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Inleiding 
 

 

 

1. Motivatie 

 

Op het uiterlijk van de hedendaagse wereld staat een stempel met de naam ‘Koude Oorlog’. Het is 

nog steeds heel goed zichtbaar. De bedoelde periode is immers bepalend geweest voor de 

ontwikkelingen en veranderingen waar de wereld aan het begin van het nieuwe millennium mee 

geconfronteerd wordt.  

De vijfenveertig jaar na het laatste openlijke wereldconflict, die bekendstaan als de Koude Oorlog, 

hebben in verschillende opzichten een boeiend en tegelijk merkwaardig schouwspel geboden. De term 

‘Koude Oorlog’ zelf valt al op:  hij bestaat immers uit twee tegenstrijdige componenten, beide 

verwijzend naar de aard van het conflict. Het was een conflict op diepvriestemperatuur, een schaakspel 

in patstelling, grondig berekend, een glasheldere oorlog die er eigenlijk geen was, maar er bij de 

minste verkeerde beweging wel een kon worden. Sommigen spreken dan ook eerder van een ‘warme 

vrede’ dan van een ‘koude oorlog’. In ieder geval kan deze periode beschouwd worden als een 

essentieel tijdperk, beïnvloed door twee grote mogendheden die de wereld meedogenloos verdeelden 

en hem vijfenveertig jaar lang domineerden.  

 

Al jarenlang word ik geconfronteerd met een grenzeloze fascinatie voor dit deel van onze 

hedendaagse geschiedenis. Als vierjarige heb ik vrij onbewust, met een driewieler in de hand, de val 

van de Berlijnse muur meegemaakt. Op zich ben ik dus ook een kind van de Koude Oorlog, 

opgegroeid tijdens de laatste bipolaire stuiptrekkingen, en een afstammeling van de laatste generatie 

die grootgebracht is in de schaduw van een nucleaire dreiging. Een echt besef en bijkomende interesse 

zijn er voor mij niettemin pas gekomen, toen deze periode reeds opgetekend was in de annalen van de 

geschiedenis.  

Nu dit tijdperk ongeveer vijftien jaar geleden afgesloten is, kunnen we het al behoorlijk goed 

interpreteren.  Ik wil daar graag toe bijdragen. De herinneringen zijn nog levendig, de gevolgen nog 

goed zichtbaar. Onlangs heeft een reis naar de Oost-Duitse stad Leipzig mij in deze opvatting stellig 

bevestigd. Het centrum van deze rijke universiteitsstad is momenteel één grote bouwwerf. Oude 

communistische woonblokken en universiteitsgebouwen worden met de grond gelijkgemaakt; 

imposante gebouwen en verrijzen vervolgens met Europees geld als paddestoelen uit de grond. Al 

achttien jaar zijn de communisten er verdwenen. Dat geldt dus niet voor hun stenen souvenirs. Zij 

houden de herinnering aan het communistische verleden sterk en dit zal ongetwijfeld nog een tijd zo 

blijven. 
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Gebouwen zijn echter slechts een ondergeschikt deel van die blijvende herinnering. Erger zijn de 

politieke, economische en sociale aardverschuivingen. Nog nooit zijn er zoveel militaire acties 

geweest in zoveel delen van de wereld als sinds 1989. En alle ontstonden ze uit de wereldwijde 

wanorde die volgde op het einde van die jarenlange bipolariteit. Hedendaagse littekens die ons 

herinneren aan het conflict, zijn vandaag nog steeds zichtbaar. Zo is er de blijvende spanning tussen 

Noord- en Zuid-Korea, zo blijven Tsjetsjeense vrijheidsstrijders ijveren voor een onafhankelijk 

bestaan.  

De Koude Oorlog heeft in veel delen van de wereld een permanente herinnering aan vernieling 

opgeleverd en dit valt niet zomaar op te lossen door eenvoudigweg afbreken en herbouwen. Hiertoe is 

meer nodig.  

 

Historici kunnen een meer dan nuttige rol spelen. De schreeuw om herinnering is groot, het 

verlangen naar waarheid nog groter. Meer en meer wordt daarom een beroep gedaan op de 

geschiedeniswetenschap opdat die klaarheid schept in ons vertroebelde verleden. Historici kunnen zo 

optreden als bevoorrechte getuigen. Mits ze hun wetenschap historisch-kritisch en correct bedrijven en 

rekening houden met de postmodernistische kritiek, zijn zij een hulpmiddel bij het zoeken naar 

mogelijke oplossingen, kunnen zij een brug slaan tussen geschiedenis en collectief geheugen. Het is 

van fundamenteel belang dat de historici de maatschappelijke interpretatie van het verleden grondig 

bijstellen. Daardoor voel ik me ten zeerste gemotiveerd om vanuit mijn belangstelling en opleiding 

aan dit onderzoek mee te werken.  
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2. Probleemstelling 

 

2.1 Afbakening 

 

Om de impact van de Koude Oorlog op de hedendaagse geschiedenis te kunnen belichten, heb ik 

ervoor gekozen om een welbepaald invloedrijk aspect ervan te onderzoeken. Het omvangrijke conflict 

manifesteerde zich op verschillende terreinen en kan op velerlei manieren benaderd worden, zowel 

politiek, economisch als technologisch. Zo zijn er de verhalen van de veiligheidsdiensten, van de 

nucleaire wapenontwikkeling, van militaire en economische blokvorming, van de vele plaatselijke 

oorlogjes… .   

Maar, daar het ‘diepvrieskarakter’ van de oorlog, namelijk de intentie van beide hoofdrolspelers om 

zich niet te storten in een ‘mutually assured destruction’
1
, als een schaduw boven het conflict 

standhield, leek het mij aangewezen niet zozeer te focussen op wat effectief gebeurde. Veel 

interessanter is wat men over die gebeurtenissen schreef en toonde.  

   

Mijn voorkeur gaat daarom uit naar de wijze waarop het conflict aan de mensen voorgesteld werd. 

De focus ligt op de berichtgeving, op hoe inlichtingen en denkbeelden doorgegeven werden. De 

Koude Oorlog was immers een oorlog die voor het eerst tot diep in de huiskamers doordrong. Er was 

bijvoorbeeld de infiltratie op massale schaal van een medium als de televisie. Conflicten onderging 

men voortaan vanop de eerste rij, thuis in de woonkamer.  

Deze werd gedomineerd door de massamedia. De media, oftewel 's werelds belangrijkste 

opiniemaker, demonstreerde overvloedig wat er over dit ideologische conflict te vertellen viel. Erger 

nog, in veel gevallen - wellicht in de meeste gevallen - construeerden en manipuleerden de media het 

conflict, meestal in opdracht van de staat. Er bestaat hiervoor een andere benaming, namelijk  

'propaganda'.  

Propaganda was, wegens het suïcidale karakter van een militaire ‘clash’, het belangrijkste onderdeel 

van de ideologische twist tussen beide grote mogendheden. Als alternatief voor een echte oorlog 

bestookten ze elkaar met woorden en beelden. Werkelijk alles, van sport tot ballet, van stripverhalen 

tot films werd als wapen gehanteerd. Uiteindelijk werden zo eenvormig gesynthetiseerde meningen 

gecreëerd. De mensen werd een bril opgezet die ofwel Amerikaans ofwel Russisch kleurde en tot doel 

had de dominante status als supermacht te bevestigen en te rechtvaardigen. De Koude Oorlog was een 

                                                 
1
 FONTAINE A., Het rode gevaar. De geschiedenis van de Koude Oorlog 1917-1991, Editions de la Martinière, 

2004, 508 p. 
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globaal propagandaconflict en de media werden hierbij ingeschakeld, gezien de grote invloed ervan op 

de publieke opinie.
2
 

Dit onderzoek gaat dus over de rol van de media, over de verspreiding van informatie en opinies 

over de Koude Oorlog, meer specifiek in België. Maar het begrip ‘de media’ is veel te uitgebreid. Het 

moet dus beperkt worden tot één bepaalde tak van de media. Mijn keuze is uiteindelijk gevallen op het 

aspect van de geschreven pers, met name de links georiënteerde Vlaamse pers.  

Ik heb voor de geschreven pers gekozen, en niet bijvoorbeeld voor de audiovisuele media, omdat de 

invloed van de geschreven pers als opiniemaker en berichtgever enorm groot was. Het medium bevond 

zich in een enorm sterke positie in de jaren na de oorlog, zeker in de verspreiding van nieuws. De 

televisie stond nog in haar kinderschoenen en de radio was een apparaat van de staat met weinig 

nieuwsduiding.
3
 De krant was zonder meer de belangrijkste bron van informatie en opinies. Om nu de 

impact van de berichtgeving en de bijbehorende propaganda te onderzoeken leek het mij dan ook 

aangewezen dit nieuwsmedium te onder de loep te nemen. Tegelijk kon ik zo een algemeen beeld van 

de publieke opinie schetsen: van hoe de mensen tegenover het conflict stonden, waar ze voor vreesden 

en naar wie hun voorkeur ging.  

Er is nog een tweede reden waarom ik voor de geschreven pers gekozen heb. Een krant was 

namelijk het orgaan van een politieke partij. Dit betekent dat ze gekenmerkt en gestuurd werd door een 

ideologische achtergrond. De inhoud kreeg een kleur, de krant vertegenwoordigde een politieke partij. 

Het zou natuurlijk zeer interessant zijn om vanuit de berichtgeving de houding van de betreffende 

partij te achterhalen, maar daarmee zou ik te veel afwijken. Ik vertel niet het verhaal van een politieke 

partij in de Koude Oorlog, ik blijf bij het nieuwsmedium op zich, in het besef dat het ideologisch 

gekleurd was. Het lijkt mij hierbij nuttiger te onderzoeken welke keuzes de krant op basis van haar 

ideologie maakte, welke kant zij koos in het conflict en in hoeverre haar visie eventueel afweek van de 

partijstandpunten. Daarbij is het ook aangewezen om eens achter de schermen te gaan kijken en te 

achterhalen wie de auteurs waren, op welke bronnen zij zich baseerden enzovoorts. 

 

Ik heb geopteerd voor de linkse ideologie. Dit heb ik gedaan om een, naar mijn mening, zeer 

interessante reden. België bevond zich gedurende de Koude Oorlog in het kapitalistische kamp en 

werd uitermate sterk beïnvloed door de Verenigde Staten. Belgisch links zag zich er dus ongewild toe 

genoodzaakt te leven met zijn oude vijand, het kapitalisme. Zowel het socialisme als het communisme 

hebben altijd al de oorlog verklaard aan deze ideologie, sterker nog, het kapitalisme was de grootste 

aanleiding voor de geboorte van beide politieke geloofsopvattingen. In principe neigde men dus meer 

naar die andere grote mogendheid, de communistische Sovjet-Unie. Maar ook aan deze zijde kon men 

                                                 
2
 MAJOR P. en MITTER R., East is East and West is West? Towards a Comparative Socio-Cultural History of 

the Cold War, in Journal of Cold War Studies: 4/1 (Winter 2002) 
3 MAJOR P. en MITTER R., loc.cit. 
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bedenkingen maken. Stond de Sovjet-Unie niet algemeen bekend als een dictatoriaal eenpartijstelsel 

met imperialistische trekken? Belgisch links zat dus enigszins geklemd tussen Oost en West.
4
 

In een grondig onderzoek van een socialistische krant, Vooruit, en een communistische, De Rode 

Vaan, zal ik nagaan hoe de socialistische en communistische pers tegenover de Koude Oorlog stonden. 

In het algemeen wil ik weten welk beeld van het conflict zij hun lezers schetsten. Wat hadden zij 

bijvoorbeeld te vertellen over beide grote mogendheden, wat was hun kritiek, wat was hun voorkeur 

en waarom was dat zo? Is er een evolutie merkbaar gedurende de onderzochte periode wat die 

berichtgeving betreft, of bleven zij bij één duidelijk standpunt? Eveneens belangrijk is de manier 

waarop zij omsprongen met de invloedrijke propagandamachine van beide strekkingen. Was men zich 

bewust van de ideologische oorlogvoering, werden de berichten getoetst aan het werkelijkheidsgehalte 

ervan of nam men ze gewoonweg over? En in welke mate speelde de ideologische geaardheid een rol? 

Kan men spreken van een stereotiepe beeldvorming of van een generalisering? Met andere woorden, 

hoe sterk was hun versie van de feiten ideologisch gekleurd?  

Iets concreter zal er ook gekeken worden naar de taal. Zoals eerder aangegeven was de Koude 

Oorlog hoofdzakelijk een conflict dat gevoerd werd via woorden. Dat zorgde voor het ontstaan van 

een heel eigen lexicon dat paste binnen de ideologische strijd. Zodoende zullen heel veel woorden 

refereren naar het meest kenmerkende van de oorlog, namelijk de bipolariteit. Het lijkt dan ook 

aangewezen te achterhalen op welke manier beide kranten de specifieke taal van deze tweestrijd in hun 

artikels integreerden. Anders gezegd, hoe werd het ‘wij tegen zij’-gevoel woordelijk tot uiting 

gebracht? Waaruit bestond die woordenschat? Welke woorden hanteerde men? Welke vermeed men 

liever? En is er sprake van metaforen, stereotypen of overdrijvingen? Om dit te onderzoeken is er nood 

aan een kritische discoursanalyse. Die zal de structuur van deze taal mee helpen ontleden en de 

betekenis van deze woorden achterhalen.  

 

Dat moet uiteindelijk kunnen leiden tot de reproductie van twee verschillende verhalen over de 

Koude Oorlog, dit verteld door twee toonaangevende kranten uit de linkse hoek van Vlaanderen. Het 

zal vervolgens gaan om een vergelijking van beide kranten, in het bijzonder over de wijze waarop zij 

op verschillende manieren verslag deden van het conflict. Hadden zij overeenkomstige standpunten? 

Wat waren de grote uiteenlopende meningen? Nu al kan ik er immers vanuit gaan dat beide kranten 

vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden. Zo zal De Rode Vaan wel heel dicht bij de Sovjet-Unie 

gestaan hebben, en Vooruit eerder bij de Verenigde Staten, gezien het feit dat er socialistische 

regeringen geweest zijn die duidelijk pro-Amerikaans waren. Consequent en permanent waren deze 

houdingen evenwel niet. Ongetwijfeld zullen beide kranten wel eens van hun lijn afgeweken hebben - 

onderzoek zal uitwijzen hoe, wanneer en waarom.  

                                                 
4
 VAN DEN WIJNGAERT M. EN BEULLENS L., Oost West, West Best, België onder de Koude Oorlog 1947-

1989, Tielt: Lannoo, 1997, p.134 
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Mijn onderzoek gaat over twee Vlaamse kranten, de Franstalige equivalenten vallen erbuiten. Deze 

beperking heeft te maken met tijdsgebrek en mijn opzet om het onderzoek niet te omvangrijk te 

maken, al moet ik toegeven dat de Waalse socialistische en communistische persorganen uitermate 

interessant zijn, doordat beide ideologische strekkingen zeer populair waren in het zuiden van België.   

 

In mijn onderzoek streef ik een zo kwalitatief mogelijke benadering na. De nadruk ligt op 

standpunten, opinies en overtuigingen. De kernvraag van mijn onderzoek luidt immers: ‘Wat was de 

houding van de linkse pers tegenover de Koude Oorlog?’ Met andere woorden, hoe links was links? 

En hoe vertaalde zich dit in de beeldvorming van het conflict?  

Omdat er, zeker tijdens de eerste fase van de Koude Oorlog, wel dagelijks een bericht verscheen dat 

met het conflict te maken had, beperk ik mij tot een aantal belangrijke data. Deze ankerpunten 

beschouw ik als de belangrijkste onderdelen van de onderzochte periode; ze zijn overigens mooi 

verspreid. Zo focus ik me op de fases waarover de meeste berichtgeving verscheen, zodat de kans op 

duidelijke opinies en overtuigingen het hoogst is. Bovendien kan met de mooie spreiding eventueel 

wel een evolutie beschreven worden.  

Dit alles moet uiteindelijk leiden tot het antwoord op mijn kernvraag. Algemener moet mijn werk 

ook kunnen tonen op welke manier de Koude Oorlog een propagandaconflict was en hoe de media 

zich hierdoor lieten leiden.   

 

 

2.2. Periodisering 

 

De Koude Oorlog is een enorm tijdsgewricht dat zich uitstrekt over een periode van een 

vijfenveertigtal jaar. De meeste historici zijn het erover eens dat het conflict losbarstte aan het eind van 

de Tweede Wereldoorlog. Over wat het definitieve startschot gaf, valt uiteraard te discussiëren. Vaak 

komen in dit verband de Conferenties van Jalta en Potsdam. Anderen houden het dan weer bij de 

invoering van de Trumandoctrine of bij de lancering van het begrip ‘Koude Oorlog’ door de 

Amerikaanse financier Bernard Baruch. Er zijn genoeg alternatieven met gegronde redenen 

voorhanden.  

Helemaal anders echter is een strekking van historici die de Koude Oorlog veel vroeger dateren. 

Bepaalde gerenommeerde historische denkers, onder wie Eric Hobsbawm en André Fontaine, laten het 

tijdperk zelfs aanvangen in 1917, het jaar waarin het communisme voor het eerst in de praktijk 

gebracht werd. Zij stellen dat de spanningen tussen twee op wereldvlak expansieve ideologieën reeds 

ontstaan zijn na de Russische Revolutie.
5
 Toen de eerste socialistische staat, de Sovjet-Unie, tot stand 

                                                 
5
 HOBSBAWM E., Een eeuw van uitersten. De twintigste eeuw 1914-1991, Het Spectrum, 1995 en  

   FONTAINE A., op. cit., 2004, p.34 
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kwam, voelden velen in Europa zich bedreigd. Conservatief Engeland vreesde de Sovjets zelfs meer 

dan het opkomende nazisme in Duitsland. En die spanning was wederzijds: ook de Sovjets vreesden 

het Westen. Die geest van spanning en wederzijds wantrouwen wordt zodoende door een aantal 

historici opgevat als bepalend voor het verdere verloop van de gebeurtenissen. Voor hen neemt het 

tijdperk bijna een gehele eeuw in beslag. De Tweede Wereldoorlog was hierin niets meer dan een 

gewelddadige adempauze die beide ideologieën slechts tijdelijk samenbracht, namelijk in de strijd 

tegen het nazisme. 

 

Over het eindpunt van de Koude Oorlog is er minder betwisting. Algemeen wordt aangenomen dat 

de val van het communisme in de Sovjet-Unie en Oost-Europa het einde van de bipolariteit betekende. 

Sovjet-Rusland had zich in de jaren '80 in een onomkeerbare diepe crisis gestort, die zo heftig was, dat 

het binnen enkele jaren zijn status als grote mogendheid pijnlijk verloor. De goedbedoelde 

hervormingen van Gorbatjsov kwamen veel te laat.  

De jaren 1989 en 1990 kan men als beslissend beschouwen. Oost-Europa ontdeed zich van de 

communistische wurggreep, de Sovjet-Unie werd in omvang teruggebracht tot niet meer dan de het 

19
de

-eeuwse tsarenrijk. Rusland was zijn uitstraling kwijt.  

Op de tijd waarin Rusland pronkte met de status van een grote mogendheid, kan men sedert de jaren 

90’ van de vorige eeuw maar met weemoed terugkijken. Diep vanbinnen koestert de Russische 

maatschappij zelfs een verlangen om die gekwetste trots te genezen. De ambities van premier Poetin 

zal die stelling in elk geval niet ontkrachten.  

 

De gehele Koude Oorlog, of die nu begon na de Eerste of na de Tweede Wereldoorlog, kan men dus 

beschouwen als een dominerend hoofdstuk in de geschiedenis van de twintigste eeuw.  Daardoor moet 

ik mijn onderzoek afbakenen en toespitsen op één onderdeel van deze belangrijke periode.  

 

We gaan gemakkelijkheidhalve uit van de algemene stelling dat de Koude Oorlog definitief groeide 

uit de vredesbesprekingen na de Tweede Wereldoorlog, en wel doordat pas dan het ideologische 

steekspel tussen de twee grote mogendheden duidelijk zichtbaar werd. De jaren 1945 en 1946 zijn 

hiervoor bepalend geweest. De grote overwinnaars faalden in die periode immers om in de 

wereldgrote puinhoop orde en duidelijkheid te scheppen. Hun halsstarrigheid en achterdocht, en de 

wijdverspreide meningen maakten een eendrachtige opbouw van de wereld onmogelijk. Conferenties 

in Jalta en Potsdam, maar ook later in Parijs en Moskou illustreerden dit. De invoering van het 

Marshallplan en de reactie van de Sovjets in de vorm van de Kominform waren hiervan het 

hoogtepunt. De internationale situatie zat voortaan klem. De wereld was ingesloten tussen twee 

ideologieën.  

De internationale conferenties, gevolgd door het Marshallplan en de Kominform, lijken mij dan ook 

de  meest logische startpunten. Hier begint dus mijn onderzoek.   
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De eindpunten van het onderzoek liggen dan weer een vijftiental jaar later, in het begin van de jaren 

'60. Deze periode beleefde immers een gevoelige kentering in de relaties tussen Oost en West. Het was 

het begin van een nieuwe paragraaf in het hoofdstuk van de Koude Oorlog. Vooreerst was er de bouw 

van de Berlijnse Muur. Die zorgde ervoor dat de hoop op een vereniging tussen Oost- en West-

Duitsland (in de toenmalige visie toch) definitief begraven werd. De Muur, voor velen hét symbool 

van de Koude Oorlog, gaf een uitgesproken zichtbare uiting aan de scheidingslijn tussen Oost en 

West, de lijn die Churchill zo legendarisch verwoordde als het ‘IJzeren Gordijn’. Daarnaast was er de 

Cubacrisis, een rechtstreekse confrontatie tussen de grote twee, die ironisch genoeg eindigde in een 

betere onderlinge communicatie. Een rode telefoon sierde voortaan de werkkamers van de leiders, in 

de hoop dat een onderlinge twist nooit meer zo heet zou worden als de Cubacrisis.   

Beide historische ontwikkelingen markeren bijgevolg het einde van een periode die zeker 

beschouwd kan worden als een van de heetste fases van de Koude Oorlog.
6
 De goede afloop van de 

Cubacrisis en de relatieve gelatenheid bij de bouw van de Muur gaven aan dat beide grote 

mogendheden de goede wil hadden om de sfeer enigszins te ontspannen. Men zou kunnen stellen dat 

de breuklijn tussen de twee periodes ligt in het feit dat men de toenmalige internationale situatie 

aanvaardde zoals ze was: twee machtsblokken, Oost en West. 

Met de Cubacrisis eindigt mijn onderzoek. Op die manier kan een mooi afgelijnd geheel belicht 

worden, niet te uitgebreid maar niettemin geweldig interessant.  

 

 

2.3. De ankerpunten 

 

In een krant verschijnen dagelijks honderden berichten. Nieuws werken we aan de lopende band 

met grote happen naar binnen. Daardoor is het onmogelijk om voor een periode van bijna twintig jaar 

alle nieuwsfeiten, zelfs maar over één onderwerp, te verzamelen. Om doeltreffend te werken heb ik 

daarom ervoor gekozen om een aantal ankerpunten uit de Koude Oorlog te behandelen. Ze zijn de 

hoeksteken van mijn onderzoek. 

 

De bewuste ankerpunten zijn: 

1. de Conferenties van Jalta/Potsdam, de Trumandoctrine en het Marshallplan  

             (1945) 

2. de Trumandoctrine en het Marshallplan (1947) 

3. de Koreaanse Oorlog (1950-1953) 

4. de Hongaarse Opstand (1956) 

5. de Cubacrisis (1962) 

                                                 
6 FONTAINE A., op. cit., 2004, p.67 
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Eén voor één zijn dit uiterst belangrijke fases in de Koude Oorlog. Ik heb ze niet zomaar gekozen, 

maar wel op basis van twee redenen. Eerst en vooral liggen zij mooi verspreid over de periode van 

twintig jaar. Zij geven dus aan hoe het conflict aanving en op het welke manier het evolueerde. Zo 

maken zij duidelijk dat in die bewuste periode van twintig jaar heel wat veranderingen optraden. Een 

bipolaire redetwist als de Koude Oorlog was, ondanks het uitblijven van een echte strijd, een heel 

complex gebeuren. De golvende afwisseling van heftige spanning en relatieve ontspanning is hiervan 

een sprekend voorbeeld.  

Daarnaast vertegenwoordigen deze bewuste fases elk op hun beurt een essentieel onderdeel van de 

Koude Oorlog. Ongeveer elk belangrijk aspect van het conflict komt aan bod. De Conferenties van 

Jalta en Potsdam, gevolgd door het Marshallplan markeren het begin van de oorlog, zij zijn de 

belangrijkste elementen die leiden tot de onvermijdelijke bipolaire blokvorming. De Koreaanse Oorlog 

is een mooi voorbeeld van een veel te lang aanslepende kwestie. Net als de kwestie-Duitsland toont hij 

aan dat de Koude Oorlog letterlijk naties verdeeld heeft. Tevens komt hierbij de Derde Wereld aan 

bod, een ander heikel punt. De Hongaarse Opstand en de Cubacrisis zijn dan weer schoolvoorbeelden 

van fundamentele problemen binnen de eigen invloedssfeer van de grote mogendheden. Het verhaal 

van Cuba heeft daarenboven met kernwapens te maken en dat maakt het extra belangrijk.  

 

Alle ankerpunten samen vertellen dus een mooi verhaal over wat de Koude Oorlog precies was en 

hoe hij verliep. Tevens maken zij het onderzoek overzichtelijker. Maar nog is dit niet genoeg. Alle 

nieuwsfeiten over deze essentiële fases verzamelen zou nog te veel tijd in beslag nemen. Vandaar de 

behoefte aan een focus op welbepaalde data. De genoemde ankerpunten vallen uiteen in afzonderlijke 

dagen die beslissend waren voor het verloop van deze fases. Zij bieden dan ook de grootste garantie op 

interessante berichten en opinies.  

Voor de keuze van deze data heb ik mij gebaseerd op de belangrijkste overzichtswerken over de 

Koude Oorlog. Achteraf zijn die gebundeld in een chronologisch overzicht, omdat op die manier de 

selectie van artikels veel overzichtelijker wordt.
7
 

 

 

2.4. De geselecteerde artikels 

 

In een krant zijn verschillende tekstsoorten te vinden. Naast de gewone nieuwsberichten publiceert 

ze ook opiniestukken, hoofdartikels, analytische beschouwingen, reportages, achtergrondartikels en 

interviews. Deze typeberichten zijn, om verschillende redenen, niet alle nuttig;  zij komen daardoor 

niet allemaal voor het onderzoek in aanmerking.  

                                                 
7
 Zie bijlage 
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De prominente focus bestaat in de opiniestukken, doordat zij de grootste subjectiviteit bevatten. Zij 

zijn de meest voor de hand liggende indicatoren van beeld- en opinievorming. Zij weerspiegelen de 

standpunten van de partij en geven aan hoe men over een bepaald feit denkt.  

Daarnaast komen uiteraard ook de gewone nieuwsfeiten aan bod. Die vertegenwoordigen de 

dagelijkse verslaggeving. Meningen en standpunten worden er achterwege gelaten. In het algemeen 

geven ze een objectieve, neutrale versie van de feiten.  

Dankzij correspondentiewerk zijn de verschillende redacties op de hoogte van de feiten. De grote 

persagentschappen bezorgen de redacties dagelijks een massa nieuwsfeiten.  In de periode die ik 

behandel, had men een blindelings vertrouwen in deze persagentschappen.  Dat bewijst onder meer het 

veelvuldige gebruik van letterlijke citaten. Toch zijn niet alle dagelijkse nieuwsfeiten objectief 

voorgesteld. De neutraliteit was niet altijd absoluut, vaak ontbrak ze zelfs. Wat bijvoorbeeld 

regelmatig voorkwam is dat berichten over feiten die niet eens plaatsgevonden hadden, de wereld 

ingestuurd werden. De plaatselijke nieuwsredacties namen ze blindelings over op de voorpagina. 

Anderzijds werden echte feiten soms waardeloos bevonden door de persagentschappen; die kwamen 

uiteindelijk in geen enkele krant terecht.      

 

  

2.5. De scriptie-indeling 

 

De uiteindelijke verhandeling valt uiteen in twee delen. Ik maak hierbij een onderscheid tussen 

enerzijds het inleidende overzicht en anderzijds het feitelijke onderzoek. Het eerste deel schetst een 

algemeen kader van de media en de geschreven pers in het bijzonder tijdens de Koude Oorlog. Daarop 

volgt een hoofdstuk over de linkse pers in Vlaanderen, meer bepaald het verhaal van de twee 

bestudeerde dagbladen. Ik behandel het ontstaan ervan, en ook evenals de oplage en de werking van de 

redactie. Het laatste stuk van dit eerste deel wordt afgesloten met een algemene kijk op de Koude 

Oorlog in België. Hierbij wordt aandacht besteed aan de twee ideologieën die in het onderzoek 

centraal zullen staan. 

Het tweede en vanzelfsprekend omvangrijkste deel betreft de eigenlijke studie, de analyse van de 

nieuwsberichten. Ook hier maak ik een onderverdeling, conform de ankerpunten. Ik begin hierbij met 

het algemene verhaal van elke gebeurtenis, zoals dat door historici en andere wetenschappers gezien 

wordt. Daarna volgen de versies van Vooruit en De Rode Vaan. Elk onderdeel wordt afgesloten met 

een besluit, voorzien van een duidelijke vergelijking.     

Tot slot worden na het algemene besluit nog enkele bijlagen toegevoegd. Zo wordt een bescheiden 

kwantitatieve analyse voorgesteld, om een overzicht te geven van de onderzochte artikels. Daarnaast 

zijn er ook nog een chronologisch overzicht van elk ankerpunt en een voorbeeldfiche van de 

discoursanalyse. 
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3. Methodologie 

 

4.1. Het begrip ‘beeldvorming’ 

 

Centraal in het onderzoek staat de beeldvorming van beide kranten. Ik wil dus nagaan hoe zij een 

conflict als de Koude Oorlog etaleerden aan hun lezerspubliek, welke beelden zij hun lezers aanboden 

en welke niet, welke beelden meer aandacht verdienden dan andere. Om die specifieke beeldvorming 

van beide kranten wetenschappelijk te kunnen benaderen is het nodig te werken met een doordachte 

strategie, een doelbewuste methode die het mogelijk maakt een duidelijk inzicht te krijgen in deze 

kolkende informatiestroom. Bovendien moet ik uiteindelijk kunnen komen tot een algemeen beeld van 

de berichtgeving van de linkse pers in Vlaanderen.  

 

Maar vooraleer ik de onderzoeksmethode voorstel, wil ik stilstaan bij het begrip ‘beeldvorming’. 

Het woord zelf spreekt enigszins voor zichzelf, namelijk ‘het vormt beelden’. Toch schuilt er meer 

achter.  

 

Volgens het Van Dale woordenboek betekent 'beeldvorming' het volgende: 

‘het ontstaan van bepaalde voorstellingen met betrekking tot personen, zaken, feiten, e.d.; vandaar 

ook: voorstelling’ 

 

Beeldvorming is dus een voorstelling, maar niet zomaar een voorstelling. Zij is een mentale 

voorstelling, iets wat iemand voor de geest staat.
8
 Het gaat hier om een proces dat door een aantal 

factoren bepaald wordt. Dat leidt dan tot een specifiek beeld, een voorstelling van hoe men de wereld 

ziet. Beeldvorming bepaalt dus hoe wij naar de wereld kijken, zij realiseert het mentale beeld dat wij 

ons van de wereld vormen. Die mentale beeldvorming bepaalt ook hoe wij de wereld vervolgens 

materieel vormgeven.  

Anneke Smelik heeft het in haar theoretische werk ‘Effectief Beeldvormen’ over drie niveaus 

binnen het proces van de beeldvorming: 

1. de materialiteit: de concrete beelden en teksten 

2. het effect: de totstandkoming van mentale beelden, eventueel resulterend in gedrag 

                                                 
8
 Een mentaal proces is hierbij niet gemakkelijk te analyseren, wat maakt dat beeldvorming ongrijpbaar lijkt. Er 

is tot nu toe enkel aandacht geschonken aan de psychologische kant van beeldvorming. De materiële kant, 

centraal in mijn onderzoek, heeft men voornamelijk links laten liggen.   

SMELIK A., Effectief beeldvormen.  theorie, analyse en praktijk van beeldvormingsprocessen, Van Gorcum en 

Comp: Assen, 1999, p.14 
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3. de beïnvloeding: de mogelijke verandering van de mentale beeldvorming, die dan op  

haar beurt in nieuwe, materiële beeldvorming resulteert.
9
 

 

Dit onderzoek heeft vooral te maken met het derde niveau, de beïnvloeding, want de massamedia in 

de Koude Oorlog, en dan specifiek in beide onderzochte linkse kranten, kan men ongetwijfeld op dit 

niveau plaatsen. Vooruit en De Rode Vaan hebben veelvuldig nieuws naar hun kleur geboetseerd om 

zo duidelijk ideologisch getinte beelden aan hun doelpubliek aan te bieden. Of het nu uiteindelijk om 

propaganda draait of niet, van beïnvloeding was er zeker sprake. En dat had gevolgen.  

Het ligt immers voor de hand dat mensen hun denkbeelden ontleenden aan wat ze hoorden of zagen 

in de media. Ook vandaag is dit nog steeds het geval. De kennis van de wereld hangt in grote mate af 

van wat de media vertellen of zelfs opdringen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog, was dit niet anders. 

Alleen waren de mogelijkheden beperkter. Doordat de televisie nog in haar kinderschoenen stond en 

de radio eerder als amusementsinstrument gebruikt werd, was de bevolking grotendeels aangewezen 

op de geschreven pers. En die deed deels door haar partijgebonden positie uiteraard mee aan een 

beïnvloede voorstelling, zeker als het ging om een ideologisch conflict als de Koude Oorlog.   

Om nu dit proces van beeldvorming in beide kranten te achterhalen is het noodzakelijk te 

onderzoeken hoe deze gekleurde beeldvorming voorkomt in de verzamelde artikels. Hierbij zal het 

gaan om stereotiepe beeldvorming, insluiting- en uitsluitingmechanismen.
10

 Concreet is er dus 

behoefte aan een goed opgebouwde inhoudsanalyse die fenomenen als de vorming van stereotiepen en 

generalisering probeert te ontmaskeren, door de subjectiviteit uit elk bericht te filteren. Uiteindelijk 

moet dit kunnen leiden tot een beschrijving van de manier waarop communicatiemedia zoals kranten 

en televisie ‘waarheden’ over onze maatschappij onthullen.
11

  

 

 

4.2. De inhoudsanalyse 

 

Over inhoudsanalyse is er al heel wat geschreven en er zijn al heel wat modellen uitgewerkt. Deze 

theorieën en modellen gaan alle uit van hetzelfde standpunt, namelijk dat bij een 

communicatieoverdracht een aantal struikelblokken bestaan. Het bekende communicatiemodel van 

Shannon & Weaver maakt dit duidelijk. In de boodschapsoverdracht tussen de zender en de ontvanger 

zijn er een aantal storingselementen, ook wel ‘noise’ genoemd. Hierdoor kan er heel wat fout lopen 

tijdens deze overdracht. In het geval van de massamedia, de vorm van berichtgeving die centraal staat 

in dit onderzoek, leidt dit vaak tot misbruik. Newbold, een vooraanstaand onderzoeker in dit 

vakgebied, stelt het zo: ‘In this view, power is thought to reside in texts and their producers; 

                                                 
9
 SMELIK A, op. cit., p.6 

10
 SMELIK A., op. cit., .  

11
 MACNAMARA J., Media Content Analysis. Uses, benefits & best practice methodology, research paper, 

Carma, 2006, p.14  
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audiences are perceived as passive receivers of information’.
12

 Met andere woorden, in een 

maatschappij die na de Tweede Wereldoorlog ‘en masse’ gehomogeniseerd en gecentraliseerd was, 

zorgde de massacommunicatie in de vorm van een beïnvloede berichtgeving voor de hypnotisering 

van een geünificeerd massapubliek.   

Maar niet alle specialisten zijn even sterk overtuigd van de grote impact van de media op de beeld- 

en opinievorming bij de mensen. Sommigen stellen dan weer dat media eerder de bestaande 

houdingen en overtuigingen van mensen reflecteren dan ze andere opleggen. De media zijn hierbij 

systeembevestigend en voldoen slechts aan wat ze behoren te doen: ‘to reinforce existing attitudes’.
13

  

 

Deze minimalistische benadering is zeker nuttig. Ze behoedt ons namelijk voor overschatting. Een 

krant kan immers niet zonder haar publiek. Er is het economische aspect - een product moet verkocht 

worden. De macht van de media is dus niet absoluut. Ze geven het doelpubliek niet aan ‘hoe en wat 

het moet denken’, maar wel - zachter uitgedrukt -  ‘waarover het moet denken’.
14

  De relatie tussen de 

media en hun publiek is er dus een van wederzijdse beïnvloeding. De inhoudsanalyse toont aan hoe. 

 

De techniek van de inhoudsanalyse werd geïntroduceerd door Harold Laswell in 1927.  Zijn visie 

vormt vandaag nog steeds de basis en komt eenvoudigweg hier op neer: 

 

Who says what 

Through which channel 

To whom 

With what effect
15

 

 

Dit betekent dat de onderzoeker aandacht moet hebben voor de inhoud, het kanaal, de bestemmeling 

en het effect van de boodschap. Daarenboven mag de achtergrond van de berichtgever niet genegeerd 

worden.  

Laswells primitieve model geldt hierdoor nog steeds als een goed uitgangspunt voor onderzoek naar 

de impact van de media. Dit model werd in de loop der jaren uitgebouwd en vertakte zich ondertussen 

in een waaier van uiteenlopende richtingen - een uitgebreid onderzoeksveld dus. Alle modellen gaan  

hierbij uit van twee verschillende benaderingen. Enerzijds is er kwantitatieve benadering, ‘a research 

technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of 

                                                 
12 SHOEMAKER P. & REESE S., Mediating the message: theories of influences on mass media content, New 

York: Longman, 1996, p.45 
13

 SHOEMAKER P. & REESE S., op. cit., p. 57 
14

 MACNAMARA J., op.cit., p.9 
15

 SHOEMAKER P. & REESE S., op. cit., p. 12 
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communication’.
16

 Anderzijds heb je de kwalitatieve benadering, waar de focus eerder ligt op de 

relatie tussen de tekst en zijn doelpubliek.     

 

Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de tweede benadering, de kwalitatieve 

inhoudsanalyse, omdat een kwalitatieve analyse rekening houdt met het doelpubliek, de media en 

enkele contextuele factoren. Ze is niet zuiver op de cijfers gericht, zoals de kwantitatieve analyse. 

Zodoende krijgt men een breder humanistisch verhaal in plaats van enkel statistische informatie. Een 

kwalitatieve analyse is nodig om de diepere inhouden van de boodschap te achterhalen, én om de 

mogelijke impact op het doelpubliek bloot te leggen.  

Maar de methode heeft ook een keerzijde. De inhoudsanalyse is namelijk zeer intensief en 

tijdrovend. Sommigen zijn zelfs overtuigd van de onmogelijkheid om een geloofwaardige 

wetenschappelijkheid na te streven.  

Een kwalitatieve inhoudsanalyse is daarom pas nuttig met een duidelijk uitgelijnde strategie, een 

kritische diagnose waaraan elke bron onderworpen zal worden. Anders gezegd, elke bron moet een 

discoursanalyse ondergaan.  

 

 

3.3. De discoursanalyse 

 

Een discoursanalyse houdt kortweg in ‘that its major aim is to produce explicit and systematic 

descriptions of units of language use that we have called discourse’.
17

 Het is een interdisciplinaire 

stroming die zowel zijn wortels heeft in de linguïstiek, in de literatuurstudie, in de antropologie, of 

in de semiotiek, als in de sociologie, de psychologie of de communicatiewetenschap. De 

discoursanalyse biedt zodoende de mogelijkheid om de gesproken en geschreven taal adequaat te 

kunnen ontleden. Het begrip ‘taal’ is hierbij een heel belangrijk gegeven. Om die reden wordt eerst stil 

gestaan bij een aantal visies op de relatie tussen de taal en de werkelijkheid. Dit biedt een theoretische 

ondersteuning voor de daaropvolgende presentatie van twee belangrijke modellen over 

discoursanalyse. Beide modellen zullen dienen als leidraad voor de analyse van de geselecteerde 

krantenartikels. Het eerste is het sociaal-cognitieve model van Teun Van Dijck, het tweede de 

Kritische Discoursanalyse (KDA) van Norman Fairclough.  

 

A. Taal en werkelijkheid 

 

Over de relatie tussen de taal en de werkelijkheid is er in de laatste decennia al heel wat verkondigd 

en geschreven. Uitermate belangrijk zijn de structuralistische inzichten van de Zwitserse taalkundige 

                                                 
16

 MACNAMARA J., op. cit., p.9 
17

 VAN DIJK T., News as discourse, Hillsdale, Erlbaum, 1987, p.23 
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Ferdinand De Saussure. Hij was één van de eersten die de taal als een afzonderlijk systeem 

bestudeerde. Één van de belangrijkste punten in zijn theorie is de opvatting dat de taal een samenstel 

van tekens is. Die tekens krijgen slechts een duidelijke betekenis door hun relatie met het systeem 

zelf.
18

  

Elk teken wordt daarom in twee componenten onderverdeeld. Het eerste component is de vorm en 

verwijst naar de uiterlijke vorm van het teken. Het tweede is het vormconcept en slaat op het idee dat 

in je hoofd bestaat waarmee je de vorm associeert. Deze begrippen werden door De Saussure 

respectievelijk ‘significant’ (betekenaar) en ‘signifé’ (betekenis) genoemd. De relatie tussen beide 

begrippen is willekeurig. Ze hebben met andere woorden een arbitrair karakter. De theorie van De 

Saussure staaft deze redenering door te verwijzen naar de verscheidenheid aan talen. Één welbepaald 

concept heeft namelijk een verschillende vorm. De gebruikers van een eenzelfde taal hebben dan weer 

een gezamenlijke vorm. Dat komt omdat de betekenis een sociaal gegeven is dat via de gewoonte of 

via een sociaal contract werd vastgelegd. Het gaat hierbij om een conventie. Het belangrijkste gevolg 

uit deze redenering is dat de relatie tussen beide begrippen niet gemotiveerd is. Anders gezegd bestaat 

er in de realiteit geen enkele verbondenheid tussen de vorm en het concept. Zodoende hebben 

concepten geen inhoud vanuit zichzelf, maar zijn het waarden van een structuur. De relatie primeert op 

het element. De taal benoemt dus geen objecten in de realiteit. Neen, ‘signifant’ en ‘signifé’ vinden 

plaats binnen het taalsysteem zelf en zijn kneedbaar door de interne verschillen binnen datzelfde 

systeem.
19

  

 

De taal is aldus een fenomeen dat losstaat van de werkelijkheid. Het refereert niet naar de 

werkelijkheid, maar enkel alleen naar zichzelf. Het is daarenboven historisch van aard, wat betekent 

dat het onderhevig is aan veranderingen door de tijd heen. Alle taaluitingen moeten binnen hun 

historische context worden gesitueerd; er is geen vaststaande betekenis. Interpretatie krijgt daardoor 

een uiterst belangrijke rol toebedeeld.  

 

Deze belangrijke vaststellingen zijn in de taalkundige wereld niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het 

structuralisme van De Saussure leverde belangrijke inzichten op in het functioneren van de taal en dit 

in constante interactie met de ontwikkelingen in de tijd. Hiermee gaf de Zwitserse linguïst de aanzet 

voor de ontwikkeling van een nieuwe stroming die meteen het gehele taalkundige denken op zijn kop 

heeft gezet. Die stroming kreeg de benaming ‘postmodernisme’ en propageerde zich als een 

filosofische tegenbeweging die fundamentele kritiek leverde op de sociale wetenschappen. Vooral de 

traditionele en de sociaal-wetenschappelijke geschiedschrijving was hierbij kop van jut.
20

  

                                                 
18

 DE SAUSSURE F., Cours de linguistique générale, Paris : Payot, 2001, p.25 
19

 DE SAUSSURE F., op.cit., p.101 
20

 KROESKAMP P., IJkpunt Collectief Geheugen, Naar nieuwe wegen in de geschiedschrijving, 
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De beweging, die verder sterk beïnvloed werd door de taalkundige bijdrages van structuralisten als 

Michel Foucault en Jacques Derrida, beweert namelijk dat er buiten de taal geen feiten zijn of dat er 

geen realiteit is. Dit is de zogenaamde ‘linguistic turn’, een nieuwe visie die de gehele positivistische 

geschiedschrijving op de helling heeft gezet. Teksten, de uitgesproken bron van de historicus, zijn 

daardoor onbetrouwbaar. De waarheid kan niet in teksten achterhaald worden daar de taal niet langer 

gezien wordt als een directe, objectieve bruggenlegger tussen ons en de werkelijkheid, maar eerder als 

een op zich zichzelf staande identiteit.
21

 Tekstuele bronnen kunnen daardoor de werkelijkheid niet 

presenteren, laat staan reconstrueren. Taal refereert, zoals De Saussure had vastgesteld, namelijk enkel 

en alleen naar zichzelf.  

Betekent dit dat een sociaal-wetenschappelijke discipline als geschiedschrijving hiermee ten dode is 

opgeschreven? Dat is helemaal niet het geval. Het taalsysteem is machtig en vervult inderdaad een 

belangrijke rol in het vormgeven van de sociale realiteit. Toch is het niet almachtig. Zowel de mens als 

zijn omgeving blijken bij nadere beschouwing toch ook een fundamentele invloed uit te oefenen op de 

taal waarin de werkelijkheid vervat wordt.
22

 Hoe ondoordringbaar het systeem ook moge lijken, het 

ontkennen van de menselijke inbreng en de menselijke maat in de analysering daarvan zou ons te ver 

drijven. Taal blijft mensenwerk. Een doeltreffend bewijs is het voorkomen van sociale structuren los 

van om het even welke taalconstructie.  

 

Zonder hier verder dieper op in te gaan, is het nuttig stil te staan bij de impact van het postmoderne 

ideeëngoed op de sociale wetenschappen en nog concreter, op de geschiedschrijving. De ‘linguistic 

turn’ heeft historici namelijk ertoe aangezet meer oog te hebben voor taal. Er wordt meer en meer 

gewezen op de actieve rol van de taal in het vormgeven van de sociale realiteit. De geschiedschrijving 

lijkt daarom een nieuwe weg op te gaan. Het positivistische dogma als zou de werkelijkheid perfect 

weer te geven zijn aan de hand van geschreven bronnen wordt aan de kant geschoven. Het komt er nu 

op aan de waarheid zo dicht mogelijk te benaderen. En dit gebeurt aan de hand van een methode 

waarin de notie taal belangrijk is. Men moet hierbij oog hebben voor zowel de semiotische structuren 

op zich als op hun relatie met de sociale context. Dit brengt ons uiteindelijk bij de discoursanalyse. 

Deze methode beantwoordt het best aan de taalkundige bedenkingen van het structuralisme en 

postmodernisme. 

 

Grondlegger van de discouranalyse is Michel Foucault. Foucault, een postmodernist die sterk 

beïnvloed werd door de bevindingen van De Saussure en Barthes, trachtte te onderzoeken hoe kennis 

werd geproduceerd in bepaalde historische perioden. Hierbij merkte hij op dat machtsrelaties een 

belangrijke rol speelden. Dat zette hem aan tot de constructie van de zogenaamde Discourstheorie.
23
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Hierin beschouwt Foucault een tekst als een discours. Kortweg betekent dit dat een tekst meer is 

dan gewoon een reeks woorden. Het is zowel een verzameling van uitspraken, woorden en zinnen als 

een fenomeen die handelingen impliceert. Niet alleen de manier van spreken is dus belangrijk, maar 

ook de omgang ermee. De structuralistische opvatting dat de taal en de sociale realiteit sterk met 

elkaar verweven zijn, komt dus ook hier terug.  

De Discourstheorie gaat vervolgens verder en integreert de begrippen ‘kennis’ en ‘macht’ binnen 

het bestaande structuralistische opvattingpatroon. Vooral de relatie tussen beide begrippen is van 

belang. Kennis betekent immers macht. Het discours zelf is sterk verbonden met macht. Dat komt 

omdat de kennis die door een discours geproduceerd wordt ook macht genereert. Het discours creëert 

met andere woorden kennis en deze kunnen een ‘waarheidsregime’ produceren. Een mooi voorbeeld is 

de relatie van een dokter met zijn patiënt. Wanneer die eerste een medische diagnose (discours) aan 

zijn patiënt (subject) voorlegt, bekleedt deze een zekere machtspositie. Dat komt omdat hij de nodige 

kennis bezit.
24

 Dergelijke uitingen van macht komen voor in allerlei soorten discours. Foucault 

verwoordde dit als de ‘microphysics of power’.
25

 Macht wordt niet alleen van bovenaf opgelegd, maar 

circuleert in alle lagen van de samenleving.  

Het discoursconcept wordt door Foucault gebruikt om de productie van kennis en macht in een 

specifieke historische periode te verklaren. Het concept biedt zich aldus aan als een belangrijke 

methode voor de analyse van krantenartikels. Journalisten zijn namelijk cruciale machthebbers in de 

creatie van het discours. Zij beslissen voor een groot deel over de manier waarop over gebeurtenissen 

wordt gesproken. De discourstheorie is aldus een belangrijke leidraad voor het krantenonderzoek.  

