
capitalism, and the slogan 'dictatorship of the proletariat’. Social democratic 
newspapers rejected in particular the anti-parliamentary tendency, and 
independent newspapers rejected the revolutionary character of communism 
which threatened to disrupt peace and democracy. For all daily newspapers, 
communist violence was an important reason for a negative judgement. This 
also applied to fascist violence. The other reasons for the predominantly 
negative judgement of fascists were more nuanced but differed per cluster of 
daily newspapers as well. 

These results based on quantitative research confirmed the suspicion that 
communism was judged negatively more often than fascism because it 
differed more drastically from the established order. 

The extent to which shifts occurred in sentiments over the course of 
the interbellum. 

The differences between the sentiment regarding communism and fascism 
are small when examined from one year to the next. An interesting difference, 
however, arises when the first years of the interbellum are compared to the 
last ones. In the early 20s, communism was more negatively written about 
than fascism. The frequency with which communism was written about, was, 
however, more than twice as high as the frequency for fascism. In the early 
interbellum, the newspaper reader was therefore much more often informed 
about communism in negative terms than about fascism. Over the course of 
the interbellum, the sentiment with which fascism was written about became 
more negative while it remained virtually the same with regard to 
communism. This is due to the fact that sentiments for communism and 
fascism no longer differed from each other at the end of the interbellum. In 
the meantime, the frequency with which fascism was written about had 
become seventeen times as high. What’s more, the seriousness of negative 
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reports on fascism, which often related to Nazi-Germany, our neighbouring 
country, increased as well.  

Due to the increased frequency and seriousness of the negative articles on 
Nazism, the Dutch newspaper reader at the end of the interbellum would 
have worried much more about fascists than about far-away communists. 

The extent to which the daily newspapers and clusters of daily 
newspapers differed. 

It is self-evident that certain daily newspapers wrote very differently about 
communism and fascism. This was particularly true for party newspapers 
such as Het Volk (SDAP), De Tribune and Het Volksdagblad (CPH / CPN), De 
Banier (SGP) and De Tijd (RKSP). After all, it could be expected from a party 
newspaper that its own political view would be defended as the preferable 
view. Catholic daily newspapers – party newspaper or not – set itself the task 
to propagate Catholic ideas. All such newspapers were therefore writing from 
the Catholic perspective. The liberal daily newspapers did aim to take a liberal 
view but wanted to keep a certain distance at the same time. For these 
newspapers, a clear political view was therefore less obvious. This was not 
the case at all for the independent daily newspapers, which actually did not 
feel attached to a political or religious movement. For those newspapers the 
commercial interest came first. With this in mind, the big difference in the 
assessment of communism between the small communist party newspapers 
(De Tribune and Het Volksdagblad) and the other daily newspapers was to be 
expected. The communist newspapers wrote predominantly positive reports 
about communism while all the other newspapers wrote predominantly 
negative ones. There were, however, striking differences between the non-
communist daily newspapers. Catholic newspapers had the strongest negative 
assessment of communism. They wrote negative about communism in 75% 
of the cases, whereas that percentage was ‘only’ 52% in the other non-
communist newspapers. Of all researched Catholic newspapers De Tijd was 
the least negative in its assessment of communism. Contrary to expectations, 
Catholic newspapers propagated their principled rejection of communism 
much more strongly than the social democrat newspapers did their political 
rejection. This is remarkable because the communists were both political as 
well as principled adversaries for the social democrats. 

All researched daily newspapers, more or less, presented negative judgements 
of fascism. This is because the only fascist daily newspaper, NSB-newspaper 
Het Nationale Dagblad, is not incorporated in the comparison because it is not 
digitalised. The extent to which the daily newspapers judged fascism 
negatively differed significantly. The sentiment regarding fascism was even 
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more distinctive than that regarding communism. Some of those differences 
were remarkable. This did not apply to communist and social democratic 
newspapers which in 93% and 76% of the articles, respectively, judged 
fascism negatively. After all, communists and socialists were political 
archenemies of fascism. The most notable counterpart was the cluster of 
independent daily newspapers. These newspapers, which were not politically 
bound, judged communism (52%) more negatively than on average fascism 
(38%). What’s more, this cluster of daily newspapers was not homogenous in 
its attitude towards fascism. De Telegraaf and Nieuwsblad van het Noorden were 
less negative (32%) and more often positive than the other independent daily 
newspapers. More than all other daily newspapers, these two newspapers 
gave no assessment whatsoever. It is unknown whether this was caused by 
the personal preference of the editors or whether the newspapers wanted to 
use this to capitalize on the judgement of their target group. T 

Catholic newspapers’ sentiment regarding fascism is interesting as well. It is 
true that these newspapers judged fascism much less negative than 
communism, but they remained more negative than liberal and independent 
newspapers. The reasons for the rejection of fascism were – unlike those for 
the rejection of communism – almost never principled. Catholic newspapers 
responded to fascism in an especially negative way when the rights of the 
church or Christians were in jeopardy or threatened. Acts of fascists were 
therefore much more important than ideology in forming an assessment. As 
a result, Catholic newspapers could also write positively about fascism if and 
when the situation of the church improved. 