Daarnaast zijn de ideeën van Foucault ook belangrijk voor twee modellen van discoursanalyse die 

hier zullen worden gepresenteerd. Deze modellen werken de theorie verder uit. Zij leggen 

daarenboven elk hun eigen accent. Het gaat hierbij om het sociaal-cognitieve model van Teun Van 

Dijk en de Kritische Discoursanalyse van Norman Fairclough. 

     

B. Het sociaal-cognitieve model van Teun Van Dijk 

 

Teun Van Dijk was één van de eersten die het nieuws analyseerde als een discours. Hij verkoos met 

andere woorden het structuralisme boven de klassieke inhoudsanalyse. Zijn voornaamste aandacht 

ging uit naar de ideologie en het discours, en naar de relatie tussen de taal en de sociale realiteit. In 

zijn model wordt vooral belang gehecht aan traditionele beschrijvingen zoals de fonologie, de 

morfologie, de semiotiek en de semantiek. Belangrijk is het onderscheid dat hij maakt tussen wat hij 

noemt het micro- en het macroniveau. Het nieuwsdiscours wordt thematisch gestructureerd.  

Het macroniveau impliceert het inhoudelijke, datgene waarover het nieuwsbericht gaat. De topic of 

het thema staan hierin centraal. Één nieuwsbericht kan hierbij een verschillend aantal topics bezitten. 
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Die topics zijn hiërarchisch gestructureerd en verbonden met elkaar. Het microniveau gaat nog verder 

en gedetailleerder te werk. Nu wordt gekeken naar de gramaticale structuren en naar de woorden. Van 

Dijk noemt ze proposities. Ook zij bezitten een onderlinge samenhang. Ze zijn coherent.    

De inhoud op microniveau is gekoppeld aan die op het macroniveau. Één groep proposities vormt 

samen immers een topic. Het resultaat is dat wat Van Dijk beschrijft als ‘a kind of macrosemantics’. 

‘’Such global meanings allow us to describe the meanings of whole paragraphs, sections, or chapters 

of written discourse’.
26

   

 

Maar de discoursanalyse gaat nog verder. Een discours is immers niet alleen een tekst, het is 

volgens Van Dijk tevens een vorm van interactie. Beter gezegd : het is een juridische vorm van actie, 

uitgevoerd door specifieke deelnemers, en dit op specifieke momenten. Van Dijk verwoordt dit zo: ‘a 

full-scale analysis of discourse involves an integration of text and context in the sense that the use of a 

discourse in a social situation is at the same time a social act’.
27

 De discoursanalyse erkent het belang 

van de context en houdt dus rekening met zowel de productie, de formulering als met de interpretatie 

van een tekst. Naast de onderlinge samenhang tussen het micro- en macroniveau is dus ook de 

samenhang met de context van belang. Concreet betekent dit dat een algemene wereldkennis of een 

kennis van de actualiteit verreist is. Deze kennis zorgt ervoor dat lezers in staat zijn om impliciete 

informatie te herkennen en te interpreteren. Men moet oog hebben voor presupposities, deïktische 

elementen, implicaties, ja zelfs ironie.  

Naast de impliciete informatie gaat Van Dijk zich ook concentreren op de woordkeuze, de 

grammatica en de retoriek. Op het vlak van de woordkeuze zijn fundamentele en abstracte 

tegenstellingen van belang, zeker in een onderzoek over een bipolaire strijd als de Koude Oorlog. Bij 

de grammatica zijn de actieve en passieve zinsconstructies dan weer belangrijk. Ten slotte mag de 

retoriek ook niet uit het oog verloren worden. Retorische trucs worden door de journalist namelijk 

aangewend om zijn verhaal meer slagkracht en geloofwaardigheid te geven.  

 

Via het sociaal-cognitieve model van Teun Van Dijk wordt gepoogd het gebruik van de taal als een 

communicatief, intersubjectief en sociaal fenomeen te achterhalen. Bedoeling is de relatie te 

achterhalen tussen tekst en zij die hem uitdrukken , of zij die hem verspreiden of interpreteren.
28

 

 

C. De Kritische Discoursanalyse van Norman Fairclough  

 

Norman Fairclough beschouwt het discours als een gebruik van taal dat moet gezien worden als een 

vorm van sociale praktijk. Dit betekent dat taal een vorm van actie is die sociaal en historisch wordt 
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gedetermineerd. Die relatie is dialectisch. Het betekent ‘that it is socially shaped, but also socially 

shaping’. 
29

 Enerzijds zijn linguïstische fenomenen dus sociaal van aard. Anderzijds zijn sociale 

fenomenen ook linguïstisch. De spanning tussen die tweevoudige opvatting wordt onderzocht door de 

Kritische Discoursanalyse. Hierbij omschrijft Fairclough ‘kritisch’ als het zichtbaar maken van de 

onderlinge verbondenheid van elementen. De Kritische Discoursanalyse houdt dus rekening met de 

discursieve elementen van een gemeenschap en onderzoekt ze in termen van netwerken. Fairclough 

noemt ze ‘social orders’ en ‘orders of discourse’. Die laatste term ontleende hij aan de discourstheorie 

van Michel Foucault.
30

 De sociale order is de meest algemene van de twee. Deze refereert naar het 

structureren van een particuliere sociale ‘ruimte’ in verschillende domeinen. Die domeinen vereisen 

een verschillend type van discours. De tweede term, het discoursorder, onderzoekt het sociale order 

vanuit een discursief oogpunt. Men benadrukt met andere woorden de manier waarop de verschillende 

domeinen van de sociale realiteit in verschillende discourstypes gestructureerd zijn. Hierbij maakt 

Fairclough een onderscheid tussen twee categorieën van discourstypes: genres en discoursen.
31

 Het 

discours is de welbepaalde taal die gebruikt wordt in de representatie van een bepaalde vorm van het 

sociale gegeven. Liberale en socialistische politieke discoursen zullen bijvoorbeeld gestoffeerd zijn 

met woorden als Marxisme, staat of democratie. Het zijn woorden die eigen zijn aan hun sociale 

praktijk. Een genre daarentegen is het gebruik van taal dat geassocieerd wordt met een particuliere 

sociale praktijk. Hierbij gaat het om de taalconventies die gebruikt worden in bijvoorbeeld 

advertenties of een interview. De analyse van mediaboodschappen vraagt daarom een tweezijdige 

focus. Enerzijds wordt er gekeken naar het genre, naar de aard van het communicatieve element. 

Anderzijds moet er ook gelet worden op het discoursorder, met name op de discursieve elementen.   

 

Bij de concrete analyse van mediaboodschappen zoals krantenartikels onderscheidt Fairclough drie 

dimensies of facetten. Hierbij gaat het om de tekst, het discours en de socio-culturele praktijk. Men 

kan dit vergelijken met de drievoudige onderverdeling die ook Teun Van Dijk maakte. Het micro- en 

macroniveau komen dus terug, net als de intertekstuele elementen. Ook hij wil niet enkel focussen op 

de naakte tekst, maar ook op de praxis: de discursieve en sociale praktijken. 

Hierbij komen de begrippen macht en ideologie terug. De relatie tussen macht en taal is uitermate 

belangrijk in de Kritische Discoursanalyse. Fairclough heeft het hierbij over twee aspecten binnen 

deze relatie: de macht in het discours en de macht achter het discours.
32

 Het eerste aspect is vooral 

belangrijk bij kwalitatieve onderzoeken over de massamedia. Fairclough legt namelijk de nadruk op de 

zogenaamde verborgen relaties van macht binnen het discours. Een mediadiscours is gemaakt voor een 

massapubliek wat impliceert dat de relatie eenzijdig is. Er bestaat een grote kloof tussen de producent 

en het subject. Dat kan leiden tot manipulatie. De producent bepaalt hoe gebeurtenissen gepresenteerd 
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worden. Hij beslist wat verkondigd of gepubliceerd zal worden en wat niet. Dit betekent dat groepen 

of individuen die controle hebben over de media ook hun stem en visie kunnen doordrukken. Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat de Kritische Discoursanalyse oog heeft voor de ongelijkheid en 

onrechtvaardigheid in het discours van de massamedia. Men wil ideologieën denaturaliseren, 

dominantie- en machtsstructuren ontmaskeren. Zodoende streeft de analyse ernaar om de onderdrukte 

subjecten bewust te maken van deze ongelijke relaties.  

 

De Kritische Discoursanalyse zoals die door Norman Fairclough gepresenteerd wordt, is 

onontbeerlijk als theoretische basis voor elk onderzoek waarin taal en macht centraal staan. Het is een 

probleemgerichte benadering die rekening houdt met zeer algemene patronen van taalproductie en 

taalverwerking. Het aanziet het discours als een sociale actie, die bepaald wordt door waarden, normen 

en conventies en die altijd beperkt en beïnvloed zal worden door machtstructuren en historische 

processen. Een analyse als deze is daarom onontbeerlijk als methodologische ruggesteun voor het 

onderzoek.    
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Deel 1: Het theoretische luik 
 

 

 

Hoofdstuk 1: 

Een inleiding over de media  
 

 

In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van de ontwikkeling van de naoorlogse media 

opgesomd. Beginnen doe ik met een overzicht van het ontstaan van de massamedia, waarbij gelet 

wordt op de haalbaarheid van correcte berichtgeving alsook de impact ervan op de lezer. Een 

belangrijk aandeel is hierin weggelegd voor de internationale nieuwsagentschappen. Zij komen, net als 

het traject die het nieuws moet afleggen, aan bod in de twee volgende punten. Verder wordt ingegaan 

op de massamedia tijdens de Koude Oorlog, in het bijzonder op het beeld van het conflict dat de media 

ophingen. Ten slotte sta ik ook even stil bij de Belgische partij- en opiniepers, daar de onderzochte 

kranten hiertoe behoorden. 

 

1.1. Algemene beschouwingen over het ontstaan en de impact van de massamedia  

 

‘Indien men mij zou toestaan om slechts één punt van mijn buitenlands beleid te realiseren, dan zou ik 

de vrije informatiestroom kiezen. Er zijn immers twee manieren om een land te veroveren. De eerste is 

de bevolking met behulp van wapens in bedwang te houden, de andere bestaat erin om door middel 

van financiële en technische middelen de controle over de economie te verwerven.’ John Foster 

Dulles.
33

 

 

De naoorlogse ontwikkeling van de massamedia heeft ervoor gezorgd dat we overstelpt worden met 

nieuws. De massamedia is zoveel als een golvende informatiestroom, inclusief voorzien van getijden. 

Ze dompelen ons namelijk onder in een vloed, ja, zelfs overvloed, van nieuwsfeiten. Enerzijds slagen 

ze er daardoor in om ons een onnoemelijk breed overzicht van gebeurtenissen voor te schotelen. 

Daarbij gaat het niet alleen om het sneller en gemakkelijker overbruggen van afstanden, maar evenzeer 

om de massaliteit van mensen op wie die communicatie gericht is.
34
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Anderzijds is die golvende informatiestroom een dagelijks gebeuren van formaat waar omvangrijke 

maatschappelijke implicaties aan vastzitten. Het betekent dat mensen eenzijdig beïnvloed worden en 

delen in een collectief geheugen. Het resultaat is het ontstaan van een collectief wereldbeeld.   

   

In de inleiding van deze scriptie heb ik reeds aangegeven dat de wereldkennis grotendeels afhangt 

van wat de media aanbieden. Denkbeelden worden erdoor gekneed en gevormd. Die afhankelijkheid 

maakt van de media een krachtig instrument, dat heel makkelijk te misbruiken is. Dictatoriale regimes 

uit het verleden illustreren dit. In nazi-Duitsland bijvoorbeeld kregen de door de staat gecontroleerde 

media de mensen zo ver, dat zij zich Übermenschen waanden, ambitieus op zoek naar een 

‘gerechtvaardige’ uitbreiding van hun ‘Duitse rijk’. De media manipuleerden de mensen, in opdracht 

van de staat. Van enige objectiviteit en vrijheid was er dus geen sprake, terwijl beide criteria juist 

basisvoorwaarden zijn voor de correcte werking van de massamedia.  

In een moderne samenleving behoren de media een kritische mediator te zijn tussen de burger en de 

staat. Ze hebben hierbij een controlerende functie; ze waarschuwen de bevolking met name voor 

buitensporige praktijken bij de beleidsmakers. De media moeten vrij zijn, met ‘vrijheid van 

informatie’ en een ‘vrije informatiestroom’. Zonder dat zou de burger zijn uitzicht op het politieke 

gebeuren en dus ook zijn democratische macht verliezen.  

De principes van ‘vrije informatiestroom’ en ‘vrijheid van informatie’ werden geïntroduceerd in 

1948, toen ze door de Verenigde Naties en de UNESCO als fundamentele rechten in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens opgenomen werden.
35

 In combinatie met het recht op vrije 

meningsuiting werd hiermee het ideaal van een onafhankelijke berichtgeving beoogd.   

Uiteindelijk hebben deze begrippen steeds aanleiding gegeven tot misopvattingen. Er bestaat nog 

steeds geen echt objectieve media of een neutrale berichtgeving. Daarvoor is de berichtgeving nog te 

onevenwichtig, te eenzijdig en zelfs te vervormd. Een aantal zaken zijn hiervoor verantwoordelijk. 

 

A. Het economische aspect 

 

Kranten zijn in het Westen vrijwel zonder uitzondering 'koopwaar' in de echte betekenis van het 

woord: ze worden uitgegeven door op winst gerichte ondernemingen. Het verkoopbaar maken van de 

krant primeert dus op het belang van kritische berichtgeving. Winstbejag is de grootste drijfveer. Dat 

maakt het blad dan ook veel minder kritisch. Een zo breed mogelijk publiek vergt immers zo neutraal 

mogelijke standpunten. Een krant is niet alleen van haar lezerspubliek afhankelijk, maar ook van 

bedrijven. Een groot deel van haar kosten dekt ze met inkomsten uit de reclame. De reclamemakers 

verwachten eveneens neutraliteit en onpartijdigheid; want ook zij eisen een zo breed mogelijk publiek. 
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Het voortbestaan van de media hangt dus in grote zin af van omzet en marktvergroting. De media van 

vandaag zijn onlosmakelijk verbonden met de commercie.    

Dat is in België nochtans ooit anders geweest. Zo stond in de 19
de

 eeuw het economische belang 

nog volledig op de achtergrond. Belangenbehartiging voor politieke groeperingen primeerde. De pers 

was verbonden met ideologische strekkingen en daardoor konden politieke en ideologische 

standpunten openlijk ingenomen worden. De twee onderzochte dagbladen, Vooruit en De Rode Vaan, 

zijn daar uitstekende voorbeelden van. Men schreef uit naam van de partij, men vertegenwoordigde 

een partij. Na de Tweede Wereldoorlog kwam daar geleidelijk aan verandering in, omdat de harde 

economie ijzeren wetten stelt aan iedereen, ook wie leeft van idealen.’
36

 De pers werd meer en meer 

doordrongen van de economie. En zo drong het principe van marktvergroting zich op. Men ging 

streven naar winstmaximalisering, opdat zo de kosten gedrukt konden worden. Het spreekt vervolgens 

vanzelf dat naarmate het koopwaarkarakter groter werd, de kritische standpunten minder belangrijk 

werden. De gevolgen waren nefast, zowel voor het voortbestaan van de partijgebonden pers als voor 

de veelzijdigheid ervan. De daaropvolgende concurrentiestrijd zorgde immers voor een centralisatie; 

er ontstond een ‘persconcentratie’. Groepen dagbladen kwamen in handen van grote 

privéondernemingen. Volgens de opvatting dat het publiek een consument is veroorzaakte dit een 

monopolisering van informatie.
37

   

 

B. Het politiek-militaire aspect 

 

Maar niet alleen de economische machtsverhoudingen veroorzaken deze monopolisering. Er is een 

ander fenomeen dat het zogenaamde ‘neutrale nieuws’ beïnvloedt, vooral de buitenlandse 

berichtgeving, namelijk het politiek-militaire aspect. Grote mogendheden bestendigen hun status 

grotendeels dankzij de media. De bedoeling hierbij is dat het dominante westerse wereldbeeld 

gehandhaafd wordt. Berichtgeving moet systeembevestigend zijn. De grootste achterliggende drijfveer 

hiervoor is de ‘selectieve articulatie’. Dit betekent dat bepaalde feiten in de internationale 

verslaggeving voortdurend en nadrukkelijk worden vastgesteld en doorgegeven, andere 

slechts zelden.38
 Dat maakt dat onze visies op de werkelijkheid, die zo zwaar gemediatiseerd zijn, 

niet de correctie visies zijn, maar slechts weergeven wat zij ons willen laten zien. Het is een vorm van 

etnocentrisme. Uiteindelijk krijgt men wat Jan Servaes omschrijft als een monopolistische en 

imperialistische ideologie. Monopolistisch houdt in dat men de tendens tot permanente crisis of de 

ware oorzaak ervan tracht te verhullen. Imperialistisch impliceert anderzijds dat men de ware aard van 
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de internationale machtsverhoudingen onjuist voorstelt of ze als regelrechte oorlogspropaganda 

beschouwt.
39

 

De grootste rol in deze berichtgeving is weggelegd voor de grote internationale 

nieuwsagentschappen. De meeste nieuwsmedia zijn voor het vergaren van buitenlandse 

informatievoorziening namelijk aangewezen op vier westerse agentschappen, het Amerikaanse 

Associated Press (AP) en United Press International (UPI), het Franse Agence France Presse (AFP) en 

het Britse Reuters. Zij bepalen wat nieuws is en vooral wat geen nieuws is. Hierbij is nieuws vooral 

wat afkomstig is van invloedrijke bronnen en instituties. Anders gezegd gaat het hierbij om de 

gezaghebbende instanties van grote mogendheden. Bijna de helft van de bronnen in nationale en 

buitenlandse nieuwsberichten op de eerste pagina bestaat in zijn officiële mededelingen van 

regeringen uit de Verenigde Staten, of in het geval van de Koude Oorlog, de Sovjet-Unie.
40

 Als 

dergelijke regeringen nu de intentie hebben om een bepaald feit op de wereldagenda te plaatsen, dan 

slagen zij daar gewoonweg in. Het mooiste voorbeeld, iets wat we ook zullen zien in de casus van het 

onderzoek, is de uiting van bepaalde ‘dreigingen’. Door continu, dit wil zeggen dagelijks, te herhalen 

dat er een welbepaalde dreiging bestaat, gaat die ook effectief ontstaan. Vandaag worden landen als 

Iran en Noord-Korea als ‘bedreigend’ bestempeld, ten tijde van de Koude Oorlog was dit de Sovjet-

Unie.
41

  

 

Samenvattend kunnen we dus stellen dat invloedrijke instituties het nieuws maken, terwijl de 

internationale persbureaus het delegeren. Nu is het wel zo dat vanaf de jaren '60 de hierboven 

beschreven manier van berichtgeving aan toenemende kritiek bloot kwam te staan. Vanaf dan begon 

men meer en meer aan te dringen op een ‘vrije’, maar tevens ‘evenwichtiger’ informatiestroom. 

Geleidelijk aan treden er de laatste jaren ook effectief veranderingen op, maar helemaal verdwenen is 

die beïnvloeding niet. Vandaag bestaat bijvoorbeeld een groot onevenwicht in nieuwsfeiten tussen wat 

in het Westen en de derde wereld gebeurt. Nieuws blijft zodoende nog steeds voor een vertekening van 

het wereldbeeld zorgen.    

 

   

1.2. De wereldnieuwsagentschappen: etnocentrische nieuwsverzamelaars   

 

De buitenlandse berichtgeving was en is nog steeds hoofdzakelijk afkomstig van 

wereldnieuwsagentschappen. Kranten kunnen immers niet in elk land vaste correspondenten hebben. 

Dat was en is een veel te dure aangelegenheid. De vraag naar internationale nieuwsfeiten wordt 
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daardoor ingevuld door gespecialiseerde organisaties of persagentschappen; zij kunnen in tegenstelling 

tot de nationale media wel beschikken over een uitgebreid netwerk van plaatselijke 

nieuwsverzamelaars.  

   

De eerste persagentschappen ontstonden in het midden van de negentiende eeuw en kenden een 

grote groei met de opkomst van de massamedia rond de eeuwwisseling. Toen al onderstreepte Mark 

Twain de impact van deze organisaties. Hij verwoordde dit zo: ‘Er zijn slechts twee krachten die hun 

licht op elke plek van de aardbol kunnen laten schijnen: de zon aan de hemel en Associated Press hier 

op aarde.’
42

  

Persagentschappen bepalen dus wat zij de landelijke media voorschotelen; zij bepalen welk beeld 

van de wereld de mensen mogen aanschouwen. Maar hun beeldvorming is stereotiep, onvolledig en 

vaak heel etnocentrisch. De grote agentschappen zetelen namelijk allemaal in het Westen en dat heeft 

tot gevolg dat de derde wereld heel vaak niet genoeg aan bod komt. Jan Servaes onderstreept in zijn 

boek dat persagentschappen nochtans een duidelijke toenaderingsfunctie kunnen vervullen in de 

interculturele communicatie tussen het Westen en de rest van de wereld. Helaas is dit dus niet altijd 

het geval.
43

 De derde wereld kunnen helaas doorgaans alleen met humanitaire rampen in de 

belangstelling komen;  anders krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. 

Het aantal grote persagentschappen in de wereld is heel beperkt. Door hun kleine aantal bezitten zij 

daardoor een quasi monopoliepositie op de berichtgeving. Op wereldschaal kan men spreken van een 

viertal bureaus. Het Franse Agence France Presse (AFP, opgericht in 1853), het Britse Reuters 

(opgericht in 1851), het Amerikaanse United Press International (UPI, opgericht 1958 na een fusie van 

UP en INS) en Associated Press (AP, opgericht in 1848).
44

 Voor de Tweede Wereldoorlog speelde ook 

het Duitse DPA (opgericht in 1849) een grote rol, maar die was al snel uitgespeeld na de Duitse 

nederlaag in 1945. Daarvoor echter had het bureau samen met zijn twee Europese collega’s, Reuters 

en AFP, de touwtjes stevig in handen. Het drietal had de wereld in 1859 zelfs uitdrukkelijk ondereen 

verdeeld, tot grote ergernis van de Amerikaanse bureaus. Men sprak openlijk van een ‘manipulatie’ 

van het nieuws. Jaap Van Ginneken citeert hierbij een uitspraak van Kent Cooper, een voormalig 

manager van Associated Press. Die stelde dat de vooroordelen ontstaan zijn doordat wat de Europese 

persbureaus de laatste honderd jaar berichtten, steeds aanleiding tot gegeven heeft tot conflicten.
45

 Aan 

het monopolie van de Europese persbureaus kwam kort na de Tweede Wereldoorlog definitief een 

einde. Dat de Verenigde Staten de uitgesproken grote mogendheid werden, wisten ook de 

Amerikaanse persbureaus te verzilveren. Zij kwamen versterkt uit de Wereldoorlog en gingen op het 

vlak van de informatie streven naar het principe van de ‘vrije informatiestroom’. De sfeer van de 
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Koude Oorlog zette dit principe al meteen op de helling. Uiteindelijk werden de bureaus de 

voedingsbodem in de uitbouw van de grootscheepse propagandaoorlog tegen de Sovjet-Unie.  

 

Het is nuttig ook stil te staan bij één kleiner, nationaal nieuwsagentschap, het Belgische persbureau 

Belga. Dit ontstond in 1920 en ontpopte zich al vrij snel als een van de belangrijkste berichtgevers 

voor de binnenlandse media. De Belgische dagbladpers is er met 65 % de grootste afnemer.
46

 Wat de 

buitenlandse berichtgeving betreft, is de invloed van Belga minder groot. Hierbij beperkt het 

agentschap zich tot de selectie en bewerking van het door de grote internationale agentschappen 

geleverde nieuws. Zo houdt het zich vooral bezig met vertalingen. Die worden dan doorgestuurd naar 

de abonnees, namelijk de redacties van kranten, ministeries, bedrijven en vakbondsorganisaties.  

 

 

1.3. Het traject van het nieuws: selectie, stap voor stap 

 

Nieuws verschijnt niet zomaar op een presenteerblaadje in de krant of de huiskamer. Vooraleer een 

nieuwsfeit definitief bij de mensen terechtkomt, moet het eerst een hele reeks tussenstations passeren. 

Zo wordt ieder nieuwsfeit geconfronteerd met bepaalde selectiecriteria. Het wordt als het ware 

gekeurd en goed bevonden voor consumptie, en dit in verschillende stadiums. Jan Servaes 

onderscheidt in zijn werk ‘De nieuwsmakers, informatie in de media’ een achttal fases die een bericht 

doorloopt.
47

 

De eerste fase is het feit of de gebeurtenis zelf. Het vindt ergens plaats en wordt vervolgens 

opgevangen door een verslaggever ter plaatse. Dit is de tweede fase. De verslaggever of correspondent 

merkt het feit op en beslist vervolgens of het ‘nieuwswaardig’ is. Hierbij treden de eerste vormen van 

selectie op. Enerzijds is er de persoonlijke visie van de journalist, die beslist welk feit doorgestuurd 

wordt. Anderzijds heb je posteren van correspondenten en bureaus. Die bepalen of een feit snel, traag 

of helemaal niet opgemerkt wordt. Daarnaast speelt ook de verstandhouding met de lokale overheid 

een rol. Correspondenten moeten namelijk voorzichtig omspringen met kritische berichten over de 

lokale machthebbers. Een uitwijzing uit het land of een boycot van hun werk kan het gevolg zijn.  

De derde fase dan; die spitst zich toe op de transmissie van het bericht naar het persagentschap. De 

verslaggever ter plaatse zendt het bericht naar het hoofdbureau. Dagelijks stromen er zo’n 500 tot 

8.000 woorden per bureau of correspondent toe.
48

 Wanneer het bericht veilig en wel aangekomen is, 

begint volgens Jan Servaes de volgende fase. Daar verschijnt een tweede vorm van selectie en 

bewerking. Het nieuwsagentschap selecteert op zijn beurt het interessantste nieuwsmateriaal, en laat 

het inhoudelijk en vormelijke bewerken. Drie elementen spelen hierbij een rol. Eerst en vooral zijn er 
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de economische, ideologische en politieke belangen die het agentschap te verdedigen heeft. Ten 

tweede is er de rol van de ‘gatekeepers’, diegenen die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van 

de nieuwsfeiten. En ten slotte zijn er de communicatieverbindingen. Dit zijn drie belangrijke 

tussenstations die een nieuwsfeit moet ondergaan vooraleer het doorgezonden kan worden.  

Zodra dit gebeurd is, komt het bericht aan bij de regionale of nationale persagentschappen. Dit is de 

vijfde fase. Hierbij gaat het om kapitaalkrachtige nieuwsmedia; zij kunnen zich immers een 

abonnement bij de grote wereldnieuwsagentschappen veroorloven. Hun bestaan als tussenstation is 

bijgevolg nodig, ook al wordt een bericht daardoor opnieuw gefilterd en bewerkt.   

Uiteindelijk komt het bericht terecht bij de nieuwsmedia, die geacht worden het te publiceren voor 

hun lezerspubliek. Het is meteen de laatste stap in het selectieproces. De verschillende redacties 

beslissen dan welke nieuwsfeiten uiteindelijk passen in hun ideologie, welke nieuwsfeiten goed 

genoeg zijn opdat het publiek ze zal lezen. Fase zeven betekent de publicatie, fase acht is de 

definitieve aankomst bij de ontvanger.  

Het bestaan van al deze tussenstations met bijhorende selecties zorgt uiteindelijk voor een 

kwantitatieve inkrimping van het internationale nieuwsaanbod.
49

 Daardoor ontstaat reeds op voorhand 

een vertekend beeld van de gebeurtenissen in de wereld.  

 

 

1.4. De massamedia in de Koude Oorlog: een ideologische scherprechter 

 

De ontwikkeling van de massamedia zoals die hierboven beschreven staat, ging vlak na de Tweede 

Wereldoorlog gepaard met de uitbreiding van het ideologische conflict tussen Oost en West. Dat 

maakte van de Koude Oorlog de uitgesproken hoofdrolspeler in de buitenlandse nieuwsverspreiding. 

Het onevenwicht, de eenzijdigheid in het nieuws werd een dominante factor en doorgaans mondde die 

uit in vervorming en zelfs manipulatie. Hiervoor wordt een specifieke term gebruikt, namelijk 

‘propaganda’.   

Propaganda, in de klassieke zin, komt in alle soort oorlogen voor en heeft tot doel de eigen 

bevolking een bepaald beeld van de vijand voor te houden. Mensen wordt bewust een negatief beeld 

van de vijand voorgeschoteld, opdat zo een eventueel conflict gerechtvaardigd kan worden. 

Uiteindelijk zet men mensen ertoe aan de wapens op te nemen en ten strijde te trekken ter verdediging 

van het vaderland. Propaganda en patriottisme gaan dan ook hand in hand. Propaganda, in een 

modernere zin, houdt dan weer in dat regeringen de relatieve macht hebben om bepaalde dingen 

nadrukkelijk in veel grote media gepubliceerd te krijgen.
50

 

                                                 
49

Jan Servaes spreekt van een eliminatie van 50 % van het binnenkomende internationale nieuws. Ook al dateert 

zijn werk van 1983 en kunnen de cijfers vandaag enigszins anders zijn, kunnen deze cijfers een mooi idee geven. 

SERVAES J., op. cit., p.97 
50

 VAN GINNEKEN J., op. cit., p.99 



 33 

Specifiek in de Koude Oorlog speelde de berichtgeving en de propaganda een nog grotere rol. Tony 

Shaw verwoordt dit zo: ‘All wars, especially cold wars, are fought in part through words and images. 

Propaganda - the design, production and dissemination of these words and images - was central to the 

forty-year battle fought between East and West’.
51

  Shaw plaatst propaganda centraal in de Koude 

Oorlog. En hij heeft daar een gegronde reden voor. Het is namelijk zo dat een directe militaire clash 

tussen beide grote mogendheden voor elk van hen fataal geweest zou zijn. Het groeiende arsenaal aan 

kernwapens zweefde als een dreigende oorlogswolk boven hun hoofd. De kleinste stap voorwaarts 

naar een militair treffen betekende dan ook zoveel als het tekenen van zijn eigen doodvonnis. Daarom 

beperkte het onderlinge treffen tussen beide machten zich ‘slechts’ tot een woordenwisseling. Het 

resulterende psychologische en culturele conflict - als alternatief voor een ‘echte’ oorlog - was 

ongezien in grootte en doeltreffendheid. In die tijd, toen de radio een hoogconjunctuur beleefde en de 

televisie helemaal doorbrak, leek het bijna onmogelijk om niet geconfronteerd te worden met een 

storm van officiële en onofficiële Koude Oorlog-publiciteit.
52

 

       

Op het platform van de media werd dan ook een machtsstrijd gevoerd. Woordenwisselingen, 

bedreigingen en beschuldigingen waren bijna dagelijkse kost. Militaire aanvaringen werden breed 

uitgesmeerd of gewoonweg geminimaliseerd, afhankelijk van de mate waarin dit in het voordeel van 

de grote mogendheden was. Het leek wel op een ouderwetse stellingenoorlog, waarbij iedere massale 

woordenaanval steeds beantwoord werd door een ideologische tegenaanval. Een enorm arsenaal aan 

middelen werd hiertoe ingezet. Er werden specifieke organisaties opgericht zoals de Kominform in de 

Sovjet-Unie of de Information Research Department in Groot-Brittannië. Ook radio’s zoals Radio Free 

Europe, gefinancierd door de CIA, kwamen ten tonele. De grote mogendheden probeerden op allerlei 

manieren vat te krijgen op de productie en verspreiding van nieuws. Een heel frappant voorbeeld is dat 

van de Amerikaanse verslaggeving. Daar bleek dat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog ten 

minste dertig en misschien wel honderd Amerikaanse journalisten als geheim agent in loondienst van 

de CIA werkten. De CIA vertelde hun wat zij moesten schrijven. Zo werden uiteindelijk bepaalde 

militaire interventies voorafgegaan door uitvoerige mediacampagnes. Men leek zich op voorhand in te 

dekken.
53

 In de Sovjet-Unie was de situatie uiteraard helemaal anders. De staat was immers een 

dictatuur en die had de media volledig in handen. De burgerbevolking kreeg daardoor eenzijdig pro-

communistisch nieuws te verwerken. Maar ook de buitenlandse media probeerden de communistische 

macht net als zijn gezworen kapitalistische vijand te beïnvloeden. De oprichting van de Kominform is 

daar een uitstekende illustratie van, net als die van de Agitprop, het departement van communistische 

                                                 
51

 SHAW T., The politics of Cold War Culture, in Journal of Cold War Studies: Vol.3, No.3, Fall 2001, pp. 59-

76, Harvard College: President and Fellows 
52

 MAJOR P. en MITTER R., East is East and West is West? Towards a Comparative Socio-Cultural History of 

the Cold War, in Journal of Cold War Studies: 4/1 (Winter 2002) 
53

 VAN GINNEKEN J., op. cit., p.156 



 34 

agitatie en propaganda.
54

 Beide regeringen hadden er dus veel geld en middelen voor over om zowel 

voor hun bevolking als de rest van de aardbol een klimaat te creëren dat paste bij hun diplomatieke en 

militaire acties. Men moet het beleid rond de beeldvorming dan ook zien in een bredere context. 

Zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie kwamen als grote overwinnaars uit de Tweede 

Wereldoorlog. Dit besef werd aangewakkerd doordat er een behoefte was aan de 'beheersing' van de 

wereld. Communistisch Rusland had deze intentie reeds na de revolutie van 1917, de wereld moest en 

zou rood getint worden. Voor de Verenigde Staten was dit dan weer iets nieuws. Zij kwamen met hun 

overwinning tot de constatering dat zíj dé uitgesproken nieuwe grote mogendheid geworden waren. 

Het isolationisme maakte plaats voor een actieve werelddominantie.    

 

 

1.5. De Belgische partij- en opiniepers in de Koude Oorlog: een duidelijke ideologische 

beleidslijn 

 

Objectieve informatie verschaffen was voor de media zeer moeilijk en in sommige gevallen zelfs 

niet wenselijk. De politiek-militaire machtsverhoudingen hadden een determinerende invloed op de 

aard van de nieuwsverspreiding. Machthebbers enerzijds en nieuwsagentschappen anderzijds beslisten 

over wat in het nieuws kwam. Voor de Belgische media zat er niets anders op dan dit te ondergaan. De 

nieuwsfeiten uit het buitenland die dagelijks binnenkwamen, werden aldus gewoonweg overgenomen. 

Vaste correspondenten in het buitenland had men bijna niet, aangezien dit een dure aangelegenheid 

was. Kort na de Tweede Wereldoorlog waren er zo’n 2500 verslaggevers in volle werktijd overzee 

voor kranten en radio. Vanaf dan ging het aantal stelselmatig naar beneden.
55

 Het internationale 

nieuwsnet verkleinde, waardoor buitenlandse beeldvorming vaak heel stereotiep werd.  

 

Voor het gros van de Belgische dagbladpers was het echter ook niet wenselijk iets te veranderen aan 

deze stereotiepe berichtgeving. De meeste kranten waren verbonden met politieke partijen. De 

lobbyende economie deed met het ontstaan van de grote persmagnaten rond de eeuwwisseling wel al 

stelmatig haar intrede, maar van een doorgedreven commercialisering was nog geen sprake. 

Dagbladen bleven de organisatorische steun van hun politieke partij genieten. Dat verplichtte hen er 

anderzijds wel toe een bepaalde ideologische lijn te volgen en politieke keuzes te maken, ook wat de 

Koude Oorlog betreft.  

 

Voor het ontstaan van de partij- en opiniepers moeten we terugkeren naar de 19
de 

eeuw. Het 

democratiseringsproces was volop aan de gang en de prille politieke groeperingen ontdekten dat het 

uitgeven van dagbladen een zeer efficiënt middel was om hun opinie te verkondigen. De eerste bladen 
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waren dan ook eerder politieke pamfletten dan nieuwsverspreiders. Zij waren een podium waarop de 

politiek geëngageerde burgerij potentiële kiezers kon aanspreken en overtuigen. Logischerwijs waren 

de eigenaars en de redacteurs van de krant heel dicht bij de politiek betrokken. Ze hadden uitgesproken 

politieke ambities en gebruikten hun krant in wezen als een hefboom voor machtsverovering.
56

 In 

wezen waren ze kapitaalkrachtige eigenaars, die het geld bezaten om hun dagblad te financieren. Dat 

maakte van hen een niet te onderschatten machtsfactor in de werking en de ideologische 

vooropgestelde ambitie van de partij.    

Met de doorbraak van de massamedia na de Tweede Wereldoorlog bleef de band tussen de pers en 

de politieke partijen gewoonweg voortbestaan. De krant was nog steeds loyaal tegenover haar 

ideologische strekking en dat vertaalde zich in uitstekende relaties tussen de politici en de 

eigenaars/redactieleden. Enerzijds lieten politici af en toe van zich horen in de krant met opiniestukken 

en artikels, anderzijds waren sommige eigenaars of redactieleden nog steeds politiek geëngageerd. 

Vooral de arbeiderspartijen gingen hierin heel ver. Daar waar de kranten van de burgerlijke partijen 

zich steeds meer gingen richten op de privésector, bleven de socialistische en communistische 

arbeiderskranten volmondig partijpersorganen. Hun functioneren hield rechtstreeks verband met de 

propagandistische activiteiten van de partij. Dat die nauwe band bleef bestaan valt te verklaren doordat 

de privésector niet genoeg te vertrouwen was om de belangen van de arbeiders te verdedigen. Die 

sector bestond namelijk uit kapitalisten, de gezworen vijanden van links. Bij de communistische pers 

ging men zelfs een stap verder. Daar gaf de partij de krant volledig in eigen beheer uit. Voor de 

onderzochte krant, De Rode Vaan, was dit het geval. De socialistische pers daarentegen kwam tot 

stand dankzij de oprichting van coöperatieven en vennootschappen, waarin de partij vervolgens 

participeerde.  

Het beleid van de arbeiderspers bleef zodoende strak in handen van de partij en dat had uiteraard 

gevolgen voor het redactionele beleid. Vooraanstaande politici werden vaak aangesteld tot hoofd- of 

politiek redacteur. Zo zullen we verderop zien dat Auguste De Block, socialistisch senator, jarenlang 

de hoofdredacteur van Vooruit was. Verder werden, onder meer voor de propagandistische 

activiteiten, partijloyale journalisten aangetrokken. Het betrof mensen die heel nauw bij de partij 

betrokken waren. De verkondiging van socialistische en communistische stellingen nam immers een 

voorname plaats in. En de krant was, vooral in het geval van de communisten, de uitgesproken, vaak 

enige ruimte daarvoor. De klemtoon bij de krant lag bijgevolg op de partijtrouw en daardoor werd niet 

altijd de voorrang verleend aan de professionele kwaliteiten van de redactieleden en journalisten.  

Het uiteindelijke resultaat was een strakke onderwerping aan de partijleiding. Dit bevorderde de 

eenzijdigheid, onvolledigheid en eentonigheid van de berichtgeving, ook die over het buitenland. Over 

de Koude Oorlog werd steeds gerapporteerd onder het goedkeurende oog van de partij. Voor 

journalisten was er weinig manoeuvreerruimte voor bedenkingen of kritiek. Dat maakte dat de 
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socialistische en communistische partijpers grotendeels meewerkte aan de propagandaoorlog tussen 

Oost en West. Zo werd men uiteindelijk in een ideologisch vak gedreven, een ideologische keuze werd 

gemaakt.   

 

Vanaf de jaren zestig werden de verhoudingen tussen pers en partij diepgaand gewijzigd. De 

opkomst van de verzorgingsstaat zorgde uiteindelijk voor het definitieve einde van de zogenaamde 

ideologische breuklijn. Het klassengebonden karakter van de arbeiderspartijen brokkelde af. De 

voeling met de ideologische standpunten van de partij werd vager. De lezerskringen van de dagbladen 

werden daarenboven steeds breder en dus minder politiek exclusief.
57

 Dit zorgde ervoor dat dagbladen 

steeds minder gekozen werden om de inhoud van hun politieke boodschappen. De verhalen over 

partijen primeerden niet meer, de politieke achterban verkleinde. Er was dus een behoefte aan meer 

nieuwsvariatie. Het informatieaanbod moest uitgebreid worden. Er moest immers een breder 

lezerspubliek aangesproken worden. Daarom koos men voor een redactionele koerswijziging en ging 

men zich concentreren op apolitieke onderwerpen. De visie van één partij werd overboord gegooid. 

Dat alles vertaalde zich uiteindelijk in meer professionaliteit.  

Die veranderingen hadden zo hun gevolgen, zeker voor de arbeiderskranten. Het lezerspubliek was 

niet ruim en zeker niet koopkrachtig, maar door de financiële steun van de partij konden 

arbeiderskranten het hoofd boven water houden. Doordat de band tussen pers en partij wegviel, 

verdween de nodige hulp en kwam men in zware financiële problemen terecht. Reeds bestaande 

structurele en economische elementen zoals de hoge papierprijs versterkten dit proces.. Het dreef de 

pers uiteindelijk naar redactionele concentraties. Fusies en integraties kwamen tot stand. De 

oorspronkelijke arbeidersbladen werden zo opgedoekt of met een koopwaardiger, of zoals Els Witte 

het verwoordt, ‘progressief-onafhankelijk’ profiel ondergebracht in een grotere groep.
58

 

Zo verging het ook de twee dagbladen die centraal staan in het onderzoek. Op het verhaal van 

specifiek Vooruit en De Rode Vaan wordt dieper ingegaan in een volgend hoofdstuk.  
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Hoofdstuk 2: 

Een overzicht van de onderzochte kranten 
  

 

Een overzicht van de onderzochte kranten mag zorgt voor een dieper inzicht bij de eigenlijke 

analyse van de nieuwsberichten en dan vooral van de opiniestukken. Het schetst een mooie context: 

waarom werd op die manier bericht, waarom werd net daarop de nadruk gelegd? Zodoende kan alles 

in een breder kader geplaatst worden.  

Bij beide kranten begin ik met een korte geschiedenis. Daarop volgt een overzicht van de 

geschiedenis van de krant tijdens de Koude Oorlog en wordt de werking van de redactie tijdens 

diezelfde periode uit de doeken gedaan. Hierbij wordt voornamelijk stilgestaan bij de belangrijkste 

buitenlandse rubrieken, alsook bij de auteurs daarvan.  

Hierbij wil ik graag ook vermelden dat het geen eenvoudige opdracht was om redactionele 

informatie te verzamelen over De Rode Vaan. Er zijn, op twee licentieverhandelingen en enkele 

hagiografische herdenkingsgeschriften na, geen historische studies over De Rode Vaan. Overigens 

bestaat er niet zoiets als een ‘De Rode Vaan-archief’ en zijn er geen archiefstukken die specifiek de 

werking van het dagblad bespreken. Vooruit heeft dit met het ‘Fonds SM Het Licht’ bijvoorbeeld wel. 

Bij de KPB werd geen archiefreglement gevolgd en daardoor ontstonden soms vrij grote hiaten.
59

 Het 

overzicht van de werking van de redactie is dus vrij summier; wel komen een aantal opinieschrijvers 

aan bod, voornamelijk diegenen van wie een biografisch dossier bestaat in het DACOB.   

 

 

2.1. Vooruit: ontstaan en werking van een socialistisch dagblad 

 

2.1.1. De vooroorlogse geschiedenis van Vooruit 

 

De geschiedenis van het dagblad Vooruit moet vooral gezien worden in het kader van de 

ontwikkeling van het socialisme in Gent, meer bepaald de oprichting van een coöperatie die dezelfde 

naam droeg en die ontstond aan het eind van 19
de

 eeuw, toen Gent op het hoogtepunt van zijn 

industriële ontwikkeling kwam. De stad was bekend om zijn bloeiende textielindustrie en zijn 

omvangrijke arbeidersbevolking, en was dus meteen een uitstekende haard van het socialisme. 

Arbeiders gingen zich verenigen en het was onder impuls van Edward Anseele, een van de grootste 

socialistische stamvaders, dat de coöperatie Vooruit gesticht werd. In 1880 richtte deze vereniging een 
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bescheiden bakkerij op, maar door het overgrote succes werd deze tak al snel uitgebreid.
60

 De 

coöperatie groeide snel en stelde zich heel veelzijdig op. Men wou de arbeiders voorzien van alles, 

ook van een socialistisch politiek getint beleid. Daardoor werd besloten om voor de komende 

verkiezingen een heuse socialistische campagne te voeren. Het geschiktste propagandamiddel hiervoor 

was een krant. Op die manier besliste de coöperatie om voor de verkiezingen voor de 

werkrechtersraden in het najaar van 1884 het blad Vooruit op te richten. Zo werden de nakende 

verkiezingen ondersteund. De eerste edities van het blad zouden slechts drie maanden gepubliceerd 

worden, maar doordat vanaf 1885 de eerste socialistische partij, de Belgische Werklieden Partij 

(BWP), opkwam en de coöperatie Vooruit de voortrekker van de Vlaamse vleugel werd, werd besloten 

om vanuit de coöperatie een krant te blijven publiceren.  

Aldus werd het blad Vooruit als volwaardige krant geboren. In de eerste publicatie, op 31 augustus 

1884, verwelkomde ze haar lezers op die manier: 

 

‘En thans zenden wij u de wereld in, Vooruit, blad voor ’t volk, door volkskinderen opgesteld, 

hopende dat gij door de goede werkersfamiliën met liefde, als een steun en een troost zult aanvaard 

worden.’
61

   

 

De eerste jaren stond het blad garant voor snedige en kritiekvolle aanvallen op de burgerlijke 

bourgeoisie; de arbeiders moesten immers ‘strijdend’ de politiek infiltreren. Het belangrijkste 

streefdoel was het algemeen stemrecht. De BWP probeerde via Vooruit grote groepen 

arbeidersmilitanten te mobiliseren om dit doel te bereiken. Het leverde de krant niet alleen een scherpe 

schrijfstijl en een aantal bijbehorende gerechtelijke processen op, maar ook een niet ongeringe 

aandacht. In Gent alleen al werden van de eerste edities zo’n 2340 exemplaren verkocht.
62

 Vooruit 

kreeg net als de socialistische partij een revolutionair imago. Edward Anseele had toen al afscheid 

genomen van de functie van hoofdredacteur, hij werd vervangen F. Hardijns. De invloed van de 

socialistische peetvader zou echter blijven bestaan.  

 

De nauwe band tussen de partij en de krant zorgde ervoor dat in 1889 werd besloten om een 

abonnement op het blad te linken aan het lidmaatschap bij de partij. Op die manier werd het 

voorbestaan van de socialistische pers gewaarborgd.
63

 De oplage werd, met de gestaag groeiende 

populariteit van de partij,  immers steeds groter. Vanaf 1897 werd zelfs geambieerd om zelf te gaan 

drukken. De redactie kreeg namelijk steeds meer geldboetes te verwerken en omdat het niet 
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denkbeeldig bleek dat de krant hieraan ten onder zou gaan, werd besloten een eigen drukkerij te 

installeren. Zodoende kon de uitgever verantwoordelijk kon gesteld worden in plaats van de drukker.
64

 

De S.M. Volksdrukkerij was voortaan een feit. Dit was echter maar een kleine tussenstap. De 

uitgevers zelf weigerden om nog langer grote geldboetes te betalen. Daarop werd in 1908 besloten om 

naast een eigen drukkerij ook een eigen uitgeverij op te richten. De gehele persmaatschappij heette 

voortaan S.M. Het Licht. Ondertussen bleef het dagblad vrij succesvolle resultaten boeken, Vooruit 

verscheen in 1913 op 24.910 exemplaren.
65

 De krant verwierf de status van meest verspreide dagblad 

in Gent en omstreken. Geen enkele andere lokale krant was ertoe in staat om de oplage van Vooruit te 

evenaren.  

 

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog hield Vooruit even op met publiceren. Kort daarop ging 

men evenwel opnieuw drukken, weliswaar onder strenge Duitse censuur en op een kleiner formaat 

wegens de papierschaarste. Uiteindelijk waren er tijdens de oorlogsjaren en de jaren daarna niet echt 

veel noemenswaardige feiten; met de komst van een sportrubriek was er slechts één inhoudelijke 

aanpassing. De invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht zorgde er dan weer voor dat de 

socialistische partij in Vlaanderen definitief door kon breken. Dit leidde voor de partijpers tot een 

navenant relatieve toename van de oplages. De grote prijsverhoging in 1926 zorgde er echter voor dat 

de oplagecijfers  naar beneden doken en dat het bedrijf een jaar later in moeilijkheden kwam.
66

    

 

Vanaf de jaren '30 vonden vervolgens een aantal technische veranderingen plaats. De coöperatie 

Het Licht nam haar intrek in de Sint-Pietersnieuwstraat en dat ging gepaard met de aankoop van een 

nieuwe rotatiepers. Dit liet de vereniging toe om eveneens andere bladen te drukken, onder meer het 

weekblad ABC en het satirische blad Koekoek. Daarnaast zorgde de nieuwe pers voor een 

schaalvergroting. De oplage steeg van 43.000 in 1930 naar 62.000 in 1937.
67

 Vooruit werd een 

volwassen krant.  

 

De donkerste periode van het dagblad kwam er met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 

Vooruit werd de spreekbuis van de Unie van Hand- en Geestesarbeiders, de eenheidsvakbond onder 

leiding van Henrik De Man. Deze socialist verwierf in de jaren '30 veel aanzien dankzij zijn Plan-De 

Man, een poging om uit de economische crisis te geraken. Maar, teleurgesteld in de mogelijkheden 

van de parlementaire democratie, besloot hij tijdens de oorlog om toenadering te zoeken tot het 
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nationaal-socialisme.
68

 Bijgevolg werd Vooruit in de handen van de bezetter gedreven en tot 

collaboratie aangezet. Het bezorgde de krant echter geen succes. De oplage daalde zelfs tot zo’n 

12.000 exemplaren.
69

 Het einde van de oorlog was voor de geloofwaardigheid en dus ook het 

voortbestaan van de krant meer dan broodnodig. Vooruit had dringend opnieuw socialistische zuurstof 

nodig. 

 

 

2.1.2. Vooruit tijdens de Koude Oorlog (tot 1962) 

 

2.1.2.1. Algemeen overzicht  

 

Op 6 september 1944 werd teruggekeerd naar de ‘aloude’ socialistische Vooruit. De socialistische 

partij sloot de krant weer in haar armen en linkse propaganda ging weer domineren. Tijdens de eerste 

naoorlogse edities werd dan ook met veel kritiek afscheid genomen van de collaborerende voorganger. 

Dit verantwoordde men zo:  

‘Ze maakten van den aldus gestolen Vooruit, een valsche ‘Vooruit’!, een der idiootste en platste 

kranten, die door de Hitlerknechten in ons land werden uitgegeven’.
70

 

De harde woorden wezen op een volleerde repressie binnen de eigen stal. Een reeks zuiveringen had 

plaatsgevonden. De redactie werd volledig herschikt, maar doordat enkele vooroorlogse redacteuren 

door allerlei omstandigheden nog niet meteen terug op post waren, moest men het voorlopig doen met 

een beperkte redactieploeg. De zuiveringen en het bijbehorende imagoprobleem zorgden ervoor dat de 

krant na de oorlog een moeilijke periode moest doorstaan. De krant werd enigszins ‘gemarginaliseerd’. 

Het beste bewijs hiervoor was het belabberde uitzicht van het dagblad. Met een verouderde machinerie 

zat sleet op het drukproces, waardoor de leesbaarheid verslechterde. Daarenboven was er een gebrek 

aan mankracht bij de correctiedienst, waardoor heel wat fouten onverbeterd bleven. De combinatie van 

al deze problemen maakte van Vooruit niet echt een populair blad. Daardoor daalde het aantal lezers. 

Een ander naoorlogs probleem, waar de pers overigens in haar geheel mee af te rekenen had, was de 

papierschaarste. België had te maken met een dreigend tekort aan papier en daarom werden van hoger 

hand schikkingen getroffen in verband met het verbruik ervan. De oplage van de dagbladen mocht 

slechts vijftig procent bedragen van de vooroorlogse oplage. Bovendien moesten papierstocks en 

andere benodigdheden ten dienste gesteld worden van de gemeenschap; de distributie van papier werd 

voortaan geregeld via de overheid. Hierdoor besliste het directiecomité van Vooruit dan maar om de 
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krant een tijdlang slechts op de helft van het normale formaat uit te brengen.
71

 Toch bleef een 

dagelijkse berichtgeving gegarandeerd.  

 

Vanaf 1947 besloot het directiecomité dat het tijd was voor een andere koers, Vooruit moest zijn 

volwassen status terugwinnen. Met de komst van de nieuwe administratieve directeur August De 

Block werd dan ook een vernieuwingspolitiek ingezet. Die was broodnodig, gezien de vorige 

directeurs, Gaston Crommen en Ferdinand De Smedt, een financiële erfenis in het rood hadden 

achtergelaten. Een aantal maatregelen werd hiertoe doorgevoerd. Eerst en vooral vond een aantal 

prijsstijgingen plaats. Voor een krant als Vooruit waren de inkomsten uit de verkoop immers 

onmisbaar wegens de beperkte inkomsten uit advertenties. Daarom verhoogde de prijs van 80 centiem 

in 1945 naar 1,50 frank in 1951.
72

 Een tweede maatregel was een inhoudelijke verruiming. 

Redactionele vernieuwing moest het dagblad aantrekkelijk maken voor een breed publiek. Vooruit 

kwam daarom nog niet los van zijn ideologische trouw aan de partij, maar stilaan werd toch meer 

gekeken naar wat het publiek verlangde. En dat was meer dan alleen propaganda. Zodoende kwam er 

meer ruimte voor sport, leesbare reportages, spelletjes en specifieke aandacht voor de vrouwen.  

 

Auguste De Block, de nieuwe directeur en hoofdredacteur, was een oude rot in het vak. Hij schreef 

al voor Vooruit sinds 1912. Hij was afkomstig van Sint-Niklaas en werd daar in 1912 plaatselijk 

correspondent. Nog iets later werd hij medewerker bij de krant.
73

 Aldus kende hij Vooruit al vrij lang 

en vrij goed, maar dat was niet de belangrijkste reden waarom hij tot directeur aangesteld werd. De 

Block was namelijk ook een belangrijk politicus en door de jaren had hij een grote politieke carrière 

opgebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij bijvoorbeeld secretaris van de Bond van 

Belgische Arbeiders geweest, een oppositiebeweging die zich tegen de regering in Le Havre had 

gekeerd. Daarna ging hij stelselmatig vrij hoge functies binnen de BWP bekleden. Beginnen deed hij 

in Sint-Niklaas als propagandist en daarna werd hij secretaris van de BWP-federatie. Vervolgens was 

hij gemeente- en provincieraadslid en uiteindelijk vanaf 1934 nationaal secretaris.
74

 In die functie 

organiseerde hij het eerste Vlaamse socialistische congres. Zijn naam werd bijgevolg een begrip in de 

partij. Maar zijn politieke hoogtepunt bereikte hij pas na de oorlog. Nadat hij in Londen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog gewerkt had als secretaris van de groep rond Hubert Pierlot, was hij nauw 

betrokken bij de socialisten die de regering zouden vormen. Het leverde hem in 1946 een verkozen 

plaats in de senaat op. De Block verscheen dus op het nationaal-politiek gebied. Toch bleef hij ook 

nauwe banden houden met Gent en Sint-Niklaas. Één onderdeel hiervan was een regelmatige 

schriftelijke bijdrage in Vooruit. Een jaar later aanvaardde hij, zuiver uit financiële redenen, de functie 
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van administratief directeur van de krant, een job die perfect combineerbaar bleek met zijn werk als 

senator.    

 

De koerswijziging die De Block vanaf 1947 doorvoerde, bleek na een aantal jaar vruchten af te 

werpen. Vanaf de jaren '50 ging het lezersaantal gestaag de hoogte in. In 1952 werd een verkoopcijfer 

van 30.977 bereikt en de jaren daarop bleef dit aantal stijgen. De uiteindelijke bedoeling was om de 

kaap van 50.000 te bereiken, opdat zo ieder socialistisch gezin een socialistisch dagblad zou lezen. 

Maar de ‘grote doorbraak’ , zoals De Block het noemde, was evenwel iets te hoog gegrepen.
75

 

Niettemin ging Vooruit garant staan voor een zowel typografisch als fotografisch sterk blad. De 

navenante imagoproblemen van de jaren '40 had het definitief achter zich gelaten.  

Een belangrijke factor in deze verbeterde berichtgeving was ongetwijfeld de doorgedreven 

professionalisering van het blad. De Block organiseerde redactievergaderingen, stelde werkschema’s 

op, voorzag in ruimte voor feedback enz. Verder werd steeds meer nadruk gelegd op de uitbreiding 

van sport- en sensatienieuws. Ook het regionale nieuws moest meer aandacht krijgen. Het waren 

immers deze drie onderwerpen die perfect beantwoordden aan het verlangen van het lezerspubliek. 

Vooral het nieuws over de ‘eigen streek’ en de ‘eigen stad’ zagen mensen erg graag verschijnen. 

Logischerwijs ging dit echter gepaard met een duidelijke inkrimping van een ander nieuwsonderwerp, 

meer bepaald het buitenlandse nieuws. De ruimte hiervoor werd beperkt, net als de buitenlandredactie. 

Slechts één buitenlandredacteur bleef aan het werk; echt kwalitatieve berichten waren dus niet te 

verwachten. De berichtgeving over het buitenland was in de jaren '50 vooral afkomstig van 

medewerkers en telexberichten. Daarnaast werd ook stilaan van het socialistische propagandanieuws 

afgestapt. Van een ‘ontzuiling’ was onder De Block echter nog geen sprake. Politieke censuur bleef 

bestaan. Wel werden dergelijke berichten iets meer naar de marge verwezen opdat het ‘gewone’ 

nieuws zou kunnen domineren.  

 

De jaren '50 waren voor Vooruit zonder meer tamelijk goede jaren. Het dagblad had onder August 

De Block eindelijk stabiliteit gevonden, zowel op financieel als op bestuurlijk vlak. Dat vertaalde zich 

in een vast en trouw lezerspubliek.  

 

2.1.2.2. De redactie  

 

De redactie van Vooruit had tijdens de onderzochte periode gemiddeld zo’n vijftiental vaste 

werknemers. Uiteraard kon dit aantal over de jaren variëren. In de periode vlak na de oorlog was dit 

bijvoorbeeld nog niet het geval. Toen moest immers een geheel nieuwe redactie samengesteld worden. 

Alle collaborerende oorlogsredacteuren werden ontslagen en een jaar later voor het gerecht gebracht. 
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Daarop werd een nieuwe werkgroep samengesteld, bestaande uit een zestal leden. Dat was echter niet 

voldoende om een degelijke dagelijkse berichtgeving te garanderen. Aldus groeide deze groep in 

enkele jaren uit tot een vast vijftienkoppig team.  

   

De eerste naoorlogse redactie stond onder leiding van Gaston Crommen, een gerenommeerd Gents 

socialist en ex-burgemeester van Ledeberg. Hij had naast zijn redactionele functie eveneens een 

belangrijke politieke rol te vervullen en zou in 1946 senator worden. Daarvoor, meer bepaald tijdens 

de oorlog, had hij reeds aan het hoofd gestaan van een illegaal comité dat instond voor de 

voorbereiding van de naoorlogse Vooruit. De socialisten hadden destijds hun partijblad in de handen 

van extreem over zien gaan en daarom werd beslist om nog tijdens de oorlog maatregelen te nemen 

met het oog op een bevrijding. Toen de krant daarop in haar socialistische functie hersteld werd, nam 

het comité de publicatie van het dagblad resoluut in handen. Naast Crommen bestond dit zeskoppige 

comité uit: Ferdinandt De Smet, Rudolf Vercammen, Richard Minne, Georges Hamers en Arthur De 

Sweemer.
76

  

 

De eerste belangrijke rubrieken die het buitenlandse nieuws en dus ook de Koude Oorlog centraal 

plaatsten, waren ‘Buitenlandse kroniek’, ‘De internationale politiek’ en ‘Internationale kroniek’. Alle 

drie waren zij van de hand van Georges Hamers, die vaak ‘H’ als zijn signatuur gebruikte. Hamers 

werd verantwoordelijk gesteld voor de buitenlandse berichtgeving en zou deze functie blijven 

vervullen tot aan zijn plotselinge dood in 1954.
77

 De man had bij aanvang van de naoorlogse Vooruit 

reeds een lange staat van dienst bij de krant. Sinds 1930 was hij bij de publicatie betrokken, eerst als 

corrector, daarna als volwaardig journalist. Daarnaast bleek hij heel wat interesse te hebben voor 

kunst; Hamers schilderde, musiceerde en hielp enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog nog mee bij het 

uitbrengen van een letterkundig blad.
78

  

De buitenlandse rubriek van Georges Hamers was Vooruits belangrijkste bijdrage voor 

achtergrondinformatie over het buitenlandse nieuws, maar niet het enige. De Koude Oorlog was 

dagelijkse kost, redacties werden er continu mee bevoorraad. Hij hield eveneens op onrustwekkende 

momenten de bevolking bezig; de mensen waren ongerust. Daarom lieten ook heel wat politici hun 

licht schijnen op de internationale situatie. In de vrije socialistische tribune, het belangrijkste 

onderdeel van Vooruit links bovenaan in het blad, gaven heel wat socialisten hun mening over die 

feiten. Op die manier stelden zij, met hun politiek deskundige uitleg, hun lezers enerzijds gerust en 

verduidelijkten zij anderzijds welke rol het socialisme in die context kon spelen. De belangrijkste 

bijdragen waren van de hand van Louis de Brouckère, Paul-Henri Spaak, Auguste De Block en R. De 

Kindere en later ook Oscar De Swaef. Deze heren waren, met uitzondering van Auguste De Block 
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vanaf 1947, geen vast lid van de redactie. Hun socialistische tribunes verschenen daardoor niet op 

vaste tijdstippen, maar enkel en alleen wanneer de internationale context daarom vroeg.  

Verder waren er nog losse bijdragen van medewerkers. Vooruit kon immers beschikken over een 

aantal vaste correspondenten in het buitenland. Zo had je Gust De Muynck, verslaggever in de 

Verenigde Staten, en was er een correspondent in Duitsland met de initialen J.B. 
79

 Dat was ondanks 

de omstandigheden waarin de krant zich bevond, een klein aantal. Uiteindelijk nam de buitenlandse 

berichtgeving in het dagblad een heel bescheiden positie in, ondanks de boeiende internationale 

context.  

 

Met de aanstelling van Auguste De Block aan het hoofd van S.M. Het Licht in 1947 als 

administratief directeur en hoofdredacteur zou wat het buitenlandse nieuws betreft geen echte 

verandering optreden. Wel werd de professionalisering doorgezet en werd de inhoud uitgebreid. 

Vooruit werd een volwaardige krant. Op dat moment werkten zo’n dertiental mensen op de redactie 

aan een vijftal grote rubrieken: sport, het algemene binnenlandse nieuws, het buitenlandse nieuws, het 

regionale nieuws en het stadsnieuws. De Block zorgde meteen voor een gevoelige schaalvergroting en 

versterkte de redactie met vier medewerkers. Zodoende kreeg de sportredactie een werkkracht extra en 

werd meer aandacht geschonken aan het regionale nieuws door de invoering van de rubriek 

‘provincienieuws’ 

Ook bij de buitenlandredactie was er een nieuwkomer. De Nederlander Pierre Van der Poel werd op 

18 mei 1948 aangeworven en zou samenwerken met Georges Hamers. De Block had immers een 

bijkomende functie voor Hamers in gedachten. Hij zou voortaan opklimmen in de redactiehiërarchie 

en een rol bekleden die tussen die van de hoofdredacteur en van de redactiesecretaris stond. Hamers 

werd de derde in rang, kreeg dus meer verantwoordelijkheid en moest de ploeg mee coördineren. Zijn 

bijdragen over het buitenland stopten echter niet. Als hoofd van de buitenlandredactie vormde hij zijn 

‘Internationale kroniek’ om tot ‘Een week internationale politiek’ en begon hij met een nieuwe 

rubriek, genaamd ‘Varia uit het buitenland’. Die zou voor velen gewilde lectuur worden, daar hij 

amusante details en sappige anekdotes over buitenlandse gebeurtenissen bevatte. Maar voor diepere 

achterliggende meningen en standpunten was deze rubriek niet aangewezen. Daarvoor was zijn 

wekelijks opiniestuk ‘Een week internationale politiek’ veel interessanter. Zo ook de politieke 

bijdragen van de socialistische politici. Vooral Auguste De Block zelf ging meer en meer schrijven 

over de spannende internationale situatie. De anderen waren Oscar De Swaef, Max Buset, Paul-Henri 

Spaak en S. Van Schaemelland. Deze laatste kwam bijna wekelijks aan de beurt met zijn rubriek ‘De 

man in de marge’. Die rubriek was bijzonder interessant, doordat hij bol stond van geslepen en 

diepzinnige overpeinzingen. Voornamelijk de Koude Oorlog-problematiek stond centraal in zijn 

opiniestukken.  Wie deze man was en wat zijn bezigheden buiten deze wekelijkse bijdragen waren, 
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kon niet achterhaald worden.
80

 Van Schaemelland blijft daardoor een nobele onbekende, een man diep 

verscholen in de marge.    

 Als laatste moet ook de groep buitenlandse correspondenten vermeld worden. Hun aantal werd 

onder De Block eveneens groter. In de plaats van Gust De Muynck rapporteerde Rambler vanuit de 

Verenigde Staten. Tomasvaer en J.L. Kleyn bevonden zich in Nederland en Amsterdam, Louis Luttis 

in Athene, W.N. Ewer in Londen en Francis Bolen in Parijs. Dat bracht een veel rijkelijker en beter 

gestoffeerde buitenlandse berichtgeving tot stand. Vooruit kon vaker uitpakken met reportages die 

deze correspondenten samenstelden.    

   

  

2.2. De Rode Vaan: ontstaan en werking van een communistisch dagblad 

 

2.2.1. De vooroorlogse geschiedenis van De Rode Vaan 

 

Het ontstaan van De Rode Vaan als communistisch blad moet net als andere communistische 

ontwikkelingen in Europa gesitueerd worden na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. De 

Russische omwenteling en de daaropvolgende Derde Internationale inspireerde menig extreem linkse 

groepering ertoe om te volharden in radicale anti-imperialistische standpunten en zich te verenigen. 

Dergelijke bewegingen kende België ook. Reeds voor de Eerste Wereldoorlog ontstonden binnen de 

Belgische Werklieden Partij enkele oppositiegroeperingen die de socialistische partij reformisme 

verweten en een veel radicalere koers wilden varen. Het revolutionaire karakter van het socialisme 

moest blijven primeren, een sociaaldemocratisch streven was niet voldoende.  

Een aantal groeperingen sprong in het oog. In Vlaanderen was er de ‘Vredesgroep der Socialistische 

Jeugd’, Gentse afstammelingen van de ‘Socialistische Jonge Wacht' (S.J.W.), die na de Eerste 

Wereldoorlog als medestanders van de bezetter beschouwd werden wegens hun internationalistische 

en anti-imperialistische standpunten. Soortgelijke gelederen waren er ook in en rond Antwerpen, met 

name de Vlaamse Socialistische arbeidersgemeenschap en de Vlaamse revolutionaire 

socialistenpartij.
81

 Na de Eerste Wereldoorlog en onder invloed van de Russische Oktoberrevolutie 

vloeiden deze groeperingen in 1919 ineen tot de ‘Kommunistische Partij’ oftewel ‘Vlaamse federatie’.  

Het Franstalige landsdeel van België had eveneens soortgelijke extremistische socialisten. Hierbij 

sprongen vooral de beweging rond Joseph Jacquemotte en die rond War van Overstraeten in het oog. 

1920 was het jaar van hun toenadering en ook deze militanten gingen over tot de vorming van hun 

communistische partij, als sectie van de Derde Internationale.
 82

 Overeenkomstig de politieke 

toenadering versmolten ook hun opiniebladen, ‘L’Ouvrier Communiste’ en ‘L’Exploité’. Het 
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gefuseerde blad heette voortaan ‘Le Drapeau Rouge’ en zou van dan af het officiële partijblad van de 

communistische beweging in België worden.
83

 De naam van zijn Vlaamse equivalent, ‘De Roode 

Vaan’, tijdens zijn eerste jaren was gewoonweg een letterlijke vertaling. De Franstaligen hadden de 

bovenhand binnen de beweging; de scherpe flamingantische hoekjes van de Vlaamse collega’s werden 

afgebot.  

 

Het communistische partijblad verscheen voor de Tweede Wereldoorlog niet dagelijks. Uit vrees 

voor financiële moeilijkheden, doordat de beweging nog zeer jong was, werd besloten om van De 

Rode Vaan een weekblad te maken. War Van Overstraeten verwoordde dit zo: 

‘Pour sauver l’organe du Parti, il faudra peut-être envisager l’hypothese d’un recul provisoire. Je 

préfère ne voir paraître le journal qu’une fois par semaine plutôt que d’aller à une catastrophe 

presque certaine en voulant prématurément un quotidien. Ici comme partout en Occident, nous 

sommes faibles. Nos camarades russes le sentent aussi bien. Soyons partiques avant tout. Ne nous 

lançons pas dans une entreprise dont l’issue ne présente pas de garanties suffisantes.’
84

      

Men nam dus het zekere voor het onzekere; ten gevolge van de Russische Revolutie was het 

communisme als staatsbestel nog maar net geboren en aan de overlevingskansen ervan werd nog sterk 

getwijfeld.  

Toch overleefde de ideologie de Russische burgeroorlog en dat had een weerslag op de rest van 

Europa. Het tijdperk van politieke extremen zou spoedig aanvangen. Zo ook in België. Daar probeerde 

de communistische partij steeds beter voet aan de grond te krijgen. Ze profileerde zich als de stem bij 

uitstek van de arbeidersklasse; arbeiders moesten zich verenigen, niet om zoals bij de socialisten te 

streven naar meer rechten, maar om een fundamentalistische strijd met het kapitalisme aan te gaan. 

Om dat te bereiken werd een politiek sterk gewapende elitepartij naar bolsjewistisch model 

opgebouwd. Maar al snel kreeg de KPB te maken met een inwendige tweestrijd. De twee grootste 

Franstalige strekkingen, de bewegingen rond War Van Overstraeten en Joseph Jacquemotte, stonden 

ideologisch nogal ver uit elkaar. De groep rond Van Overstraeten had vrij antiparlementaire en 

antisyndicalistische standpunten, en was ervan overtuigd dat de Russische Revolutie klakkeloos 

gekopieerd moest worden. Aan de andere kant stond de groep van Jacquemotte, een veel gematigder 

groep die de banden met de sociaaldemocraten nog niet had verbroken. De tegenstellingen tussen 

beide kwamen aan het eind van de jaren '20 steeds meer naar boven en dat was duidelijk merkbaar in 

De Rode Vaan. De ene week werden er radicale standpunten door Van Overstraeten verkondigd, de 

ander week was Jacquemotte aan de beurt. Uiteindelijk zou de groep-Jacquemotte de beweging gaan 

domineren en verloor het radicalisme zijn macht. De tweestrijd was definitief voorbij in 1937, toen op 
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het zevende congres van de Communistische Internationale Dimitrov opriep tot de vorming van 

eenheidsfronten tussen communisten en socialisten.
85

  

 

De jaren '30 zorgden met het ontstaan van het fascisme ervoor dat heel wat intellectuelen toetraden 

tot de KPB, vooral uit socialistische hoek. De antifascistische strijd beheerste de socialistische politiek 

en velen traden toe omdat de communistische partij veel consequenter de extreem rechtse ideologie 

bestreed. Tot hen behoorden Victor Larock en Jean Terfve; vooral die laatste zou later nog belangrijk 

zou zijn voor De Rode Vaan. Tijdens diezelfde jaren kreeg het blad steeds meer een Vlaams karakter 

met minder vertaalde artikels en stilaan een eigen redactie. In 1937 werd het weekblad zelf 

omgevormd tot een heus Vlaams blad, ‘Het Vlaamsche Volk’, terwijl zijn Waalse collega ‘La Voix du 

Peuple’ ging heten. 

 

In de Tweede Wereldoorlog beleefde De Rode Vaan gloriejaren. De krant verkreeg opnieuw haar 

oude naam en publiceerde vanaf 1941, na de opzegging van het Molotov-Von Ribbentroppact,  

illegaal. Deze zogenaamde ‘Klandestiene Rode Vaan’ kende een overweldigend succes, waarbij 

oplages van 50.000 tot zelfs 140.000 exemplaren gehaald werden.
86

 Het geschreven woord was 

immers uiterst belangrijk geworden. Het was het doeltreffendste contact met de bevolking om op te 

roepen tot verzet en opstand. Heel karakteristiek voor De Rode Vaan was de organisatie van de krant. 

Die was immers niet op nationaal niveau gesitueerd, maar ging uit van de verschillende plaatselijke 

KPB-federaties. Daar werd in groepjes van drieën gewerkt, opdat de heimelijkheid stevig in de hand 

gehouden kon worden. Deze niveaus werden centraal overkoepeld door een speciale dienst die de 

controle uitoefende. Verantwoordelijken van deze dienst waren Bert Van Hoorick en Gerard Van 

Moerkerke; Jef Van Extergem was er hoofdredacteur.
87

 De illegale De Rode Vaan verscheen meestal 

één keer per maand, maar dat kon ook variëren naar gelang van het voorkomen van belangrijke 

gebeurtenissen. De nadruk lag uiteraard op de oorlog en het blad mocht beschouwd worden als een 

van de meest uitgesproken verzetsbladen in België. Het was bovenal ook een coördinerend 

verzetsblad; de vele regionale communistische verzetsblaadjes werden er door geuniformeerd. 

Zodoende bepaalde De Rode Vaan de te volgen communistische beleidslijn.   

   

 

2.2.2. De Rode Vaan tijdens de Koude Oorlog (tot 1962) 

 

2.2.2.1. Algemeen overzicht 
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Kort na de bevrijding, begin september 1944, schakelde De Rode Vaan meteen over naar een legale 

publicatie. Het blad maakte van zijn populariteit als verzetsblad handig gebruik en propageerde vol 

trots de overwinning op het fascisme. Bovendien werd beslist om dagelijks te publiceren, voor de 

eerste keer in de bestaansgeschiedenis van De Rode Vaan, die hiermee een volwaardig dagblad werd. 

Deze overgang verliep echter niet zonder slag of stoot. Zo waren er zowel technische als financiële 

problemen.  

Eerst en vooral verliepen de dagelijkse publicaties vrij stroef, doordat De Rode Vaan nog geen 

eigen drukkerij had. Het redactionele werk en het drukken waren op die manier van elkaar verwijderd. 

Bovendien verhuisde de desbetreffende drukkerij ettelijke malen, waardoor de werkomstandigheden 

nog moeizamer verliepen. Het tweede probleem, het financiële, was niet meer dan logisch, zo vlak na 

de bevrijding. Ongeveer iedere krant had soortgelijke problemen. Anders en groter waren dan weer de 

intellectuele problemen. Zo ontbrak het De Rode Vaan aan een strak politiek naoorlogs plan, een 

duidelijk te volgen ideologische lijn. De krant had zich tijdens de oorlog uitsluitend beziggehouden 

met de antifascistische strijd en de repressie van de collaborateurs. Nu die zo goed als weggevallen 

waren, ontstond er een behoefte aan nieuwe duidelijk zichtbare vijanden. Die zouden opnieuw de 

trusts worden, de grote vooroorlogse communistische vijanden, waar, betreurenswaardig genoeg, de 

nieuw gewonnen aanhangers van de KPB echter niet vertrouwd mee waren. Daarnaast had De Rode 

Vaan ook grote moeite om bekwaam personeel te vinden. Heel wat communisten met de nodige 

ervaring waren tijdens de oorlog omgekomen en dat vertaalde zich in een diepe intellectuele put. Aan 

enthousiaste nieuwe mensen was er geen gebrek, maar zij blonken niet uit in journalistieke 

bekwaamheid. Veel artikels moesten daardoor herschreven worden, omdat ze in een onmogelijke stijl 

gesteld waren.
88

  

 

Aan het technische probleem kwam een eind in 1948. Dankzij een oproep tot massale financiële 

mobilisatie vergaarden De Rode Vaan en Le Drapeau Rouge zo’n drie miljoen frank om een eigen 

drukkerij op te richten.
89

 Het was een heel agressieve campagne, waarbij de leden en sympathisanten 

er bijna dagelijks toe aangezet werden om aandelen van het krantenbedrijfje te kopen. Twee zaken 

waren hieruit op te maken. Enerzijds toont dit hoe afhankelijk De Rode Vaan was van zijn lezers om 

financieel enigszins het hoofd boven water te kunnen houden. Anderzijds blijkt hieruit dat er een 

enorme band bestond tussen de krant en zijn lezers. Er was een heuse emotionele verbondenheid.   

Een eigen drukpers bracht uiteindelijk heel wat voordelen voor de krant. Voortaan huisden zowel de 

redactie als de drukkerij op dezelfde plaats. Een langgekoesterde droom van Joseph Jacquemotte ging 

hiermee eindelijk in vervulling. Dit zogenaamde ‘Maison de la Presse Communiste’ bevond zich 

voortaan in de Kazernestraat 33 in Brussel.
90
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Niettegenstaande men nu de krant zelf kon drukken, kon men hiermee niet verhelpen dat financiële 

problemen steeds vaker voorkwamen. Daar waar in 1946 nog bijna 25.300 oplages bereikt werden, 

waren er dit in 1949 slechts 8.940 meer.
91

 Communistische sympathisanten haakten sneller af dan 

katholieken vandaag de kerk definitief achter zich laten. Veel, zoniet alles, had te maken met de 

context van de Koude Oorlog, waarbij de KPB onvoorwaardelijk trouw bleef aan de grote vijand van 

het Westen, namelijk het stalinistische Rusland. Het Belgische communisme in het algemeen werd al 

vrij snel na de oorlog in een marginale positie gedrongen. Verzwakt door een kortstondig 

anticommunisme, kwam de beweging deze neergang nooit meer te boven. Concreet voor De Rode 

Vaan betekende dit dat zij voor het bekostigen van de publicaties bijna uitsluitend aangewezen was op 

de goodwill van haar sympathisanten en van de communistische partij zelf. Op reclame-inkomsten 

moest men immers niet rekenen, daar stak een onderling akkoord van de bedrijven om geen publiciteit 

te maken in communistische kranten een stokje voor. De daaropvolgende prijsstijgingen van 2 naar 3 

frank in 1957 en van 3 naar 4 frank in 1958 konden het tij niet keren, integendeel, iedere stijging zette 

steeds minder mensen ertoe aan de krant te lezen.
92

    

Aan de financiële crisis leek uiteindelijk geen eind te komen. Het werd dag in dag uit steeds 

moeilijker om de lezers dagelijks van een editie te voorzien. Daarop werd besloten om afscheid te 

nemen van het dagblad en weer over te schakelen op een wekelijkse editie. Het zaterdagnummer van 

de krant had door de jaren meer succes gekend en geleidelijk aan werd daar steeds meer nadruk op 

gelegd. Die editie was veel uitgebreider met duidelijke achtergrondinformatie over wat er in de week 

zoal gebeurd was. Vanaf 1 januari 1959 was het zover: De Rode Vaan werd een weekblad en zou met 

een iets stabieler lezerspubliek de jaren '60 ingaan.  

   

 

2.2.2.2. De redactie 

 

Wie deel uitmaakte van de redactie van De Rode Vaan is en blijft een vraag. Wegens het ontbreken 

van het globale archivalische materiaal zoals de notitieboekjes van de journalisten, de agenda’s van de 

correspondenten of de verslagen van redactievergaderingen kan historisch gezien bijna niets 

gereconstrueerd worden over de werking van de redactie. Het was alsof de redactieleden niet in hun 

kaarten wilden laten kijken, alsof al hun informatie over hun verloren gaande blad mee moest in hun 

graf. Alain Meynen van DACOB haalt als reden hiervoor de financiële situatie van het blad aan. De 

boekhouding werd volgens hem vernietigd omdat ze te veel vertrouwelijke financiële gegevens 

bevatte. Bijgevolg is men aangewezen op enkele summiere gegevens bij de biografische 
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archiefstukken van enkele belangrijke leden van de KPB die eveneens nauw betrokken waren bij de 

redactie van De Rode Vaan.  

 

De redactie bestond gemiddeld uit zo’n vijf à tien mensen; het aantal kon jaar na jaar sterk 

schommelen. Doordat tijdens de eerste jaren na de oorlog door de gevoelige uitdunning van 

communistische leden moeilijk bekwaam personeel te vinden was, ontstond een heuse stoelendans 

binnen de redactie. De nieuwe leden kwamen veelal uit het verzet en hadden helemaal geen 

journalistieke ervaring. Dat zorgde vaak voor een belabberde schrijfstijl. Daardoor hielden heel wat 

leden er al snel mee op, anderen kwamen in de plaats. De eerste hoofdredacteur na de Tweede 

Wereldoorlog werd Gerard Van Moerkerke. Hij nam de fakkel over van Jef Van Extergem, die tijdens 

de oorlog gestorven was in een Duits gevangenenkamp. Van Moerkerke had op dat moment al enkele 

jaren ervaring als buitenlandmedewerker in de periode dat de krant nog de naam ‘Het Vlaamse Volk’ 

droeg.
93

 Toen hij nog maar enkele maanden in functie was, werd Van Moerkerke echter ziek en hij zou 

pas terugkomen in 1947. Tot 1954 bleef hij hoofdredacteur; van 1954 af combineerde hij deze functie 

met die van politiek directeur.  

Een andere belangrijke persoon en net als Gerard Van Moerkerke een constante op de redactie was 

Raymond De Smet. Hij werd door Van Moerkerke net na de oorlog op de redactie binnengeloodst en 

hij werd vooral geliefd als arbeiderscorrespondent in de streek rond Aalst, de stad waar hij overigens 

ook vandaan kwam. Van 1954 tot 1961 was De Smet hoofdredacteur en hield hij zich af en toe bezig 

met het verslaan van sportmanifestaties.
94

 Uiteindelijk was hij samen met Van Moerkerke de drijvende 

kracht achter de omschakeling van De Rode Vaan naar een weekblad aan het eind van de jaren '50.  

 

Onder Van Moerkerke en De Smet presenteerde De Rode Vaan dagelijks een viertal 

hoofdrubrieken. Er was het politiek binnenlands nieuws, het sociale nieuws onder de titel ‘de wereld 

van de arbeid’, het buitenlandse nieuws genaamd ‘den aardbol rond’ en het sportnieuws oftewel 

‘sportfilm’.
95

 Bij de buitenlandse berichtgeving vielen tijdens de eerste naoorlogse jaren voornamelijk 

de bijdragen van ene L. Saey op. Wekelijks pende deze opinieschrijver wel enkele bedenkingen neer. 

Wie deze man was kon helaas niet achterhaald worden. Andere belangrijke bijdragen over de 

internationale situatie kwamen van Jean Terfve en Edgar Lalmand. Deze twee heren behoorden echter 

niet tot de vaste redactie van de krant, zij waren eerder sporadische medewerkers. Voor hen was een 

grotere rol weggelegd op het politieke toneel. Edgar Lalmand en zijn rechterhand Jean Terfve waren 

belangrijke communistische vertegenwoordigers in zowel Vlaanderen als Wallonië, en hadden deze 

status verworven als verzetsleiders tijdens de bezetting. Het politieke hoogtepunt voor Edgar Lalmand 

kwam na de oorlog, toen hij toetrad tot de regering-Van Acker als minister van Ravitaillering; Jean 
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Terfve zou volksvertegenwoordiger in Bergen blijven.
96

 Verder waren ook de bijdragen van onder 

meer Pierre Joye en A. Van Dam belangrijk. Van Pierre Joye weten we dat hij al redacteur was bij De 

Klandestiene Rode Vaan. Na de oorlog zou hij zich specialiseren in het economische nieuws waarbij 

vooral zijn werk ‘Les Trusts en Belgique’ in het oog sprong.
97

 Joye was zodoende een van de 

grondleggers van de agressieve campagne die de krant tegen de trusts ging voeren. Over A. Van Dam 

kon echter niets achterhaald worden. Ook hij blijft, net als zovelen op de redactie, een nobele 

onbekende.  

 

Op het vlak van de buitenlandse nieuwsgaring liep de krant in de loop der jaren heel wat achterstand 

op. De Rode Vaan kon niet beschikken over betaalde correspondenten in het buitenland en het 

abonnement op het persagentschap Belga moest na enkele jaren al opgezegd worden. Daarom werd het 

nieuws voornamelijk gehaald van de radio en uit communistische vriendenbladen. Zo waren de 

‘Pravda’ en ‘Izvestia’ belangrijke bronnen, net als het Franse communistische blad ‘L’humanité’. 

Daarnaast kwamen ook andere westerse bladen aan bod, zoals het Britse ‘The Daily Mail’.
98

 Dat De 

Rode Vaan afhankelijk was van dergelijke bladen leidde ertoe dat het blad achterop hinkte wat het 

buitenlandse nieuws betreft. Het liep achter de feiten aan.  

 

Ten slotte is het ook nodig om even stil te staan bij de beperkingen die de redactie opgelegd kreeg 

bij de uitoefening van haar journalistieke functies. De Rode Vaan week af van andere partijbladen 

zoals Vooruit in die zin, dat zij heel strikt de lijn van de partij en hogerop van de Sovjet-Unie volgde. 

In het communisme nam de partijkrant dan ook een heel belangrijke plaats in. Er werd niet gestreefd 

naar een zogenaamde correcte ‘objectieve’ berichtgeving, integendeel, objectiviteit werd vervangen 

door partijdigheid: de feiten moesten overeenstemmen met enerzijds de politieke vooruitzichten van 

de partij en anderzijds de principes van het dialectisch materialisme. Dit betekende dat feiten zo 

geselecteerd moesten worden, dat zij een historisch bewijs konden leveren van de marxistische kritiek 

op het kapitalisme.
99

 Zo werden bijvoorbeeld bij sportmanifestaties uitsluitend de prestaties van de 

Sovjet-Unie in de verf gezet, terwijl die van Groot-Brittannië of de Verenigde Staten volkomen 

genegeerd werden. 

In wezen had de communistische pers dus niet de functie die we van de andere pers gewoon zijn. 

Het nieuws had niet tot doel nuttig te zijn voor de lezer; lezers moesten niet zomaar geïnformeerd 

worden over wat zich in de wereld afspeelde. Nee, de nadruk lag op propaganda en agitatie: de massa 

moest ingelicht worden op de manier die het beste paste bij de ideologie.
100

 Nieuws had daardoor geen 

                                                 
96

 DE RIDDER W., De communistische subjectiviteit onder de Koude Oorlog: de uitsluitingen uit de 

Kommunistische Partij van België (1944-1956), onuitgegeven licentieverhandeling, Brussel, p. 53 
97

 Dossiers Wallon, Pierre Joyes, DACOB, nr. 2743 
98

 VERVAEKE L., op. cit., p.49 
99

 PUYPE M., op. cit., 1981, p. 1.29. 
100

 VERVAEKE L., op .cit., p.52 



 52 

informatieve waarde. Zowel Lenin als Stalin hadden een belangrijk aandeel in de verkondiging van 

deze persopvattingen. Stalin noemde de pers het beste middel om ‘de spirituele banden tussen Partij 

en de arbeidersklasse te weven’.
101

  

Wegens de sterke band tussen de KPB en de Sovjet-Unie pasten de communisten in België 

dezelfde principes toe. De Rode Vaan zocht geen geïnteresseerde lezers, maar nieuwe militanten. 

Daarom presenteerde de krant geen nieuwsberichten, maar wel een communistische interpretatie 

van de nieuwsfeiten.  
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Hoofdstuk 3: 

Belgisch links en de Koude Oorlog 
 

 

In de vorige twee hoofdstukken werd gepoogd een overzicht te geven van de media in het algemeen 

en dan specifiek van de linkse pers in Vlaanderen. In dit hoofdstuk sta ik stil bij dat andere aspect van 

mijn onderwerp, namelijk de Koude Oorlog. De bedoeling is een beeld te schetsen van hoe het 

bipolaire conflict ervaren werd in België. Beginnen doe ik met een algemeen beeld van de plaats die 

België innam in het conflict en van de gevolgen daarvan. Vervolgens wordt ingegaan op de rol die het 

Belgische socialisme en communisme hierin gespeeld hebben.  

 

 

3.1 België en zijn band met de Koude Oorlog: een historische context 

 

Op zich staat de Koude Oorlog in de geschiedenis van ons land wat in de schaduw van andere 

gebeurtenissen. Het conflict was overwegend internationaal met een strijdtoneel ver van ons weg. 

Gevochten werd er in Azië of het Midden-Oosten. De Koude Oorlog wordt in ons land daarom wel 

eens ‘vergeten’ en bekleedt een minder dominante positie in ons collectieve geheugen.   

Veel treffender waren de traumatische ervaringen van de twee vorige wereldoorlogen. Met het 

principe ‘dit nooit meer te vergeten’ leidden deze ervaringen tot een krachtig collectief geheugen, 

waarin de huiveringwekkende triptiek van de ‘totale oorlog’, het totalitarisme en de Holocaust sterk is 

verankerd. Hierbij spreekt men van een herinneringsplicht, gecreëerd door de heuse ‘memory boom’ 

van de jaren '70 en '80.
102

 Bij dat alles verbleken de geschiedenis van en het geheugen omtrent de 

Koude Oorlog.  

 

Dat is niet echt onlogisch. België werd van bij het begin van het conflict al snel opzij gezet door een 

van de twee hoofdrolspelers en dat zou zo blijven. België behoorde tot het kapitalistische kamp, zat 

veilig verborgen in het centrum van West-Europa en was de bakermat van het Atlantisch 

bondgenootschap en de Europese integratie. Tegelijkertijd moest vooral tegen binnenlandse demonen 

gevochten worden. België worstelde in die tijd vooral met zichzelf, had last van de naweeën van het 

zogenaamde ‘Tijdperk van Rampspoed’.
103

 En dat vertaalde zich, anders dan bij het ontstaan van de 

Koude Oorlog, in een klimaat dat communautaire barsten aanrichtte. De staat op zichzelf werd in 

vraag gesteld. Uiteindelijk ging met gevolgen van de collaboratie, de repressie en de Koningskwestie 
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stilaan de communautaire breuklijn primeren boven de ideologische. Dit plaatste een conflict als de 

Koude Oorlog alleen maar verder op de achtergrond. 

En toch. Net zoals in alle andere landen van de wereld, kwam het bipolaire conflict ook in België 

tot leven. Ondanks alles hield het ons land jarenlang bezig en liet het ons leven tussen hoop en vrees.  

 

Al van bij het begin van de Koude Oorlog stond het in de sterren geschreven dat België ingedeeld 

zou worden bij het kapitalistische kamp. De Amerikanen hadden het land bevrijd en waren niet van zin 

om er snel te vertrekken. België kreeg een cruciale rol toebedeeld, het land was strategisch belangrijk. 

Een aantal elementen was hiervoor de oorzaak. De eerste factor was de haven van Antwerpen, die 

door zijn intacte status een niet te onderschatten rol had gespeeld bij de bevoorrading van nieuwe 

geallieerde troepen en materiaal. Na de Tweede Wereldoorlog werd die haven vervolgens 

ingeschakeld voor het herstel van heel West-Europa. De tweede factor was de centrale ligging van het 

land, vooral in politiek opzicht. België, van nature uit een neutrale staat, kon een rol spelen als 

bemiddelaar tussen het onhandelbare Frankrijk en het rancuneuze Nederland. De laatste - en misschien 

wel het belangrijkste - factor was de koloniale band met Congo. De Belgische kolonie had grote 

voorraden uranium, begeerd door de Amerikanen voor het vervaardigen van hun atoombom. Zo  

werden de Belgen ertoe aangezet een geheim akkoord te sluiten met de Verenigde Staten, waarin aan 

de Amerikanen de exclusiviteit gegeven werd voor de aankoop van Congolees uranium. Het resultaat 

was dat driekwart van het uranium dat werd gebruikt voor de Hiroshimabom, werd geleverd door 

Union Minière.
104

  

België was bijgevolg een topprioriteit voor de Amerikaanse invloedspolitiek. Men had er alle 

belang bij om het land snel aan zijn kant te krijgen en het er een belangrijke plaats te geven. Het land 

moest net als de rest van West-Europa Amerikaans gekleurd worden. Een Koude-Oorlogideologie 

moest opgelegd worden, en wel aan een maatschappij die maar kortstondig zou kunnen genieten van 

een naoorlogse euforie. Het opdringen van zo’n ideologie bleek vooreerst geen makkelijke opdracht te 

zijn. De collaboratie in de Tweede Wereldoorlog, de problemen met het Koningshuis, de bevrijding en 

de daaropvolgende repressie hadden van België een uiterst onstabiel land gemaakt. De land was een 

zorgenkind voor de Amerikanen en bekleedde daardoor een bijzondere plaats op de Europese 

landkaart. Zo stond tot 1947 België als tweede gerangschikt, net na Italië, in een rapport van het 

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inzake ‘steun aan andere landen vanuit het oogpunt 

van de nationale veiligheid’.
105

 Aan België moest dus een bijzondere aandacht geschonken worden. 

Alle middelen waren gerechtvaardigd om het land voor zich te winnen en in zijn invloedssfeer te 

plaatsen.  
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 Dit was een welgekomen hulp was de vooroorlogse regering, die zich de hele oorlog lang in 

ballingschap had teruggetrokken in Groot-Brittannië. De overwegend socialistische regering was in de 

oorlog sterk beïnvloed geraakt door de Britse politiek, waardoor zij bij haar terugkeer meteen naar een 

pro-westerse koers streefde. De Belgische politieke elite richtte zich zo op het beleid van de Britse en 

de Amerikanen. Maar dit kon nog niet gezegd worden van de Belgische bevolking. Het land was dan 

wel bevrijd, de daaropvolgende situatie voorzag een politieke instabiliteit en een economische 

puinhoop. Hiertegen waren duidelijke en meer dringende maatregelen nodig.  

De Amerikanen zagen dan ook in dat de beste manier om de bevolking voor zich te winnen bestond 

in de heropbouw van het land. De welvaart moest zo snel mogelijk terugkomen. De inkomsten uit het 

militaire gebruik van havens en van de verkoop van uranium was een eerste oplossing, niettemin 

slechts een tijdelijke. Al snel dienden zich andere problemen aan. Een eerste gevaar, het inflatiegevaar 

door een te sterk toegenomen geldcirculatie, werd nog opgelost door een eigen inlandse beslissing, 

namelijk de Gutt-operatie, een efficiënt financiële ingreep die geleidelijk aan voor een stabiele munt 

ging zorgen.
106

 Maar wat daarop volgde, maakte de behoefte aan een sterke buitenlandse input alleen 

maar dringender. Vooreerst was er de voedselbalans die maar moeilijk in evenwicht gehouden kon 

worden, doordat de traditionele bevoorrading met Oost-Europa was weggevallen. Daarnaast verliep de 

overgang van een oorlogsindustrie naar gewone industrie heel moeilijk. De industriële groei 

vertraagde eerst en stagneerde uiteindelijk door een onvermijdelijk dollartekort. Het resultaat was 

grote paniek bij de Amerikanen. Economische chaos en honger konden immers leiden tot een grotere 

populariteit van de communistische partijen. Er moest financieel ingegrepen worden.  

Het resultaat was de invoering van het Marshallplan in 1947. Dit betekende niet alleen een 

belangrijke impuls voor de West-Europese economie, het versterkte eveneens de Amerikaanse 

invloedssfeer. Het Marshallplan ging namelijk gepaard met de beruchte Trumandoctrine, die politieke 

voorwaarden stelde bij de economische hulp. Er moest een hechte samenwerking komen tussen de 

verschillende naties. Zodoende waren de West-Europese landen voortaan één kudde, gekweekt en 

gevoederd door hun Amerikaanse herder.  

 

Uiteindelijk was het Marshallplan de start van een gezamenlijk maatschappijmodel, getypeerd door 

een diepgaande economische modernisering, sociale consensus en internationale integratie. Het 

verplichtte de West-Europese naties toenadering te zoeken tot elkaar, opdat zij economisch, politiek en 

militair één blok konden vormen tegen de gevaren uit het Communistische Oosten. Voor de Verenigde 

Staten betekende dit dat zij partners hadden in hun strijd om de hegemonie in de wereld, voor Europa 

was dit een versnelde aanzet tot de vorming van de hedendaagse Europese Unie, een nieuwe 
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toekomstige wereldmacht.
107

 Deze Europese integratie kreeg uiteindelijk vorm door de EGKS-

verdragen van 1951. Hierin werd de basis gelegd voor de opbouw van een nieuw, krachtig Europa. 

Het was evenwel een voorlopig Europa, passend binnen de bipolaire blokvorming van de Koude 

Oorlog.  

Een ander belangrijk gevolg na de invoering van het Marshallplan was dat de landen van Europa  

niet alleen economisch samenwerkten, maar zich ook militair verenigden. Op 17 maart 1948 werd zo 

het Pact van Brussel getekend, een verdragsprotocol waarin stond dat elk lid dat in Europa het 

slachtoffer werd van gewapende agressie, geholpen zou worden door de andere ondertekenaars. Dit 

pact groeide het jaar nadien al snel uit tot een algemeen Noord-Atlantisch Pact, waarbij overzeese 

naties als de Verenigde Staten en Canada betrokken waren. Het was gebaseerd op ‘de wil om tot de 

vrijheid, het gemeenschappelijk erfdeel en de beschaving van de deelnemende volkeren, die 

gegrondvest zijn op democratische beginselen, persoonlijke vrijheid en rechtsorde.’
108

 Eenvoudigweg 

kwam het erop neer dat een alliantie gevormd werd. België verloor net als alle andere West-Europese 

landen zijn beslissingsrecht inzake de omvang en de aard van zijn landsverdediging. Elk land werd een 

onderdeel van een militair verbond. De functie van ons land hierin was niet gering daar het, door het 

leveren van uranium, maar ook de omvangrijke wapenproductie, grote inspanningen geleverd heeft in 

de herbewapening van West-Europa. Nog een andere belangrijke rol volgde veel later, toen ten 

gevolge van een dispuut tussen Frankrijk en de Verenigde Staten het hoofdkwartier van de organisatie 

in Brussel gevestigd werd.  