Daily newspapers therefore confirmed the prevailing view in their own house. 
Their sentiment regarding communism, in particular, was determined by 
prejudices. 

In 1989, Frank van Vree published the results of his research on the 
assessment of German Nazism in Dutch daily newspapers. The main 
resemblance between that research and the research described in this book is 
that it did not focus on specific events. Van Vree leafed through all editions 
of four nationwide daily newspapers and analysed all articles relating to the 
German version of fascism. He paid special attention to the differences 
between daily newspapers regarding their assessments of Nazism. In as far as 
they relate to fascism, the outcomes of his research and this research differ 
only in details. This might seem like a meagre result, but it is of great 
importance.  



366 

After all, it demonstrates that the very different, quantitative research method 
applied in this research led to largely similar conclusions, inspiring confidence 
in the method. 

 

 

  



367 

Dankwoord 

De impliciete vraag die mij in de periode, waarin ik aan dit proefschrift werkte 
het vaakst gesteld werd, was: waarom op jouw leeftijd nog promoveren. Wilde 
ik me bewijzen? Ongetwijfeld, maar ik heb ook de drang om te willen weten 
hoe iets zit. Die is voor een deel waarschijnlijk aangeboren, maar zeker ook 
gestimuleerd door mijn opvoeding. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar 
mijn opvoeders in de breedste zin: mijn vader, sommige leraren en enkele 
oudere vrienden. Maar er was meer dat mij stimuleerde en inspireerde. Ik heb 
het geluk gehad (en ook dat is iets waarvoor je dankbaar kan zijn) om in mijn 
latere beroepsleven als consultant vaak opdrachten te hebben waarbij 
onderzoek – uitzoeken hoe iets zit – een belangrijke rol speelde. Uiteindelijk 
werd leren en onderzoek daardoor niet iets van de school maar van het leven. 
Al ver voordat ik mijn beroepsleven afsloot, stond het voor mij dan ook al 
vast dat ik na het bereiken van die mijlpaal 'echt' zou gaan studeren. En wat 
was logischer dan daarvoor de Open Universiteit (OU) te kiezen. Die heeft 
als moto 'leven lang leren'. Wat ik tijdens mijn studie Algemene 
Cultuurwetenschappen vooral leerde was verder kijken, altijd weer zoeken 
naar wat er onder de oppervlakte ligt van wat als feit gepresenteerd wordt. 
Van de inspirerende docenten van de OU noem ik speciaal Tom van Dorp, 
Jeroen Vanheste en Irmin Visser.  

Vanaf de start van het promotietraject had ik – maar dat spreekt vanzelf – de 
steun van mijn beide promotoren, Remieg Aerts en Wim van Meurs. Zij 
hebben met hun suggesties en kritiek een belangrijke invloed gehad op de 
inhoud van deze dissertatie. Maar ik dank hen ook voor de bemoedigende 
woorden die een stimulans waren om door te gaan. Alhoewel de frequentie 
ervan laag was, waren ook de contacten met medepromovendi aan de 
Radboud Universiteit een steun in de rug. Hiervan was het contact met Hans 
Geleijnse het belangrijkste. Hij was net als ik buitenpromovendus en deed 
bovendien een sterk gelijkend onderzoek. Mijn proefschrift is doordat wij 
onze teksten uitwisselden zeker beter geworden en het zijne hopelijk ook. 
Anderen uit de academische wereld hielpen mij met antwoorden op 
specifieke vragen, een luisterend oor of bemoedigende woorden. Ik noem 
daarbij Frank van Vree, Huub Wijfjes, Joris van Eijnatten en tenslotte 
Madelon de Keizer, die mij op het spoor van Wim van Meurs zette. 

Mijn dank geldt ook de praktische hulp die ik van verschillende kanten kreeg. 
Al in het verkennende onderzoek naar de methode kreeg ik hulp van de 
medewerkers van de KB. Huibert Crijns en Steven Claeyssens gaven 
informatie over het digitale kranten archief en René Voorburg leerde mij hoe 
ik via een directe toegang in de database kon zoeken. Edwin Klijn, die 
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inmiddels bij het NIOD werkte, vertelde me later de geschiedenis van het 
digitaliseringsproces. Praktische hulp in de meest letterlijke zin kreeg ik van 
Hanan Noij. Zij las de slotversie van het proefschrift en de e-bijlage helemaal 
door. Daarbij werd de interpunctie verbeterd en werd ik gewezen op slecht 
lopende zinnen. 

Als laatste noem ik hen aan wie ik de meeste dank verschuldigd ben. Robert 
Stravers die de concepten in verschillende fasen van voltooiing van kritisch 
commentaar voorzag. En tenslotte maar zeker niet als minste mijn 
levenspartner Dick Hoek. Ook hij voorzag concepten van commentaar maar 
bood ook voortdurend een luisterend oor. De gesprekken over waar ik mee 
bezig was, leverden vrijwel altijd nieuwe inzichten, grote of kleine oplossingen 
en motivatie op om door te gaan. 