De verdragen betreffende de economische en militaire samenwerking in het Westen zorgden voor 

het eerst voor een duidelijk zichtbare blokvorming, woordelijk vervat en ondertekend. Daardoor lokten 

ze verdragen een groot ongenoegen uit in de Sovjet-Unie. Er kwamen scherpe verbale reacties, 

bedreigingen en uiteindelijk een passend antwoord. Ook de Sovjet-Unie verbond zich voortaan aan 

zijn invloedssfeer. Conform het Marshallplan kwam er een Kominform; na de Trumandoctrine was er 

de Zjdanovdoctrine en het Noord-Atlantisch Pact werd beantwoord met het Warschaupact.  

 

Aldus kwam men begin de jaren '50 tot de zichtbare vaststelling van wat Winston Churchill reeds in 

1946 in Fulton had geopperd. Een ‘IJzeren Gordijn’ scheidde voortaan West- en Oost-Europa. Voor 

België betekende dit, net zoals voor alle andere West-Europese landen, dat de banden met het andere 

blok zo goed als verbroken werden. Tegenover communistische landen nam men voortaan een heel 

gereserveerde houding aan. Contacten werden tot het begin van de jaren '60 vermeden. Vanaf dan 

kwam daar met de zogenaamde Harmeldoctrine geleidelijk aan verandering in, al verliepen bepaalde 
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relaties nog altijd stroef. Zo zou het bijvoorbeeld tot 1972 duren vooraleer België Oost-Duitsland 

officieel erkende.
109

   

 

 

3.2 Het Belgisch socialisme in de Koude Oorlog 

 

Het ontstaan van de Koude Oorlog en de bijbehorende economische en militaire blokvorming 

bracht het socialistische kamp enigszins in een lastig parket. Nochtans waren de omstandigheden aan 

het begin van het bipolaire conflict eerder gunstig. Veel conservatieve politici hadden net als een deel 

van het koningshuis gecollaboreerd met de bezetter en aldus kwamen de conservatieve partijen vaak 

met een verzwakte reputatie uit de Tweede Wereldoorlog. Daartegenover stond een versterkte linkse 

beweging die een deel van de bevrijding van België had opgeëist. Links had het fascisme overwonnen 

en dat moest zich vertalen in een optimistisch streven naar meer invloed in de Belgische samenleving. 

De socialistische beweging was er zelfs toe geneigd de banden met het internationalisme weer nauwer 

toe te halen. Verschillende vooraanstaande socialistische denkers streefden naar een groots 

internationaal verbond dat tot doel had wereldoorlogen te voorkomen. Zo werden verscheidene 

pogingen gedaan om de Socialistische Internationale weer op te starten, een Internationale die tot doel 

had een bemiddelingsrol te spelen tussen Oost en West. Vrede werd een van de voornaamste 

programmapunten van dit opzet. Iedere vorm van conflict moest voortaan verbannen worden.  

Maar de socialisten werden al vrij snel getemperd in hun optimisme. De opkomende spanningen 

tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie deden hun toenaderingspoging tussen Oost en West al 

snel de das om. De hoop op een vredige socialistische samenleving vervaagde en ruimde plaats voor 

een ongewild dilemma.   

 

Het grootste probleem in het socialistische kamp was het voorkomen van te veel  uiteenlopende 

meningen. Men had geenszins een eendrachtige opvatting over wat er na de Tweede Wereldoorlog met 

de internationale samenleving, en dan specifiek met België, moest gebeuren. Het socialisme leek 

verdeeld. Zo was er bijvoorbeeld Henri Rolin, een vooraanstaande vooroorlogse socialist die bij de 

oprichting van de Verenigde Naties een belangrijke rol had gespeeld. Hij streefde naar een grote 

internationale samenwerking tussen alle landen en kantte zich zowel tegen de bipolaire blokvorming 

als tegen de Europese integratie. Een andere socialist, Piet Vermeylen, was in tegenstelling tot Rolin 

dan weer een voorstander van een sterk Europa, als buffer tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-

Unie. Het moest uitmonden in een Europa als onmisbaar bindteken tussen het voorbijgestreefde 

liberalisme van kapitalistisch Amerika en het autoritaire collectivisme van communistisch Rusland. De 
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ideeën van Rolin brachten in 1948 zelfs een organisatie op de been, genaamd ‘Mouvement pour les 

Etats-Unis socialistes d’Europe’ met Raymond Rifflet als voorzitter.
110

  

 

De opvattingen van zowel Vermeylen als Rolin bleken uiteindelijk te utopisch. Een verenigde 

wereld of een verenigd Europa leek net zo min haalbaar als dat andere socialistische streefdoel, 

namelijk vrede. Veel realistischer was de houding van vooraanstaande socialistische politici zoals 

Paul-Henri Spaak en Achille Van Acker. Zij waren van bij het begin van hun terugkeer uit 

ballingschap voorstander van een pro-Atlantische koers. Sterk beïnvloed door de gelijkaardige 

houding van de Britse Labourpartij hadden zij een positief beeld van het Amerikaanse kapitalisme 

gekregen. Men beschouwde de Verenigde Staten als een land van hoge lonen en een koopkrachtige 

arbeidersklasse, en men zag in dat hun hulp onontbeerlijk zou zijn voor de heropbouw van West-

Europa.  

Omgekeerd konden ook de Amerikanen de hulp van de Belgische socialisten gebruiken. De 

Amerikaanse beleidsmakers beschouwden de Belgische Socialistische Partij (BSP) zonder meer als de 

beste garantie voor een stabiel en loyaal België. Hier waren twee redenen voor. Eerst en vooral was ze 

de grootste partij, die net als de geallieerden een afkeer had van de autoritaire koning Leopold III. In 

de Koningskwestie verdedigde men dus dezelfde belangen. Ten tweede kon de partij uitgespeeld 

worden als buffer tegen de stevige opmars van de communisten. Het socialisme was immers de 

efficiëntste rivaal om het communisme stemmen uit de arbeidersklasse af te snoepen. Op die manier 

leken Spaak en Van Acker in de ogen van de Amerikanen de betrouwbaarste leiders om een instabiel 

land als België aan zich te binden.
111

  

 

De BSP werd aldus gestimuleerd om een Atlantisch bondgenootschap aan te gaan. Het Atlantisme 

moest de veiligheid van Europa waarborgen alsook de heropbouw van het continent mogelijk maken. 

Dit Europese Atlantisme beantwoordde ongetwijfeld aan het politieke klimaat dat in die jaren in 

België heerste. Het leverde de socialisten een noodzakelijke steun in hun politieke strijd met de 

communisten. Immers, ook al stamden beide partijen af van dezelfde ideologie en maakten zij de 

eerste jaren na de oorlog deel uit van een regering van nationale eenheid die tot doel had de 

heropbouw van het land te bewerkstelligen, toch was de rivaliteit tussen beide partijen te groot. 

Daarvoor was hun kiezerspubliek te gelijkaardig. De Koude Oorlogproblematiek gaf deze rivaliteit een 

nieuw elan en dat maakte het de BSP mogelijk zich nog meer te distantiëren van haar communistische 

concurrent. Uiteindelijk bleek de gehechtheid van de Belgische communistische partij aan haar grote 

Russische broer, de nieuwe westerse vijand, nefast voor de socialisten hun grootste vijand. De 

socialisten pakten hun rode ‘broeders’ hard aan. De befaamde speech ‘Nous avons peur’ van Paul-
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Henri Spaak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is daar het beste bewijs van. 

Spaak verwoordde toen zeer overtuigend de algemene gemoedstoestand van angst van de bevolking 

van West-Europa. Hiervoor stelde hij in zeer pathetische woorden de communisten verantwoordelijk. 

De socialisten werden zo in eerste instantie vurige voorvechters van een groeiend anticommunisme in 

West-Europa en België.
112

 Dit liet hen bovendien toe hun sociale beginselen te integreren in de 

kapitalistische democratie. Dit leidde tot het zogenaamde liberaal corporatisme, waarbij de 

kapitalistische staat socialistisch ingekleed werd. Hiermee werd de grootste voorwaarde vervuld: de 

plaatsing van een Fordistisch systeem begin de jaren '50. Zodoende kroonde de BSP zichzelf tot de 

eerste grote winnaar van de Koude Oorlog.  

 

De ‘Atlantische’ oriëntatie was uiteindelijk niet voor elke socialist de juiste uitweg uit de Koude 

Oorlog. Velen voelden zich met de opkomst van de bipolaire blokvorming enigszins ingesloten. Er 

moest een keuze gemaakt worden tussen West en Oost. En dat was een keuze die zij helemaal niet 

wilden of konden maken.  

Want enerzijds hadden zij op politiek vlak een sterke affiniteit met de democratie als gedachte en 

systeem. Daarom moest dus voor het Westen gekozen worden. Anderzijds stond dit Westen voor een 

kapitalistische vrijemarkteconomie, een gezworen vijand van het socialisme. Omgekeerd gold dit ook 

voor het Oosten. Enerzijds waren de socialisten voorstander van een sterke staat, in een controlerende 

en sturende rol, iets wat het Oostblok overheerste. Anderzijds ging de opvatting van een sturende staat 

hen iets te ver, waardoor de Oost-Europese maatschappijen een dictatoriaal tintje kregen. Dat paste 

dan weer helemaal niet bij de socialisten en hun democratische opvattingen over de staat.   

De socialisten werden uiteindelijk, bij gebrek aan een derde alternatief, met tegenzin in de 

kapitalistische hoek geduwd. Men werd wat Piet Crêve noemt ‘een koele minnaar van het 

Atlantisme’.
113

  

 

 

3.3 Het Belgische communisme in de Koude Oorlog 

 

De communisten in België hadden al altijd te maken gehad met tegenkantingen. Hun principes, hun 

standpunten en hun ideologie werden reeds jarenlang afgekeurd door het volledige politieke 

establishment. Het interbellum werd zo gekenmerkt door een algemeen Belgisch anticommunisme, al 

kreeg de ideologie, naarmate rechts met het fascisme extremer werd, toch meer en meer aanhangers. 

Met de Tweede Wereldoorlog veranderde alles definitief. Het communisme zag door het agressieve 

optreden van extreem rechts de kans om zich te profileren als een uitgesproken voorvechter van de 
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vrijheid. Extreem links ging tijdens de Tweede Wereldoorlog iedereen voor in de strijd. Dat verwekte 

heel wat aanzien. De populariteit van de ideologische strekking nam toe.  

Op buitenlands vlak was er het Rode Leger, dat onder leiding van Stalin bijna geheel Europa ging 

bevrijden. Op binnenlands gebied waren er de communistische verzetsstrijders, die opgehemeld 

werden voor hun behoorlijke bijdrage aan de ondergrondse strijd tegen de Duitse bezetter. De 

communisten kregen de status van vurigste bestrijders van het Europese fascisme. Van deze status 

werd na de oorlog dan ook gretig gebruikgemaakt. 

Het gevolg was een wijdverspreid fenomeen over heel West-Europa: communisten die door hun 

grote populariteit overal grote sprongen maakten bij de eerstvolgende verkiezingen. Ook in België was 

dit het geval, al was hier geenszins sprake van een rode vloedgolf zoals die in Frankrijk en Italië. De 

partij haalde 12,6 % van de stemmen en 23 zetels.
114

 Dat bleek voor de Kommunistische Partij van 

België (KPB) genoeg om in 1946 tot de eenheidsregering van de socialist Achille Van Acker toe te 

treden. Die regering had tot doel eensgezind het land weder op te bouwen, maar was toch vooral 

gericht tegen de katholieken en hun eis om koning Leopold III zijn autoritaire macht terug te geven.  

 

Net als hun rode socialistische broeders kwamen de communisten dus versterkt uit de Tweede 

Wereldoorlog en werden zij nauw betrokken bij de heropbouw van de Belgische staat. Op politiek 

gebied streefden zij naar een eerder gematigde op de Volksstrategie geïnspireerde politiek. Daardoor 

trachtten zij niet alleen aanvaardbaar te zijn voor de arbeiders, maar ook voor de kleine boeren en de 

middenstanders.
115

 De hoofdvijand was niet langer het kapitalistische systeem als dusdanig. Voortaan 

kwam het gevaar van de trusts, met name de holdings en de grote bedrijven. Vaak kregen deze 

bedrijven het etiket opgekleefd van fascistische monsters, die zonder slag of stoot de oorlog overleefd 

hadden en hun arbeiders bleven uitbuiten.  

De communisten vonden dat de tijd nog niet rijp was voor een heuse socialistische omwenteling en 

daarom stelden zij zich heel sober op. Ze waren er blij om dat zij eindelijk betrokken werden bij het 

beleid van de staat. Maar de eenheidsregering bleek geen lang leven beschoren. De andere politieke 

groeperingen in België kregen opnieuw argwaan tegenover de extreem linkse ideologie. Het 

vertrouwen raakte zoek, onenigheid stak de kop op. Daar had de Koude Oorlog ongetwijfeld een 

belangrijk aandeel in.  

  

De communistische antipathie ontstond al vrij snel, net na de Tweede Wereldoorlog. De onmacht 

van de grote mogendheden om tot politieke -voornamelijk territoriale - oplossingen te komen en 

daarbij het groeiende wantrouwen tegenover de Sovjet-Unie waren een eerste aanzet. De 

daaropvolgende communistische machtsgrepen in Oost-Europa en de eenzijdige berichtgeving 

daarover bevestigden dit alleen maar. Het communisme was voortaan gevaarlijk. Een derde factor was 
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dat de Verenigde Staten België, zoals eerder gezegd, in de armen sloten. De socialistische 

regeringsleiders voerden een overtuigde transatlantische politiek en dat was een politiek waarin het 

communisme geen plaats had.  

Daarop beslisten de communisten in maart 1947 dan maar zelf om niet langer deel uit te maken van 

het Belgische beleid. De partij stapte uit de regering, daar zij niet eens was met de verhoging van de 

steenkoolprijs. Elke beleidsbeslissing die de eenheidsregering nam, bleek volgens de communisten 

steeds weer de rechten van de arbeiders aan te tasten. De communistische partij wou dan ook niet 

langer haar eigen ideologie blijven verloochenen. Dit betekende mogelijkerwijs een verlies van 

aanhangers. De partij vond zichzelf niet langer geloofwaardig in de regering. Voortaan werd beslist 

om als oppositiepartij harde sociale acties te voeren. Zo werden betogingen en stakingen 

georganiseerd om de belangen van de grote achterban in het Waalse industrieapparaat te verdedigen. 

 

Ongeacht de beslissing van de KPB om uit de regering te stappen, stond het algemeen vast dat de 

rol van de communisten bij de heropbouw van het Belgische staatsapparaat was uitgespeeld. De 

Belgische economie had in 1947 als enige haar vooroorlogse peil terug bereikt. De basis voor de take-

off van de keynesiaanse economie en de invoering van het ‘sociaal overlegmodel’ was hiermee gelegd. 

Hiervoor waren de communisten deels verantwoordelijk. De stijging van de productie en het 

heropstarten van de arbeid via de ravitaillering werden onder meer onder hun invloed doorgevoerd. 

Een nieuwe regeringsdeelname beantwoordde dus niet langer aan een directe politieke noodzaak. Ook 

in andere Europese landen deden zich gelijkaardige ontwikkelingen voor. Het Franse PCF en het 

Italiaanse PCI verlieten in 1947 eveneens hun respectievelijke regeringen.
116

     

De ontwikkeling van een nieuw maatschappijmodel na de heropbouw creëerde een nieuwe 

uitdaging voor de communistische arbeidersbeweging. Men had nood aan een nieuwe visie met 

nieuwe stijlvormen en een grotere flexibiliteit. De loonsstijgingen en de opgevoerde productiviteit 

strookten immers met opvattingen van het historisch materialisme. Hierop was een passend antwoord 

nodig.  

Dit passend antwoord volgde ook. Aanleiding was het wegstemmen van de communistische 

‘eenheidtendens’ door het ABVV, het Algemeen Belgisch Vakverbond. Dit betekende dat de politieke 

linkerzijde van België zijn politiek van eenheid opgaf. Van samenwerking en arbeidersrepresentatie 

was niet langer sprake. De goedkeuring van het ABVV om zich volledig achter het Marshallplan te 

scharen bevestigde dit. Voortaan namen de communisten een uiterst agressieve houding aan tegenover 

het ABVV. De KPB verplaatste de noodzaak tot eenheid dan maar tot het niveau van de partij zelf. 

Niet de eenheid met de socialisten was van belang, maar ‘eenheid aan de basis’.
117
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De strategie van dergelijk kritisch sociaal protest dat de communistische beweging in België 

vooropstelde, gebeurde altijd onder het goedkeurende oog van de Sovjet-Unie. De Russen streefden 

namelijk steeds naar een sterke internationale verbondenheid met de communistische partijen in de 

wereld. Een zekere leiding of controle vanuit Moskou bleef ondanks de ontbinding van de Komintern 

in 1943 bestaan via de afdeling Buitenland van de communistische partij (de KPSU). Stalin wou op 

die manier zijn hegemonie over het wereldcommunisme structureren. In 1947 werd daartoe een heus 

informatiebureau, de Kominform, opgericht, een organisatie die over de volgzaamheid van andere 

communistische partijen moest waken. De creatie van eenvormigheid en eensgezindheid was het 

streefdoel. Het beleid van de KPB kan daarom niet los gezien worden van dat van haar grote 

communistische Sovjetbroer. En daarin ging men heel ver. Zo kreeg de partij subsidies van Moskou, 

via een indirect systeem van firma’s en banken die samenwerkten met de Russen. De commissielonen 

en winsten van die bedrijfjes werden overgeheveld naar de partij, die ze vervolgens gebruikte voor 

haar interne werking.
118

 De verbondenheid met de Sovjets mag gerust heel letterlijk genomen worden. 

De partij werd er gewoonweg leefbaar door gemaakt. 

     

Toch moeten er een aantal kanttekeningen gemaakt worden bij deze onvoorwaardelijke trouw. Het 

stalinisme kon namelijk niet bij elke communist op evenveel sympathie rekenen. Een aantal zaken 

waren hiervoor verantwoordelijk. Vooreerst waren er de Oost-Europese Volksdemocratieën die vanaf 

de oprichting van de Kominform stelselmatig evolueerden naar stalinistische éénpartijstaten. Een 

omgekeerde ontwikkeling deed zich voor in Joegoslavië waar Tito zich aan de Russische invloed wist 

te ontrekken en zijn eigen weg opging. Als laatste had je het ontstaan van de Volksrepubliek China. 

Samengevat veroorzaakte de eerste ontwikkeling bij sommige communisten ontzag en 

verontwaardiging. De twee volgende tendensen zorgden vervolgens voor een passend antwoord. Voor 

de teleurgestelde communisten ontpopten zij zich als een nieuwe inspiratiebron. Deze gebeurtenissen 

gaven uiteindelijk aanleiding tot de zogenaamde ‘crisis van het Stalinisme’. Het nationaalstalinisme 

vertoonde barsten en creëerde nationaal-communistische tegenreacties.  

Dat was ook het geval in België. Vanaf midden 1948 begon de KPB zich steeds nadrukkelijker te 

interesseren voor de activiteiten van tal van trotskistische en titoïstische militanten. Het belang van 

eenheid binnen de partij primeerde. Om die reden was er geen plaats voor afwijkende partijmeningen. 

Het volgen van één duidelijke politieke lijn was noodzakelijk; dit om een nog groter stemmenverlies 

tegen te gaan. Aldus werden militanten die beïnvloed waren door anarchistische, trotskistische en 

titoïstische opvattingen onder handen genomen en eventueel uitgesloten.
119

 Het verantwoordelijke 

orgaan hiervoor was de Commissie der Kaders. Zij had de bevoegdheid over de ‘waakzaamheid’ en 

over de selectie van de partijkaders.  
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Interne strubbelingen en nalatende volgzaamheid bleven zich echter manifesteren. Daar zorgden de 

dood van Stalin in 1953 en een derde zware verkiezingsnederlaag in 1954 voor. De partij kampte met 

inhoudelijke moeilijkheden. Partijvoorzitter, Edgard Lalmand, legde daarop een deel van de 

verantwoordelijkheid bij de basis van de partij. Dat was zeer tegen de zin van een grote groep 

militanten. Harde tegenreacties bleven niet uit. Een aantal van deze militanten waren immers lid van 

het Politiek Bureau en eisten een vervroegd congres. Er moesten en zouden hervormingen komen. Die 

kwamen er uiteindelijk ook tijdens het Elfde Congres van de KPB in december 1954. Dat congres ging 

de geschiedenis in als het Congres van Vilvoorde en zou een breekpunt betekenen voor de verdere 

toekomst van de communistische beweging.  

Cruciaal was dat er afgestapt werd van het ‘dogmatisch marxisme-leninsme’. Zo ging Edgard 

Lalmand over tot het formuleren van een openlijke zelfkritiek waarbij de personencultus aan de kaak 

werd gesteld. De oude partijleiding zou te weinig oog hebben gehad voor de ‘massa der proletariërs’ 

en was in ‘gauchistisch sektarisme’ vervallen.
120

 Om die reden werd de partijleiding afgezet en 

vervangen door een meer dynamische groep. En al snel kwamen een aantal ingrijpende veranderingen. 

Zo zorgde men voor een meer democratische partijwerking en werd er terug toenadering gezocht tot 

het ABVV. Verder werden termen als ‘dictatuur van het proletariaat’ en ‘proletarische revolutie’ aan 

de kant geschoven. De uiteindelijke gevolgen van deze drastische ontwikkelingen waren vergaand. 

Het duurde jaren vooraleer de ware betekenis van die nieuwe partijlijn tot in alle partijgelederen 

doordrong.    

 

Toch zou dit vanaf 1956 in een stroomversnelling komen. Vanaf dan maakte Sovjet-Unie met de 

destalinisatie zelf een aantal interne ontwikkelingen door. Dat had uiteraard gevolgen voor de 

internationale zusterpartijen. De Russische communistische partij was niet langer de basis, 

volgzaamheid was niet langer het streefdoel. Voortaan erkende men dat er verschillende wegen waren 

die naar het socialisme konden leiden. De daaropvolgende problemen die de Sovjet-Unie in Oost-

Europa had, en de betwisting van hun wereldhegemonie door de Chinese communisten zorgden ervoor 

dat de Belgische communisten zich vanaf de jaren '60 meer en meer gingen distantiëren van Moksou. 

De partij koos voor een nieuwe weg naar het voorbeeld van de Italianen en keurde niet langer alle 

beslissingen goed.   

   

Met het Congres van Vilvoorde en de latere beslissing om niet langer slaafs de politieke lijn van de 

Sovjets te volgen, hoopte de partij om weer een aantal aanhangers bij te winnen. De jarenlange 

onvoorwaardelijke trouw aan Rusland, de grote vijand van het Westen, had er immers voor gezorgd 

dat de communistische partij bijna geen aantrekkingskracht meer had. Ze stelde electoraal zo goed als 

niets meer voor. Een aspect dat hier ongetwijfeld aan meegeholpen heeft, was een kort, maar krachtig 
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anticommunisme aan het eind van de jaren '40 tot het midden van de jaren '50. Het bestond uit het 

systematische pesten van de partij op verschillende vlakken. De Belgische politieke partijen werden 

ertoe aangezet het communisme te bestrijden, wat niet onlogisch was, gezien men vervlochten was 

met het Amerikaanse buitenlandse en militaire beleid. Dat vertaalde zich in het weren van 

communisten uit het ABVV en uit het ambtenarenapparaat. Burgerverdedigingskorpsen werden 

georganiseerd en de communisten werden een voor een geregistreerd. Verder hanteerde men, met 

behulp van de Amerikanen, infiltratie- en observatietechnieken. Veiligheidsdiensten moesten de partij 

schaduwen en nagaan hoe gevaarlijk zij was. Het illustratiefste verhaal is teruggevonden in de 

archieven van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daaruit bleek dat in de periode tot 

maart 1947 een groot aantal dossiers werd opgesteld rond het communisme in België.
121

 Zelfs 

Amerikaanse agenten werden dus ingeschakeld om de extreemlinkse krachten in België uit te 

schakelen.   

Als laatste mag ook een andere categorie niet vergeten worden. Het gaat hierbij om de uiterst 

vijandige anticommunistische componenten van een aantal oude verzetsgroepen, het zogenaamde 

privéanticommunisme. Zij streefden naar een ‘zuiver’ België, omdat het communisme, in hun 

bewoording, ‘de koning beledigt en aldus de wet overtreedt, die tot staking oproept en zorgvuldig de 

burgeroorlog voorbereidt’.122 Hun zelfverklaarde ‘leger’ was verantwoordelijk voor intoxicaties, 

infiltraties en provocaties van de KPB. Concreet betekende dit dat zij onder meer bomaanslagen 

pleegden of ruiten van communistische boekhandels insloegen. Hun climax bereikten zij met de 

moord op de communistische partijleider Julien Lahaut.   

Op die manier heeft het Belgische anticommunisme in niet onbelangrijke mate bijgedragen tot de 

neergang van het Belgische communisme aan het eind van de jaren '50. Samen met de slaafse 

volgzaamheid van de partij tegenover de Sovjet-Unie zakte de populariteit van de ideologie tot een 

dieptepunt. Het Belgische communisme was voortaan een kleine luis in de pels van een kapitalistisch 

monster.   
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Deel 2: Het onderzoek 

 

 

 

Hoofdstuk 1:  

De conferenties van Jalta en Potsdam (1945) 
 

 

‘De vrede van heden is nog altijd een gewapende vrede. Hij is nog steeds een kwestie van macht.  

Hij moet worden: een zaak van het recht.’
123

  

Georges Hamers, Vooruit, woensdag 30 mei 1945 

 

1.1. Een historische inleiding 

 

A. Voorbeschouwing 

 

Dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie met hun tegenstrijdige ideologieën ooit wel eens recht 

tegenover elkaar zouden staan, stond al lang vast. Bijna de hele 20
ste

 eeuw werd immers gedomineerd 

door een voortdurende confrontatie tussen het kapitalisme en het socialisme. De Tweede Wereldoorlog 

en het kortstondige maar noodzakelijke bondgenootschap tegen het Nazisme was hierop een bizarre 

uitzondering, een historische paradox. Dit bondgenootschap was dan ook geen lang leven beschoren. 

Toen in 1945 de gemeenschappelijke tegenstander meedogenloos was uitgeschakeld, stond de beide 

grootmachten niets meer in de weg om aan deze natuurlijke rivaliteit een vervolg te geven.  

Op zich betekent dit dat een confrontatie tussen de twee grootmachten onvermijdelijk was; een 

echte oorzaak voor de Koude Oorlog aanduiden is overbodig. Toch zijn er een aantal momenten 

bepalend geweest die de onvermijdelijkheid van het treffen in een duidelijke stroomversnelling 

gebracht hebben. Het zijn momenten die bovendien duidelijk maakten dat het bondgenootschap tussen 

de beiden enkel kunstmatig was, gedoemd om te mislukken. De eerste twee hoofdstukken belichten 

deze momenten.  

In dit eerste hoofdstuk komt de conferentie van Jalta aan bod. Het was de bijeenkomst waarop de 

wereld meedogenloos verdeeld werd. Daarna volgt de conferentie van Potsdam. Daar werd de 

besluitloosheid van de deelnemers pijnlijk duidelijk. De verdeeldheid hield aan. In het tweede 

hoofdstuk worden vervolgens de Truman-doctrine en het Marshallplan beschreven. Dit waren twee 

belangrijke gebeurtenissen die de internationale bipolaire situatie bevestigden en naar een nieuw, 
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hoger stadium brachten. Voortaan zou een heuse Siberische winter de internationale situatie muurvast 

en ijskoud vastzetten.    

De eerste twee hoofdstukken belichten de meest doorslaggevende elementen die de Koude Oorlog 

zijn gekende vorm gaven. Dit waren de eerste inktvullingen waarmee het bipolaire verhaal 

neergeschreven is. Nochtans kan ik niet ontkennen dat een derde moment eveneens heel beslissend is 

geweest. De Koude Oorlog was namelijk ook een nucleair conflict waarbij door het bestaan van het 

atoomwapen een militaire clash tussen beiden grootmachten onmogelijk werd. De nucleaire aanvallen 

op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki begin augustus 1945 waren in die zin belangrijk als 

waarschuwing, als dreigement. De Verenigde Staten wou de Sovjet-Unie een duidelijk signaal geven, 

aantonen wie er de sterkste was. Uiteindelijk bleek het gebruik ervan niet meer dan een versnelde 

aanzet om enkele jaren later tot nucleaire status-quo te komen. De wapenwedloop was een feit.  

Het gebruik van het atoomwapen heeft bijgevolg een niet onbelangrijke bijdrage geleverd aan het 

karakter van het conflict. Het is naast de naoorlogse conferenties en het Marshallplan het derde 

element die de Koude Oorlog heeft veroorzaakt. Toch laat ik dit in mijn onderzoek achterwege. Ik heb 

dit gedaan omdat de impact van nucleaire wapens nog niet helemaal duidelijk was in die tijd. De 

atoombom was iets compleet nieuws. Vandaar dat de Amerikanen, ondanks hun hierdoor 

zelfgecreëerde militaire overwicht, deze situatie nooit uitgebuit hebben. Omgekeerd veranderde dit 

ook niets aan wereldlijke ambities van de Sovjets. Wayne Mc Williams heeft het hierbij over een 

‘political fallout'. Hij stelt dat ‘the nuclear threat, the US-possession of the atomic bomb, did not seem 

to produce any significant change in Soviet behaviour and policies anywhere’.124 In principe 

veranderde de atoombom dus niets aan de groeiende tweestrijd. Het heeft in wezen de Koude Oorlog 

niet gevormd, maar daarentegen wel een heel eigen karakter gegeven.  

 

B. De conferenties 

 

Toen de krijgskansen in de Tweede Wereldoorlog definitief gekeerd leken en het Nazi-Duitsland 

van Adolf Hitler op een onvermijdelijke nederlaag leek af te stevenen, besloten de drie grote leiders 

van het geallieerd bondgenootschap om eens samen te tafelen en te bespreken wat zij zouden gaan 

doen met de wereld in het post-Hitlertijdperk. De ‘Grote Drie’ waren ambitieus en vol vertrouwen dat 

hun samenwerkingsverband tijdens de oorlog kon leiden tot een stabiele, vredevolle wereld. In 

werkelijkheid lagen hun ambities elders. De wereld lag hen maar voor het grijpen en te verdelen. En 

dat is wat zij deden.  

Tijdens een eerste bijeenkomst, op 28 november 1943 in Teheran, zaten de drie grote leiders met 

hun hoofd voorlopig nog bij de oorlog. In een ontspannen en vriendschappelijke sfeer beloofden de 

Amerikanen en de Britten aan Stalin een landing in Noordwest-Europa om Hitler met een dubbel front 
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nog meer onder druk te zetten. Stalin van zijn kant kondigde aan dat hij Japan zou aanvallen. Over 

naoorlogse kwesties werd vooralsnog niet uitgebreid gedebatteerd. De verdeling van Duitsland en de 

kwestie Polen kwamen aan bod, maar echt diep werd er niet op ingegaan.   

De conferentie van Jalta, van 2 tot 10 februari 1945, bracht daar evenwel verandering in. Onder de 

codenaam Argonaut was de conferentie een dagenlange discussie waarin uiteindelijk in een veertiental 

punten summier het naoorlogse Europa geschetst werd.
125

 De basis voor de conferentie was reeds 

enkele maanden op voorhand vastgelegd, met een controversieel bezoek van Churchill aan Moskou in 

oktober 1944. Daar beslisten beide heren in het diepste geheim om Europa in invloedssferen af te 

bakenen. Bepaalde landen zouden dan wel onder Britse of eerder onder Russische invloed komen te 

staan. Beide heren kregen zo wat ze wilden. Op een klein papiertje werden de landen netjes in 

percentages verdeeld: negentig procent in Griekenland voor de een, negentig procent in Roemenië en 

Bulgarije voor de ander en fifty-fifty in Hongarije en Joegoslavië.
126

 De toon was meteen gezet voor 

de volgende bijeenkomst in februari op de Krim.  

De sfeer op Jalta was meteen minder hartelijk dan in Teheran; het vertrouwen tussen de drie leek 

zoek. Uiteraard werden er een aantal belangrijke doorbraken verwezenlijkt zoals een nieuwe 

Volkerenbond (de Verenigde Naties) en de Russische bijdrage aan de oorlog tegen Japan. Toch kan 

niet ontkend worden dat donkerwolken zich samenpakten boven het bondgenootschap van de ‘Grote 

Drie’. Zowel Roosevelt als Churchill keken met een groeiend wantrouwen naar Stalin die, gesteund 

door de militaire triomftocht van zijn Rode Leger, zich steeds minder leek te houden aan de gemaakte 

afspraken. Churchill mocht een dikke streep trekken over zijn papiertje met percentages aan 

invloedssferen; de verdeling van Oost-Europa leek, uitgezonderd Griekenland, immers in het voordeel 

van Stalin uit te vallen. Die verdeling in discussie stellen werd navenant een moeilijke zaak. De 

Russen hadden recht van spreken, zij hadden Oost-Europa bevrijd en stonden nu aan de deur van 

Berlijn. Al snel werden Roemenië en Bulgarije in het gelid gebracht door ze Russisch gezinde 

ministers op te dringen. Roosevelt mocht met zijn ‘Verklaring over het bevrijde Europa’, waarin 

geopperd werd om elk Europees land de vrije keuze van regeringsvorm te laten, eisen wat hij wilde, 

Stalin deed gewoon zijn zin.
127

 Dit deel van Europa was van hem. Alleen over de kwestie Polen liet hij 

zich nog van zijn goede kant zien en beloofde hij dat de Poolse regering in ballingschap mocht 

terugkeren uit Londen om er betrokken te worden bij het nieuwe bewind. Maar ook dit was niet meer 

dan een belofte die later nog voor wrevel zou zorgen.  

Overeenkomstig was dit ook het geval voor de kwesties Duitsland en Oostenrijk. Men besliste, doch 

slechts voorwaardelijk en zeer summier, dat Duitsland, zijn hoofdstad Berlijn en Oostenrijk in vier 

zones zouden bezet worden. Belangrijke punten ontbraken bij deze beslissing. Men wist nog niet hoe 
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de zones de verdeeld zouden worden, wat de herstelbetalingen van Duitsland zouden zijn, hoe het land 

heropgebouwd zou worden en wat met de uiteindelijke datum van terugtrekking.  

De ‘Grote Drie’ vertrokken bijgevolg uit Jalta zonder vertrouwen, zonder zekerheden. Dit zou 

meteen de basis zijn voor Potsdam, hun volgende afspraak. 

 

 Op 17 juli 1945, in de deelstaat Brandenburg, kwamen de drie leiders weer samen. Veel was er niet 

veranderd, althans op het eerste zicht niet. Eerst en vooral was deze bijeenkomst eigenlijk een 

voortzetting van wat in Jalta op tafel lag. Het heeft daarom geen onuitwisbare indruk achtergelaten in 

het collectief geheugen van de wereldpolitiek. Potsdam kreeg niet dat mythische status zoals Jalta, 

waar de toekomstige winnaars van de Tweede Wereldoorlog koelbloedig de wereld verdeeld hadden. 

Neen, deze conferentie kon eerder beschouwd worden als het definitieve falen van een toekomst voor 

het bondgenootschap. Het was vooral een poging om terug te komen op de genomen beslissingen van 

Jalta. Zo probeerde men Duitsland in de periode van bezetting ‘als een unieke economische eenheid’ 

te behandelen, terwijl er voordien gehamerd werd op een duidelijke decentralisatie.
128

 Duitsland was 

de voormalige oorlogsstoker, een vreedzame samenwerking was dus nog niet aan de orde. Potsdam 

stond voor tegenstrijdigheden, maar ook een voortzetting van de gekende besluitloosheid. Over Polen 

werd geen beslissing bereikt, net als over de herstelbetalingen van Duitsland. 

 Potsdam was dan weer verschillend van Jalta in die zin dat het decor en de spelers anders waren. 

Vooreerst ging het om andere hoofdrolspelers. De Verenigde Staten moesten na de dood van 

Roosevelt immers op zoek naar een nieuwe Amerikaanse president. Men koos Harry S. Truman, 

voormalig vice-president, om de Amerikaanse honneurs waar te nemen. In Groot-Brittannië lag de 

situatie anders. Daar verloor Winston Churchill, tijdens de conferentie, de parlementsverkiezingen. Hij 

moest plaats ruimen voor Clement Attlee, een socialist. Beide heren waren nieuw op politieke toneel 

en dat maakte dat zij veel minder vertrouwd waren met zowel de internationale situatie als met de 

onberekenbaarheid van Stalin. Naast nieuwe hoofdrolspelers ging het ook om de plaats en het tijdstip. 

De bijeenkomst vond namelijk plaats net na de oorlog, en dit op een symbolische plaats, in dat deel 

van het verwoeste Duitsland dat veroverd was door de Sovjet-Unie. De overwinnaars waren bekend, 

de gebieden heroverd en voorlopig bezet. De aanwezigheid van troepen op die plaats was een niet te 

onderschatten factor. Als laatste, en misschien wel het belangrijkste, had Truman een wel heel 

opmerkelijke mededeling voor Stalin. Hij waarschuwde de generalissimus voor een nieuw krachtig 

wapen dat weldra aan de oosterse horizon, in de vorm van een grote paddestoel, zou verschijnen. De 

mededeling kon beschouwd worden als het eerste nucleaire dreigement. De atoombom wierp zo een 

donkere schaduw en zou volgens de Amerikaanse historicus Daniel Yergin op de conferentie 

‘dramatische wijzingen in de Amerikaanse doelstellingen voor de conferentie tot gevolg hebben’.
129
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Uiteraard brachten deze factoren geen kentering in de verzuurde relaties tussen de grootmachten. 

Integendeel, Potsdam bevestigde het schisma dat ontstaan was tussen Oost en West. Voor de 

Verenigde Staten en Groot-Brittannië maakte het van de Sovjet-Unie een spelbreker in de plaats van 

een bondgenoot. De Russen waren immers zelfverzekerd en speelden in hun overwinningsroes graag 

een politiek spel. ‘Adolf Hitler, onze gemeenschappelijke vijand, was verdwenen, de oorlog om de 

hegemonie in Europa kon beginnen’, zei Stalin.
130

  

Aan het eind van de conferentie, op 3 augustus 1945,  beslisten de drie om hun ‘nauwe’ 

betrekkingen te blijven onderhouden door van tijd tot tijd een Raad van Ministers van Buitenlandse 

Zaken te organiseren. Met een bijkomende vertegenwoordiging van Frankrijk en China bestond hun 

opdracht bestond erin de beslissingen van Jalta en Potsdam zoveel mogelijk op te volgen en uit te 

voeren. Tevens werd gepoogd vredesverdragen te sluiten met de vijf voormalige bondgenoten van 

Duitsland. De raad faalde volledig en stierf uiteindelijk een stille dood. Daarvoor hadden de 

ideologische tegenstellingen zich al teveel gemanifesteerd. De bipolariteit was een feit; de eerste 

krachtmetingen tussen de twee blokken dienden zich aan.  

 

 

1.2. Analyse van Vooruit 

 

A. De conferentie van Jalta 

 

Vooruit begon op 7 februari voor het eerst te berichten. Dit gebeurde, toch heel opmerkelijk, een 

vijftal dagen na het begin van de conferentie.
131

 De reden was dat de conferentie in het geheim 

doorging. De oorlog was immers nog niet voorbij en daardoor bestond een groot risico op aanslagen. 

Maar de geheimhouding bleek niet absoluut en het nieuws kwam -enkele dagen te laat weliswaar- de 

redactie binnensijpelen omdat Reuters uit Turkse kringen van de conferentie vernomen had. De 

doorgesijpelde informatie was wel buitengewoon karig. In korte bewoordingen werd eenvoudig 

aangegeven dat de ‘Drie Groten’ waren samengekomen. Ook had de redactie van de ‘Daily Telegraph’ 

vernomen dat Frankrijk spoedig zou meespelen in de heropbouw van Europa. Hierbij zag men een 

belangrijke rol weggelegd voor generaal De Gaulle. Meer feiten vielen er uit het artikel niet af te 

leiden. Ook de daaropvolgende dagen was dit het geval.    

Op woensdag 14 februari kwam daar enigszins verandering in.Een vrij groot artikel met een 

algemeen verslag van de Jalta-conferentie sierde de voorpagina van de Vooruit.
132

 De krant had van de 

bijeenkomst hoofdpaginanieuws gemaakt en dat vertaalde zich in een uitgebreide opsomming -in 

punten- van de belangrijkste beslissingen. ‘Een plan om Duitsland den genadeslag toe te brengen’  
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was hierbij de meest opvallende uitschieter.
133

 Na een lange periode van leed en afzien snakte men 

naar niets anders dan een finale en definitieve vrede. Met deze conferentie zat dit er eindelijk aan te 

komen. Vervolgens werden aan het eind van het artikel nog enkele bijzonderheden toegevoegd, zoals 

de vermelding dat een zeshonderdtal experts en technici de bevelhebbers van de drie mogendheden 

vergezelden. Kennelijk maakte dit omvangrijke gezelschap indruk, aangezien de ondertitel van het 

artikel dit onderstreepte. Het gaf de bijeenkomst een behoorlijk aanzien.  

  

En daarop stopte de berichtgeving rond het thema van Jalta. Al bij al betekent dit dat er slechts een 

geringe aandacht naar de gebeurtenis ging. Hiervoor zijn er een viertal redenen op te geven. Eerst en 

vooral bleek de conferentie geheim waardoor de nieuwsgegevens niet alleen te laat binnensijpelden 

maar bovendien vrij onbeduidend waren. De tweede reden die gegeven kan worden is dat Vooruit 

vanaf 30 januari op een kleiner formaat ging drukken, waardoor zeer weinig plaats was voor 

buitenlandse berichtgeving. De belangrijkste binnenlandse gebeurtenissen kregen voorrang. Vooruit 

koos er dan ook voor, en dit is dan de derde reden, om zich uitdrukkelijk toe te spitsen op de 

regeringsbesprekingen. De politieke instabiliteit en de daarbij horende verantwoordelijkheid van 

socialisten om die situatie om te buigen, primeerden en waren voor de lezers veel interessanter. Een 

vierde en laatste reden kan gevonden worden in het feit dat de impact van de conferentie op de 

toekomstige naoorlogse situatie nog niet voldoende duidelijk was. Daarvoor waren de grootmachten 

nog te karig met commentaar.  

 

In de nasleep van de conferentie kwam daar verandering in. De daaropvolgende maanden, meer 

bepaald vanaf april, bereikten een aantal berichten de redactie van de krant, die een ander licht lieten 

schijnen op de gemaakte afspraken in Jalta. Opinieschrijver Georges Hamers stelde zich in zijn rubriek 

‘Buitenlandse kroniek’ dan ook de vraag of het vredesvraagstuk niet ingewikkelder was dan dat de 

grootmachten lieten uitschijnen.
134

 Hierbij baseerde hij zich op een uitspraak van de Amerikaanse 

president Roosevelt op 8 april.  

Die beweerde namelijk dat ‘een overwinning, die er niet toe zou dienen OM DEN OVERVLOED TE 

SCHEPPEN en de macht te handhaven, die wij tijdens den oorlog ontwikkeld hebben, zou een ijdele 

overwinning zijn.’
135

 

Hamers concludeerde hieruit dat een tweetal aspecten in Jalta over het hoofd gezien waren, twee 

aspecten die de orde in de wereld opnieuw konden verstoren. Hij kenmerkte ze als ‘wrijvingen’. Het 

eerste aspect of ‘wrijving’ was het sociaal-economische, namelijk de kapitalistische belangen of 

ongelijke regelingen omtrent de productie of verdeling. Het tweede was de ideologische ‘wrijving’, 

ofwel de reactionaire, behoudsgezinde of vooruitstrevende opvattingen van linkse of rechtse 
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ideologieën.
136

 Beide ‘wrijvingen’ werden door de verdeling van Europa in invloedssferen niet 

opgelost. De kans dat zij zich zouden voordoen, was dus heel reëel volgens Hamers. Een staatkundige 

oplossing zoals het bepalen van grenzen of het verdelen van bezettingszones was niet genoeg. Dit riep 

paradoxale toestanden in het leven.   

In een tweede opiniestuk de dag erna ging Hamers voort op hetzelfde elan. Landen werden door de 

verdeling in invloedsferen ingelijfd bij een grootmacht. Dit deed hem denken aan het aloude 

imperialisme: 

 

‘(...) wat kunnen wij inmiddels uit dit alles leeren? Dat de Engelschen naar de oude vredesrecepten 

van 1815 of 1918 de orde willen HERSTELLEN zonder meer, in plaats van te trachten zoo snel 

mogelijk een BETERE orde te vestigen? Dat de communisten er zich niet aan storen en een 

opportunistische strategie voeren om met behulp van gelijk wie zich als ‘nationale’ partijen te kunnen 

opwerpen. Moet ons zulks ontgoochelen of ons voor de toekomst doen wanhopen?’
137

 

 

In dit stukje tekst richt Georges Hamers zich rechtstreeks tot de lezer. Hij neemt een dominante 

positie in die sterk doet denken aan die van een leerkracht. Zijn leerling, de lezer, krijgt namelijk een 

onderwijskundige vraag voorgeschoteld: ‘wat hebben we geleerd?’ De keuze voor het woord ‘leren’ 

legt de relatie tussen de schrijver (producent) en de lezer (subject) bloot. De producent heeft de 

controle. Hij veronderstelt de kennis te hebben. Die kennis wendt hij vervolgens aan om als een 

volleerde politieke activist de ogen van de lezer te openen. Dat wordt duidelijk in het tweevoudige 

antwoord dat daarop volgt. Het maakt meteen duidelijk waarom de auteur voor de stilistische optie van 

een vraagstelling gekozen heeft. Hij wil de lezer namelijk iets bijbrengen. In een vorm van een 

recapitulatie, zoals die ook in het onderwijs voorkomt, wordt op een doeltreffende wijze duidelijk 

gemaakt dat voor de internationale situatie een sombere toekomst is weggelegd. De vorm waarin die 

boodschap verpakt zit, versterkt aldus de mogelijke impact bij de lezer.  

In het tweevoudige antwoord sluipt meteen ook het bipolaire discours binnen. Met het eerste 

antwoord verwijst de auteur immers naar het Westen, dit keer vertegenwoordigd door Groot-

Brittannië. De stijlvorm waarin dit gebeurt is een ietwat verwarrende retorische vraag. De vraag 

bestaat namelijk uit twee tegenstrijdige componenten. Het zijn twee tegenstellingen die de auteur in 

hoofdletters heeft neergepend zodat de kern van de boodschap beklemtoond kan worden. Het woord 

‘herstellen’ heeft hierbij een negatieve connotatie omdat het verwijst naar de mislukte vredesverdragen 

van Wenen en Versailles. Daartegenover staat de ‘betere orde’, een meer algemene verwijzing naar 

een nieuwe, meer stabiele internationale situatie. Bij het tweede antwoord heeft de auteur het over dat 

andere ideologische kamp, namelijk het communistische Oosten. Deze keer gaat het niet om een 

retorische vraag, maar om een zin met twee componenten. Het eerste is een duidelijke negatie en 
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verwijst naar het voorgaande antwoord. Het is een presuppositie die duidelijk moet maken dat de 

communisten de ‘negatieve’ intenties van de Engelsen, en in het algemeen van het gehele Westen, 

goedkeuren. Het tweede deel van de zin handelt vervolgens expliciet over datgene wat de 

communisten zelf van plan zijn. Wat opvalt zijn de woorden ‘met behulp van gelijk wie’. Waar 

Hamers hiermee impliciet naar verwijst is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk doelt hij op het feit 

dat het voor de Russen om het even  is welke lokale politici zij op de troon plaatsen in Oost-Europa. 

Het tussen aanhalingstekens geplaatste ‘nationale’ versterkt deze stelling. Ook dit is een impliciete 

verwijzing, dit keer naar de vorming van satellietstaten.  

Uiteindelijk beëindigt de opinieschrijver zijn boodschap met een nieuwe retorische vraag. Of de 

gestelde situatie hem nu ontgoochelt of doet wanhopen is van geen belang. Wat vaststaat is dat de 

toekomst er allesbehalve rooskleurig uitziet. Het gebruik van het werkwoord ‘moeten’ onderstreept 

dit. Het geeft de vraag een zekere gelatenheid mee.        

  

De analyse geeft aldus aan dat er voor Georges Hamers niets leek te veranderen. De wereld zou zich 

terug wentelen in zijn aloude imperialistische traditie waarbij sociaal-economische en ideologische 

wrijvingen voor een constante dreiging zorgen. Beide wrijvingen waren al meermaals de oorzaak 

geweest voor conflicten, ja zelfs wereldoorlogen. De besprekingen van de ‘Grote Drie’ leken opnieuw 

een stap in die richting. 

Maar er was ook opnieuw hoop. De conferentie van San Fransisco stond voor de deur en dat leek 

voor Hamers een nieuwe kans om de voorlopige staatkundige regelingen een stevige basis te geven. 

Anders gezegd, er moest nu maar eens rekening gehouden worden met sociaal-economische en 

ideologische aspecten. Daarop riep Hamers op om een beroep te doen op de hulp van de socialisten. 

Het was immers aan hen om een brug te vormen tussen de meest prangende problemen, namelijk de 

samenwerking tussen het kapitalisme en het communisme, tussen rijk en arm. 

   

Het slot van het opiniestuk leek bijgevolg op een ware propagandaoproep. Het was aan de 

socialisten om een compromis te zoeken tussen de nakende bipolariteit van Oost en West. Hamers zag 

een nieuwe ideologische twist aankomen en deed zich met deze oproep een beroep op de plicht van 

iedere socialist om toenadering en vrede te zorgen. 

 

B. De conferentie van Potsdam 

 

Over de conferentie van Potsdam verschenen er heel wat meer berichten. De capitulatie van Nazi-

Duitsland was op dat moment een feit, Europa leek klaar voor een nieuw hoofdstuk. En dat zou en 

moest geschreven worden in Potsdam. De wrijvingen tussen de ‘Grote Drie’ leken in Vooruit alweer 

vergeten. Deze hadden plaatsgemaakt voor optimisme en hoop.  
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Vanaf 17 juli verscheen er een dagelijks verslag van wat zoal besproken werd. De artikels waren in 

het algemeen vrij groot en vaak gestoffeerd met beeldmateriaal. In het artikel van 18 juli zat 

bijvoorbeeld een foto van het slot in Potsdam waar de conferentie gehouden werd.
138

 Twee dagen later 

volgde een afbeelding van Churchill en Truman die elkaar hartelijk de handen schudden.
139

 De 

afbeeldingen moesten het naoorlogse optimisme weergeven, het was een onderdeel van een groots 

opgezet propagandaspel waaruit moest blijken dat gezondere tijden voor de deur stonden. Bovendien 

werden de gesprekken in de grootste geheimhouding achter gesloten deuren gevoerd. De Britse 

journalisten vervloekten dit, er was namelijk bitter weinig te verslaan.
140

 Op die manier vervaagden de 

problemen achter de schermen. Optimisme bleef de bovenhand hebben.  

Op woensdag 25 juli was er volgens Vooruit zelfs een heuse Potsdamsensatie.
141

 Het ging hierbij 

om een gerucht verspreid door de Amerikaanse radio waarin beweerd werd dat de Sovjet-Unie een 

ophefmakend gebaar had gesteld met betrekking tot de oorlog tegen Japan. De Russen hadden Japan 

een ultimatum gesteld en zouden weldra een Aziatisch front openen. Daarenboven zouden zij beloofd 

hebben een einde te maken aan alle fascistische regimes in Europa, onder meer dat van Spanje.  

Enkele dagen later werd Vooruit nog optimistischer. De Engelse socialisten hadden de verkiezingen 

gewonnen.‘Engeland roept het socialisme aan het bewind’, riep het dagblad uit.
142

 Dit had volgens 

hen niet alleen positieve gevolgen voor de Engelse samenleving maar ook voor de buitenlandse 

politiek. De relatie met de Sovjets zou nu ongetwijfeld verbeteren. Vooruit hield vast aan het geloof in 

het socialisme als onbetwiste bruggenbouwer tussen Oost en West. Het uitgesproken bewijs daarvan 

was de editie van 4 augustus. ‘Het socialisme, levendiger dan ooit’, titelde een artikel.
 143

 Men zag het 

ontstaan van een heus socialistisch front in Europa, waarbij het voortaan de socialistische Britten 

waren die voorop moesten staan in de strijd om de vrede. 

In het eindverslag van de conferentie van Potsdam uit zelfde kranteneditie werd dit nog maar eens 

onderstreept. Dat artikel bevatte naast een samenvatting over de genomen beslissingen met de rol van 

Groot-Brittannië verder een opmerkelijke foto van Stalin, ‘die eerbiedig de Britse eregarde 

begroette’.
144

 De ogen van het socialistisch dagblad bleven bijgevolg op de Britten gericht. Zij 

moesten een heus vredesfront leiden. Het was Vooruits hoop op een stabiele toekomst.   

  

 

1.3. Analyse van de Rode Vaan 

 

A. De conferentie van Jalta 
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De strikte geheimhouding rond de conferentie van Jalta speelde de Rode Vaan parten. Het dagblad 

berichtte zo goed als niets over de gebeurtenis. Niettemin kwam op donderdag 8 februari een eerste 

bericht. Het was een korte verklaring waarin verteld werd dat ‘kameraad’ Stalin zijn twee geallieerde 

bondgenoten op de Krim had uitgenodigd om te bespreken hoe zij het zogenaamde ‘Hitlerisme’ 

zouden kunnen uitroeien.
145

 Op een heel strijdvaardige toon werd er geopperd dat de ‘Drie Groten’ 

alles in het werk zouden stellen voor de vrede. Men had hoop op een betere toekomst. Anderzijds 

stond het artikel ook bol van eenzijdige kritische uitlatingen aan het adres van Nazi-Duitsland. Men 

had het over ‘de volledige verplettering van het hitlerisme’ en ‘de likwidatie van het aller gruwelijkste 

fascisme’.
146

  

Diezelfde bewoordingen kwamen terug in de editie van 14 februari, wanneer een algemeen verslag 

van de conferentie gepubliceerd werd.
147

 Opnieuw werd doorgegaan op de gruwelijkheid van het 

fascisme en de noodzaak om de ideologie uit te roeien. Verder sierde een enorme tevredenheid het 

artikel. De zogenaamde ‘democratische krachten’, zoals De Rode Vaan de grootmachten noemde, 

waren het eens over de noodzaak om de wereld een duurzame stabiliteit en vrede te verzekeren. 

Uiteraard werd het communisme hiervoor aangestipt als de uitgesproken ideologie die hiervoor zou 

pleiten. De rol van de Sovjet-Unie was ontegensprekelijk dat van voortrekker,  ‘één van de voorposten 

van de demokratie die de meeste vooruitstrevende idealen schraagt’.
148

  Dergelijke lovende citaten 

domineerden en maakten van het artikel een heel voorspelbaar propagandaspel.  

 

Tijdens de post-Jalta dagen viel er op het vlak van de berichtgeving in de Rode Vaan niet veel 

verandering op te merken. Het vertrouwen in de gemaakte beslissingen van de ‘Grote Drie’ hield 

moedig staande, ook al was er stilaan overal kritiek te horen. Vooral tegen de Sovjet-Unie trok de niet-

communistische pers hard van leer. Men verweet Stalin bijvoorbeeld inmenging in de Poolse politiek. 

Wanneer dergelijke verwijten ter ore van de redactie kwamen, beet De Rode Vaan van zich af. Het 

dagblad trok dan zelf in de aanval, dit in de vorm van een snedig opiniestuk.
149

 Daarin viel te lezen dat 

een aantal landen -dewelke is een raadsel- spionnen zouden gebruiken in Polen die de bevolking 

zouden aanzetten tot het saboteren van het nieuwe democratische regime. Diezelfde landen zouden 

bovendien ‘fascistisch’ gezinde regimes steunen en aanvalsbasissen tegen de Sovjet-Unie opgericht 

hebben.  

De Rode Vaan creëerde met andere woorden zijn eigen versie van de groeiende bipolariteit. Kritiek 

op Moskou was ongegrond. Zij stuurden niet aan op een politiek van invloedssferen, maar op het 

verspreiden van de democratie, de ‘Oosterse demokratie’, zoals het dagblad onderstreepte. Dit was een 
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andere democratie dan de zogenaamde Westerse, anders in die zin dat De Rode Vaan ze kenmerkte als 

de ‘ware demokratie’, een samenleving ontdaan van het fascisme.
150

 In de plaats van dit te erkennen, 

stelde het dagblad, ondernam het Westen sabotageacties die niet anders tot doel hadden dan 

blokvorming. 

 

B. De Conferentie van Potsdam 

 

Het communistisch dagblad begon over Potsdam verslag uit te brengen na het einde van de 

conferentie. Op die dag, 3 augustus, waren meteen twee artikels te bezichtigen. In een eerste artikel 

werd kortweg het relaas van de conferentie weergegeven, voorzien van de mededeling dat het in alle 

vriendschap was afgesloten.
151

 Ook hier viel dus, net zoals in Vooruit, enige vorm van optimisme te 

bespeuren. Een tweede artikel, vervat in de rubriek ‘Internationaal overzicht’, was iets minder 

optimistisch. De ‘Grote trusts’ hadden namelijk een akkoord tussen de drie grootmachten proberen te 

belemmeren. Zij zouden hevig geijverd hebben voor een Westers blok, dit terwijl het Duitse vraagstuk 

terzijde bleef liggen. De grootste toenmalige vijand van het communisme, de zogenaamde trusts, 

probeerden, aldus het dagblad, betrokken te geraken bij de besprekingen. Dit paste in een algemene 

ideologische tactiek van De Rode Vaan die tot doel had een vijandsbeeld op te hangen. Het 

communisme was een ideologie die een voortdurende strijd nodig had en bij die strijd paste uiteraard 

een vijand. Dit waren de trusts en met behulp van een repetitieve berichtgeving moest dit onderstreept 

worden.  

Tijdens de daaropvolgende dagen kwam die herkenbare berichtgeving terug. De conferentie van 

Potsdam werd ingeschakeld in de algemene campagne die men voerde tegen de trusts. Op zaterdag 4 

augustus schreef de krant dat de trusts verloren hadden doordat de verenigde democratische krachten 

te sterk waren.
152

 De editie van maandag 6 augustus beweerde dan weer dat ‘Duitse imperialisten’ 

geprobeerd hadden contact te zoeken met oude kennissen uit Londen en Washington om daar hun 

diensten aan te bieden. De Duitser Hugenberg, een industrieel, werd als voorbeeld aangehaald. Hij zou 

een memorandum naar de geallieerde militaire overheid gestuurd hebben. Industriëlen als Hugenberg 

waren nochtans niet te vertrouwen daar zij Hitler aan de macht zouden geholpen hebben. Nu brachten 

zij de Westerse trusts in verleiding, ook de Belgische. ‘De Belgische trusts zijn zeer bedrijvig, om van 

ons land een springplank der internationale reaktie te maken’, maakte men zijn lezers duidelijk.
153

   

 

Potsdam werd door De Rode Vaan aangegrepen om aan de hand van een zwartwitte berichtgeving 

twee zaken duidelijk te maken. Enerzijds had de democratie, met de Sovjet-Unie als vaandeldrager, 
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zege gevierd, de basis voor een stabiele toekomst was gelegd. Anderzijds dook, na het fascisme, een 

nieuwe vijand op, namelijk de trusts. Veelvuldig hanteerde het dagblad hiervoor simplificaties en 

generalisaties. Potsdam stond gelijk aan ‘de overwinning van het demokratische front’, de trusts 

behoorden dan weer tot het ‘reaktionaire front’ en waren ‘de reaktionaire krachten van het 

Westersche blok’.  De vrede werd, aldus De Rode Vaan, constant onder druk gezet. Het einde van de 

communistische strijd was hierdoor nog niet in zicht. Ze woedde nog in volle hevigheid en werd in 

intensiteit vergroot doordat het communisme zich sterk voelde. Alle gebeurtenissen en feiten werden 

zo voortdurend ingepast in het verhaal van de klassenstrijd, ook Potsdam. Door de naoorlogse 

besprekingen te linken met de bezittende klasse (lees: trusts), bleef de ideologische basisstrijd van de 

communisten zich manifesteren. De communistische pers hield zijn lezers voortdurend attent, maakte 

hen bewust en hield hen in het gelid.  

 

 

1.4. Besluit 

 

Over de berichtgeving van de Vlaamse linkse pers kunnen in dit eerste hoofdstuk een aantal 

opmerkingen gemaakt worden. Vooreerst valt het op dat de aandacht van de pers verschilde 

naargelang de conferentie. De conferentie van Jalta werd door beide kranten slechts in twee artikels 

beschreven. Voor dit kleine kwantitatieve aantal zijn er een aantal verklaringen. Er was de grote 

geheimhouding van de bijeenkomst waardoor slechts weinig journalisten de gebeurtenis konden 

verslaan. Daarnaast had België in die periode te maken met een acute papierschaarste. Kranten 

verschenen in kleinere formaten, of zelfs helemaal niet. Daardoor werd de klemtoon gelegd op de 

meest aantrekkelijke berichtgeving, namelijk het belangrijke binnenlandse nieuws. Dit gold zowel 

voor Vooruit als De Rode Vaan.  

Tijdens de nasleep van de conferentie, toen de impact van de gebiedsdeling op Jalta zichtbaarder 

werd, vergrootte de belangstelling. De binnenlandse problemen rond de regeringsvorming waren 

bovendien grotendeels van de baan en dat maakte dat er meer ruimte vrijkwam voor buitenlands 

nieuws. Meer bepaald voor en na de conferentie van San Francisco was er steeds meer over Jalta te 

lezen. De verschillen tussen Oost en West werden voor het eerst zichtbaar. In Vooruit vertaalde zich 

dat in ongerustheid. De nakende vrede leek voor hen een broze vrede te worden. De Rode Vaan 

daarentegen had meer aandacht voor de groeiende kritiek op de Sovjet-Unie. Zij beschouwden de 

blokvorming als nonsens, als een poging van het Westen om de Russen in een slecht daglicht te 

stellen.  

De kritiek en de twijfels vervaagden vervolgens wanneer in mei de definitieve overwinning op de 

Duitsers behaald werd. In de linkse kranten vertaalde dit zich een grote zucht van opluchting; de 

extreemrechtse krachten waren verslagen, vrede had nu de bovenhand. Dat ongebreideld optimisme 

was terug te vinden in de daaropvolgende artikels over Potsdam. Tegelijkertijd werd de belangstelling 
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veel groter. De ogen van de hele wereld waren op de onderhandelingstafel van de ‘Grote Drie’ gericht. 

Qua symboliek kon Potsdam dus tellen. In Vooruit verschenen er vanaf het begin van de conferentie 

dagelijks artikels, bij De Rode Vaan pas aan het eind. De meeste van hen waren hoofdartikels; ze 

pronkten bovenaan op het dagblad en waren voorzien van grote veelzeggende titels, ondertitels en 

vaak ook beeldmateriaal. De bronnen waren verschillend. Vooruit ging het verhaal halen bij Reuter, 

AFP, de ‘Daily Mirror’ en de ‘Pravda’. De Rode Vaan hield het bij ‘Pravda’, Tass, ‘Daily Herald’, 

‘Front National’ en de ‘Times’. Het grote arsenaal aan bronnen moest samen met het rijk gestoffeerde 

fotomateriaal aantonen hoe belangrijk de conferentie voor de naoorlogse vrede was. Dit onderstreepte 

de symboliek van de conferentie. Op het vlak van de inhoud was het nieuws dan ook heel eenvormig. 

Dezelfde nieuwsfeiten waren in beide kranten te vinden, al voegde De Rode Vaan daar een kritisch 

noot aan toe. Hun strijdvaardige propagandacampagne tegen de trusts werd immers aan Potsdam 

gelinkt. 

 

Naast de gelijkaardige kwantitatieve belangstelling van de beide kranten valt ook op dat de inhoud 

van de artikels enigszins gelijkaardig was. Uiteraard valt dit te verklaren doordat men afhankelijk was 

van de eenzijdige berichtgeving van de wereldnieuwsagentschappen. De drie mogendheden lieten op 

de conferenties naar de buitenwereld toe vriendschap en eensgezindheid uitschijnen. Dat soort hoopvol 

nieuws paste in die tijden aan het eind van de oorlog. Toch werden door beide kranten ook andere 

accenten gelegd, dit in functie van hun ideologie. Vooruit zag tijdens naoorlogse periode een 

bijzondere rol weggelegd voor het socialisme, dit om het communisme en het kapitalisme samen te 

brengen. Het socialisme was de beste garantie voor een stabiele toekomst van vrede en geweldloosheid 

en met een socialistische regering in Groot-Brittannië aan het bewind ging dit ongetwijfeld de goede 

kant op. De Rode Vaan greep de conferenties dan weer aan om op een meer strijdvaardigere toon het 

belang van het communisme te onderstrepen. Met het veelvuldig gebruik van zwartwit bewoordingen, 

generalisaties en simplificaties probeerde het dagblad zijn lezers te overtuigen dat het communisme de 

enige pleitbezorger was en zou zijn voor een toekomstig democratisch Europa. Vrede was grotendeels 

dankzij de Sovjet-Unie bereikt en daar konden zelfs de ‘kapitalistische trusts’ niets meer aan 

veranderen.  

De strijdvaardigheid waarmee volhard werd, toonde aan dat De Rode Vaan geloof hechtte aan een 

grotere politieke rol voor het communisme, ook in eigen land. De KPB werd betrokken bij het 

binnenlands beleid, de Franse en Italiaanse zusterpartijen groeiden naar een ongekende populariteit, de 

Sovjet-Unie had half Europa bevrijd,… . Europa ontdeed zich van het fascistisch juk en kleurde rood.  

Er werd dan ook vanuit communistische hoek geprobeerd om toenadering te zoeken met de 

socialisten. Het linkse front moest zich verenigen. Dit beweerde ook Stalin. Alle communistische 

partijen in Europa werden opgeroepen om zich gematigd op te stellen, het parlementaire spel mee te 
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spelen en samen te werken met de burgerlijke partijen. Op die manier konden de akkoorden van beide 

conferenties veilig gesteld worden.
154

 Uit een opiniestuk van Jean Terfve bleek dit: 

 

‘Wij strijden voor de eenheid der arbeiders, voor de gemeenschappelijke aktie der socialisten en 

kommunisten, niet omdat dit strookt met eender welk buitenlands belang, maar omdat het in het 

belang der arbeiders is, omdat het de wezenlijke waarborg is van de overwinning onzer demokratie op 

de reaktionnaire krachten in ons land. Daarom voeren de Kommunisten onvermoeibaar de politiek 

van de aktieve eenheid, van de eenheid op binnenlandsch zoowel als op internationaal gebied.’
155

 

 

Dit typediscours is heel eigen aan datgene waarvoor het communisme staat. Het eerste werkwoord 

van de uiteenzetting zegt het zelf. Men roept op om te ‘strijden’. De extreemlinkse ideologie vertrekt 

namelijk steeds vanuit dezelfde opvatting: de klassenstrijd en de uitbuiting van het proletariaat door de 

bezittende klasse. De notie ‘conflict’ staat dus centraal in hun discours. Of dit nu in een krant 

verschijnt of gewoonweg verkondigd wordt op een politieke meeting maakt helemaal geen verschil. 

Deze woorden hadden daarom net zo goed op een politiek pamflet kunnen staan. De essentie blijft in 

wezen hetzelfde. Activisme is hierbij een sleutelbegrip. De woorden ‘strijd’, ‘eenheid’, 

‘gemeenschappelijke aktie’ en ‘de overwinning onzer demokratie’ zijn allen stereotiepe begrippen die 

wel in elk communistische discours terugkomen.   

De boodschap is aldus een oproep, gericht tot al diegenen die het linkse gedachtegoed koesteren. 

Die ‘wij’ slaat op de politieke linkerzijde van ons land. Zowel de communisten als de socialisten 

moeten zich aangesproken voelen. In het discours wordt hier aldus een welbepaalde identiteit 

beklemtoond. Het is de kern van de boodschap: links moet zich verenigen. Ook dit streefdoel is eigen 

aan het communisme. Men wil namelijk de vereniging van de gehele linkerzijde, en dit in de vorm van 

een heus front. De reden waarom een dergelijk front moet gevormd worden, geeft de opinieschrijver 

duidelijk aan. Beiden zetten zich namelijk in voor de arbeiders. Die eensgezinde stelling biedt 

vervolgens de garantie, ‘de wezenlijke waarborg’ volgens de opinieschrijver, om de strijd aan te gaan 

met de ‘reactionaire krachten’. Dit laatste begrip kan men letterlijk opvatten. Het verwijst naar 

diegenen die de maatschappelijke ontwikkelingen uit het verleden willen terugdraaien. Anders gezegd 

zijn dit de vijanden van het marxistisch gedachtegoed. Daarnaast kan dit begrip ook iets abstracter 

opgevat worden. De reactionaire krachten zijn een metafoor voor al datgene wat niet links is, voor al 

wat niet strookt met ‘hun’ democratie. Het gebruik van ‘onzer’ bij democratie wijst er trouwens op dat 

de democratische opvattingen van links de enige juiste zijn.  

De opinieschrijver beëindigt uiteindelijk zijn boodschap met een actieve zin die tot doel heeft de 

oproep meer overtuigend en meer geloofwaardig te maken. Het bijvoeglijk naamwoord 

‘onvermoeibaar’ accentueert dit.   
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De reactie van de socialisten hierop was eerder flauw. Zij beschouwden de communisten nog steeds 

als de grootste concurrenten voor de verkiezingen. Men zwom immers in dezelfde electorale vijver. 

Op bestuurlijk gebied had men dan wel toenadering gezocht in de vorm van een eenheidsregering; in 

de kranten was daar niet veel van te merken. Een voortdurende kritiek vanuit socialistische hoek bleef 

aanhouden.   

Beide kranten gebruikten in de verslaggeving van beide conferenties bijgevolg veelvuldig 

propaganda. Ook al waren de eerste tekenen van bipolariteit zichtbaar en stond de Koude Oorlog voor 

de deur, met het einde van de Tweede Wereldoorlog in zicht leek er een nieuw tijdperk aan te komen 

waarbij er ruimte was voor een duidelijke ontplooiing van hun ideologieën.  
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Hoofdstuk 2: 

De Trumandoctrine en het Marshallplan (1947) 
 

 

‘Wij bevonden ons in een situatie die sedert de Oudheid niet meer was voorgekomen.  

Sinds Rome en Carthago was de wereld niet zo sterk verdeeld geweest.’ 

Dean Acheson, 1947
156

 

 

1.1. Een historisch inleiding 

 

Tijdens de maanden na Potsdam bleek alle hoop op een doorbraak uit de ellenlange impasse van 

besluitloosheid definitief verloren. De opeenvolgende bijeenkomsten van de Raad van Ministers van 

Buitenlandse Zaken in Londen, Moskou en Parijs toonden aan dat wat in Jalta beslist en in Potsdam 

bevestigd werd niet meer te veranderen was. De internationale situatie zat muurvast; met elkaar praten 

leek geen oplossingen meer te bieden. Integendeel, het praten evolueerde naar het uiten van 

ongerustheid. Er ontwikkelde zich een soort van angst. Angst doordat het invloedsblok in zijn bestaan 

bedreigd werd. De rede van Winston Churchill in Fulton op 5 maart 1946 was hiervan een uitstekend 

bewijs. Hij bombardeerde met zijn uiteenzetting over het neerdalen van een ‘IJzeren Gordijn’ niet 

alleen de Koude Oorlog tot het publieke domein, hij riep bovendien ook de bevolkingen van het 

Westen op om zich te verenigen opdat aan de bedreiging uit het Oosten zou kunnen weerstaan worden. 

Anders gezegd riep hij het Westen op de wapens op te nemen en zich klaar te houden om de Sovjet-

Unie van antwoord te dienen. Die communistische bedreiging leek reëel voor het Westen. De 

communistische coups in de Oostbloklanden hadden West-Europa schrik aangejaagd. Daarenboven 

werden ook Westerse landen door communistisch electoraal succes bedreigd. Een donkerrode gloed 

leek het Europese vasteland te overspoelen.  

In Griekenland was het rode gevaar het meest zichtbaar. Het land werd immers verscheurd door een 

burgeroorlog waarbij de door de Engelsen gesteunde marionettenregering het opnam tegen 

communistische guerrillero’s, gegroepeerde afstammelingen van verschillende verzetsgroepen. De 

strijd leek in het voordeel van de communisten beslecht te worden en wegens de onbekwaamheid van 

de Britten besloot de Amerikaanse regering de nodige stappen te nemen. Griekenland zou het startpunt 

worden van een algemene steuncampagne aan West-Europa als indamming tegen de Sovjetexpansie. 

Harry Truman noemde het ‘The turning point in American foreign policy’ en dit betekende zoveel als 

de beslissing om definitief te breken met het vooroorlogs isolationisme.
157

 De Verenigde Staten 

zouden voortaan openlijk de grootste bestrijders van het communisme worden en alle middelen, zowel 

economische als militaire, waren hiervoor gerechtvaardigd. Dit alles vervatte Truman samen in zijn 
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rede op 12 maart 1947 voor het Amerikaanse congres. Het was de afkondiging van de zogenaamde 

‘containmentdoctrine’, een eerste openlijk Amerikaanse sneer richting het Rusland van Stalin.
158

 De 

grootste nadruk legde Truman toen nog op de bedreigde regimes in zowel Griekenland als Turkije. Zij 

zouden een gevoelig grote dollarinjectie krijgen opdat binnenlandse stabiliteit kon behaald worden. In 

werkelijkheid was dit meteen de aanzet voor een grootscheeps economisch hulpprogramma en dit in 

heel Europa. De Verenigde Staten gebruikten hun economische overmacht voortaan als een heus 

politiek wapen. Met zijn doctrine had Truman een ei te broeden gelegd waaruit enkele maanden later 

een duidelijk onderbouwd plan zou tevoorschijn komen.  

 

Op 12 juni 1947 was het dan zover. In navolging van zijn Amerikaanse president gaf George 

Marshall, toen staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, voor de universiteit van Harvard een 

redevoering die de geschiedenis zou ingaan als het zogeroemde Marshallplan.
159

 Een diepgaande 

economische afhankelijkheid en een vergaande Amerikanisering van West-Europa nam hiermee 

aanvang. Tegelijkertijd kreeg de naoorlogse wederopbouw van het continent zijn meest bepalende 

impuls. De economie was gered, de welvaart kwam terug en de rode vloedgolf werd een definitieve 

halt toegeroepen. Dat was in wezen immers het doel van het Marshallplan.  

De econoom Marshall was er namelijk van overtuigd dat economisch onstabiele regimes veel 

vatbaarder waren voor extremistische en totalitaire ideologieën. Een economische input zou bijgevolg 

helpen als buffer tegen deze verleidingen. Doordat de heropbouw van West-Europa na de Tweede 

Wereldoorlog stroef verliep en verschillende staten met sterk groeiende communistische partijen 

politiek instabiel waren, leek een dergelijk scenario plausibel. De Europese democratieën werden in 

hun bestaan bedreigd door een totaal ontwrichte economie. Aldus besloot Marshall om, net zoals de 

dollarhulp aan Griekenland en Turkije enkele maanden daarvoor, ook de rest van Europa financieel bij 

te staan. Oorspronkelijk was de hulp zogezegd bedoeld voor heel Europa, inclusief de landen 

behorende tot het Sovjetinvloedssfeer. Die weigerden evenwel resoluut en beschouwden het 

verzoenende gebaar als een regelrechte inmenging in de binnenlandse aangelegenheden. De afwijzing 

van de minister van Buitenlandse Zaken Molotov leek heel logisch, gezien de gespierde 

anticommunistische taal van Truman enkele maanden geleden. Het Amerikaanse handgebaar was dan 

ook niets meer dan een huichelachtige geste waarvan het antwoord op voorhand al vastlag.  

 

Daarop werd het Marshallplan officieel omgedoopt tot ‘European Recovery Program’ (ERP) en 

kwamen de Europese landen die de uitnodiging van Marshall aanvaard hadden vanaf juli samen in 

Parijs om er de toekomstige hulp te bespreken en te coördineren. Als voorwaarde stelde Washington 

immers voor dat de hulpbehoevende landen het onderling eens zouden geraken over de verdeling van 
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de fondsen. Dit zou eerst en vooral leiden tot het ontstaan van een Comité voor Europese 

Economische Samenwerking (CEES). Een jaar later, in 1948, werd die vervolgens omgevormd tot de 

Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES). Een eerste vorm van Europese 

integratie was hiermee een feit.
160

   

In wezen ging de hulp om een uitgebreide financiële injectie van grofweg dertien miljard dollar en 

dit verspreid over een periode van vierenhalf jaar. De geldstroom nam drie verschillende vormen aan: 

5% bestond uit rechtstreekse schenkingen, 10% uit goedkope leningen en het overige uit hulp 

toegekend in de vorm van voorwaardelijke hulp ofwel ‘conditional aid’. Bij dat laatste wilden de 

Verenigde Staten het internationale betalingsverkeer en de multilaterale handel stimuleren door een 

systeem van ‘trekkingsrechten’ te creëren. Eenvoudigweg betekende dit dat er krediet verleend werd 

aan de financiering van handelsdeficits.
161

 

 

Het uiteindelijke resultaat van het Marshallplan was dat het vertrouwen bij de Europese bevolking 

in een stabiele naoorlogse ontwikkeling hersteld werd. De interne handel werd geliberaliseerd en de 

Europese economie kreeg de broodnodige stimulans in dollars om zich volmondig te herstellen. 

Bovendien gaf dit de Amerikaanse economie een ongelofelijke boost. De afzetmarkt groeide naar 

ongekende hoogten waarbij het Europese continent overspoeld werd met Amerikaanse producten en 

productiemethoden. Samengaand met een overeenkomstige culturele beïnvloeding zorgde dit voor het 

ontstaan van een diepgaande Amerikanisering.  

En wat dan gezegd van de ideologische strijd met het Communistische Oosten? Die lag definitief in 

zijn plooi. De Trumandoctrine en het Marshallplan gingen hand in hand met het ontstaan van een 

anticommunistisch gedachtegoed in West-Europa. Daarenboven bleef een reactie van de Sovjet-Unie 

niet uit. Naar het voorbeeld van de Trumandoctrine kwam er een Zdjanovdoctrine, een gelijkaardige 

woordelijke aanval gericht tot het vijandig blok. Daarop volgde in september de vorming van de 

Cominform oftewel het Informatiebureau van Communistische en Arbeiderspartijen bestaande uit zes 

communistische partijen in Centraal- en Oost-Europa en de twee grootste partijen van West-Europa, 

die van Frankrijk en Italië. Zodoende zou het Communistisch blok eenvormig en eensgezind naar 

buiten treden. Als laatste werd evenzeer maar iets later een economisch blok opgericht, namelijk de 

Comecon.  

Met het antwoord vanuit de communistische hoek werd de definitieve deling van Europa bezegeld. 

Er leek geen weg meer terug. Het besef van blokvorming was nu levendiger dan ooit. 
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1.2. Analyse van Vooruit 

 

De rede van Truman voor het Amerikaans Congres kwam er op het moment dat de ministers van 

Buitenlandse Zaken van de zogenaamde ‘Grote Vier’ in Moskou nog maar eens poging ondernamen 

om uit de naoorlogse politieke impasse te geraken. Vooral over Duitsland bestonden er nog grote 

onduidelijkheden, de verdeling van het land in vier bezettingszones was immers niet definitief. 

Vooruit had net als alle andere persbladen een niet ongeringe aandacht voor deze conferentie. Maar 

die aandacht vervaagde op 12 maart 1947, wanneer Truman aan het woord kwam.  

De dag daarna verscheen de eerste berichtgeving; de impact was meteen voelbaar. Vooruit betitelde 

de speech als: ‘Belangrijk boodschap van Truman aan het congres. Onmiddellijke en vastberaden 

actie geëischt voor hulp aan Griekenland en Turkije.’
162

 De titel en ook het bijhorende artikel 

vertelden kortweg en correct waar de rede van Truman op sloeg. Griekenland en Turkije moesten 

zowel dollars als militair en burgerlijk personeel als hulp toegestuurd krijgen opdat deze landen zich 

zouden kunnen verdedigen tegen het communistisch gevaar. De hulp werd aldus Vooruit 

gelegitimeerd gezien de akkoorden van Potsdam in hun bestaan bedreigd werden. Verdere duiding was 

niet uit het artikel op te maken.  

De dag daarop, wanneer de krant over het voltrokken feit een nachtje kunnen slapen had, begon 

men enigszins zijn bedenkingen te maken. Opnieuw sierde een artikel de voorpagina van de krant en 

werd de conferentie van Moskou enigszins met een kleiner artikel minder belangrijk geacht. In de titel 

van dit artikel werd openlijk de vraag gesteld of de Amerikaanse inmenging tot een nieuwe oorlog zou 

kunnen leiden. Vooruit kreeg schrik. Ook andere uitspraken bevestigden dit:  ‘Wordt de strijd 

onvermijdelijk?’ en  ‘Waanzinnige oorlogshetze!’.
 163

 Veel viel voor Vooruit ook op te maken uit een 

bericht van Reuter als zou George Marshall de opdracht gekregen hebben om op de conferentie Stalin 

ervan te overtuigen dat elke vorm van infiltratiepolitiek in de ‘vrije’ landen zou gedwarsboomd 

worden. Daarnaast liet de socialistische krant zich ook leiden door een uitspraak uit ‘The Daily 

Mirror’ die beweerde dat dit de meest anticommunistische verklaring van de Verenigde Staten was 

sedert de Russische Revolutie van 1917. De toon voor de verdere berichtgeving was meteen gezet. 

Vooruit zag de internationale situatie steeds somberder in. 

 

Vervolgens was het de beurt aan George Hamers om zijn bedenkingen over de speech van Truman 

te maken. Dit deed hij in een tweetal opiniestukken kort na elkaar. Met mooi metaforisch taalgebruik 

uitte Hamers volmondig zijn ongerustheid over de gedane uitspraken. Hierbij koesterde hij de 

bedenking of de dollarhulp wel zou helpen tegen de communistische opmars in beide landen. De 

opinieschrijver zag veleer deze dollarbarrière als ‘een gouden pantsering gericht tegen het ijzeren 
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scherm’.
164

 Het was volgens Hamers een ernstige provocatie aan het adres van de communisten die 

bovendien tegelijkertijd het socialisme in Groot-Brittannië deed verslappen en de Amerikaanse 

invloed op Europa zou verstevigen.   

 

‘De VS hebben daarbij de tussenformule van de leen- en pachtwetsteun over het hoofd gerezen om 

meer direct hun invloed in Europa te kunnen doen gelden en om desnoods onrechtstreeks het 

socialisme van Engeland te doen verzuipen in een stroom van dollars, in een wervelkolk van 

economische acoorden en dooreenbruisschende captialistische belangen.’
165

 

 

Dit snedig discours van Georges Hamers bezit een groot aantal metaforen. Het is daarom een 

metaforisch discours. De kern van het betoog is ‘de leen- en pachtwetsteun’. Met deze metafoor wordt 

verwezen naar het Marshallplan. Het is een plan dat volgens de opinieschrijver doet denken aan het 

eeuwenoud landbouwsysteem waarbij agrarische gronden in gebruik werden gegeven aan de pachter. 

De Verenigde Staten zijn hierbij de grondbezitter, de financiële steun is het stuk land in bruikleen, 

terwijl Europa de pachter is. De verwijzing naar dit systeem is overduidelijk als kritiek bedoeld. Het 

maakt immers duidelijk dat het Marshallplan bestaat uit hulp in de vorm van een lening waarover 

Europa geen controle heeft. Het wordt slechts ‘in bruikleen’ gegeven.  

Hamers geeft vervolgens twee redenen aan waarom de Amerikanen dergelijke financiële steun 

aanbieden. De eerste reden is de belangrijkste en valt op door het bijwoord ‘direct’ en de werkwoorden 

‘kunnen doen gelden’. De combinatie van deze actieve werkwoorden met een woord dat verwijst naar 

de nabije toekomst zorgt voor een grotere impact. Waarschijnlijkheid maakt plaats voor zekerheid. Dat 

kan niet gezegd worden van de tweede reden. Daar zorgt het woordje ‘desnoods’ voor. Toch wijst het 

op een bestaande mogelijkheid. Hier verschijnt een nieuwe metafoor: ‘verzuipen in een stroom van 

dollars en in een wervelkolk van economische accoorden’. Dit refereert wederom naar het 

Marshallplan. Het betekent dat de Amerikaanse financiële hulp voor de nieuwe socialistische regering 

in Engeland fataal kan zijn. De zogenaamde beloofde hulp aan Europa ziet men eerder als een 

economische uitbuiting. Het Amerikaans kapitalisme is niet de grote vriend van het socialisme; 

vandaar het grote wantrouwen.   

Hamers beschouwt hiermee de Trumandoctrine niet alleen als een aanval op het communisme, maar 

ook  als een aanval op het Europese socialisme. De doctrine bedreigt het socialistische plan om zich 

onafhankelijk en neutraal op te stellen tussen de beide grootmachten. Hamers lijkt hierbij de conclusie 

te maken dat aan de ideologische tweedeling niets meer te verhelpen valt, zelfs niet met het socialisme 

als tussenpersoon. Zijn opiniestuk sluit dan ook af met de woorden: 

 

                                                 
164

 Hamers G., Truman’s boodschap aan het congres. Brutale confrontatie van twee wereldmachten, Vooruit, 

14.03.1947, p.3 
165

 Hamers G., art.cit, 14.03.1947 



 85 

‘(…) aldus geraken de ware democraten meer en meer in de knel tusschen twee machten die het 

woord ‘vrijheid’ tot een bespotting maken. Tusschen twee dictaturen: die van Wallstreet en die van 

Moscou.’
166

 

 

Ook dit afsluitend deel wordt gedomineerd door metaforen. Vooral de benaming ‘ware democraten’ 

valt op. Dit is een metafoor voor al diegenen die achter de enige echte democratie staan, namelijk deze 

van de socialisten. De ‘ware democratie’ is eigen aan elk socialistisch discours. Eén van de  

belangrijkste onderdelen van hun democratie is de vrijheid. Dat verschijnt iets verderop in het 

discours, dit keer om metaforisch te beklemtonen dat dit recht bedreigd wordt door de bipolaire strijd 

tussen Oost en West. Het wordt beschreven als een ‘bespotting’, alsof men lijkt te lachen met het 

belangrijke democratische recht. Deze sterke metaforische applicatie zorgt voor een verstoord beeld. 

De opinieschrijver probeert  immers de bipolaire machtstrijd te linken aan democratische principes die 

bedreigd zouden worden. Men zegt het zelfs letterlijk: men wordt bedreigd door ‘twee dictaturen’. 

Hierbij dient ‘Wallstreet’ als metafoor voor het Amerikaans kapitalisme. ‘Moskou’ refereert dan weer 

naar de communistische Sovjet-Unie.    

De bipolaire strijd wordt aldus opnieuw geïntegreerd in een nieuw opiniestuk in het blad Vooruit. 

Dat de krant zich hierdoor bedreigd voelt, wordt doeltreffend duidelijk gemaakt door de woordkeuze 

en de vele metaforen. Metaforen zorgen immers voor vereenvoudigingen en vertekeningen . Zij 

reduceren een enorme hoeveelheid aan informatie tot de kern van de zaak. En dat is hun vaststelling 

dat binnen de tweedeling van de wereld geen bepalende rol voor het socialisme is weggelegd.  

 

De toon in het opiniestuk de dag erna bleef hetzelfde. Opnieuw werd aangehaald dat de rede de 

internationale situatie enkel maar deed verslechteren. Deze keer beklemtoonde de schrijver bovendien 

in verschillende bewoordingen dat de Verenigde Naties ‘minder slagkrachtig en krachtdadig’ zouden 

worden, vooral over de besprekingen rond de atoomenergie.
167

 Als toemaatje liet Hamers in het 

opiniestuk zich ook enkele keren kritisch opmerken over de politieke situatie in de Verenigde Staten. 

Politieke onvrijheid kwam immers niet alleen in de Sovjet-Unie voor, ook Washington bezondigde 

zich hieraan. Reden was de arrestatie van Eisler, leider van de communistische beweging in de VS. 

Dat deze vorm van vrijheid er absoluut niet was, kon Hamers niet genoeg benadrukken. 

De onheilspellende toon die George Hamers had gezet, bleef overeind tijdens de nasleep van de 

bekendmaking van de doctrine. Er kwamen reacties vanuit beide invloedssferen en de doctrine werd 

besproken en goedgekeurd. Opmerkelijk was dat de krant in de feesteditie van 1 mei zijn lezers attent 

maakte op de vele onheilspellende berichten van de Amerikaanse persagentschappen.
168

 Vooruit was 

zich bewust van de veelvuldige Amerikaanse propaganda en probeerde de internationale spanning op 
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een feestelijke dag als 1 mei enigszins te temperen. Tegelijkertijd werd opnieuw een oproep gedaan 

om als socialistische predikers van de vrede ‘de oorlogsstokers van antwoord te dienen’ en met een 

eengemaakt Europa een einde te maken aan de onmogelijke keuze tussen links en rechts. Dat was 

opnieuw strijdvaardige ideologische taal.   

 

Die taal zou op 12 juni 1947, wanneer de rede van Marshall rond de wereld verspreid werd, 

geleidelijk anders gaan klinken. Het Marshallplan werd in Vooruit op een totaal andere manier 

onthaald dan de doctrine van Truman de maanden daarvoor. Marshall verpakte zijn plan immers als 

broodnodig om de Europese economie terug in gang te draaien. En daar had Vooruit wel oren naar, 

vooreerst enigszins vertwijfeld maar daarna toch volmondig jaknikkend. ‘Een uitweg voor de 

verarmde en uitgeputte landen van ons continent mogelijk’, titelde men.
169

 Het initiatief van de 

Amerikaanse econoom werd aanzien als een plan tot verzoening, niet de zoveelste stap naar 

blokvorming. Daarop werd de weigering van de Russen om niet deel te nemen wegens een te grote 

binnenlandse inmenging heel kritisch onthaald. Opinieschrijver Georges Hamers begreep hierbij niet 

waarom zij dit bestempelden als ‘vreemde inmgening’. Dit betekende dat de Sovjet-Unie niet van plan 

was om zijn ‘vazalstaten’ los te laten. Nochtans deden zij dit beter wel, aldus Hamers. ‘Want Rusland 

heeft niet veel te bieden’.
 170

 De afwijzing van dit voorstel was bijgevolg een onbegrijpelijke daad, een 

daad die de internationale situatie er niet beter op maakte. Integendeel, volgens de opinieschrijver was 

dit voor het Westen de duidelijkste aanleiding om zelf een blok te vormen. De Sovjet-Unie maakte 

immers voor het eerst zelf duidelijk dat zij de aan hun gebonden landen niet wilden lossen. Een 

Westerse blokvorming werd bijgevolg als verplicht beschouwd. Wel werd hierbij door Hamers de 

sceptische eindopmerking gemaakt dat op die manier West-Europa in ‘een imperialistisch vaarwel’ 

werd gedreven.
 171

 En wat moesten de socialisten hiermee aanvangen? 

Maar dit standpunt werd niet door alle schrijvers van de krant gedeeld. Enkele dagen later 

fulmineerde Auguste De Block in de politieke tribune bovenaan de krant dat het Marshallplan niet als 

een gevaar van Amerikaanse inmenging mocht gezien worden, zolang een ‘verenigd’ Europa het plan 

aanvaardde. De Block zag het plan als ‘een overwinning voor degenen die streven naar eerlijke en 

oprechte verstandhouding met Rusland’.
172

 Dit standpunt lag zodoende in dezelfde lijn als de 

transatlantische politiek van de socialistische ministers. Vooral de Amerikaanse voorwaarde voor 

nauwere Europese samenwerking was voor de krant van belang om oprecht in het plan te geloven. Dit 

hield hun opvatting van een verenigd socialistisch Europa staande. Bovendien kon op die manier een 

halt toegeroepen worden aan de economische crisis.  
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De socialistische krant leek zich stilaan te gaan neerleggen bij de tweedeling van Europa tussen een 

kapitalistisch Westen en een communistisch Oosten. Daarop moest een keuze gemaakt worden; men 

moest kleur bekennen. Die keuze werd onbetwistbaar in het najaar, wanneer de Sovjet-Unie het 

Marshallplan beantwoordde met de oprichting van de Kominform. Gepaard gaande met de geboorte 

van deze organisatie ontstond een golf van communistische kritiek op het socialisme in West-Europa. 

Voor George Hamers was de keuze nu meer dan duidelijk. Hij betitelde zijn nieuwe opiniestuk: ‘Dank 

aan een vijand, die zijn masker afwierp’.
173

 Twee zaken schokten hem hierbij. Eerst en vooral de 

simplistische aanvaarding dat de wereld in twee kampen verdeeld was en ten tweede de 

oorlogsverklaring aan het socialisme. Vooral dat laatste kwam voor Hamers hard aan:  

 

‘(…) nooit hebben wij opgehouden met het kapitalisme te bevechten. Hoe bitter lieten wij ons hier 

niet uit over de VS en over de schijnheiligheid ener democratie, die zich vaak ‘Westers’ noemt, om te 

doen vergeten dat ze feitelijk louter formeel en liberalistisch is! Dat er nu nog een vijand te meer 

opduikt, valt enkel maar te betreuren.’ 

 

Met dit opiniestuk wil George Hamers de communistische uitlatingen van repliek dienen. Hij doet 

dit vanuit het ‘wij’-standpunt en spreekt voor alle socialisten. Zodoende nestelt Hamers zich in de rol 

van een politieke verantwoordelijke. Hij is de spreekbuis van zijn partij.  

De opinieschrijver refereert naar een voorgaand feit: de communistische kritiek op het Europees 

socialisme. Die kritiek weerlegt hij vervolgens met één duidelijk antwoord. Dat antwoord is een 

presuppositie. De strijd tegen het kapitalisme is een vaststaand gegeven binnen het socialistisch 

discours. Daar mag niet over getwijfeld worden, zelfs al voeren de socialisten een Transatlantische 

politiek. Hamers beklemtoont dit vervolgens met een retorische vraag bestaande uit een duidelijke 

negatie. Dit is een bijzondere vorm van presuppositie waarbij de inhoud als bewijs moet dienen voor 

de voorgaande repliek. Vooral de woordkeuze is hierbij opvallend. Hij noemt de Amerikaanse 

democratie ‘schijnheilig’ -dus niet betrouwbaar- daar zij probeert te verdoezelen dat ze ‘formeel en 

liberalistisch’ is. En dat is niet de ‘ware’ democratie. Neen, de ‘ware’ democratie is datgene waar het 

socialisme voor staat.  

Afsluiten doet de opinieschrijver met een zin die opnieuw impliciete informatie bezit. Het woord 

‘vijand’ verwijst met name naar de communisten die met hun woordelijke kritiek alle sympathie bij 

dagblad Vooruit verloren hebben. Een verenigd links front lijkt voortaan niet meer mogelijk. En dat is 

volgens het opiniestuk de schuld van de communisten.  
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1.3. Analyse van de Rode Vaan 

 

Het communistisch blad De Rode Vaan opende zijn berichtgeving over de speech van Truman 

kortweg met bewoordingen dat dit een nieuwe brutale zet van het Amerikaanse imperialisme was.
174

 

Dit benadrukte meteen de strijdvaardige stemming die het dagblad nog steeds beheerste. Al werd een 

heel andere klemtoon gelegd dan tijdens de maanden na Jalta en Potsdam. Toen was enigszins een 

gematigde toon merkbaar en werd met een maandenlange propagandacampagne vooral gefocust op de 

trusts. Zij waren dé bedreiging voor de wereldvrede. In 1947 kwam daar verandering in. De trusts 

hadden plaatsgemaakt voor de Verenigde Staten als vijand nummer één.  

De dollarhulp aan Griekenland en Turkije bewoog De Rode Vaan tot het maken van twee 

vergelijkingen, vergelijkingen die de komende maanden veelvuldig herhaald zouden worden. Eerst en 

vooral deed de uitdagende rede van Truman de krant herinneren aan gelijkaardige oorlogstaal, van ene 

Adolf Hitler.  

 

 ‘Ook hij maskeerde zijn onverzadelijken machtshonger achter het mom van het zogezegd 

communistisch gevaar en hij voelde zich in zijn dreiging sterk omdat hij bouwde op een machtig leger, 

evenals Truman thans zijn overmoed baseert op de atoombom.’
175

  

 

De opinieschrijver speelt met deze vergelijking graag in op de emoties van de lezer. Men kiest voor 

een heel gevoelig thema: de Tweede Wereldoorlog. Dit conflict neemt een speciale plaats in het 

collectief geheugen van de communistische lezer en is daarom uiterst provocerend. Op die manier mist 

het discours zijn overtuigingskracht niet. Door Harry S. Truman af te schilderen als de nieuwe Adolf 

Hitler probeert men één ding duidelijk te maken: de Amerikaanse president is een wereldleider van het 

ergste soort.  

Er zijn twee gelijkenissen die deze provocerende vergelijking meer geloofwaardigheid moeten 

geven. Eerst en vooral heb je de expansiedrang, verwoord als ‘machtshonger’. Die zou door beiden 

gecamoufleerd worden door een onterechte vingerwijzing richting het communistische gevaar. Dat 

gevaar is voor de krant uiteraard onbestaande. Het werkwoord ‘maskeren’ doet hierbij uitstekend 

dienst als metafoor. Het brengt meer emotie. Daarnaast heb je ook een tweede vergelijking. De 

militaire sterkte van beide leiders wordt als gelijk beschouwd. De één had een machtig leger, terwijl de 

ander vandaag over een atoombom beschikt.  

Als laatste is ook de woordkeuze opvallend. Woorden als ‘onverzadelijken machtshonger’, 

‘gevaar’, ‘dreiging’, ‘machtig’ en ‘overmoed’ doen denken aan oorlogstaal. Ze zorgen voor een zekere 

emotie en provocatie. De notie ‘conflict’ staat opnieuw centraal in het communistisch discours. Voor 
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de journalisten van de communistische krant is taal aldus een middel om zijn lezers en sympathisanten 

te wijzen op een eeuwig durende strijd. 

    

De dagen die volgden werd de Trumandoctrine nog aan een tweede vergelijking onderworpen. De 

doctrine zou de aloude imperialistische tradities van Groot-Brittannië en Frankrijk bevestigen en 

bovendien een nieuw elan geven. Hiermee beoogde men vooral zijn lezers te wijzen op het feit dat 

Griekenland nog steeds ‘gekoloniseerd’ was. De Griekse regering was niet meer dan een 

marionettenkorps van het imperialistische Engeland en dit werd door de rede van Truman bevestigd.
176

  

In de daaropvolgende berichtgeving hechtte De Rode Vaan zich vast aan deze standpunten. De 

Trumandoctrine werd aanzien als een oorlogsverklaring die de wereldvrede ernstig in gevaar bracht. 