In eerste instantie was ik van plan een onderzoek te doen naar Wouter Lutkie 
(1887-1968), de 'foute' oudoom waarover bij ons in de familie slechts 
fluisterend gesproken werd. Nelleke Huisman schreef echter al een 
doctoraalscriptie over hem en was zo vriendelijk om me haar op een na laatste 
exemplaar toe te sturen. Die zeer complete scriptie deed me besluiten om me 
niet op Wouter Lutkie maar op het fascisme in de dagbladpers te richten. De 
rest van het verhaal over het tot stand komen van het onderzoek is te lezen 
in de inleiding van § 8.5. 

 



Onderzochte dagbladen (alfabetisch) en hun
cluster

Algemeen Handelsblad L
De Banier P
De Gooi- en Eemlander L
De Graafschap-bode L
De Telegraaf O
De Tijd K
De Tribune C
Het Centrum K
Het Vaderland L
Het Volk S
Het Volksdagblad C
Leeuwarder Courant L
Leeuwarder nieuwsblad O
Limburger Koerier K
Limburgsch Dagblad K
Middelburgsche Courant L
Nieuwe Rotterdamsche Courant L
Nieuwe Tilburgsche Courant K
Nieuwsblad van Friesland O
Nieuwsblad van het Noorden O
Rotterdamsch Nieuwsblad O
Utrechts Volksblad S
Voorwaarts S
Zaans Volksblad S

Clusters

Communistisch C
Liberaal L
Onafhankelijk O
Protestants-christelijk P
Rooms-katholiek K
Sociaaldemocratisch S

De clusters en hun dagbladen (voor zover
onderzocht)

Communistisch
De Tribune L
Het Volksdagblad L

Liberaal
Algemeen Handelsblad L
De Gooi- en Eemlander R
De Graafschap-bode R
Het Vaderland R
Leeuwarder Courant R
Middelburgsche Courant R
Nieuwe Rotterdamsche Courant L

Onafhankelijk
De Telegraaf L
Leeuwarder nieuwsblad R
Nieuwsblad van Friesland R
Nieuwsblad van het Noorden R
Rotterdamsch Nieuwsblad R

Protestants-christelijk
De Banier L

Rooms-katholiek
De Tijd L
Het Centrum R
Limburger Koerier R
Limburgsch Dagblad R
Nieuwe Tilburgsche Courant R

Sociaaldemocratisch
Het Volk L
Utrechts Volksblad R
Voorwaarts R
Zaans Volksblad R

L landelijk
R regionaal

Fotoś omslag

Wijnkoop
Lenin
Stalin

Mussolini
Hitler
Mussert

Online bijlagen op:
https://doi.org/10.17026/dans-x4e-hy7n

Online bijlagen op:
https://doi.org/10.17026/dans-x4e-hy7n

Theo Lutkie (1946)

Volgde de opleiding tot scheepswerktuigkundige tot niveau B2
en bleef  zich gedurende zijn hele beroepsleven door zelfstudie
en het volgen van cursussen verder ontwikkelen. Hij werkte
achtereenvolgens als koopvaardij officier, werktuigkundige in 
een ziekenhuis en management consultant. Daarna begon hij 
de studie Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open 
Universiteit Nederland, die hij in 2014 afsloot met een scriptie 
over het mensbeeld in de roman Der Mann ohne Eigenschaften
van Robert Musil.
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De pot en de ketel
Nederlandse dagbladen en hun oordeel over

communisme en fascisme, 1918 - 1939

Theo Lutkie

D
e pot en de ketel

T
heo L

utkie

De pot en de ketel gaat over het sentiment waarmee er tijdens
het interbellum in de dagbladen over communisme en fascisme
werd geschreven. Dat er over beide stromingen overwegend
negatief geschreven werd, was al duidelijk uit eerdere onder-
zoeken. De pot en de ketel geeft echter inzicht in de mate waarin
het oordeel over communisme en fascisme verschilde en in hoe-
verre daarin tijdens het interbellum verschuivingen plaatsvon-
den. Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin het oordeel
van de dagbladen uiteenliep.

Om inzicht te krijgen in de mate waarin er verschillen zijn, is een
kwantitatieve aanpak vereist. Juist daarin onderscheidt het
onderzoek dat de grondslag vormde voor De pot en de ketel zich
van eerdere studies. Kwantitatief onderzoek is op zich niet nieuw
maar wordt voor historische studies weinig toegepast en zeker
niet wanneer daarvoor gedigitaliseerde dagbladen als bron wor-
den genomen. Daarom wordt in De Pot en de ketel, met mate,
aandacht besteed aan de sterktes en zwaktes van een dergelijke
methode. Voor de lezer die juist meer over de methode en de
kwantitatieve uitkomsten wil weten, is er online een bijlage be-
schikbaar.