Om deze oratorische aanvallen kracht bij te zetten verschenen een aantal artikels over verschillende 

reacties op de rede. Zo zou Henri Wallace, een voormalig Amerikaans staatssecretaris, laten ontvallen 

hebben dat hij de huidige politiek van de Verenigde Staten als een ernstig oorlogsgevaar 

beschouwde.
177

 Ook werden negatieve reacties van verschillende kranten, waaronder het Franse 

‘L’Humanité’ en het Engelse ‘Daily Herald’, gebundeld. Elk punt van kritiek aan het adres van de 

Amerikanen werd breed uitgesmeerd.  

 

De rede van Marshall enkele maanden later bracht geen verandering in de typeberichtgeving van de 

communistische krant. Net als de speech van zijn president werd de uiteenzetting van de Amerikaanse 

econoom beschouwd als een regelrechte oorlogsverklaring gericht tegen de zogenaamde ‘vrije 

wereld’. Verdraaiingen en gekleurde woorden waren schering en inslag. Heel treffend bijvoorbeeld 

was dat men van het persagentschap Reuter vernomen had dat Marshall tijdens zijn rede ‘in woede 

ontstak’, vooral om te weerleggen dat de Verenigde Staten imperialistisch zouden zijn.
178

 Verder stond 

te lezen in een opiniestuk van de hand van L. Saey dat het voor hem overduidelijk was waarom de 

Amerikaanse financiële hulp meer was dan zomaar hulp.  

  

‘We weten dat de Amerikaanse ‘hulp’ steeds gepaard ging met zekere voorwaarden (…) wij weten 

eveneens dat het Amerikaanse Kongres is samengesteld uit ultra-reactionnaire elementen, die 

optreden als de vertegenwoordigers van een heersende klasse, die enkel de belangen verdedigen van 

machtige monopolies. (…) hoe zal dhr. Marshall het gedaan krijgen van deze vertegenwoordigers een 

belangloze, uitsluitend economische hulp voor Europa te verkrijgen? Er zijn uitspraken en 

redevoeringen te over die twijfel meer dan billijken.’
179
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Het opiniestuk doet denken aan een wetenschappelijke of gerechtelijke bewijsvoering. Uit twee 

vastgestelde feiten wordt een duidelijke conclusie getrokken. Dat het om twee feiten gaat, ligt voor de 

opinieschrijver vast. Het werkwoord ‘weten’ duidt op zekerheid. De bevindingen worden zodoende als 

waarheid aanzien. Zij manifesteren zich daarom heel overtuigend. Ook het standpunt van waaruit de 

schrijver dit bekijkt, beklemtoont dit. Door de feiten op te sommen vanuit het ‘wij’-perspectief lijkt 

het alsof men de feiten samen heeft vastgesteld. Impliciet verwijst de journalist hiermee ook naar 

voorgaande edities van De Rode Vaan. Er zijn ongetwijfeld artikels verschenen die deze bevindingen 

aan het licht gebracht hebben. De lezer (subject) weet dus waarover de schrijver (producent) het heeft 

en overloopt samen met hem de reeds vroeger waargenomen feiten.  

Bij het eerste feit dat wordt vermeld, kan opgemaakt worden dat Amerikaanse hulp niet nieuw is 

maar al eerder heeft plaatsgevonden. Uit de directe quotaties bij het woord ‘hulp’ wordt duidelijk dat 

de opinieschrijver geen geloof hecht aan deze benaming. Bovendien zou dit steeds gepaard gegaan zijn 

met ‘zekere voorwaarden’. Dat laatste is een impliciete verwijzing, al is het niet duidelijk naar wat. De 

tweede vaststelling die men maakt handelt vervolgens over het Amerikaanse Congres. De woordkeuze 

is hierbij heel belangrijk. De vaststelling is gestoffeerd met woorden als ‘reactionair’, ‘heersende 

klassen’ en ‘monopolies’. Dat zijn stuk voor stuk benamingen die in het communistisch discours een 

negatieve bijklank hebben. Aldus maken zij duidelijk dat het Amerikaans Congres niet te vertrouwen 

is. Het zijn vijanden van het communistisch gedachtegoed.  

Uit deze twee vastgestelde feiten maakt opinieschrijver Saey een duidelijk conclusie. Die conclusie 

verwoordt hij in de vorm van een retorische vraag. Op deze wijze spreekt hij de lezer rechtstreeks aan. 

De lezer kan aldus zelf de gemaakte conclusie vaststellen. 

 

Achter de façade van financiële steun schuilde bijgevolg een dreigende overheersing van 

imperialistische kapitaalbezitters die op niets anders uitwaren dan het wegvegen van de welvaart van 

de arbeiders. Het Marshallplan betekende een totale ontmaskering van het kapitalisme als uitbuitend 

systeem. Het gebruik van dergelijke uitspraken was een mooi voorbeeld van een politieke onthulling 

zoals die voorgeschreven stond in het marxistische-leninistisch gedachtegoed. Een concrete 

gebeurtenis zoals de speech van Marshall werd zodoende in een marxistisch kleedje gestoken die van 

nut kon zijn om lezers op andere gedachten te brengen.  

Een ander voorbeeld volgde enkele dagen later in een nieuw opiniestuk. Deze keer was Jean Terfve 

aan de beurt.
180

 Ook hij verwierp de Amerikaanse kredietverlening als noodzakelijke hulp voor een 

economisch noodleidend Europa. Hij beweerde dat geen heropleving nodig was maar wel een 

afzonderlijke inspanning van elk land. Europa vormde immers geen homogeen geheel maar stond bol 

van de verscheidenheid zowel op economisch, sociaal als politiek gebied. Zodoende was een plan 

slechts mogelijk als er rekening gehouden werd met deze verschillen. Daarop concludeerde hij dat het 
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Marshallplan er was om de Amerikaanse economie uitzicht te geven op enorme winsten, dit terwijl het 

land niet ophield met anticommunistische propaganda te voeren tegen een groot deel van Europa.  

    

Vanaf 8 juli 1947 werd de anti-Amerikaanse propaganda nog verder doorgedreven. Het 

Marshallplan bleek volgens De Rode Vaan deze keer een noodplan te zijn om niet alleen de Europese 

maar eveneens de Amerikaanse economie uit het slop te helpen.
181

 Dit leidde de krant af uit uitspraken 

gegeven door de Amerikaanse staatssecretaris Clayton, die te verstaan had gegeven dat het stopzetten 

of verminderen van de buitenlandse invoer een ineenstorting van de landbouwprijzen zou teweeg 

brengen. Andere uitspraken leken dit te bevestigen. Volgens Marshall zelf werd het plan in het leven 

geroepen omdat ‘een herstel van het algemene ekonomische leven ook in ons belang zou zijn’. Paul 

Van Zeeland stelde op zijn beurt in de Belgische senaat dat de buitenlandse politiek van de Verenigde 

Staten niet alleen op idealisme en edelmoedigheid kon gebaseerd zijn. Hij fulmineerde: ‘De belangen 

der USA staan eveneens op het spel’.
 182

 Voor De Rode Vaan was dit nog maar eens het bewijs dat 

economische hulp voor Europa niet op de eerste plaats kwam, het Amerikaanse eigenbelang 

primeerde.  

En zo ging de communistische krant de hierna komende weken door met dergelijke berichtgeving. 

Hierbij werden de lezers als het ware gehersenspoeld door een constante verwijzing naar de slechte 

intenties van het Marshallplan. Accuraatheid en feitelijke objectiviteit waren niet van belang. Het 

enige wat telde was het boetseren van een negatieve houding tegenover het Westen.  

Begin oktober 1947, wanneer de Kominform in stelling werd gebracht, werd dit nog maar eens 

duidelijk. Edgard Lalmand sprak de lezers toe en trachtte opnieuw de negatieve aspecten van de 

Amerikaanse intenties toe te lichten. Volgens de krant zou het Marshallplan nog geen doeltreffend 

resultaat bereikt hebben.  

 

‘In het kamp der kapitalisten bevinden zich avonturiers die koudweg onder ogen nemen die 

mensheid in een derde wereldoorlog te storten teneinde, ten minste in de onmiddellijke toekomst, de 

economische depressie, die in staat is het kapitalistisch regime definitief aan het wankelen te brengen, 

uit te schakelen.’
183

 

 

Het kampdenken komt in dit discours letterlijk terug. Dat valt onmiddellijk af te leiden uit de 

openingswoorden. De opinieschrijver plaatst zichzelf in één kamp door te refereren naar dat andere 

kamp, namelijk dat van het kapitalistische. Er wordt aldus aan identiteitsvorming gedaan waarbij 

stereotiep taalgebruik opnieuw domineert. In het semantisch woordenveld, die dat andere kamp 

definieert, komen de begrippen ‘avonturiers’, ‘derde wereldoorlog’ en ‘economische depressie’ voor. 
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‘Avonturiers’ dient hierbij als metafoor voor de architecten van het Marshallplan. Anders gezegd zijn 

dit zowel de Amerikaanse politici als de economen of ondernemers. Het begrip ‘derde wereldoorlog’ 

wordt hieraan gekoppeld om op een veel groter doeltreffende manier te verwijzen naar de slechte 

intenties van het plan. Het Marshallplan wordt vergeleken met een nieuwe wereldoorlog. Dergelijke 

woordkeuze laat daarom ongetwijfeld een veel grotere impact na bij de lezer. Ook de toevoeging van 

het begrip ‘economische depressie’ heeft hetzelfde doel. Al komt hier eveneens het historisch 

materialisme van Marx terug. Het is een presuppositie dat duidelijk maakt dat de naoorlogse 

heropbouw tekenen van economische moeilijkheden vertoont. Iedere communist weet bijgevolg dat 

elk teken van economische zwakte het begin kan zijn van een communistische omwenteling. Om die 

reden kan het discours ook beschouwd worden als een communistisch discours. Het kampdenken 

wordt aldus geïntegreerd in de marxistisch-leninistische strijdidealen.       

   

 Opnieuw werd met deze politieke onthulling het determinerende karakter van het kapitalistisch 

systeem onthuld. De kapitalistische trein had een communistisch eindstation, een trein die enkel nog 

ontspoord kon worden door sabotage uit het Westen. Dat was in wezen de oorzaak van de 

internationale spanning. De Koude Oorlog was niet meer dan een hopeloze daad om de 

onvermijdelijkheid van het communisme als grote overwinnaar en toekomstig dominerend 

wereldheerser uit te kunnen stellen. Dat is wat De Rode Vaan probeerde duidelijk te maken. Het 

Marshallplan bood hiervoor meer dan genoeg stof om dit de accentueren.  

     

 

1.4. Besluit 

 

Vanaf 1947 werd de bipolariteit in Europa ten top gedreven; onruststokerij en spanning beheersten 

ieders gemoed en apocalyptische toekomstvisies leken plausibel, ja zelfs onvermijdelijk. Dergelijke 

opvattingen beheersten ook de communistische en socialistische pers in België. Zowel Vooruit als De 

Rode Vaan beseften dat zij op een punt gekomen waren waar geen weg terug meer was. De Koude 

Oorlog was, met de invoering van het Marshallplan en de daaropvolgende oprichting van de 

Kominform als reactie, definitief een feit.  

Dit vaststaand feit kreeg heel wat feedback in beide dagbladen. De internationale hoogspanning 

beheerste het nieuws, en dit dagelijks met breed uitgesmeerde kopartikels en langdradige 

opiniestukken. Sinds Truman in zijn speech zijn snedige anticommunistische doctrine bekendmaakte 

kreeg de buitenlandse berichtgeving een prominente plaats in beide kranten. Het zou vervolgens tot 

oktober 1947 duren vooraleer de klemtoon op de internationale situatie enigszins wegebde. Tot dan 

werd meermaals gesproken van ‘een waanzinnige oorlogshetze’.  

Het Marshallplan noopte beide dagbladen eveneens aan tot het maken van uiteenlopende 

bedenkingen en bezorgdheden. De berichtgeving was wederom verschillend : ieder blad legde zijn 
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eigen klemtonen, dit conform aan de ideologie waarvoor het stond. Vooruit kreeg bevestiging voor de 

ongerustheid die ze aan de dag hadden gelegd na de akkoorden van Jalta; de sociaal-democratische 

ideologie zat vast gekneld tussen twee politieke concepties die haar niet gunstig gelegen waren. De 

opvatting dat het socialisme een brug zou kunnen spelen tussen Oost en West werd zodoende steeds 

meer onderdrukt. De rol van neutraliteit bleek ook niet langer werkbaar wanneer de economische crisis 

steeds meer de kop opstak en economische hulp meer dan welkom was. Het Marshallplan bood een 

oplossing uit deze crisis. Vooruit koos daarom stilaan de kant van de Amerikanen, zeker wanneer de 

Russen zich van hun meest dictatoriale kant lieten zien en niet ingingen op het aanbod van financiële 

hulp maar daarentegen een officieel pact sloten met hun satellietlanden. Daarmee leek de Europese 

blokvorming definitief bezegeld. In de ogen van de socialistische krant waren het daarom uiteindelijk 

de Russen die hiervoor verantwoordelijk waren. De keuze die het socialisme volgens Vooruit moest 

maken was die, weliswaar met tegenzin, van het Amerikaans kapitalisme. 

Voor De Rode Vaan lag echter alle schuld bij de Verenigde Staten, die, sinds de rede van Truman 

met de beloofde hulp voor Griekenland en Turkije, voor het eerst duidelijk anticommunistische taal 

spraken. De communistische krant beschouwde dit als een heuse waarschuwing, sterker nog, een 

regelrechte oorlogsverklaring. ‘(…) de stroom van dollars voor verschillende landen zorgt voor de 

vorming van een veiligheidsgordel tegen het communisme’, schreef het blad.
184

 Volgens de Rode Vaan 

hadden de Amerikanen hiermee de blokvorming al bezegeld. De Kominform was hierop het 

broodnodige communistische antwoord : ‘(…) een vereniging van al de democratische krachten die de 

oorlogsintenties van de VS aan de kaak stellen’.
185

 Het Marshallplan werd daardoor niet gezien als een 

uitgestoken hand aan Europa en de Sovjet-Unie om zich economisch te kunnen herstellen. Neen, 

volgens De Rode Vaan, had dit plan andere intenties en was doodgewoon een wanhopige daad van het 

kapitalistische Amerika om zijn eigen economie te redden en het communisme een halt toe te roepen. 

Het zou slechts een kwestie van tijd zijn, zei De Rode Vaan, vooraleer de ideologie zichzelf ten gronde 

zou richten. Het plan van Marshall was daardoor niets meer dan een wanhopige en snel uitwerkende 

pijnstiller.  

 

De Trumandoctrine, het Marshallplan en de Kominform zorgden er uiteindelijk voor dat beide 

kranten, net als alle andere media, een vertekend beeld vormden over de Koude Oorlog. De 

berichtgeving steunde niet langer alleen op de realiteit, maar vaak op wat ingegeven werd door hun 

ideologische denkbeelden. Er ontstonden stereotiepe voorstellingen en paranoïde fantasieën. Het 

grootste gedeelte van de berichten die op de redactie terecht kwamen, waren daardoor reeds op 

voorhand onbetrouwbaar. Vooruit was zich daar enigszins bewust van en liet dit ook blijken aan zijn 
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lezers.
186

 Toch liet het dagblad zich ook meeslepen door de opeenvolging van anticommunistische 

berichten na de verkondiging van het Marshallplan. De zogezegde oorlogsverklaring aan de socialisten 

bij het ontstaan van de Kominform dreef hen uiteindelijk in Amerikaanse handen. In het geval van De 

Rode Vaan lag de situatie helemaal anders. Ook zij hekelden de eenzijdige berichtgeving in het 

Westen, terwijl zij zelf onbetwist uitdragers waren van dergelijke berichtgeving. Het nieuws dat de 

krant verspreidde was onbetwiste propaganda ingegeven vanuit hun marxistische-leninistische 

conceptie. Stereotiepe voorstellingen creëren was bijgevolg hun bedoeling; hun lezers moest een 

overtuiging opgelegd worden.  
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Hoofdstuk 3:  

De Koreaanse oorlog (1950-1953) 
 

 

‘De grote vraag die alle bladen zich stellen is natuurlijk: blijft het conflict beperkt tot Korea of 

bevinden wij ons aan de vooravond van een nieuwe wereldoorlog?’  

Vooruit, maandag 3 juli 1950
187

 

 

1.1. Een historische inleiding 

 

A. De aanloop 

 

Na de formele verkondiging van de Trumandoctrine in 1947 werd een langdurige periode van 

spanning en explosiviteit ingezet. De twee kampen stonden met geslepen messen tegenover elkaar 

waarbij elke verdachte beweging met een even verdachte tegenbeweging werd beantwoord. De jaren 

'40 en '50 werden beheerst door vertekende interpretaties, door verkeerde opvattingen over elkaar. De 

Amerikanen van hun kant waren ervan overtuigd dat de communistische vloedgolf over Europa en 

Azië nog niet was gaan liggen. Sociale onrust en revoluties, al dan niet gesteund door de Sovjet-Unie, 

leken voor de Verenigde Staten uiterst plausibel. De Russen daarentegen vreesden hoofdzakelijk het 

Amerikaanse monopolie op de atoombom. Deze militaire ongelijkheid speelde hen parten, zeker 

omdat het Westen steeds meer met anticommunistische verklaringen en dreigementen voor de dag 

kwam. Één van de spannendste momenten in deze periode was de blokkade van Berlijn in 1948. 

Hierbij interpreteerden de sovjets de invoering van de Duitse Mark in West-Berlijn als een frontale 

aanval op de Oost-Duitse economie. Het gevolg was een totale isolatie van het Westerse deel van de 

stad. De hele wereld hield één jaar lang zijn adem in. Toch zou het militair gezien niet tot een botsing 

komen, daarvoor was de Russische vrees voor de Amerikaanse militaire suprematie nog te groot.   

Een tweede gebeurtenis die deze explosieve periode kenmerkte, was de Koreaanse oorlog aan het 

begin van de jaren 50’. In tegenstelling tot de blokkade van Berlijn gingen de twee kampen elkaar hier 

wel openlijk te lijf. De Koude Oorlog leek voor het eerst te escaleren en bovendien te evolueren naar 

een fysieke oorlog, ja zelfs wereldoorlog. Strijd was er, onomwonden en botweg; doch werd de status 

van wereldoorlog niet bereikt. Daar zat het opdoeken van het atoommonopolie voor iets tussen. Toen 

de Sovjet-Unie in 1949 eenmaal beschikking kreeg over zijn eerste kernwapens kreeg de vrees voor 

een wederzijdse vernietiging de bovenhand. Oorlog was niet langer het beleidsinstrument bij uitstek. 

Om die reden bleven de Russen weg uit Korea en werd het communisme in Noord-Korea 
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vertegenwoordigd door een andere communistische grootmacht, evenwel nog geen kernmacht, 

namelijk China.  

Het was trouwens dat nieuwe China,dat onder het leiding van Mao Zedong in 1949 communistisch 

ingekleurd was geworden, dat mee aan de basis lag voor de geboorte van de Koreaanse oorlog. De 

communistische machtsovername in China had, samen met het ontstaan van de Duitse Democratische 

Republiek enkele dagen daarvoor, een ware schokgolf teweeg gebracht in het Westen. Steeds meer 

landen leken te bezwijken voor de verleidingen van het antikapitalistische gedachtegoed. 

Overeenkomstig kreeg het communistische machtsblok zelf steeds meer zelfvertrouwen, zeker toen in 

datzelfde jaar de Sovjet-Unie zijn eerste succesvolle testen met de atoombom volbracht. Koloniaal 

Azië werd overstelpt met linkse strijders; van overal, van Indochina tot de Filippijnen en Indonesië, 

kreeg men te maken met actieve communistische guerrilla’s.
188

   

In Korea was dit de uiteindelijke en definitieve aanleiding om een veredelde kwestie, namelijk de 

onoplosbare hereniging van het land, proberen te beëindigen. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond 

een moeilijk te ontwrichten vraagstuk betreffende de manier waarop het land moest bestuurd worden. 

Zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten hadden het land deels bevrijd en konden bijgevolg 

aanspraak maken op een invloedrijke aanwezigheid. Daarom werd net zoals in Duitsland voor een 

tussenoplossing gekozen en besloot men het op te splitsen in een noordelijk en een zuidelijk deel, 

gescheiden door de 38
ste

 breedtegraad. Later overleg om tot een definitieve oplossing te komen 

mislukte, ook daar leek een IJzeren Gordijn te zijn neergedaald. Ondertussen bevond elk gebiedsdeel 

zich op zijn beurt in een ideologische cocon gehuld en kwamen charismatische leiders ten tonele. In 

Noord-Korea stond Kim Il Soeng aan het hoofd, een overtuigde communist en relatieve nieuwkomer 

op het politieke toneel. Het zuiden van het land werd bestuurd door Syngman Rhee, alias de 

"Verschrikkelijke Grijsaard", oud voorvechter van de Koreaanse onafhankelijkheid, maar verder een 

verlicht despoot.
189

 Beide potentaten werden gesteund door enerzijds de Sovjet-Unie en anderzijds de 

Verenigde Staten. Zodoende werden beide opgesplitste gebiedsdelen al snel erkend als onafhankelijke 

staten. Voortaan was Korea opgedeeld in twee soevereine staten die elkaar vijandig gezind waren. 

Elkeen eiste daarenboven nog eens het gehele land voor zich op. 

 

B. Het begin 

 

Toen aan het eind van de jaren 40’ de overwinning van Mao in China het communisme onstuitbaar 

had gemaakt, leek voor de Noord-Koreaanse leider Kim Il Soeng de tijd rijp om met militair geweld 

zijn aanspraak op geheel Korea te realiseren. Kim richtte zich tot Stalin en probeerde de 

‘Generalissimus’ van zijn intenties te overtuigen. Begin 1950 en na een vrij lange aarzeling kon de 

Noord-Koreaan, gesteund door Mao en de Russische ambassadeur van Pyongyang, de sovjetleider 
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overtuigen en werd er groen licht gegeven om tot een algemene invasie van Zuid-Korea over te gaan. 

Wat ongetwijfeld bij de beslissing van Stalin kan meegespeeld hebben, was een –misschien 

ongelukkige- uitspraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dean Acheson, die op 

12 januari 1950 plechtig had verklaard dat de Amerikaanse verdedigingsgordel van de Aleoeten, via 

Japan en de Japanse Ryukyu-eilandengroep naar de Filippijnen liep. Zuid-Korea lag buiten die zone. 

De woorden van Acheson waren duidelijk verkeerde woorden op het verkeerde moment. Enkele 

maanden later, meer bepaald op 25 juni 1950, stak het volledige Noord-Koreaanse leger de 38
ste

 

breedtegraad over en werd het totaal verraste Zuid-Koreaanse leger volkomen overrompeld.   

 

Het duurde niet lang vooraleer op internationaal vlak gereageerd werd. Nog diezelfde dag kwam de 

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen om het agressieve optreden van de communistische 

Noord-Koreanen te bespreken. Één uiterst belangrijk lid ontbrak op deze vergadering, namelijk de 

Sovjet-Unie. De communistische reus zetelde al ettelijke malen niet meer in de Veiligheidsraad en wel 

om die reden dat China er vertegenwoordigd werd door Formosa, de Chinese regering in ballingschap 

onder leiding van Tjian K’ai-sjek, en niet door de nieuw communistische regering.
190

 Door de 

afwezigheid van de Russen en hun bijhorende mogelijkheid om een veto te stellen, werd de 

Amerikanen niets in de weg gelegd om tot een resolutie te komen die de Noord-Koreaanse inval sterk 

veroordeelde. Daarop werd twee dagen later beslist om een interventieleger te sturen en dit onder de 

vlag van de Verenigde Naties. Zo zagen de Verenigde Staten zich geruggensteund om met de 

goedkeuring van de internationale wereld hun rol als onbetwiste verdediger van de vrijheid op te 

nemen en vervolgens niet meer af te geven. In die zin werd Korea door Truman belangrijk geacht voor 

het voortbestaan van de Amerikaanse geloofs- en verdedigingsverplichtingen. Het optreden van 

Noord-Korea werd bijgevolg door de Amerikaanse president ingekleed in een algemene strategie om 

aan te tonen dat het communisme ‘het stadium van subversie achter zich heeft gelaten om over te gaan 

op de verovering van onafhankelijke staten en daarbij teruggrijpt om middelen als gewapende 

invallen en oorlog’.
191

 

De status van het communisme kreeg een deuk. Daar kon een algemene mediacampagne opgezet 

door de Chinese en Russische partijpers, waarbij de verantwoordelijkheid van de inval werd gelegd bij 

Zuid-Korea, zelfs niets aan veranderen. Korea werd een tegenslag voor links waarbij het prestige van 

de Verenigde Naties en het leiderschap van de Verenigde Staten in het Westerse kamp nog verder 

werden versterkt. 

 

 C. Het verloop 
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De Koreaanse oorlog krijgt wel eens de naam bestempeld van een vergeten oorlog te zijn. Het feit 

dat het conflict kort na een veel groter conflict plaatsvond, namelijk de Tweede Wereldoorlog, speelde 

ongetwijfeld een rol net zoals de locatie; ver weg van Europa was het kanonnengebulder met moeite te 

horen. Niettemin was de oorlog een omvangrijk treffen dat uiteindelijk bijna twee miljoen slachtoffers 

maakte.
192

 Dat kwam grotendeels omdat er tijdens het eerst jaar van de oorlog hevig over en weer 

gevochten werd. Het front speelde vanaf juni 1950 tot juli 1951 geregeld accordeon waarbij de 

demarcatielijn geregeld overgestoken werd.  

Het begon allemaal met de dodelijk onverwachtse inval van de Noord-Koreanen op 25 juni 1950. 

Al snel walsten de troepen van Kim Il Sung over de Zuid-Koreaanse strijdkrachten en werden deze 

teruggedrongen tot op een bescheiden bruggenhoofd rond de zuidoostelijke havenstad Pusan. Een 

gezwinde en krachtdadige reactie van de Verenigde Naties was daarom meer dan welkom. Daarop 

werd de Amerikaanse generaal van de troepen in Japan, Douglas MacArthur, de opdracht gegeven 

manschappen te sturen naar de met uitsterven bedreigde staat. Eveneens werd hem opgedragen de 

Zevende Vloot posities te laten innemen in de straat van Formosa, tussen China en Taiwan. Zodoende 

werd MacArthur de opperbevelhebber van de collectieve Westerse strijdkrachten waaronder naast 

België ook Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada en Turkije vertegenwoordigd waren. De keuze voor 

MacArthur bleek een onverdeeld succes te zijn en de snelle invasie van de Noord-Koreanen werd even 

snel gefnuikt door een magistrale amfibielanding bij Inchean, vlak bij Seoel. Binnen een paar dagen 

was de helft van het Noordelijke leger krijgsgevangen genomen.    

De strijd was echter nog niet gestreden en ingegeven door hun optimistisch geloof na de 

doeltreffende tegenreactie werd, na het weigeren van Kim Il  Sung om de wapens definitief neer te 

leggen, beslist om de communisten de genadeslag toe te dienen. De Algemene Vergadering van de VN 

gaf daarop met vijfenveertig tegen vijf stemmen en zeven onthoudingen de toestemming om naar het 

noorden op te rukken. De ‘Union for peace-resolutie’ was geboren. 

 

  Een tegenreactie vanuit de communistische wereld kon niet uitblijven. China trad nu op de 

voorgrond en schoot vanaf 15 oktober 1950 zijn communistische broeder te hulp met horden Chinese 

‘vrijwilligers’. Nochtans speelde Mao hierbij gevaarlijk spel gezien dit tot een openlijke confrontatie 

met de Verenigde Staten kon leiden. De Amerikaanse troepenbeweging naar de straat van Formosa 

loog hier niet om. Toch was de uiteindelijke reactie van Washington vrij lauw en werd MacArthur 

opgedragen de operaties te beperken tot de Koreaanse oever. Zodoende werd de Chinese provincie 

Mantsjoerije gespaard, een strategische plaats die belangrijk zou blijken voor de bevoorrading van 

Chinese troepen. Het uiteindelijke resultaat bleek nefast voor de krijgsverrichtingen. Overvallen door 

driehonderdduizend Chinese manschappen trok de Amerikaanse Tweede Divisie op 3 december in de 
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bittere kou terug.
193

 Daarop trokken de noordelijke troepen gesteund door hun Chinese bondgenoot 

opnieuw Zuid-Korea binnen. Het antwoord van de VN-coalitie bleef niet uit en ook aan het tweede 

communistisch offensief werd een halt toegeroepen. De communisten werden andermaal 

teruggedrongen. De oorlog leek wel op een spelletje getouwtrek.  

 

De inbreng van Chinese soldaten bracht meer evenwicht in het conflict en dat was zeer tegen de zin 

van generaal MacArthur. Hij was van mening dat zolang China troepen en militair materieel kon 

leveren de oorlog er wel een van lange adem zou kunnen zijn. Het strijdtoneel moest daarom 

uitgebreid worden, naar de kustgebieden en binnenlandse basissen van het Aziatische land. Voor 

MacArthur kwam het er daarbij op neer dat ‘de problemen uit de wereld zijn, als ze los werden gezien 

van zaken die niet direct met Korea te maken hebben, zoals Formosa of de Chinese zetel in de VN’.
194

 

Hiermee was alles gezegd. De ophistende woorden van de generaal werden niet gesmaakt bij de 

hoogste kringen in Washington. De bevelhebber leek wel een outlaw geworden die zonder reden 

wildweg om zich heen schoot. Hierbij werd de Amerikaanse regering in een heel gevaarlijke positie 

gedrongen. De provocaties konden de Sovjet-Unie immers ertoe verleiden toch toe te treden tot het 

conflict. Een escalatie naar een heuse wereldoorlog leek dichter dan ooit. Een doeltreffende reactie van 

de Amerikaanse regering drong zich op. MacArthur moest monddood gemaakt worden. Daarop 

besliste Truman op 11 april om de generaal van zijn commando de ontheffen. Zodoende moest de 

regering niet langer verantwoording afleggen voor de woorden en daden van de bevelhebber. 

MacArthur spartelde bij zijn terugkomst nog wel even tegen en streefde, geruggesteund door zijn grote 

populariteit bij de Amerikaanse bevolking, nog even naar een functie in het Oval Office maar moest 

uiteindelijk genoegen nemen met zetel in de directiekamer van Remington Rand.
195

 

 

Ondertussen was het beweeglijke front in Korea tot stilstand gekomen. De geallieerden pareerden 

het communistische offensief en posteerden zich voortaan in stellingen langs de 38
ste

 breedtegraad. 

Met het ontslag van MacArthur waren de meest kritieke momenten definitief voorbij. De Koreaanse 

oorlog werd voortaan een loopgravenoorlog, een oorlog waarbij men stilaan besefte dat een definitieve 

overwinning niet meer dan een utopie was. Daarom werd wijselijk vanaf juni 1951 gepoogd om tot 

een vredesbestand te komen. Het waren vooral de Russen, die zich daarvoor steeds zogezegd afzijdig 

gehouden hadden, die hier op aandrongen. Heel treffend was de kritische redevoering van Jakov Malik  

die op 23 juni in de Veiligheidsraad pleitte voor dergelijke onderhandelingen. Toch zou het pas tot na 

de dood van Stalin in 1953 duren vooraleer men tot een geloofwaardige wapenstilstand kwam. Dit 

wees erop dat de Russen altijd al achter de oorlog gestaan hadden. Niet alleen was Kim Il Sung met de 

goedkeuring van de sovjets ten aanval getrokken, bovendien zouden ook Russische piloten ingezet 
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geweest zijn om de Chinese luchtvloot te versterken. De Sovjet-Unie toonde bijgevolg een dubbel 

gezicht. Aan de ene kant wierpen zij zich voor de internationale wereld op als onbetwiste voorstanders 

van de vrede, terwijl zij anderzijds zowel China als Noord-Korea volmondig steunden in de strijd.  

Op 27 juli 1953 werd een definitieve wapenstilstand getekend. De Conferentie van Génève op 26 

april 1954 bevestigde deze. De Koreaanse oorlog kon worden afgesloten in dezelfde condities waarin 

hij begonnen was: een gescheiden land verdeeld door twee ideologische invloedssferen.  

Met de beëindiging van de strijd in Korea was, samen met de dood van Stalin en de stoelendans in 

het Witte Huis -Eisenhower nam het over van Truman-, een einde gekomen aan één van de warmste 

tijdperken van de Koude Oorlog. Het acute gevaar voor een heuse atoomwapenoorlog verdween 

stilaan uit de hoofden.  

 

 

1.2. Analyse van Vooruit 

 

A. Het begin 

 

De Noord-Koreaanse invasie op 25 juni 1950 lokte heel wat reacties uit bij Vooruit. Het nieuws 

werd door het dagblad niet gesmaakt, dat bleek overduidelijk uit de taal van de artikels. Het eerste 

artikel op 26 juni opende met de titel: ‘Communisten ontketenen oorlog in Korea’. Ondersteund door 

de ondertitel ‘De troepen van de ‘Volksrepubliek’ uit het Noorden rukken de democratische republiek 

uit het zuiden binnen’ wees erop dat duidelijk voor een anticommunistisch standpunt gekozen werd.
196

 

Het waren volgens Vooruit immers niet de Noord-Koreanen die de invasie ontketenden, het waren in 

het algemeen communisten. Andere negatieve tekenen waren het plaatsen van aanhalingstekens tussen 

‘volksrepubliek’ en de vermelding als zou Zuid-Korea een ‘democratische republiek’ zijn.  

De daaropvolgende dagen werd de negatieve toon omtrent de communistische inval bevestigd; 

Vooruit was geschokt. Opvallend hierbij waren de uiterst grote koptitels, die nog groter leken dan 

anders, en die aantoonden dat de eerste echt naoorlogse oorlog duidelijk onverwacht was 

overgekomen.  

Verder kwam de berichtgeving uitsluitend vanuit Westerse hoek. Vooral reacties van wereldleiders 

en het verloop van de krijgsverrichtingen kwamen aan bod. Truman en Attlee reageerden en maanden 

de Verenigde Naties om tot actie over te gaan, terwijl men ondertussen steeds meer geschokt leek door 

de grote vooruitgang van de Noord-Koreanen die ‘na een laatste bittere aanval Seoel innamen’.
197

 

Niettemin werd men vanaf het tegenoffensief van de Amerikanen terug iets strijdvaardiger. In de editie 
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van zaterdag 1 juli stond, wederom opvallend groot, te lezen: ‘Truman beveelt:Amerikaanse troepen 

eveneens in acitie’
198

  

Vooruit liet zich te midden van de hele oorlogshetze verleiden tot het uiten van sensatie en emoties. 

Dit gebeurde voornamelijk tijdens de eerste weken toen aan de opmars van de Noord-Koreanen geen 

eind leek te komen. Bovendien speelde de onwetendheid een niet ongeringe rol. De media leken nog 

niet goed op de hoogte over wie er allemaal bij het conflict betrokken was. Zo had een artikel in de 

editie van maandag 3 juli het zelfs over Russische vliegtuigen die zouden ingezet zijn.
199

 Die 

onwetendheid zette de krant er verder toe aan om te speculeren of Korea de rest van de wereld al dan 

niet in een nieuwe wereldoorlog zou meeslepen.
200

   

 

Op 5 juli verscheen een eerste reactie vanuit communistische hoek. In een nieuw hoofdartikel, dat 

overigens voor het eerst melding maakte van wreedheden aan beide zijden, kwam Gromyko aan het 

woord. Hij verdedigde de invasie van Noord-Korea door te beweren dat de Zuid-Koreanen, met 

goedkeuring van de Verenigde Staten, de Noord-Koreaanse grenstroepen hadden geprovoceerd. 

Waarop de communisten beslist hadden om het ‘terroristisch regime van Syngman Rhee te slopen’.
201

 

Overigens voegde Gromyko hieraan toe dat het tegenoffensief gesteund door de VN onaanvaardbaar 

was. Het was immers een flagrante inbreuk op het VN-handvest. De manier waarop Vooruit de reactie 

van de Russische VN-ambassadeur versloeg was overigens opvallend neutraal. Met dit artikel kwamen 

bijgevolg beide invloedssferen aan bod. Beide versies van de feiten werden belicht. 

En toch had het communisme met de Noord-Koreaanse inval het verkorven bij de socialistische 

krant. De ideologie werd nu uitgesproken als agressor beschouwd; het was voortaan een beweging die 

het niet kon laten om met bruut geweld zijn vleugels uit te slaan. Een eerste opiniestuk over de 

Koreaanse oorlog maakte dit duidelijk. Dit keer was het van de hand van de buitenlandse 

correspondent in Londen, W.N. Ewer. Vele anticommunistische standpunten beheersten het stuk: 

 

‘De invasie van Zuid-Korea werd in de meest orthodoxe Hitleriaanse stijl uitgevoerd: in het geheim 

langs de grenzen ongehoopte legers, plots oprukken bij dageraad, de door panserwagens en 

vliegtuigen toegebrachte psychologische schok en de verklaring dat de ‘ander’ eerst begonnen 

was.’
202

 

 

Om zijn ongenoegen over de communistische inval in Zuid-Korea doeltreffend te kunnen 

onderstrepen maakt de opinieschrijver in dit discours gebruik van een vergelijking. Net als in De Rode 

Vaan wordt er gerefereerd naar de Tweede Wereldoorlog. Voor Ewer staat de Noord-Koreaanse 
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invasie gelijk aan de Duitse inval in Oost- en West-Europa. Dat die inval wel heel erg gelijklopend is, 

valt op te maken uit het begrip ‘orthodox’. Deze metafoor staat voor ‘streng’ en ‘juist’ en maakt 

duidelijk dat de gelijkenis wel heel treffend is. Om deze opvatting kracht bij te zetten voegt de 

opinieschrijver een opsomming toe. Die opsomming is een presuppositie en verwijst naar de 

‘Hitleriaanse stijl’. Vier punten worden naar voor geschoven waarbij vooral het laatste puntje enige 

duiding vereist. ‘De verklaring dat de ‘ander’ eerst begonnen was’ doet namelijk denken aan een 

situatie bij kinderen. Kinderen die een ruzie moeten verantwoorden aan hun gezaghebbers zoals 

ouders of leraren durven wel eens elkaar de schuld te geven. Dat wordt dan meestal verwoordt met de 

typische verklaring dat ‘de ander begonnen is’. Opinieschrijver W.N. Ewer brengt deze verklaring ook 

tot uiting. Dit doet hij naar alle waarschijnlijkheid om het banale karakter van de verklaring te 

onderstrepen. Hierbij plaatst hij aanhalingstekens bij het begrip ‘ander’ opdat het zou lijken alsof de 

tegenstander het zelf zou gezegd hebben.  

Aldus wordt met de toepassing van een vergelijking opnieuw een beroep gedaan op de emoties van 

de lezer. De referentie naar Hitler en de Tweede Wereldoorlog helpt hen zo overtuigen dat de Noord-

Koreaanse inval veroordeeld moet worden. Daarnaast zorgt de vergelijking bovendien voor een betere 

visualisatie van de gebeurtenis. Men krijgt een beter beeld van hoe de feiten zich hebben afgespeeld.  

 

Ewer concludeerde uit dit opiniestuk dat deze inval het werk was van een jarenlange voorbereiding. 

Het excuus als zou de ander het uitgelokt hebben was hierbij ongegrond. Neen, deze voorbereiding 

deed hem sterk denken aan het ‘lange en haarfijn berekende ‘vijf-jarenplan’’ dat hierbij zo 

betekenisvol was ‘omdat het de Sovjetmethodes en bedoelingen in het helderste daglicht plaatst’. De 

Koreaanse oorlog paste volgens de opinieschrijver dus in een algemeen plan om het andere blok bij de 

keel te grijpen. Dit zou ongetwijfeld vervolgd worden, besloot Ewer. In Oost-Duitsland stonden 

immers pantserwagens klaar, die eveneens ‘in naam van de vrede, de eenheid en de democratie’ dra de 

Elbe zouden oversteken.
203

    

De daaropvolgende dagen stapelden de anticommunistische berichten zich op. Frappant was een 

foto in de editie van zondag 9 juli 1950 waarop een anti-Amerikaanse betoging in Oost-Berlijn 

afgebeeld stond. De commentaar onder de foto vermeldde namelijk: ‘wij zien hier heel wat mannelijke 

en vrouwelijke geuniformiseerden de hand opheffen. Brengen deze sovjet-vrienden de Hitlergroet?’
204

 

Vooruit leek zich niet langer te wentelen in de neutraliteit; neutrale berichtgeving bleek niet langer een 

must. Vandaar het gebruik van duidelijk gekleurde bewoordingen; vandaar het voorkomen van 

misplaatste vergelijkingen tussen het communisme en het nazisme.  

 

B. Het verloop 
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Naarmate de maanden verstreken bleef de berichtgeving over het conflict in Korea dagelijkse kost. 

Aan de krijgsverrichtingen werd uitvoerig aandacht besteed. De gemoedstoestand van de redactie werd 

steeds gewijzigd door de verrassende wendingen op het front. Op 16 september 1950 sprak de krant 

van een duidelijke omkering. De amfibielanding van MacArthur was immers een groot succes 

geworden.
205

 Vooruit leek een kentering te zien in de oorlog, de krijgskansen lagen voortaan anders. 

Maar enkele maanden later -op 17 december 1950 om precies te zijn- werd deze opvatting teniet 

gedaan en kwam er een nieuwe ommezwaai. De Noord-Koreanen reageerden met behulp van Chinese 

vrijwilligers en plaatsten een opvallend sterke tegenaanval. ‘Communisten slaan hard terug’, was één 

van de vele ondertitels die hierop wezen.
206

 Het anticommunistisch ondertoontje bleef hierbij navenant 

bestaan.  

Zodoende gingen de nieuwsberichten over de oorlog zijn gewone gang. De vele frontbewegingen 

maakte van het conflict een interessant stuk om te verslaan. Helemaal anders waren de opiniestukken. 

Die onthulden namelijk dat de krant geenszins dezelfde eensgezindheid aan de dag kon leggen.  

 

‘Het thema van de buitenlandse politiek is zonder twijfel datgene waarover de socialisten hier en 

elders onderling minder gelijklopend denken dan over welk ander politiek probleem ook.’
207

 

 

Dit waren de woorden van S. Van Schamelland die hiermee duidelijk maakte dat niet iedereen bij 

Vooruit of bij de socialisten in het algemeen het gevoerde anticommunisme van de voorbije weken 

kon smaken. Het wees op een interne discussie waarbij verschillende socialistische opvattingen 

botsten met elkaar. Dat was niet onlogisch, verklaarde Van Schamelland, gezien het feit dat de sociaal-

democraten familiale verhoudingen hadden met zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie. De één 

veroordeelde de Noord-Koreaanse inval daardoor iets meer dan de ander. En met deze ‘één’ en de 

‘ander’ doelde Van Schamelland vooral op Paul-Henri Spaak en Isabelle Blume, die beiden door 

hevige meningsverschillen uit elkaar gegroeid waren.  

Spaak, een onverwijlde voorvechter van het Atlantisme, had zich volmondig achter de Verenigde 

Staten gesteld en deed in een opiniestuk de communistische agressie in het Oosten af als een 

regelrechte afbreuk op de vrijheid en soevereiniteit van de democratisch landen. ‘Het communisme 

heeft slechts misprijzen voor het menselijke individu’, verklaarde hij.
208

 De socialistische politicus liet 

hierbij eveneens verstaan dat niet alleen het Oosten door dergelijke acties bedreigd werd maar 

bovendien geheel West-Europa. Vooral het feit dat de Sovjet-Unie haar legers niet demobiliseerde 

baarde hem grote zorgen. Twee dagen later werd Spaak bijgetreden door de correspondent in Londen, 

W.N. Ewer. Ook hij vreesde een algemene uitbreiding van de communistische agressie:  

 

                                                 
205

 Vooruit, Verrassende wending in Korea, 16.09.1950, p.1 
206

 Vooruit, Noodkoreaanse tankcolonnes stoten verder door, 17.12.1950, p.1 
207

 Van Schamelland S., Amerika of de Sovjet-Unie?, Vooruit, 11.09.1950, p.1 
208

 Spaak P.H., USSR en communisme, Vooruit, 13.09.1950, p.1 



 104 

‘Niemand kan er thans nog aan twijfelen dat de Sovjetrussische regering niet bereid is haar 

toevlucht tot de oorlog te nemen, zo dit door haar politiek gevergd wordt. Wat de sovjets in Korea 

gedaan hebben, zouden ze ook elders doen, zo de omstandigheden hun daartoe gunstig leken.’
209

 

 

  Tegelijkertijd hekelde de correspondent het gegeven dat de Sovjet-Unie zich opvallend buiten het 

Koreaanse conflict hield en zich voordeed als pleitbezorger van de vrede. Enkel de satellietstaten 

werden het slagveld ingestuurd. Daarbij onthield hij zich niet van een mogelijke hypothese als zou 

Stalin China tegen de Verenigde Staten opzetten om op die manier doeltreffend een politieke slag te 

slaan.
210

 Zowel Ewer als Spaak beschouwden de Sovjet-Unie voortaan als de onbetwiste vijand van 

het Westen en het socialisme. Anderen zoals Isabelle Blume, een overtuigde socialiste die meer 

genegenheid voor het communisme voelde, waren hiervan niet overtuigd. De flirt van Blume met het 

communisme zou haar later nog zuur opbreken. In april 1951 werd zij uit de socialistische partij gezet, 

dit wegens de participatie aan communistische bijeenkomsten. 

 

In een volgend opiniestuk, afkomstig van zijn rubriek ‘De man in de marge’ stelde S. Van 

Schamelland voor om een eind te maken aan de controverses die zich binnenshuis afspeelden: 

 

‘Wat voor ons, socialisten, naar onze mening, vaststaat is het feit dat we altijd wiens zijde we ook 

kiezen, in een slecht kamp zullen staan. Het komt er op aan het dubbele bilan op te maken van voor en 

tegen en naar de aard van de meest voordelige balans dat kamp te kiezen waar onze mogelijkheden 

voor de verwezenlijking van het socialisme het grootst zijn.’
211

 

  

Daar België sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, ongewild of niet, ingedeeld werd in de 

Amerikaanse zone, lag de voorkeur gewoonweg vast. Die opgedrongen keuze was uiteindelijk ook de 

juiste. De Amerikanen waren immers bereid West-Europa een vorm van politieke onafhankelijkheid te 

garanderen. Dat kon van de Sovjet-Unie niet gezegd worden. Toch eiste Van Schamelland dat een 

onverwijld vertrouwen in de Verenigde Staten nog steeds niet van toepassing was. De keuze voor het 

kapitalistisch kamp was een opgedrongen keuze en moest daarom steeds in twijfel getrokken worden. 

Daarmee ging hij in tegen de uitspraken van Spaak die geen woord repte over de imperialistische 

doeleinden van Amerika. Van Schamelland was heel kritisch voor Spaak en begreep hem niet. De 

socialistische politicus was volgens hem een zeer trouwe militant die anderzijds, bizar genoeg, 

uitermate trouw was tegenover het kapitalistische Amerika. Een Amerika dat volgens hem geneigd 

was de wereld in een nieuwe wereldoorlog te storten. Daartegenover bleek hij even kritisch voor 
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Isabelle Blume die volgens hem zwijgzaam was ‘over de keerzijde van de Russische medaille, 

eenmaal ontdaan van haar propagandistisch verguldsel’  

Daarom ging Van Schamelland niet akkoord met de extreme standpunten van zowel Spaak als 

Blume. Hij beëindigde zijn stuk dan ook met de woorden: 

 

‘(...) wij zijn net zo min bereid het slachtoffer te worden van een wereldoorlog veroorzaakt door de 

agressieve provocaties van Mac Arthur in Formosa als we lust hebben ons leven in te zetten voor de 

Russische agressieve doeleinden.’
 212

 

 

De kritiek op het eigen huis zorgde voor een heuse polemiek binnen de redactie van Vooruit. Van 

Schamelland was iets te ver gegaan. Getuige daarvan was de veelzeggende commentaar onder zijn 

rubriek ‘De man in de marge’. De redactie liet namelijk kort weten dat zij zich distantieerde van de 

gegeven standpunten. Als orgaan van de Belgische Socialistische Partij kon de krant het opiniestuk 

daarom niet ondersteunen. Desondanks was het artikel verschenen, om die reden dat het volgens 

Vooruit een bijdrage kon leveren aan het debat over de oorlogsdreiging.
213

 Ongetwijfeld betekende dit 

artikel voer voor discussie binnen de redactie.  

 

Los van de discussie over de rol van het socialisme binnen de oorlogsdreiging verscheen verdere 

belangrijke berichtgeving over de Koreaanse Oorlog terug vanaf april 1951. De zuidelijke troepen 

hadden de communisten een halt kunnen toeroepen en nu stonden zij opnieuw klaar om de 

demarcatielijn te overschrijden. Stilaan verschenen in de media de werkelijke intenties van generaal 

MacArthur. De generaal deed enkele straffe uitspraken, vooral rond de noodzaak om het front uit te 

breiden naar China. Hierbij beschouwde hij zichzelf als een heuse kruisvaarder, geroepen door het lot 

om een algemene strijd tegen het communisme aan te gaan. Enigszins voorspelbaar maakte dit van 

hem niet de populairste man bij de socialistische pers. S. Van Schamelland was ervan overtuigd dat 

MacArthur het conflict voortdurend verlengde waardoor ‘de weg naar de vrede door zijn willekeurige 

macht telkens weer onbegaanbaar wordt’.
214

 Erger nog, MacArthur leek met zijn uitspraken de weg 

vrij te willen maken voor een Derde Wereldoorlog. Als generaal van de VN was dit onaanvaardbaar, 

stelde Van Schamelland. Niet onlogisch raakte heel Azië daardoor vervreemd van het Westen en 

werden zij in de klauwen van Moskou gejaagd. ‘Alleen de Pétains van deze aarde kunnen dit’, besloot 

hij.
215

  

De vervelende situatie met MacArthur leek voor Washington onhoudbaar. ‘Kloof tussen MacArthur 

en Washington voorlopig nog niet overbrugd’, titelde de redactie op 7 april 1951.
216

 Al maakte ze 

                                                 
212

 Hamers G., Onze keuze, Vooruit, 19.09.1950, p.1 en 2 
213

 Hamers G., art.cit., 19.09.1950 
214

 Van Schamelland S., Over Generaals, Vooruit, 2.04.1951, p.1 en 2 
215

 Van Schamelland S., art.cit., 2.04.1951. 
216

 Vooruit, Verbitterde tegenstand in Noord-Korea, 7.04.1951, p.3 



 106 

enkele dagen later ook haar bedenkingen. Zou de generaal immers niet gewoon de plannen van zijn 

regering volgen, vroeg hij daarom niet gewoonweg naar een uitbreiding van het conflict?
217

 Op 12 

april viel uiteindelijk de bevestiging te lezen: de opperbevelhebber van de VN-troepen werd ontslagen 

uit zijn functie wegens zijn te eigengereid optreden. Vooruit onderstreepte vooral de voldoening vanuit 

Franse en Britse hoek; in Japan heerste dan weer verslagenheid.
218

 

  

Er viel een grote zucht in de krant te bespeuren. Net zoals in de rest van de Westerse pers werd er 

afstand genomen van de grote vrees naar een nieuw wereldtreffen. Voor ‘De man in de marge’ S. Van 

Schamelland was het nu wel duidelijk dat  ‘de hoogst verantwoordelijke Amerikaanse leiders 

uiteindelijk voor de vrede hebben gekozen’.
219

 Het bewees dat de Verenigde Staten bovenal nog steeds 

een democratie was en niet geleid werd door eerzuchtige militairen. Met deze woorden was Van 

Schamelland iets gematigder geworden. Tegelijkertijd bombardeerde hij het ontslag van MacArthur 

tot een signaal aan het adres van de communisten. De geste van de ‘Amerikaanse democraten’ was een 

uitgestoken hand, eventueel een voorstel tot vrede.  

 

Naar die vrede ging men stilaan toe. Het ontslag van MacArthur en het feit dat het front muurvast 

zat, maakten dat de roep om vrede steeds groter werd. Stilaan werden besprekingen aangeknoopt om 

tot een wapenstilstand te komen. Doch zolang er geweerschoten te horen waren en er slachtoffers 

vielen, koesterde Vooruit geen vertrouwen in een duidelijke vooruitgang naar vrede. Naast een strijd 

op het slagveld, volgde een strijd om de vrede, aldus de socialistische krant.
220

 Daarbij werd gevoelig 

veel kritiek geuit op de houding van de Sovjet-Unie. De rede van Malik voor de Algemene 

Vergadering van de VN met het duidelijke voorstel om tot vrede over te gaan, werd vooreerst heel 

koel onthaald in de krant. Daarbij predikte S. Van Schamelland dat de rol van de Russen in de 

Koreaanse Oorlog er een achter de schermen was. Daar hielden zij de touwtjes stevig in handen, met 

de Chinezen en de Noord-Koreanen als hun zelfmoordpoppetjes. Het was belachelijk te geloven in de 

Russische liefde voor het pacifisme. Zij waren helemaal geen verdedigers van de vrede, wat zij ook 

mochten beweren.  Deze snauw van Van Schamelland bleek vooral bedoeld voor de lezers van De 

Rode Vaan die zo naïef waren ‘om te geloven in de Russische maagdelijk witte vredesduif’.
221

  

 

Niettemin zouden de Russen belangrijk worden voor de besprekingen rond de wapenstilstand. Dat 

besefte Paul Henri Spaak in 1953 ook. De zoektocht naar vrede duurde immers bijna twee jaar waarbij 

zowel de besprekingen in Panmoendjon als die in de VN weinig resultaat hadden opgeleverd. Het 
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tweegesprek was ‘een gesprek onder doven’, beweerde Spaak.
222

 Men kon elkaar niet begrijpen. 

Hiermee verwoordde de socialist de algemene verhouding die gedurende de gehele Koude Oorlog 

bestond. De relatie tussen Oost en West was er één van elkaar niet kunnen of niet willen begrijpen. De 

vruchteloze zoektocht naar een bestand in Korea kon dit alleen maar beamen.   

Ondertussen had iedereen genoeg van de oorlog. Dat bleek ook uit de berichtgeving. Vanaf eind 

1951 tot begin 1953 verschenen navenant geen berichten meer over de krijgsverrichtingen. Er werd 

enkel sporadisch aandacht besteed aan de toestand van het Belgisch bataljon. Maar dit waren ook niet 

meer dan korte berichten afkomstig van het persagentschap Belga. De bijdrage van de Belgen aan het 

conflict verdiende globaal bekeken een niet zo’n grote aandacht. Behalve rond de ontscheping van het 

korps in februari 1951 waren er geen noemswaardige berichten te lezen.   

  

Na de dood van sovjetleider Josef Stalin in maart 1953 leek er eindelijk schot te komen in de 

onderhandelingshistorie. Tijdens de daaropvolgende zomer leek men klaar om het finale bestand te 

ondertekenen. Vooruit had er vooreerst weinig vertrouwen in. De onderhandelingen sleepten al twee 

jaar aan, waarom zou dan opeens een duidelijke doorbraak geforceerd kunnen worden. Zondag 26 juli 

titelde men nog: ‘Wespennest Korea’.
223

 Vooral de aarzelingen van Syngman Rhee noopten de krant 

aan tot twijfel en argwaan. Men was heel kritisch voor de Zuid-Koreaanse leider. Hij werd aanzien als 

corrupt en ultranationalistisch. Maar toch kwam het heugelijke nieuws er. Op 27 juli verscheen de 

bevestiging van vrede in Korea. Van Schamelland bezag het vooral als ‘de eigenaardigste 

wapenstilstand aller wapenstilstanden’, waarmee hij zich vooral richtte op de vertragingsmanoeuvres 

van Syngman Rhee. Toch was ook hij opgelucht. De internationale situatie kon opnieuw gezuiverd 

worden. Beide kampen hadden hun lesje wel geleerd: 

 

‘De oorlog in Korea is een les geweest voor hen die agressie willen plegen en ook voor hen die ze 

willen beteugelen.’
224

  

 

  

1.3. Analyse van de Rode Vaan 

 

A. Het begin 

 

Al van bij de aanvang van het Koreaanse conflict legde De Rode Vaan een grote eenvormigheid aan 

de dag wat betreft de berichtgeving. De te volgen koers lag, net zoals de vorige jaren, meteen vast en 

zou de komende vier jaar niet meer gewijzigd worden. Dat was niet onlogisch, gezien men nog steeds 

de uitgesproken spreekbuis was van het communisme in Vlaanderen. De oorlog was meteen een 
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volgende aanleiding om met een nieuwe golf van ideologische en propagandistische aanvallen uit te 

halen. De Noord-Koreaanse inval werd, net zoals het standpunt van de grote communistische broer in 

Rusland, van de hand gedaan als een uitgesproken provocatie van Zuid-Korea en dit in opdracht van 

het grote imperialistische Amerika. Van bij de eerste berichten wond het dagblad er geen doekjes om: 

 

‘Op een manier, die slechts door de nazis werd geëvenaard, hebben de Westerse propagandatafels 

gisteren via pers en radio in concert een hysterische leugencampagne ingezet, om te doen geloven dat 

het de Volksrepubliek Korea is geweest, die de aanval was begonnen.’
225

 

 

Net als in het socialistische blad Vooruit wordt ook hier gerefereerd naar het fascisme. 

Opinieschrijver W.N. Ewer vergelijkt in zijn opiniestuk ‘De gebeurtenissen in Korea’, de Noord-

Koreaanse invasie met de inval van de Nazi’s bij het begin van de Tweede Wereldoorlog.
226

 Een 

gelijkaardige vergelijking komt in dit discours terug, ook al ligt de klemtoon helemaal anders. De 

schrijver van dit artikel gebruikt het fascisme op zich niet om de militaire inval krachtdadig te 

veroordelen. Neen, nu gaat het juist om de inval die veroordeeld moet worden. Om die reden is het 

discours een reactie op opiniestukken zoals die van Ewer.
227

 Bijgevolg wordt het begrip ‘fascisme’ als 

negatieve referentie op een heel andere manier toegepast.  

 

In dit discours wordt de Westerse propaganda gelijkgesteld aan de propaganda van de Nazi’s. ‘Op 

een manier’ verwijst het discours aldus impliciet naar de propagandamachine van Duitsland tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Volgens De Rode Vaan vertoont die machine enorm veel gelijkenissen met die 

uit het Westen. ‘De Westerse propagandatafels’ dienen hierbij als metafoor voor de Westerse 

nieuwsproducenten en de Westerse propagandamachine in het algemeen. Het gebruik van de metafoor 

is goed gekozen. Een Westerse propagandamachine bestond immers niet, zeker niet zoals dat bij het 

fascistische regime voorkwam. Via dit vertekend beeld geeft De Rode Vaan op een efficiënte manier 

aan dat de Westerse media op een georganiseerde manier leugens vertellen. De begrippen ‘in concert’ 

en ‘leugencampagne’ bevestigen dit. Dat is meteen de kern van het discours. Bovendien laat het 

bijvoeglijke naamwoord ‘hysterisch’ weten dat de Westerse media hierbij hun zelfbeheersing verloren 

hebben. Deze woordkeuze is doeltreffend omwille van het feit dat het de leugencampagne 

verpersoonlijkt.  

Het aspect ‘macht’ speelt in dit antiwesters discours een heel belangrijke rol. De Rode Vaan verzet 

zich namelijk tegen de hegemonie van de westers gerichte pers in België en West-Europa. De 

verwijzing naar de Westerse propagandamachine maakt dit duidelijk. Het is een synoniem voor de 

                                                 
225

 De Rode Vaan, Drie dagen na bezoek ter plaatse van Dulles, een van Truman’s handlangers, 26.06.1950, p.1 
226

 Ewer W.N., De gebeurtenissen in Korea, Vooruit, 8.07.1950, p.2 
227

 De data leren ons evenwel dat het opiniestuk van Ewer later geschreven werd. In die zin handelt de reactie 

dus niet over het bewust opiniestuk. Het gaat evenwel om andere nieuwsberichten die voor 26 juni gepubliceerd 

zijn. 



 109 

heersende sociale groep die zijn wereldbeschouwing aan iedereen oplegt. Volgens die 

wereldbeschouwing staat het namelijk vast dat Noord-Korea verantwoordelijk is voor de oorlog. De 

communistische krant verzet zich daartegen en stelt zich op als antagonist. 

 

Aldus hanteerde men in het artikel een heel straffe taal om de negatieve Westerse berichtgeving 

rond het agressieve communistische optreden te kunnen weerleggen. De bedoeling was internationale 

verontwaardiging te counteren met een even grote stroom van toorn en woede. Zodoende werd de 

lezer aangesproken, ja zelfs overladen, met emotievolle en voluntaristische overdrijvingen. Zo was de 

provocatie geen gewone provocatie maar een ‘bloeddorstige Amerikaanse oorlogsprovocatie’.
228

 Zuid-

Korea was niet alleen een dictatoriale staat maar ‘een fascistische politiestaat die de Noord-Koreaanse 

democraten mishandelden’.
229

 Verkleuringen overheersten en overdrijvingen domineerden. Deze 

manier van berichtgeving werd bovendien krachtdadig onderbouwt met verwijzingen naar bepaalde 

bronnen. Men deed beroep op persagentschappen en andere persorganen om hun verdraaide waarheid 

meer kracht bij te zetten. Zo zou Reuter op 25 juni 1951 een verslag opgemaakt hebben over het Zuid-

Koreaanse leger dat op drie plaatsen het Noord-Koreaanse grondgebied zou zijn binnengevallen.
230

 

Associated Press op zijn beurt berichtte enkele dagen later over strategische Amerikaanse 

bombardementen, die volgens de versie van De Rode Vaan Noord-Koreaanse volkswijken troffen.
231

 

Dit combineerde men vervolgens met het bundelen van een aantal reacties uit de internationale 

gemeenschap. Zo verscheen, net als in Vooruit overigens, een verslag van een grootse betoging in 

Oost-Berlijn en werd melding gemaakt van ‘beschuldigingen’ in het Amerikaanse Congres. Wat deze 

beschuldigingen mochten zijn, liet men evenwel achterwege.
232

 

   

De provocaties van Zuid-Korea en dit in opdracht van de Verenigde Staten, dienden volgens de 

communistische krant uiteindelijk voor een algemeen strategisch plan opgezet door het imperialistisch 

machtsblok. In een zeer uitgebreid opiniestuk probeerde men de grondslagvormende redenen van de 

oorlog toe te lichten. ‘Ziehier de waarheid over de oorlog in Korea!’, sprak men zijn lezers toe.
233

 

Heel frappant was de publicatie van drie foto’s die als pure bewijsstukken de uiteenzetting kracht 

moesten bijzetten. Vooral de impact van de eerste foto was heel krachtig. Op de afbeelding was 

immers John Foster Dulles te zien die Zuid-Koreaanse soldaten toesprak. Doordat de foto gedateerd 

werd op een week voor het begin van de Noord-Koreaanse inval, leek dit het ultieme bewijs dat de 

Amerikanen de militaire plannen van het zuiden mee hielpen ondersteunen. Dulles was er, beweerde 
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men, ‘omdat de Syngman Rhee-kliek de binnenlandse ineenstorting nabij was’.
234

 Het Zuid-Koreaanse 

regime, onder leiding van de verlichte despoot Syngman Rhee, werd door zijn corruptheid in zijn 

bestaan bedreigd. Het communisme stond klaar om weldra orde op zaken te stellen en de onderdrukte 

bevolking te helpen zich van het dictatoriale juk te ontdoen. Voor Rhee was er slechts één oplossing: 

zelf in de aanval gaan. En daarvoor had hij de steun van de Verenigde Staten nodig. Het bezoek van 

Dulles stond helemaal in teken van dit aanzoek, verzekerde De Rode Vaan.  

Daarenboven probeerde de krant deze overtuiging bij te schaven door aan te tonen dat het contact 

tussen beide kapitalistische naties al veel langer bestond. Beiden waren al veel langer overtuigd van 

een oorlog met het noorden. Korea moest en zou in zijn geheel op het communisme gewonnen 

worden. Dat stond vast. Daar was De Rode Vaan rotsvast van overtuigd. Een nieuwe verwijzing naar 

een externe bron moest dit bevestigen. De krant haalde daarvoor een uitreksel van de ‘New York 

Tribune’ van 1 november 1949 aan. Daarin stond namelijk te lezen:    

 

‘Sihn Sung Mo, Zuid-Koreaans minister van Landsverdediging, zei vandaag dat zijn leger klaar is 

en wacht om Communistisch Noord-Korea binnen te vallen, maar weerhouden werd door 

Amerikaanse officieren…’ 

 

De Rode Vaan onderstreepte deze woorden en interpoleerde vervolgens zelf door in de huid van de 

officieren te kruipen. Waarop de schrijver van het artikel in kwestie zich voorstelde hoe de 

Amerikaanse legerbevelhebbers Dulles en Rhee op andere gedachten probeerden te brengen:  

 

‘De officieren antwoordden: ‘neen, neen, wacht! Gij zij niet gereed.’’  

 

Doch, met het uitbreken van de oorlog, hadden Dulles en Rhee toch gekregen waar zij een jaar 

geleden al naar verlangden. En om deze stelling uiteindelijk kracht bij zetten, besloot De Rode Vaan 

het ‘pamflet’ met de retorische woorden:  

 

‘Dulles oordeelde verleden week blijkbaar, dat de tijd nu wel gekomen was…’.
235

   

 

Aldus dacht de krant de waarheid verkondigd te hebben. Met foto’s en een uitreksel uit een 

gedateerd artikel had het zo goed als mogelijk geprobeerd zijn lezers op andere gedachten te brengen. 

De Koreaanse oorlog was helemaal niet het gevolg van communistische agressie, zoals de Westerse 

pers hen deed geloven. Neen, het was een goed uitgekiemd plan van de Amerikaanse en Zuid-

Koreaanse imperialisten. Deze gehele zesde pagina van de editie van 1 juli 1950 werd daarom aanzien 

als een verpletterend document dat elke vorm van kritiek in die richting kon weerleggen.  
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B. Het verloop 

 

Tijdens de volgende edities ging de krant op hetzelfde elan verder. Steeds weer werd gewezen op de 

Amerikaanse en Zuid-Koreaanse agressie, een agressie die bovendien bloeddorstig en wreed was. Dit 

militair machtsblok had geen medelijden, schoot zijn gevangenen dood en voerde een 

‘terreurbombardement’ uit op de burgerbevolking. Extremistisch taalgebruik werd hierbij niet 

gespaard, ook niet in de positieve zin. Want het dagblad plaatste tegenover al dit negatieve ook heel 

wat positief oorlogsnieuws en dit -uiteraard- over het communistische kamp. De strijdvaardige 

bewoordingen die het daarbij aan de dag kon leggen, werden ondersteund door de succesvolle 

krijgsverrichtingen van de Noord-Koreanen. Het noordelijke leger walste over het zuiden. Elk militair 

succes werd uitvoerig in de verf gezet en stond voor het dagblad gelijk aan een verdere ‘bevrijding’ 

van het land. Met de rode vaandel voorop in de strijd werd zo, meter na meter, een stukje op de 

dictatuur van Syngman Rhee gewonnen.  

De Rode Vaan hanteerde bijgevolg een uiterst zwart-witte berichtgeving. En ook al had de krant  

zich daaraan nog wel al bezondigd, toch viel dit nu, met het uitbreken van een heuse oorlog, des te 

meer op. ‘Slecht’ vocht tegen ‘goed’, ‘moorden’ stond tegenover ‘bevrijden’ en ‘imperialistische 

agressie’ worstelde met ‘communistische vrede’. Foto’s waren hierbij de beste illustrator. Het was de 

meest uiterlijke vorm van dit zwart-wit nieuws. De editie van 4 juli werd bijvoorbeeld voorzien van 

een foto van gevangengenomen Noord-Koreaanse soldaten, marcherend in hun bloot bovenlijf waarbij 

als onderschrift te lezen viel: 

 

‘Zo worden Koreaanse democraten mishandeld (…) Verschillende onder hen werden later 

neergeschoten.’
236

  

 

 Andere foto’s toonden dan weer de andere, ‘zachtere’, communistische zijde. Hierop waren 

Amerikaanse krijgsgevangenen te zien die water kregen van hun Noord-Koreaanse kampbewakers. 

Ook werden brieven gepubliceerd, afkomstig van verschillende Amerikaanse gevangenen, waarin zij 

verkondigden dat zij uitstekend behandeld werden en gezond waren.
237

  

De berichtgeving verplaatste zich bijgevolg van het ene uiterste naar het andere. Van een 

lastercampagne tegenover het optreden van de Verenigde Staten en het onaanvaardbare berusten op de 

steun van de Verenigde Naties ging men gezwind over naar een positieve belichting van Noord-

Koreaanse en Chinese bevrijdingsleger. Er bestond geen gulden middenweg.  
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‘Het Yankee-imperialisme is onverzadigbaar voor zijn ‘Lebensraum’, vatte een volgend bericht 

mooi samen.
238

 Daarvoor werd niet bespaard op de grootste middelen van ‘terreur en gruwel’. 

Integendeel, de grootmacht zou 41 dagen en nachten onafgebroken drie Noord-Koreaanse steden 

gebombardeerd hebben, waarbij de plaatsen herschapen werden tot ‘steden des doods’.
239

 Naar een 

gekleurd bericht meer of minder, de één al wat gruwelijker dan de ander, werd niet langer omgekeken. 

Wat De Rode Vaan over de Koreaanse Oorlog aan zijn lezers presenteerde was ontegensprekelijk pure 

oorlogspropaganda. De eeuwige vijand van De Rode Vaan, het steeds terugkerende imperialistische en 

kapitalistische Amerika, moest het hierbij steeds weer ontgelden. 

Tegelijkertijd verscheen een duidelijke uitvergroting van de ‘afzijdige’ houding van de Sovjet-Unie. 

Dat de sovjets zich opwierpen als dé pleitbezorgers van de vrede was De Rode Vaan uiteraard ook niet 

ontgaan. Het paste namelijk perfect in hun zwart-witte vertekening van de feiten. Daar de Amerikanen 

bestempeld werden als de uitgesproken agressors, stonden aan de andere oever de verdedigers van de 

vrede die, zo stelde men, gehecht bleven ‘aan het beginsel van niet-inmenging in de binnenlandse 

aangelegenheden der naties’.
240

 Daarop verschenen in de krant geregeld berichten van verklaringen 

van Russische leiders die steeds weer opriepen tot het staken van de strijd. Zodoende leek het contrast 

tussen de intenties van beiden machtsblokken steeds groter.  

 

Gedurende de controverse rond de ongemeen straffe uitspraken van generaal MacArthur in het 

voorjaar van 1951 ging de communistische krant op hetzelfde zwart-wit elan voort. Sterker nog, er 

was een nog grotere concentratie van dergelijke berichten merkbaar. Van woensdag 11 april tot 

dinsdag 17 april stonden de krantenedities grotendeels in het teken van de oorlog en dan specifiek rond 

het probleem van de Amerikaanse opperbevelhebber. De eerste berichten wezen op ongeloof. 

MacArthur zijn plannen om China binnen te vallen waren ontegensprekelijk in samenspraak met de 

hoogste kringen in het Witte huis, verzekerde De Rode Vaan. Men leek hierin heel consequent: ‘De 

blaam van Truman aan MacArthur is een legende. Het aanvalsplan geniet de steun van de 

president.’
241

 Ook opinieschrijver A. Van Dam beaamde dit. Die merkte op dat de Verenigde Naties 

zijn opperbevelhebber niet konden ontslaan, ondanks het grote protest binnen de Westerse coalitie. 

Enkel Truman was hiertoe in staat. Die weigerde echter, aldus Van Dam. De werkelijke intenties van 

de Verenigde Staten werden hierdoor blootgelegd. Met het bondgenootschap hielden zij geen 

rekening. Neen, datgene waar zij werkelijk op uit waren was ‘een grootscheepse agressie’ tegen het 

communisme.
242

 Een meedogenloze invasie van China, misschien wel de voorbode voor een nog 
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grotere invasie in het oosten van de Sovjet-Unie, leek voortaan gevoelig dicht bij de werkelijkheid aan 

te leunen.  

Wanneer een dag later het nieuws van het ontslag van MacArthur toch bekendgemaakt werd, viel 

geen greintje opluchting in de krant te bespeuren. Truman werd door de internationale druk ‘verplicht’ 

om de generaal af te zetten, een beslissing waar hij volgens de krant zelf spijt van had.
243

 Het 

betekende bovenal nog niet dat het gevaar geweken was. Integendeel, daar ‘de meerderheid van de 

Amerikaanse Congresleden, ook tal van Republikeinen, het standpunt van Truman’ deelden, stelde 

men vast dat in de hoogste Amerikaanse kringen nog steeds dezelfde overtuiging heerste, namelijk dat 

zij het aanvalsplan van MacArthur als ‘prachtig’ bestempelden, doch nog niet voor nu.
244

 De 

aanvalsintenties bestonden dus nog steeds. Het ontslag van een generaal betekende daarom op zich 

niets; van de agressieve politiek werd niet afgeweken. Wel toonde het ontslag van MacArthur aan dat 

door ‘de kracht van de volkeren’ de vrede gered kon worden. De publieke opinie had zijn invloed en 

kon door het verkondigen van een hardhandige ‘neen’ de oorlog een halt toe roepen. Zodoende riep De 

Rode Vaan aan de hand van duidelijke ordewoorden, zijn lezers nog maar eens op om tot dergelijke 

acties over te gaan.  

 

Diezelfde strijdvaardige ‘neen’ en de bijhorende oproep tot actie, was ook al te horen wanneer 

België opgedragen werd een militaire bijdrage te leveren aan de geallieerde coalitie. Van bij het begin 

van de oorlog nestelde de krant zich in een duidelijke antipositie; wat uiteraard vrij logisch was. Het 

was uitgesloten dat Belgische vrijwilligers zich begaven naar het Koreaanse wespennest om er -voor 

velen toch- een zekere dood tegemoet te gaan. Opnieuw was het woordgebruik van de krant hierbij 

heel retorisch en richtte ze zich op de emoties van de lezer. Zo verscheen er op de laatste pagina van 

de editie van 5 juli 1950 een heuse affiche die, op uitdrukkelijk verzoek van de krant, aan ieder raam 

aan de straat moest opgehangen worden. Ruwweg stond hierop de lezen: 

 

‘NEEN! Onze kinderen zullen zich in Korea niet laten afslachten om de belangen van de 

Amerikaanse kapitalisten te verdedigen. Wij zullen niet toegeven aan de oorlogswil der Amerikaanse 

imperialisten.  

ALLEN VERENIGD OM DE BEDREIGDE VREDE TE REDDEN’
245

 

 

Ordewoorden komen hier uitdrukkelijk op het voorplan. De lezers van deze affiche worden 

opgedragen zich te gedragen als militanten. Dat wordt meteen duidelijk vanaf het eerste woord. De 
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‘neen’ in hoofdletters in combinatie met het uitroepteken zet het subject aan tot actie. Je leest het bijna 

als een schreeuw. Wat daarop volgt zijn twee zinnen in gebiedende wijs. Hierbij treedt metaforisch 

taalgebruik op het voorplan. Men richt zich tot de persoonlijke gevoelens van het subject. Vandaar dat 

de woorden ‘onze kinderen’ en ‘afslachten’ goed gekozen zijn. Niemand die de functie van ouder 

vervult heeft immers de neiging om zijn kinderen naar het front te sturen. De vorm waarin de 

boodschap vervat zit, is aldus goed gekozen.  

Verder valt een duidelijke herhaling op. ‘De belangen van de Amerikaanse kapitalisten’ en ‘de 

oorlogswil der Amerikaanse imperialisten’ vertellen namelijk allebei hetzelfde. Alleen de woordkeuze 

is verschillend. In beide gevallen is het een impliciete verwijzing naar wie volgens De Rode Vaan 

verantwoordelijk is voor de Koreaanse Oorlog. Het stereotype beeld van de Amerikanen als agressief 

volk verschijnt alweer. Zowel de termen ‘kapitalisme’ als ‘imperialisme’ worden hierbij als gelijk 

beschouwd. Kapitalisme impliceert imperialisme en omgekeerd.  

De affiche sluit af met een duidelijke oproep, opnieuw verwoord in de imperatief. Met deze 

boodschap wil de krant nog maar eens onderstrepen dat het communisme een vurig verdediger is van 

de vrede. Ook dit stereotiep beeld komt terug.  

 

De campagne van de krant tegen het sturen van Belgische troepen miste uiteindelijk zijn doel. De 

Belgische vrijwilligers vertrokken richting Koreaanse front met de stilzwijgende goedkeuring van de 

brede publieke opinie. Daarop verdween in De Rode Vaan alle berichtgeving over de Belgische 

soldaten. Uitzondering hierop werd gemaakt wanneer sporadisch het dodental van het korps 

bekendgemaakt werd: toen keerde de strijdvaardige kritiek wel eens terug. Doch het had zijn 

slagkracht definitief verloren.  

 

De aandacht van de communistische krant ging daarna, net zoals in de Sovjet-Unie, uit naar het 

ijveren voor een definitief staakt-het-vuren. Net zoals bij de Vooruit en ongetwijfeld de rest van de 

media, had men bij het bereiken van een stellingenoorlog in het voorjaar van 1951 stilaan genoeg van 

de hopeloze strijd. Er moest naar vrede gestreefd worden. De uiteenzetting van Jacob Malik op 23 juni 

was voor De Rode Vaan een keerpunt. De weg naar vrede leek definitief ingezet, doch volgens de 

Rode Vaan niet echt goed begrepen door het Amerikaanse machtsblok. Want het lange en vruchteloze 

zoeken naar een bestand bleek steeds weer door de VS te zijn veroorzaakt. Elk voorstel, elke poging, 

werd door de imperialisten teniet gedaan, aldus de krant. Er was geen blijk van goede wil. In het 

opiniestuk ‘Wie is tegen een ‘staakt het vuren’ in Korea’ van de hand van Pierre Joye, werd dit 

bevestigd. De Chinezen, de Koreanen en de Russen; allen hadden zij aanvaardbare vredesvoorstellen 

voorgedragen, voorstellen die overigens uitbundig genegeerd werd door de rest van de Westerse pers. 

Joye verwoordde dit zo: 
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‘(…) misschien nog nooit hebben de burger- en socialistische pers en de regeringsradio bewijs 

gegeven van zo’n slechte wil, van zo’n volledige minachting voor de waarheid, systematisch de 

vredelievende voorstellen weggoochelend geformuleerd door de Sino-Koreanen en door de SU; de 

werkelijke doeleinden van de Amerikaanse leiders en van hun medeplichtigen zonder blikken noch 

blozen in een vals kleedje hullend.’
246

  

 

Het was bijgevolg het Westerse kamp en de daarbij horende media die elke stap richting een 

bestand leken tegen te werken. Joye voelde zich enigszins beledigd en was geschokt dat het 

anticommunistisch gedachtegoed zo ver doordrongen was, dat zelfs de weg naar vrede niet langer 

begaanbaar leek.  

Wanneer eind juli 1953 dan toch met een bestand naar buiten gekomen wordt, hadden volgens 

diezelfde Pierre Joye de Russen en de Chinezen hierin het grootste aandeel. Daarnaast verdiende het 

volk een grote pluim, dat volgens Pierre Joye ervoor gezorgd had dat er geen atoomwapens ingezet 

waren. Tot slot zette het langverwachte vredesbestand de opinieschrijver aan tot het maken van 

optimistische vooruitzichten. Hij noemde het wapenstilstand zelfs een keerpunt in de geschiedenis. Dit 

terwijl S. Van Schamelland van Vooruit hierover enigszins anders dacht. Voor Joye primeerde 

voortaan de hoop:  

 

‘Een grote hoop is geboren. Ieder mens ziet nu dat de overeenkomst mogelijk is. Men kan een einde 

maken aan de slachting. Men kan een einde maken aan de Koude Oorlog.’
247

 

 

 

1.4. Besluit 

 

In de analen van de geschiedenis nam de Koreaanse oorlog zo’n viertal jaar in beslag, wat lijkt op 

een uiterst langdurige strijd. In werkelijkheid werd er iets meer dan twee jaar gevochten, waarbij het 

eerste jaar het meest beslissende was. Daarna verzandde het conflict in een frontoorlog waarbij 

massale aanvalspogingen geleidelijk aan doodbloedden en aan het eind eerder sporadisch 

voorkwamen. Niettemin was de impact van deze oorlog significant en bevatte deze een grote brok aan 

nieuwsfeiten; het ging immers om het eerste grote openlijke conflict na de Tweede Wereldoorlog. De 

internationale situatie stond onder hoogspanning. De geslepen messen van beide machtsblokken leken 

voor eerst te prikken. Zij brachten voor het eerst verwondingen toe, zij het dat het eerder aftastende 

oefeningen –naar de toekomst toe- waren.  
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Zowel Vooruit als De Rode Vaan werden in deze oorlogshetze meegesleurd. De berichtgeving was 

dan ook enigszins anders dan tijdens de vorige jaren. Artikels waren scherper, meer gekleurd en vaak 

zelfs overdreven propagandistisch. Objectiviteit verdween -nog meer dan anders- op de achtergrond. 

Voortaan werd gesproken in oorlogstaal. Zodoende was de berichtgeving in de twee kranten compleet 

verschillend en werd een verschillende versie van de feiten bericht. Vooruit schaarde zich achter de 

Westerse berichtgeving en deed de oorlog van de hand als een algemeen communistisch offensief. De 

Rode Vaan daarentegen walgde van de eenzijdige Westerse media en verkondigde het 

tegenovergestelde. Het Amerikaanse imperialisme was de uitgesproken bedreiging in de wereld en de 

Koreaanse oorlog was hierbij niets anders dan een eerste stap om op ‘Hitleriaanse’ wijze de wereld 

aan zich te onderwerpen. Het nieuws over Korea bestond zodoende uit twee compleet verschillende 

verhalen. De Noord-Koreaanse ‘blitzkrieg’ werd in Vooruit met verachting verslaan, terwijl De Rode 

Vaan trots was dat het corrupte zuiden ‘bevrijd’ werd. De daaropvolgende Amerikaanse 

amfibielanding bij Inchean werd door de één als een doorbraak beschouwd, door de ander als een 

goedkoop succes. Een foto van een betoging in Oost-Berlijn leek voor de socialisten sterk op een 

Nazistische bijeenkomst en moest aantonen dat het rode gevaar ook in Europa aannemelijk was. Voor 

de communisten daartegen was dit het uitgesproken bewijs van een algemeen anti-Amerikaans 

misprijzen in de wereld.  

Dergelijke tegenstrijdige berichten gaven de teneur bij elke belangrijke fase van het conflict. 

Talloze voorbeelden zijn voorhanden. Beide persorganen stonden voortaan mijlenver van elkaar. Zij 

schotelden hun lezers elk een ander beeld van de Koude Oorlog voor. Veel had uiteraard te maken met 

de tijdsgeest. Eind de jaren 40’ en het begin van de jaren 50’ werd België geconfronteerd met een 

kortstondige maar hevige vorm van anticommunisme. Ook de Vooruit deed hier aan mee. De krant 

had schrik gekregen voor het communisme en liet zichzelf, onder andere door een aantal uitspraken 

van Paul-Herni Spaak, geloven dat een communistische militaire vloedgolf weldra de wereld, ja zelfs 

West-Europa, zou overspoelen. Vandaar dat de krant, zeker rond de berichtgeving over Korea, zich 

liet meeslepen door een algemene anticommunistische nieuwsverspreiding.  

Al moet hierbij een kantekening gemaakt worden. Binnen de socialistische partij ontstonden twee 

stromingen : zij die het Atlantisme predikten, en zij die, iets gematigder, voor een neutralere weg 

kozen. Deze tweestrijd had overduidelijk zijn weerslag in het dagblad waarbij opinieschrijver S. Van 

Schamelland beide standpunten niet geheel kritiekloos onder de loep nam. Het socialisme had een 

ideologische keuze gemaakt, verwoordde hij, doch moest waakzaam blijven en deze ideologische 

keuze continue in vraag stellen. Beide ideologische machtsblokken waren nog steeds een bedreiging 

voor de wereld waarnaar het socialisme noodgedwongen machteloos moest toekijken.  

De berichtgeving in het communistische dagblad De Rode Vaan werd eveneens beïnvloed door de 

binnenlandse context. Het anticommunisme maakte dat de ideologische standpunten van de krant nog 

extremer, nog strijdvaardiger werden. De redactie leek wel een gebeten hond, ervan overtuigd dat de 

aanval misschien wel de beste verdediging was. En aldus zwom het dagblad tegen de stroming van de 
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Westerse berichtgeving in en probeerde het, nog meer dan vroeger, aan de hand van verdraaiingen en 

generalisaties zijn eigen waarheid te creëren. Hiermee deed het uiteraard datgene wat van een 

communistische krant verwacht werd. De Leninistische persopvattingen bleven domineren en hielpen 

de krant met het opzetten van een algemene berichtencampagne tegen het optreden van de Verenigde 

Staten. Elk gegeven oorlogsfeit werd aangegrepen om deze campagne kracht bij te zetten of nieuw 

leven in te blazen. Op de werkelijke intenties van de Amerikaanse imperialisten moest telkens 

opnieuw gewezen worden. De diepere oorzaken ven het Koreaans probleem kwamen hierdoor op de 

achtergrond.  

 

Met het tekenen van een vredesbestand in juli 1953 sloten beide kranten de berichtgeving rond de 

"Koreaanse kwestie" af met een optimistische noot. Waar normaal gezien bij elk naoorlogs gevoel 

vreugde en opluchting domineren, heerst bovendien vaak ook een gevoel dat nieuwe, meer gematigde, 

tijden zullen aanbreken. De spanning en vrees voor een nieuwe wereldoorlog had zijn hoogtepunt 

bereikt. Een heuse "entente" stond voor de deur. Daarom stelde Vooruit voor om beide machtsblokken 

terug samen aan tafel te brengen en gesprekken aan te knopen. De Rode Vaan ging zelfs een stap 

verder en hoopte dat met het beëindigen van de strijd in Korea meteen de hele Koude Oorlogsstrijd 

gestaakt zou worden. Niets zou echter minder waar blijken. 
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Hoofdstuk 4: 

De Hongaarse opstand (1956) 

 

 

‘Voor Hongarije waren zij (de Russen) over de hele linie aan de winnende hand, ze leken als 

winnaars uit de Koude Oorlog te komen. Ze verzoenden zich met Tito en herstelden de eenheid in het 

socialistische kamp. Ze breidden hun invloed uit tot in India en het Midden-Oosten. In de burgerlijke 

democratieën begon hun culturele offensief vruchten af te werpen. Nu… zijn met het bloedbad in 

Boedapest jaren van streven naar ontspanning, coëxistentie en vrede tenietgedaan. Nooit eerder zijn 

communisten in het Westen in zo’n isolement terechtgekomen. Nooit was hun verwarring groter….’ 

Jean Paul Sartre, 1956
248

 

 

1.1. Een historische inleiding 

 

A. De aanloop 

 

De bipolaire wereld verplaatste zich in de tweede helft van de jaren 50’ in een lichte, meer 

ontspannende tred. Niet alleen leek er met het staakt-het-vurenbestand in Korea het besef te komen dat 

een ideologische oorlog gevaarlijk was, met nieuwe leiders aan het hoofd van beide kampen was er 

bovendien een nieuwe, meer gematigde mentaliteit merkbaar. Er waaide een frisse wind aan de top en 

die wind veranderde vooral in de Sovjet-Unie sterk van richting. Het land ging immers een post-

Stalintijdperk in, een tijdperk waarin stilaan afscheid genomen werd van het schrikwekkende 

absolutisme van de ‘Generalissimus’. Dat was niet zo eenvoudig. De communistische natie was samen 

met het merendeel van zijn satellietlanden decennialang doordrongen geweest van een 

allesoverheersende personencultus, het zogenaamde ‘Stalinisme’. Stalin had op een ongelofelijke 

manier zijn stempel gedrukt op de ontwikkeling van het gedachtegoed, en dit reeds kort na de dood 

van Lenin. De communistische wereld zat daarom doordrongen van Stalin’s wereldbeelden en 

geloofsopvattingen.  

Daarop besloten de leiders in het Kremlin, en vooral de nieuwe eerste partijfunctionaris Nikita 

Chroesjtsjov, om afstand te nemen van het Stalinistische partijmodel en met het politbureau een 

andere weg in te slaan. Niemand mocht in de toekomst nog de gelegenheid krijgen om zoveel macht te 

vergaren als de ‘Generalissimus’. Dat was de meest doorslaggevende reden. Toch zat er ook meer 

achter. Stalin liet immers een machtsvacuüm achter, dat werd opgevuld door een periode van 

collegiaal bestuur. Dit was echter pure theorie zodat al snel een machtsstrijd ontstond binnen het 

politbureau. Chroestsjov, een Oekraïner afkomstig uit de tweede lijn van de partij, leek het pleit 

                                                 
248

 SEBESTYEN V. 1956. De Hongaarse opstand, Amsterdam: Balans, 2006, p.202 



 119 

uiteindelijk in zijn voordeel te beslechten. Om echter definitief met zijn concurrenten af te rekenen, 

maakte hij van de breuk met Stalin het belangrijkste punt op het 20
ste

 partijcongres, begin februari 

1956.
249

  

Het 20
ste

  partijcongres van de Sovjet-Unie ging de geschiedenis in als een uiterst opmerkelijke 

bijeenkomst, ongezien binnen de communistische wereld. De partijtop sloeg een ‘mea culpa’ en 

getuigde opmerkelijk open over de begane fouten. Het was de start van een openlijke destalinisatie 

waarbij de misdaden tijdens de voorgaande periode werden bevestigd en erkend. Vooral het geheime 

rapport over de persoonlijkheidscultus rond de figuur van Stalin speelde hierin een belangrijke rol. 

Tijdens de rede van Chroesjtsjov op 25 februari werd dit omstreden rapport aan de 1436 deelnemers 

van de conferentie voorgelegd.
250

 Iedereen leek met stomheid geslagen. De nieuwe eerste 

partijfunctionaris schilderde de voormalige ‘Grote Leider’ af als een ziekelijk en achterdochtig 

persoon die de fundamentele leninistische principes over het staat verwaarloosde en bedwelmd door 

overdreven schizofrenie verantwoordelijk was voor de dood en deporatie van hele bevolkingsgroepen. 

Stalin werd van zijn onaantastbaar voetstuk gehaald.  

 

De impactrijke woorden van Chroestjsjov trachtte men de eerste maanden na de conferentie 

angstvallig geheim te houden. Doch zouden zij al snel de buitenwereld bereiken. Het rapport lekte uit 

over geheel Oost-Europa; zelfs Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kon beslag leggen op 

de documenten. Waarop zij op 4 juni beslisten om het de gehele wereld in te sturen.
251

 Het nieuws 

sloeg in als een bom. En ook al bracht het rapport geen fundamentele wijzigingen aan het 

communistische systeem, toch gingen velen beseffen dat het communisme voortaan nooit meer 

hetzelfde zou en kon zijn. Het sovjetmodel werd niet langer als dwingend en uniek opgevat. Er waren 

meerder wegen naar het socialisme mogelijk. De impact op de satellietstaten was niet te overzien. Het 

zette de Oost-Europese satellietstaten namelijk aan om zich los te rukken van het dictatoriale web dat 

Stalin had geweven.  

Het grootste probleem was dat veel satellietstaten bestuurd werden door geestesverwanten van de 

‘Generalissimus’. Zij hadden de strakke staatsopvattingen gekopieerd en hanteerden eveneens een 

persoonlijkheidscultus. Met de komende destalinisatie stond hun beleid bijgevolg op wankele 

schroeven. Daarom had Chroesjtsjov reeds voor het 20
ste

 partijcongres maatregelen getroffen en 

verschillende partijleiders opgedragen bepaalde hervormingen door te voeren. Dit was vooral het geval 

in Hongarije. 

 

 Deze voormalige supermacht was na de tweede wereldoorlog ten prooi gevallen aan het Rode 

Leger en men installeerde er een uiterst strak en wreed communistisch regime. Matyas Rakosi 
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regeerde er met harde hand. Niets voor niets kreeg deze staatsman de bijnaam van beste leerling van 

Stalin te zijn en dit doordat zijn wreedheden enkel en alleen door de ‘Vojd’ zelf overtroffen werden. 

Bij het ingaan van de destalinisatie leek Hongarije zodoende een potentieel instabiel land. Daarop 

werd vanuit het politbureau in Moskou beslist om de Hongaarse stalinist te laten vervangen door een 

meer gematigde communist, Imre Nagy. Zodoende was het communistisch regime klaar om de 

naschokken van het post-Stalintijdperk op te vangen. De politiek van Imre Nagy leek ook de goede 

kant uit te gaan. Met een beleid lijnrecht tegenover dat van zijn voorganger liet Nagy de strakke 

dictatoriale teugels enigszins vieren. Hij beloofde een ‘Nieuwe Koers’, de zogenaamde ‘Weg van 

juni’.
252

 Maar de koerswijziging maakte de verwachtingen niet waar, laat staan de hoop. Door het 

uitblijven van het verhoopte succes zag Matyas Rakosi daarop de kans om terug de absolute macht 

naar zich toe trekken. Onder goedkeurend oog van sovjetfenomeen Molotov en daarna het hele 

politbureau gebeurde dit ook. Aan de vooravond van de wereldschokkende speech van Chroesjtsjov 

werd Hongarije terug naar het stalinisme gedreven. Het zou de Sovjet-Unie later op het jaar zuur 

opbreken. Want wanneer de naschokken van het 20
ste

 partijcongres tijdens het voorjaar van 1956 in 

Oost-Europa voelbaar werden, klom de seismograaf immers het hoogst in Polen en Hongarije. De 

schaal van Richter duidde er onlusten en ongeregeldheden aan. Een opstand was niet veraf meer.  

 

Polen was het eerste land waar de gevolgen van de destalinisatie tot uiting kwam. Het land was 

altijd al een slechte communistische leerling geweest en dat kwam grotendeels door de immense 

populariteit van de Katholieke Kerk. Nu het partijcongres gewag maakte van een eigen weg naar het 

socialisme zorgde dit binnen het Poolse Centrale Comité voor verhitte discussies. De roep om meer 

onafhankelijkheid en vrijheid tegenover de Sovjet-Unie werd steeds luider. Ook de bevolking 

reageerde en kwam op 28 juni massaal op straat in Poznan. Er werden leuzen gescandeerd van ‘geef 

ons brood’ en ‘Russen het land uit’. Politieke gevangenen werden bevrijd en openbare diensten 

werden aangevallen. Een vervelend probleem zo bleek, daar op dat moment de internationale jaarbeurs 

in Poznan plaatsvond. De ogen van de Westerse pers waren bijgevolg geheel op de demonstratie 

gericht.
253

 De Sovjet-Unie moest daarom snel maar enigszins voorzichtig handelen. Daarop trokken 

sovjettroepen naar de Poolse stedelijke centra en kwam Chroesjtsjov zelf vanuit Moskou 

overgevlogen. De situatie werd al bij al snel rechtgezet. Met de ogen van heel de wereld op Polen 

gericht, kwam Chroesjtsjov met een duidelijk compromis. Wladyslaw Gomulka, de belangrijkste 

politieke gevangene van het land, werd vrijgelaten en was voortaan de eerste secretaris van de Poolse 

Communistische Partij. Daarnaast trok het Rode Leger zich uit de steden terug. Deze twee Russische 

gestes waren uiteindelijk voldoende voor de demonstranten en het weerbarstige partijbureau om zich 

terug te schikken naar de wil van de Sovjet-Unie. De Poolse kwestie leek opgelost.  
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Maar een nieuwe kwestie stond echter al meteen voor deur. De demonstratie in Poznan had 

namelijk enorme gevolgen voor het uitbreken van een heuse revolutie in het buurland Hongarije.  

 

B. Het verloop 

 

Het nieuws van de gebeurtenissen in Polen, waar de sovjets uiteindelijk toegevingen hadden gedaan 

aan Gomulka en de opstandige Poolse bevolking, werd in Hongarije opgevat als een duidelijk signaal 

om gelijkaardige doeleinden na te streven. Men zag de kans om radicaal en definitief te breken met de 

stalinistische top van het land. Rakosi verloor zijn gezag en voortaan werd openlijke kritiek op zijn 

bestuur schering en inslag. Het volk riep steeds vaker en steeds luider om hervormingen. De situatie 

werd onhoudbaar en om het partijbestuur terug iets meer geloofwaardigheid en autoriteit te geven 

werd Rakosi opnieuw opzij gezet, dit keer ten voordele van Ernö Gerö. Gerö, de voormalige tweede 

man van de partij en met een even groot stalinistisch verleden, bleek echter geen haar beter te zijn en 

stond even machteloos tegenover de eisen van het volk. Die kwam ondertussen in massale getallen de 

straat op en dagelijks dreigden stakingen het hele land lam te leggen. Hongarije was een tikkende 

tijdbom geworden.  

Op 23 oktober 1956 was het dan zover. Aan de opeenvolging van demonstraties en stakingen leek 

geen eind te komen. En om hun opstand kracht bij te zetten besloten de oproerlingen om het nationale 

radiostation van Boedapest over te nemen. Dat was het moment waarop de eerste geweerschoten 

vielen, dat was het moment waarop de demonstratie ontaarde en een heuse opstand werd. De 

overname van de radio was immers een brug te ver; het openbaar gezagsinstrument mocht en zou niet 

in handen komen van een anti-Russische volkswoede. Toch slaagden de opstandelingen erin. Het was 

de start van een algemene oproep om zich gewapend te verzetten tegen het communistisch regime. 

Een halfuur later verdween het standbeeld van Stalin in Debrecen van zijn sokkel; aan de oproep werd 

gehoor gegeven.
254

  

Het Centraal Comité kwam daarop bijeen en besloot om na Rakosi ook Gerö opzij te schuiven. Imre 

Nagy kwam daarop terug aan het hoofd als premier. Verder werden twee decreten uitgevoerd waarbij 

de ene zware straffen oplegde aan diegenen die de volksrepubliek trachtten omver te werpen, terwijl 

de andere een beroep deed op het Warschaupact om de orde te herstellen. Zodoende werd een beroep 

gedaan op de sovjettroepen. Zij moesten met massale tankbewegingen de opstandelingen intimideren 

en uiteindelijk tot bedaren brengen. Het effect miste zijn doel op alle vlakken. De aanstelling van 

Nagy, de enige overblijvende geloofwaardige communist van het land, tot premier gebeurde veel te 

laat waardoor die constant achter de feiten aanliep. Ook hij kreeg, ondanks verwoede pogingen, de 

opstandelingen niet op zijn hand. Daarnaast was het optreden van het Rode Leger een foute inschatting 

in die zin dat daardoor de opstand veranderde in een heuse oorlog. De Russische tankdivisies die 
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Boedapest binnentrokken ondervonden gevoelig veel tegenstand. Burgers hadden barricades opgericht 

en vochten, vaak met de steun van het Hongaarse leger, bikkelhard terug. Boedapest werd het 

strijdtoneel voor een heuse guerrillaoorlog waaruit de opstandelingen door een goede kennis van het 

terrein -de nauwe straten van de hoofdstad- gevoelig voordeel uithaalden. De Russische tankdivisies, 

verrast door de gecompliceerde situatie, trokken zich terug. 

 

Daarop kreeg de Hongaarse opstand het karakter van een heuse revolutie. Gekenmerkt door 

idealisme en ademloze opwinding, maar ook door geweld en uiterste verwarring moest het 

communistisch regime omver geworpen worden. Vooral de agenten van de AVO, de Hongaarse 

geheime dienst, waren hierbij de grootste slachtoffers. In de straten van Boedapest werd publiekelijk 

gelyncht. Deze wreedheden waren voor Imre Nagy uiteindelijk het signaal om op 30 oktober dringend 

een antwoord te bieden op deze situatie. Hij ging over tot grote concessies en schafte meteen het 

eenpartijstelsel af. Nagy begreep dat de opstand niet alleen gericht was tegen het dictatoriaal verleden 

van het land maar tegen het gehele communistische systeem. Vandaar dat hij besloot om samen te 

werken met andere partijen om een democratische regering op de been te brengen. Tegelijkertijd riep 

hij eveneens het Russische leger op om zich terug te trekken uit de hoofdstad; nog later uit het gehele 

land.
255

  

Het was een reusachtige stap, een stap die de Russen zeker niet zouden aanvaarden. Nagy, nog 

steeds een overtuigd communist, werd van de zijde van de opstandelingen terug aanvaardbaar; 

hiermee konden de gemoederen ongetwijfeld bedaard worden. Anderzijds had hij zich op die manier 

tot vijand van de Sovjet-Unie gemaakt. Zijn politiek doodsvonnis was getekend. Want een reactie van 

de Russen bleef niet uit. Chroesjtsjov ging ten rade bij verschillende communistische collega’s, 

waaronder Tito en Mao, en zag in dat een algemene terugtrekking desastreuze gevolgen zou hebben 

voor de samenhang in het communistische kamp. Bovendien waren de politieke stappen van Nagy 

veel te vergaand. Het zou het land in het kapitalistische kamp drijven. De Russen lieten dus niet 

begaan en stelden een plan op om Hongarije met een gezwinde militaire actie terug voor zich te 

winnen. Wat ongetwijfeld in hun voordeel speelde, was dat de Westerse aandacht voor de brute 

militaire actie getemperd zou worden doordat het Westen worstelde met de Suez-crisis. Het Brits-

Frans optreden in Egypte verschafte de Russen zo nodig politieke dekking. Het maakte de invasie veel 

draaglijker te verantwoorden tegenover de buitenwereld. 

 

Ondertussen ging Imre Nagy gewoon door met zijn beloofde democratiseringsproces. Zijn volgende 

stap was op 1 november de verkondiging van de neutraliteit van het land. Het betekende dat Hongarije 

uit het Pact van Warschau stapte. Vervolgens deed hij op de Verenigde Naties een beroep om de 
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neutraliteit te erkennen en om deze status te helpen beschermen.
256

 Hij hoopte vooral dat de Verenigde 

Staten ter hulp zou snellen; deze hadden met ‘Radio Free Europe’ namelijk de opstand mee in de hand 

gewerkt. Doch bleven de Amerikanen en daarmee de hele internationale gemeenschap vrij afzijdig. 

Verder dan een veroordeling van het optreden van het Russisch leger kwam men niet. Het Westen liet 

alles wat onder de Russische hemisfeer zat voortaan met rust. De problemen in het Midden Oosten 

verdienden veel meer aandacht. En aldus werd aan een laatste, ietwat hopenloze, oproep van Nagy in 

de Verenigde Naties geen gehoor gegeven. Hij stond er met zijn nieuwe regering en het opstandige 

Hongaarse volk alleen voor.  

Tijdens de nacht van 3 op 4 november trok het Rode Leger opnieuw Boedapest binnen. De Russen 

wisten op dat moment dat zij geen risico’s liepen. Met de steun van het gehele communistische kamp 

en de afwezige houding van het Westen werd Imre Nagy en zijn opstandige gevolg meedogenloos 

afgezet. Janos Kadar, voormalig rechterhand van Nagy, installeerde na de laatste restanten weerstand 

opnieuw een Russisch gezind regime. En ook al bracht dit heel wat ongenoegen teweeg bij de 

Westerse publieke opinie, politiek gezien zat de Sovjet-Unie terug stevig in het zadel. Aan de 

satellietstaten werd een duidelijke waarschuwing gegeven; een opstand als deze zou niet snel 

terugkomen.  

 

Wel had het hardhandig optreden van de sovjets gevolgen voor de communistische beweging in 

West-Europa. Rusland werd na de revolutie in het Westen evenzeer verafschuwd als gevreesd. Vooral 

de manier waarop, het bloedig neerslaan van elke vorm van verzet, wekte heel wat ongenoegen bij het 

West-Europese communisme. Het zaaide daarenboven ook verwarring. Had het 20
ste

 partijcongres 

immers niet verklaard dat er meerdere wegen naar het socialisme waren? Had Imre Nagy met zijn 

hervormingen dit immers niet geprobeerd? Niet onlogisch begreep men de sovjets niet langer. Linkse 

intellectuelen, waaronder Jean-Paul Sartre, distantieerden zich en communistische partijen scheurden 

doormidden. De invloed en reputatie van de Sovjet-Unie kreeg ernstige klappen te verwerken. Het 

communisme was zijn ziel kwijt. Voor sommige optimisten was 1956 daarom ‘het begin van het einde 

van het Sovjetimperium’.
257

 

 

 

1.2. Analyse van Vooruit 

 

A. De aanloop 

 

Wanneer eind februari 1956 verslag werd uitgebracht over het 20
ste

 partijcongres leek Vooruit nog 

niet volmondig bewust te zijn van de mogelijke impact van de conferentie op de toekomst van het 
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communisme. De krant focuste voornamelijk op de economische aspecten van het congres. Het 

nieuwe vijfjarenplan werd er immers bekendgemaakt, een vijfjarenplan dat ernstig genomen werd door 

de Atlantische wereld, verzekerde Vooruit. Roger De Kinder, socialistisch volksvertegenwoordiger, 

zag de communistische economie op termijn zelfs het kapitalisme voorbijsteken.
258

 Al baseerde hij 

zich hierbij op uitspraken van enkele communistische leiders; enige nuance was dus op zijn plaats. 

 

Een tweetal weken later, wanneer het congres definitief was afgesloten, sijpelde toch het meest 

opmerkelijke punt van het congres de redactie binnen. De uiteenzettingen van Mikojan en 

Chroesjtsjov die een einde stelden aan het voorgaande beleid van Stalin werden door de krant opgevat 

als een nieuwe start voor de Sovjet-Unie. S. Van Schamelland zag hierin een nieuwe aanleiding om de 

banden met het Oosten terug aan te knopen. Zo ook Roger De Kinder, die vond dat met het afsluiten 

van het Stalintijdperk ‘de USSR alles in het werk zal  stellen om het tot een modus vivendi te brengen 

met de andere wereld’. 
259

 Het congres was zodoende overduidelijk positief nieuws. Het socialisme 

zag hierin de kans om zijn relatie met het communistisch machtsblok enigszins de herstellen. Met 

andere gevolgen hield de krant echter nog geen rekening. Daarvoor zou het wachten zijn tot op de 

onlusten in Poznan.  

 

Het nieuws over de manifestatie in de Poolse stad bereikte de krant een dag later dan normaal. De 

onlusten vingen aan op 28 juni, doch zouden de eerste berichten in de krant slechts op 30 juni 

verschijnen. Het nieuws sloeg meteen in als een bom. In een rijk gestoffeerd artikel werd in de editie 

van 30 juni een vrij onheilspellend verslag gemaakt. Vooral een foto van een doodgeschoten jongen -

zestien jaar beweerde de krant- gehuld in een Poolse vlag viel op. Het bracht deze emotievolle 

toestand mooi tot uiting.
260

 Al snel werd duidelijk waarom deze manifestatie tot uitbarsting was 

gekomen. Opinieschrijver S. Van Schamelland gaf hiervoor één hoofdreden en drie achterliggende 

redenen aan. De belangrijkste reden was dat Polen van oudsher altijd een grote vijand geweest was van 

de Russen. De sovjetsuprematie hadden zij nooit aanvaard. Daarnaast speelde de Internationale 

Handelsbeurs een rol, net als de destalinisatie en de heftige strijd binnen de Poolse communistische 

partij. Deze factoren hadden de Sovjet-Unie in een lastig parket gebracht, aldus Van Schamelland. Het 

noopte de opinieschrijver aan tot het maken van een opvallend statement: 

 

‘Wellicht zal de naaste toekomst ons leren of de revolte van Poznan een nieuwe verstrakking ten 

gunste van de Stalinisten achter het IJzeren Gordijn zal ten gronde hebben, ofwel een nog grotere elan 
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zal geven aan de leiders van de communistische regimes om de liberalisatie en democratisering te 

versnellen uit schrik voor een uitbarsting van veel grotere omvang.’
261

 

 

Met dit discours wil de opinieschrijver vooruitblikken op de toekomst. Hij stelt samen met de lezer 

vast dat er twee mogelijke scenario’s op tafel liggen. Het persoonlijk voornaamwoord ‘ons’ kan hierbij 

tweevoudig opgevat worden. Enerzijds verwijst het naar de schrijver (producent) die samen met de 

lezers (subject) vooruitblikt. Anderzijds refereert dit impliciet naar de gehele Westerse wereld die met 

argusogen naar de gebeurtenissen in Oost-Europa kijkt. Het artikel is vanuit een Westers standpunt 

geschreven, zoveel is duidelijk. Om die reden zit ook in dit discours het bipolaire denken vervat. De 

woordkeuze bevestigd dit. Men heeft het over een opstand ‘achter het IJzeren Gordijn’. Verder vallen 

de begrippen ‘Stalinisten’ en ‘communistische regimes’ op. Het eerste begrip past treffend binnen de 

tijdsgeest en zal daarom wel in meerdere bipolaire discoursen teruggekomen zijn. Het is een metafoor 

dat staat voor de communistische leiders die beïnvloed zijn door de personencultus van Stalin. De term 

heeft zodoende een negatieve bijklank. Ook het tweede begrip heeft dit. De opinieschrijver gebruikt 

het woord ‘regime’ in de plaats van ‘staat’ omdat dit scherper en strenger klinkt.  

  Verder komen in dit discours twee presupposities voor, met name ‘een nieuwe verstrakking’ en 

‘een uitbarsting van veel grotere omvang’. Allebei verwijzen zij naar de twee mogelijke scenario’s die 

de naaste toekomst biedt. De eerste presuppositie slaat op de aard van de bestaande regimes en maakt 

duidelijk dat de Oost-Europese staten al eens strenger geworden zijn. Hierbij wordt impliciet 

gerefereerd naar de Volksdemocratieën die evolueerden naar het stalinistische staten. De tweede 

presuppositie slaat terug op de revolte in het begin van het discours. Het maakt duidelijk dat de 

opstand kan ontaarden in iets veel groter.   

 

Met de tweede optie leek Van Schamelland al snel gelijk te krijgen. Een dag later, op woensdag 4 

juli, verschenen de eerste berichten over een crisissfeer in Hongarije. Opvallend was dat die berichten 

afkomstig waren van de Hongaarse arbeiderspartij zelf. Het was een soort verklaring gericht tot het 

Westen die erop wees dat ook Hongarije met moeilijkheden te kampen had. Zodoende leek men zich 

op voorhand in te dijken; komende onheilspellende berichten werden op voorhand gecounterd. In de 

verklaring stond namelijk vooral te lezen dat de partij in een intern debat was verwikkeld, een debat 

dat overigens al positieve resultaten had opgeleverd. Maar deze debatten werden verstoord door 

‘demagogische betogingen’ van ‘reaktionaire krachten’.
262

 Zij zouden de open discussie dwarsbomen 

en de arbeiders en partijleden bedriegen.  

Twee dagen later verscheen een compleet ander bericht, dit keer van de hand van deze zogenaamde 

‘reaktionaire krachten’.  Het Hongaarse blad ‘Szabad Nep’ werd hierbij aangeduid als de bron. 

Publicaties van dit blad waren in Parijs terechtgekomen. Ze bevestigden het bestaan van een ernstige 

                                                 
261

 Van Schamelland S., Poznan, Vooruit, 3.07.1956, p.1 en 3 
262

 Vooruit, Hongaarse arbeiderspartij vreest onregelmatigheden, 4.07.1956, p.1 



 126 

crisis. ‘Er is blijkbaar een roep naar de democratisering van de vakbonden’, merkte Vooruit op. 

Verder was ook te lezen dat alle intellectuelen waaronder schrijvers en regisseurs zich tegen Rakosi 

hadden gekeerd en voortaan volmondig Imre Nagy steunden.
263

 Vooruit had bijgevolg al oog voor de 

gebeurtenissen in Hongarije. Toch zou de aandacht al snel weer van Oost-Europa wegdraaien. Toen de 

rust in Poznan leek teruggekeerd en geen publicaties van ‘Szabad Nep’ in het Westen uitlekten, ging 

alle aandacht voortaan uit naar de nakende Suez-crisis.  

 

B. Het verloop 

 

Nieuws over Hongarije verscheen voor eerst terug in de editie van zondag 14 oktober 1956. Toch 

zou het pas met mondjesmaat binnensijpelen. De gespannen sfeer die in het land heerste, was niet af te 

leiden uit de berichtgeving in de krant. Men had meer oog voor de politieke transformatie van het 

regime. Van het Hongaarse nieuwsbureau M.T.I. vernam men bijvoorbeeld dat het land steeds verder 

van de stalinistische koers afzwenkte.
264

 Ook zou de gewezen minister van Landsverdediging Mihaly 

Farkas zijn aangehouden. Het land leek volgens Vooruit af te wijken van zijn strakke politieke lijn. 

Dat vermoeden had het eveneens over andere Oost-Europese satellietstaten. Voornamelijk S. Van 

Schamelland had dergelijke bedenkingen. Hij stelde vast dat het aanzien van de Sovjet-Unie in Oost-

Europa fel verzwakt was. De destalinisatie had binnen de communistische partijen voor een breuk 

gezorgd, tussen enerzijds de Stalinisten en anderzijds de meer gematigden, die, zoals Tito, hun eigen 

weg wilden opgaan. De naam Tito viel hierbij niet toevallig. De Joegoslavische leider diende met zijn 

eigen socialistische koers, los van enige Russische invloed, als voorbeeld voor het gehele 

socialistische kamp. Van Schamelland had er ontzag voor. Hij was immers ‘het symbool der 

bevrijding van het Russische economische en politieke juk en tegelijk het symbool van de hoop op een 

toekomst in de richting van een socialisme op democratische grondslag.’
265

 De opinieschrijver leek 

hierbij bijna te vergeten dat Tito eveneens een dictator was die weinig ruimte liet voor democratie en 

vrijheid. Vergeten of niet, de man zijn sterke persoonlijkheid en eigenzinnige wil sprak tot de 

verbeelding. Het bewoog Van Schamelland zelfs tot het maken van een wel heel optimistische 

vooruitblik. Dergelijke communistische evolutie in het Oost-Europa, met Tito als vaandeldrager, zou 

wel eens tot een toenadering kunnen zorgen met de socialistische partijen in West-Europa. Het beeld 

van een ééngemaakt socialistisch Europa doemde weer op. 

In diezelfde editie als het opiniestuk van ‘De man in de marge’ werd eveneens, kort en bondig 

weliswaar, een nieuw bericht gepubliceerd over de politieke situatie in Hongarije. Opnieuw had mem 

de feiten vernomen van het Hongaarse blad ‘Szabad Nep’, dat dit keer verkondigde dat Hongarije 
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voortaan zijn eigen weg had gekozen, dit in navolging van Polen, Joegoslavië en China.
266

 Deze korte 

verklaring was een voorbode, een indicatie voor wat komen zou. En wat komen zou, plaatste het 

Midden-Europees land zonder verpinken op de hoofdpagina van iedere krant. 

  

In de editie van 25 oktober 1956 scheen de eerste berichtgeving over het uitbreken van de opstand. 

De schok was groot. Zo spendeerde Vooruit de halve voorpagina aan het nieuwsfeit. Met vele sinistere 

ondertitels schreef men over een ‘bloedige oproer’ waarbij tegenstanders van het communistische 

regime de straat opgekomen waren. Hierbij leek de hele situatie nog niet geheel duidelijk te zijn, 

gezien het feit dat men de opstand toeschreef aan protest tegen de benoeming van Imre Nagy tot 

minister-president. Vooruit wist blijkbaar niet dat de benoeming van Nagy een gevolg was, geen 

oorzaak.
267

  

Een dag later verscheen het nieuws over Hongarije op een heel andere toon. Reuter had immers van 

M.T.I., een Hongaars nieuwsagentschap, vernomen dat de arbeiders terug aan het werk gingen en de 

winkels terug open waren. De toestand leek te verbeteren, aldus het nieuwsagentschap. Het tegendeel 

was echter waar; de berichten, afkomstig van het Hongaars persbureau, waren overduidelijk pro-

Russisch getint. Zo viel er eveneens te lezen dat de arbeiderswacht met succes haar materieel had 

verdedigd en dat het grootste deel van de ‘rebellen’ Boedapest waren ontvlucht. Vooral de negatief 

klinkende term ‘rebellen’ verraadde de gekleurde berichtgeving.
268

   

Dat deze berichten een verkeerd beeld gaven werd de volgende dag duidelijk. Men besefte dat de 

Hongaarse berichtgeving hen enigszins had misleid. Een artikel kreeg de hoofdtitel: ‘Een 

apocalyptische verwarring’. Hieruit viel af te leiden dat Vooruit enerzijds niet goed wist wat te 

geloven, terwijl zij anderzijds besefte dat de opstand in Hongarije in alle hevigheid doorging.
269

 ‘De 

strijdtonelen bieden een gruwelijk, apocalyptische aanblik’, aldus de krant. Tegelijkertijd verschenen, 

naast een beschrijving van de gevechten, de eerste eisen van de opstandelingen. Zij streefden naar een 

vergaande democratisering en een volledige terugtrekking van het sovjetleger.   

  

Een ander artikel trok dan weer de anticommunistische kaart en bundelde een aantal reacties van 

verschillende Westerse persbladen. Beschrijvingen over bloedbaden domineerden, waarbij enkel naar 

de Russen met de vinger gewezen werd. Heel opvallend was een uitreksel uit de ‘Daily Mail’ waarin 

stond:  
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‘(…) waar een dozijn Russische tanks zonder waarschuwing het vuur openden op een zeer 

dichte menigte, die enkele minuten daarvoor nog met de Sovjetsoldaten verbroederde.’
270

 

 

De verontwaardiging in de Westerse pers over het Russisch optreden was bijgevolg zeer groot. Er 

werd voor de zijde van de opstandelingen gekozen, zo ook in Vooruit. Voor de krant leek het voortaan 

een symbolische strijd. Dit viel op te maken uit een nieuw opiniestuk van S. Van Schamelland. De 

gebeurtenissen in Hongarije en Polen, met Nagy en Gomoelka als voortrekkers, gaven hem 

vertrouwen om nieuwe hoop te stellen in de evolutie naar socialistische samenlevingen en dit op 

democratische grondslag binnen hun eigen nationaal karakter. Toch moest men opletten, verzekerde 

Van Schamelland: 

 

‘Het is in de moderne geschiedenis maar al te dikwijls gebeurd dat de arbeiders op de barricaden 

gestaan hebben voor vrijheden en eisen die uiteindelijk ten goede kwamen aan een klasse die er de tol 

niet voor betaalde. Het is te hopen dat dit niet het geval zal zijn in Polen en Hongarije.’
271

 

 

Intertekstualiteit is in dit stukje tekst van groot belang. Van Schamelland verwijst hiermee naar het 

verleden en vergelijkt de situatie in Hongarije en Polen met voorgaande revoluties. De revolutie die 

hiervoor het meest in aanmerking komt, is de Franse Revolutie. De kritische snauw aan het einde van 

de zin maakt dit duidelijk. De ‘klasse die er de tol niet voor betaalde’ refereert namelijk naar de 

burgerklasse, de klasse die met de Franse Revolutie zijn rechten definitief verwierf en aan de top ging 

staan van een nieuwe klassenmaatschappij. Daartegenover stonden de arbeiders die niet gekregen 

hadden waarvoor zij mee gestreden hadden. Impliciet waarschuwt de opinieschrijver daarom voor een 

verkeerde afloop van de Oost-Europese revoluties. Iemand anders zou wel eens de pluimen op zijn 

hoed durven steken. Hiermee viseert de opinieschrijver vooral de reactionairen in het Westen die 

dromen van ‘een herstel van het clericale kolonelsregime in Polen en van de macht opnieuw in handen 

van het agrarisch kapitalisme in Hongarije.’
272

 Ondanks het feit dat de arbeiders -lees socialisten- de 

pleitbezorgers van de revolutie zijn, vreest Van Schamelland dat zij achteraf er slachtoffer van zullen 

zijn. 

Net zoals in de meeste politiek linkse discoursen staat aldus opnieuw de klassenstrijd centraal. De 

keuze van de woorden bevestigt dit: ‘barricaden’, ‘vrijheden’, ‘eisen’ en ‘klasse’. Allen verwijzen zij 

naar de jarenlange strijd van de linkse ideologieën. Het is een strijd die met de gebeurtenissen in Oost-

Europa nog niet tot een goed einde gebracht is.  
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De daaropvolgende dagen bleef de krant dezelfde ideologische toon aanhouden. Er werd 

bijvoorbeeld een oproep gepubliceerd van de Hongaarse sociaal-democratische partij in ballingschap. 

Zij riep op om de Hongaarse arbeiders bij te staan met alle mogelijk middelen. Geneesmiddelen waren 

welkom, net als melk en boter. Ook werd een foto getoond van de opstandige Hongaarse bevolking in 

de straten van Boedapest. Het onderschrift vertelde enigszins trots dat het ging om een verbroedering 

van soldaten, intellectuelen en arbeiders die samen de Marseillaise aan het zingen waren.
273

 Een ander 

voorbeeld verscheen op 2 november wanneer een heel artikel in het teken stond van Anna Kethly, de 

voorzitster van de Hongaarse sociaal-democratische partij. De leidster van de socialistische Hongaren 

was net door Nagy vrijgelaten en zou weldra betrokken worden bij de vorming van de nieuwe 

democratische regering. Ook hier sierde een roodgekleurde foto het artikel. Het was een portretfoto 

van Anna Kethly zelf, met als onderschrift:  

 

‘Haar wacht een zware taak in het door de revolutie verscheurde Hongarije.’ 

 

Zodoende hechte Vooruit geloof aan een nieuw Hongarije en dit in een socialistische omkadering. 

De socialisten moesten het land de broodnodige oplossingen bieden; het feit dat Kethly was vrijgelaten 

en hierin zou ingeschakeld worden, betekende voor het dagblad meteen een stap in de goede richting. 

Die richting leek de opstand ook uit te gaan. Vanaf 1 november verschenen berichten als zouden de 

Russen bereid zijn om tot onderhandelingen over te gaan. Ook ging Imre Nagy voort met zijn 

democratiseringsproces en riep hij de neutraliteit van de het land uit. Wel stelde Vooruit vast dat de 

toestand nog steeds zeer verward was. Dit had ongetwijfeld te maken met de tegendraadse berichten 

die de redactie binnensijpelden. Het nieuws speelde dag na dag wel eens haasje over. Zo berichtte men 

op 3 november over een nieuwe inval van de sovjettroepen. ‘Hongarije is nog niet aan het eind van 

zijn lijdensweg gekomen, integendeel het heeft er de schijn van, dat het bloedvergieten nu pas 

werkelijk begonnen is’, verzekerde de krant.
274

  

 

Het dagblad kreeg gelijk. Tijdens de nacht van 3 op 4 november sloegen de sovjets de opstand 

genadeloos omver. De hoop op een nieuwe socialistische staat leek definitief verloren. Vooruit was 

dan ook bikkelhard voor het Russische optreden. Men bestempelde het als een ‘blitz-offensief’ dat een 

flagrante inbreuk bracht op het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. In de plaats van een nieuw 

democratisch beleid kwam een heuse ‘Russische marionettenregering’, en dit onder leiding van Janos 

Kadar. Niettemin Vooruit zich overduidelijk negatief uitsprak over het Russische optreden, liet het 

ook ruimte voor de communistische versie van de feiten. In datzelfde artikel zat namelijk een 

verklaring van het communistische persbureau TASS verwerkt, waarin te lezen stond dat het optreden 
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van de sovjets gerechtvaardigd was daar ‘de heilige zaak van het socialisme’ in gevaar gebracht werd. 

De opstand was het werk van kapitalistische reactionaire krachten en dit in opdracht van het 

imperialistische Westen.
275

 Aan de verklaring van TASS werd ongetwijfeld weinig geloof gehecht. 

Vooruit had immers zijn volmondige steun aan de opstand toegezegd. Het bood nieuwe perspectieven 

voor het socialisme. Nu dit teniet werd gedaan en bovendien met de Suez-crisis twee Westerse landen 

negatief in beeld kwamen, leek de wereld zich terug in het zelfde bipolaire stramien te wentelen. 

Althans, dat was de conclusie van S. Van Schamelland. Met de ontwikkelingen in beide landen werd 

bruut een einde gesteld aan een periode van hoop op kenteringen en diepgaande veranderingen. ‘Nooit 

had de vrije wereld een grotere en vollediger overwinning binnen zijn bereik dan op dit uur van 

Boedapest’, poneerde hij.
276

 De sovjets stonden met hun rug tegen de muur gedrukt. Maar net op dat 

moment maakten Mollet en Eden, Eerste Minister van respectievelijk Frankrijk en Groot-Brittannië, 

een einde aan deze druk, door het Westen in een crisis met het Midden-Oosten te storten. Het gaf de 

sovjets een vrijgeleide om alle hoop op een vrijer Oost-Europa bij de socialisten weg te nemen.
277

  

Alles was terug bij het bipolaire oude; het IJzeren Gordijn leek weer te zijn neergedaald. Dit stelde 

Vooruit vast in een laatste interessante opiniestuk. Men merkte op dat de destalinisatie uiteindelijk niet 

het gewenste effect van dooi in de Koude Oorlog had veroorzaakt. Integendeel, ‘wat Sovjet-Rusland 

met zijn moorddadig optreden bereikt, is met één slag vernietigen wat zijn politiek na Stalin had weten 

te bereiken: is de evolutie naar meer vertrouwen in de vrede niet enkel brutaal tot staan brengen, 

maar is de klok er van jaren achteruit stellen.
278

 Zodoende vervolgde de Koude Oorlog gewoon zijn 

normale weg en posteerden Vooruit en het socialisme zich terug in de schaduw.   

  

 

1.3. Analyse van de Rode Vaan 

 

A. De aanloop 

 

De Rode Vaan ving zijn berichtgeving in het begin van 1956 heel positief aan. Van 

anticommunistische opstandigheid was nog geen sprake en met het 20
ste 

partijcongres stond het 

internationale communisme voor een nieuwe vijfjarige uitdaging. Niet onlogisch werd de 

berichtgeving over het congres één grote optimistische nieuwsshow. Men beklemtoonde vooral de 

oproep aan alle arbeiders om zich eensgezind tegen de oorlog te keren. Zodoende zou de op oorlog 

                                                 
275

 Vooruit, Sovjets ontketenen blitz-offensief in Hongarije en smoren nationale opstand in het bloed, 5.11.1956, 

p.1 en 3 
276

 Van Schamelland S., Het uur van Boedapest en Kaïro, Vooruit, 6.11.1956, p.1 en 3 
277

 Van Schamelland S., art.cit., 6.11.1956 
278

 Vooruit, Het IJzeren Gordijn is weer neergelaten, 11.11.1956, p.1 



 131 

berustende kapitalistische economie in een allesomvattende crisis terechtkomen en de wereld 

openstellen aan het ware communisme.
279

  

  Dagelijks werden dergelijke uiteenzettingen uitvoerig in de krant besproken en geanalyseerd. De 

redactie had daarvoor zelfs een correspondent ter plaatse, Mauric Singer, die de gebeurtenissen van 

heel dichtbij opvolgde. Uiteraard waren de belangrijkste punten van het congres, namelijk de meerdere 

wegen naar het socialisme en de destalinisatie, de krant niet ontgaan. Het eerste punt, een ‘geniale 

stelling’, vond men uitermate belangrijk; het waren immers Lenin’s woorden die dit vooropgesteld 

hadden: ‘elke natie lang hun eigen weg en met eigen krachten naar het socialisme’.
280

 Over het tweede 

punt, de destalinisatie, leek men in de berichtgeving enigszins te aarzelen. De rede van Mikojan, de 

eerste uithaal naar het beleid van Stalin, beschreef men bijvoorbeeld heel kort. Het enige 

belangwekkende wat over de speech in De Rode Vaan verscheen, was dat Mikojan het had over het 

belang van een collectieve leiding, terwijl een persoonsverheerlijking voortaan niet meer werkbaar 

was. Verder leek de krant niet uit te wijden. Men verontschuldigde zich daarvoor en legde de 

verantwoordelijkheid bij een gebrek aan plaats in het blad.
281

 Enkele dagen later, na de rede van 

Chroesjtsjov, ging men toch beweren dat er op het congres kritiek gegeven werd op het beleid van 

Stalin. Enigszins onder druk gezet door de andere persbladen, die uitvoerig negatief over de 

persoonsverheerlijking schreven, ging De Rode Vaan zelfs erkennen dat de ‘Generalissimus’ fouten 

had gemaakt. Gerard Van Moerkerke verwoordde het zo: 

 

‘De kranten geraken heel moeilijk uitgepraat over de kwesties van de kultus van het individu, 

over de kollektieve leiding, over de een of twee vergissingen die Stalin in zijn laatste teoretisch werk 

heeft begaan. (…) goed, er zijn fouten begaan…maar het zou toch al te dwaas zijn te vergeten dat 

ondanks de begane fouten de SU is geworden wat ze is…’
282

 

 

Fouten werden toegegeven maar tegelijkertijd geminimaliseerd. Bovendien was het in de krant ook 

gissen naar welke fouten er nu precies gemaakt werden. Op die manier wou men zijn lezers voorlopig 

een grote schok besparen. Bijgevolg waren de algemene conclusies over het congres heel positief en 

kon met een gerust hart een nieuw en frisser vijfjarenplan ingezet worden. Over de 

persoonsverheerlijking werd niet langer geschreven, laat staan bedenkingen gemaakt. Zodoende 

werden de komende destalinisatie en zijn gevolgen gelaten voor wat ze waren. De Rode Vaan zweeg 

er over in alle talen.   

 

                                                 
279

 De Rode Vaan, Chroesjtsjov tot XXe Kongres: wereldeenheid der arbeiders tegen oorlog, 15.02.1956, p.1 
280

 De Rode Vaan, art.cit., 15.02.1956 
281

 De Rode Vaan, De redde van Mikojan op het 20
ste

 congres, 21.02.1956, p.4 
282

 Van Moerkerke G., Nieuwe wegen voor de internationale arbeidersklasse, De Rode Vaan, 27.02.1956, p1 en 

3 



 132 

 Met het uitbreken van demonstraties in Poznan kwam daar eind juni verandering in. De Rode Vaan 

werd, net als de rest van de communistische media, door de Westerse pers in het nauw gedreven. De 

feiten spraken voor zich. De Poolse arbeiders die op straat waren gekomen, verwensten de Russen en 

riepen om brood. Dit ontkennen was nutteloos, gezien de Westerse pers in grote getale in de stad 

aanwezig was. Daarop reageerde de communistische pers, waaronder De Rode Vaan, met een strategie 

die de schuld van de onlusten evenwel bij het Westen legde. Opinieschrijver A. Van Dam bevestigde 

hierbij, dankzij Radio Warschau, dat de onlusten georganiseerd waren door de ‘imperialisten’. Zij 

probeerden de reputatie van de Poolse volksrepubliek te schaden door zich te focussen op enkele 

fabrieken die in economische moeilijkheden zaten. De situatie in deze fabrieken was allesbehalve 

representatief voor de rest van het land, verzekerde Van Dam. Integendeel, sinds de Tweede 

Wereldoorlog heeft het communistisch regime in Polen enorme politieke en economische vooruitgang 

geboekt. Het regime verdiende daarvoor een pluim, geen manifestatie.
283

 Dat bevestigde Ray De Smet 

een dag later evenzeer. In een volgend snedig opiniestuk erkende hij dat de Poolse regering fouten had 

gemaakt, aangezien de industrialisatie iets te enthousiast aangepakt werd. Desondanks kon niet 

ontkend worden dat de Polen het gevoelig beter hadden dan vroeger. Bijgevolg merkte De Smet op 

cynisch op: 

 

‘laat er dus fout zijn van de Poolse regering of de Poolse communisten, laat er een betoging zijn 

geweest, maar het bloed dat vloeide, kleeft niet aan de handen van de communisten, maar aan de 

handen van degenen die deze arbeiders voor hun wagens hebben gespannen.’
284

 

 

De manier waarop de opinieschrijver zich in dit stuk uitdrukt doet opnieuw denken aan een discours 

in een rechtbank. De schrijver neemt de positie aan van een advocaat die een beklaagde moet 

verdedigen. Bij deze verdediging worden twee zaken vastgesteld en toegegeven. Men heeft het eerst 

en vooral over een ‘fout’. Dit is een term die verwijst naar het slecht bestuur van de regering. Doordat 

deze term in het enkelvoud staat, wordt het slechte bestuur geminimaliseerd. In het tweede deel springt 

de term ‘betoging’ in het oog. Ook dit wijst op een bagatellisering van de feiten. Men spreekt over een 

betoging, niet over een opstand of een revolte zoals dat in andere media het geval is.  

Wat na deze tweevoudige toegeving volgt, is een duidelijke ontkenning. Die ontkenning klinkt veel 

krachtiger doordat het volgt op de twee toegevingen. De kern van de boodschap is hierbij dat de 

communisten niet verantwoordelijk waren voor het gewelddadige karakter van de ‘betoging’. Om dit 

te verwoorden wordt een metafoor gebruikt: ‘het bloed dat kleeft aan de handen’. Dit betekent zoveel 

als: ‘de schuldige is…’ . De reden waarom men voor deze stijlfiguur opteert is dat hierdoor de 

gebeurtenis een levendiger en menselijker karakter krijgt. De lezer voelt er zich veel persoonlijker 

door aangesproken.  
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 Zodoende wordt op een krachtige manier duidelijk gemaakt dat de schuld niet bij de communisten 

gezocht moet worden, maar bij ‘anderen’. Het discours heeft het over ‘degenen’, wat impliciet verwijst 

naar Westerse contrarevolutionairen. Ook het begrip ‘voor de wagen spannen’ refereert hiernaar. Het 

maakt impliciet duidelijk dat zij de arbeiders beïnvloed en gebruikt hebben. 

 

Derhalve had De Rode Vaan opnieuw zijn eigen versie van de feiten gecreëerd en werd dit 

logischerwijs ingepast in hun repetitief Marxistisch-leninistische discours. De berichten die daarop 

volgden leken dit enkel maar te bekrachtigen. De opstand in Poznan was niet het gevolg van een 

doorgevoerde destalinisatie, maar van een poging van hun kapitalistische vijand om in de 

communistische wereld schade aan te richten. 

 

B. Het verloop 

 

Na de berichten over de gebeurtenissen in Poznan, die overigens zeer klein in aantal waren, 

verdween elk nieuwsbulletin over Oost-Europa. Terwijl andere kranten aandacht kregen voor de 

destalinisatie en zijn impact op de politieke toestand in Hongaarije, liet De Rode Vaan dit gewoon aan 

zich voorbij gaan. Het leek wel alsof het land niet bestond. Het nieuws dat daarentegen wel niet uit de 

voorpagina’s van de krant leek weg te slaan, was de Suez-crisis. De imperialistische trekjes van de 

Fransen en de Britten in Egypte waren dagelijkse nieuwskost. Geen gelegenheid liet men onbenut om 

zijn lezers hierop te wijzen.  

Toch ontkwam het dagblad niet aan Hongarije. Op 16 oktober verscheen een eerste nieuwsfeit. Met 

Radio Boedapest als primaire bron meldde men dat Imre Nagy terug in de partij opgenomen werd. Hij 

zou in het verleden fouten begaan hebben, doch deze waren niet van die aard geweest dat een 

definitieve uitsluiting gewettigd was. Verder werd bevestigd dat een politieke transformatie in 

Hongarije op til stond; generaals zouden hierbij in ere hersteld zijn en verstoten journalisten werden 

terug toegelaten tot de partij. Van een politieke situatie onder hoogspanning scheen schreef men nog 

niet. Daarvoor was het wachten tot de editie van donderdag 25 oktober.  

En opnieuw liet de krant een geheel ander licht op de feiten schijnen. Anders dan Vooruit had De 

Rode Vaan het niet over een opstand maar over een ‘gewapende aanslag’. Men beweerde dat een 

betoging van studenten ‘door het toedoen van antisovjetkrachten’ was ontaard in een manifestatie 

tegen de Hongaarse repbuliek.
285

 Het hervormingsplan van Imre Nagy zou daardoor gesaboteerd 

worden. Aldus had de nieuwe Hongaarse leider de hulp van het Rode Leger ingeroepen om de orde te 

kunnen herstellen opdat hij weldra met zijn nieuwe plannen kon doorgaan. Dergelijke berichtgeving 

verscheen ook de dag daarop. Opnieuw werd de kaart van Nagy getrokken die, zo schreef men, als 

nieuwe absolute leider de situatie goed had ingeschat en de studenten tot bedaren had gebracht. Hierbij 
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werd wel opvallend correct opgemerkt dat een groot aantal slachtoffers gevallen waren. Ontkennen dat 

de opstand bloedig was, zou de berichtgeving overigens veel te ver van de waarheid gedreven hebben. 

De feiten spraken immers voor zich.  

 

De Rode Vaan erkende bijgevolg, net als bij de manifestatie in Poznan, dat de bevolking tegen het 

regime in opstand gekomen was. Ook hier suggereerde men dat de gebeurtenissen in de hand werden 

gewekt door enkele reactionaire krachten die het ongenoegen deden ontaarden in heus geweld. Het 

werd omschreven als een ‘poging tot gewapende aanslag op de Volksrepubliek, waarbij de 

contrarevolutionairen wandaden hebben verricht’.
286

 De boosdoeners waren deze keer 

contrarevolutionairen, waarbij het dagblad met deze term refereerde naar het revolutionaire werk van 

Imre Nagy. Ray De Smet ging hierin zelfs nog een stap verder en beweerde zelfs dat een geheim leger 

in Boedapest de opstand in de hand zou gewerkt hebben. Zodoende leek hij niet te aanvaarden dat de 

opstand het werk was van de Hongaarse bevolking zelf. Doch moest de opinieschrijver erkennen dat 

het voorgaande regime fouten gemaakt had. De vorige leiders, Ernest Gerö en Matyas Rakosi, hadden 

zich veel te lang aan hun ideeën vastgeklampt, waardoor bij de bevolking een diepe misnoegdheid was 

ontstaan. Maar dit kon niet zomaar tot een heuse opstand geleid hebben, aldus De Smet. Er zat 

ongetwijfeld meer achter.
287

  

Ondanks de blijvende twijfels over het ontstaan van de opstand, verraadde deze eerste persoonlijke 

bedenking enigszins dat het communistisch dagblad een andere kleur moest bekennen. De toestand in 

Hongarije zorgde voor twijfels waarbij men leek te erkennen dat de Oost-Europese regimes met 

problemen kampten. Ray De Smet vroeg zich zelfs openlijk af: ‘werd er in de volksdemocratieën dan 

niets verwezenlijkt?’
288

 Twee dagen later werden aan deze bedenking gehoor gegeven. De KPB nam 

namelijk een officieel standpunt in waarbij men aan de hand van een artikel in de krant een viertal 

conclusies had gemaakt. Vooreerst betreurde de partij de gebeurtenissen en stelde zij vast dat het 

Hongaarse bestuur zware fouten had gemaakt. Naast een verheuging op de verbreding van de 

socialistische democratie in Polen als tweede punt, merkte men vervolgens op dat de beslissingen van 

het 20
ste

 partijcongres stilaan hun weg vonden. Als laatste -en tevens meest opmerkelijke- punt ijverde 

men voor een terugkeer van alle buitenlandse troepen en dit in alle landen. Dit was niet alleen in strijd 

met de onafhankelijkheid van ieder land, het zou daarenboven helpen om de bipolaire spanning die er 

heerste op te lossen.
289

  

De verklaring van de partij was opmerkelijk en ongezien. De opstandige toestand in Hongarije werd 

aanvaard en de fouten in het verleden werden erkend. Men verschool zich niet langer achter eigen 

waarheden, maar beaamde dat het land nood had aan een duidelijke politieke transformatie. Ook de 

krant nam deze standpunten over. De berichtgeving kreeg een ander karakter. Men ging schrijven over 
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‘vrijheidsstrijders’, ‘democratisering’, ‘verbetering van de welvaart van het volk’,… .
290

 De Rode 

Vaan leek zich opmerkelijk genoeg achter de opstand te scharen en steunde de hervormingen. Een 

mogelijke verklaring voor deze bizarre mentaliteitswijziging moet vooral gezocht worden bij de 

gewijzigde machtsverhoudingen van de KPB. Sinds het Congres van Vilvoorde in december 1954 

ging de partij zich gematigder opstellen en werd een zekere afstand genomen van de typische 

bolsjewistische gestructureerde werking. Van een slaafse volgzaamheid ten aanzien van Moskou kon 

dan ook niet langer gesproken worden. De volgzaamheid had nu plaatsgemaakt voor opstandigheid. 

Doch dit zou slechts tijdelijk zijn. De opmerkelijke toegevingen van de communistische partij en de 

krant werden immers gemaakt op het moment dat de Sovjet-Unie toegevingen leek te doen. Het Rode 

Leger trok zich terug en de afkondigingen van Nagy leken te worden goedgekeurd. Voor De Rode 

Vaan was dit zelfs een teken ‘dat het vreedzaam samen bestaan de grondslag was en blijft van de 

Sovjets’.
291

 

 

 Aldus lieten de krant en de communistische partij in zijn geheel, zich vangen door de misleidende 

intenties van de Russen. De troepen trokken zich immers terug om zich te hergroeperen en later in 

grotere getale terug te keren. Daar was de krant zich nog niet van bewust. Men hechtte geloof aan deze 

intenties. Het zou hen een dag later zuur opbreken. Twijfel en tegenstrijdigheid staken de kop op. In de 

weekendeditie van de krant verschenen twee opmerkelijke opiniestukken die dit illustreerden. Het 

eerste, van de hand van Jean Blume, had het nog over de strijd voor de vrede in Hongarije. Hij 

beklemtoonde nog maar eens dat het voorgaande regime fouten had gemaakt. Nu zouden die 

ongetwijfeld recht gezet worden. Hij hoopte dat vrede en democratie spoedig zouden bereikt worden 

en gingen overeenstemmen met ‘volkse en nationale verzuchtingen’.
292

 Een heel andere toon was 

merkbaar in het stuk geschreven door Ray De Smet. Die beweerde immers dat er opnieuw reactionaire 

krachten aan het werk waren in het land. Dit had hij vernomen uit een verklaring van Janos Kadar, de 

man die later door de Sovjets op de troon zou gezet worden. Een terugkeer van het Rode Leger was 

nodig om de antidemocratie voorgoed uit te roeien.
293

 Chaos troef dus. Daar waar Blume sprak over 

een democratie die spoedig bereikt zou worden, had De Smet het op dezelfde bladzij reeds over 

antidemocratie die de kop opstak. Wat moest de lezer daar uit opmaken?  

 

Niettemin publiceerde de krant terug eensgezind na het weekend, toen het lot van de opstand was 

bezegeld. De sovjets toonden hun ware gelaat en keerden terug naar Boedapest om de revolte neer te 

slaan. Concreet betekende dit voor De Rode Vaan dat toegevingen overboord werden gegooid, de 

communistische propaganda werd terug de leidraad. Zodoende verscheen in de krant andermaal een 
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andere versie op de feiten, een eigen versie en dit wederom passend in het Marxistisch-leninistisch 

stramien. De term ‘fascisme’ werd in deze context terug opgegraven. De Hongaarse politieke 

transformatie onder leiding van Imre Nagy werd misbruikt door fascisten en met dollars betaalde 

agenten uit het buitenland. De ‘arbeiderswaakzaamheid’ tegenover deze reactionaire krachten had 

gefaald. Democratie was niet langer het streefdoel. Daarom moesten de sovjets ingrijpen. Dat was de 

redenering van Jean Blume die hiermee compleet het tegenovergesteld poneerde dan twee dagen 

daarvoor. De actie van het Rode Leger was meer nodig, beweerde hij, en wel hierom:  

 

‘de Sovjet-Unie  heeft vertrouwen in de volkeren en ze heeft dit getoond op het ogenblik zelf waarop 

de grootste twijfel mogelijk was. Wanneer het nochtans duidelijk geworden is, dat de 

arbeidersmachten niet de overhand hadden, dat ze overrompeld waren; wanneer het duidelijk was 

geworden dat men afgleed naar een provocatie vanwege de fascisten, die spekuleerden op een 

mogelijk aantasten van de vrede, heeft men hen moeten van antwoord dienen.’
294

 

 

De geloofwaardigheid van de krant leek definitief verloren. Men manoeuvreerde zich terug in zijn 

anti-imperialistische bolster en beantwoorde elke gebeurtenis met een weerbarstige snauw richting het 

Westen. Het communisme was nimmer nooit verantwoordelijk; zij waren immers de ware verdedigers 

van de vrede.   

Gelukkig voor de communistische wereld en dus ook voor De Rode Vaan kampte het Westen ook 

met problemen. De Suez-crisis was volop aan de gang en dat hadden de lezers van de krant geweten. 

De redactie koos bijgevolg volop de kaart van de berichtgeving rond Suez. Zodoende werd de 

aandacht van Hongarije afgeleid en verdween deze op de achtergrond. Bovendien gaf dit de 

opinieschrijvers munitie om zich te verdedigen tegen aanvallen van de Westerse pers over Hongarije. 

Dankzij Suez kon er met scherpe woorden worden teruggeschoten en werd Imre Nagy al gauw 

vergeten: 

 

 ‘de gebeurtenissen in Hongarije hebben ook ons diep getroffen. Maar is de gevaarlijke 

imperialistische aanval van de twee grootmogendheden Engeland en Frankrijk op Egypte, niet veel 

gevaarlijker voor de wereldvrede? Wil men een derde wereldoorlog?’
295

 

 

 

1.4. Besluit 

 

Het relaas van de gebeurtenissen in 1956 illustreerden nog maar eens dat de wereld een verschillend 

beeld werd opgehangen. De ideologisch gekleurde media boetseerden zelf hun eigen verhaal en 
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overtuigden hun publiek met visies die soms mijlenver van de uiteindelijke waarheid stonden. 

Objectieve of neutrale verslaggeving primeerde niet. Aan feiten werd een draai gegeven en, 

geabsorbeerd door allerhande opinieschrijvers, kreeg de gebeurtenis een heel eigen versie, passend 

binnen de ideologisch overtuiging. In het geval van de twee onderzochte dagbladen kwam dit opnieuw 

tot uiting. Bij de één vertaalde het nieuws zich in een nieuw gekoesterde hoop voor een ideologische 

kentering, terwijl de ander door de gebeurtenissen geconfronteerd werd met een heel moeilijke periode 

van ideologische tegenkantingen en moeilijke besluitvorming. 

 

De beeldvorming van Vooruit en De Rode Vaan was daardoor zeer uiteenlopend. De gebeurtenissen 

werden andermaal gelinkt aan hun ideologie. Vooruit zag de destalinisatie en de daaropvolgende 

volksopstanden in Poznan en Boedapest als een positief teken. Oost-Europa leek op zoek te gaan naar 

vrijheid en democratie, twee punten die het socialisme hoog in het vaandel hield. De manier waarop de 

eigen weg naar het socialisme ging bewandeld worden, sloot een toenadering met de socialistische 

beweging in West-Europa niet uit. Integendeel, met Tito als grote voorbeeld, werd het vooruitzicht op 

een nieuw socialistisch internationalisme terug realistisch. Een meer vooraanstaande rol voor het 

socialisme had opnieuw een toekomst gekregen. Het delirium na het bloedige neerslaan van de 

opstand was daarom des te groter. De goede vooruitzichten die de krant had gemaakt werden brutaal 

de kop in gedrukt. Het socialisme leek opnieuw te bezwijken voor één van beide machtsblokken en 

schikte zich wederom in zijn lot van onbelangrijke medespeler. De Koude Oorlog was geen oorlog 

voor het socialisme. 

Voor De Rode Vaan werd 1956 net zoals de gehele communistische wereld een heel moeilijk jaar. 

Het communistisch machtsblok worstelde met zichzelf en liet op het 20
ste

 partijcongres de teugels 

enigszins los. Een goede zaak, vond de krant, daar nu meerdere wegen naar het socialisme mogelijk 

waren. Dit was echter zonder de gevolgen gerekend. De daaropvolgende oproer in Oost-Europa 

plaatste de krant dan ook in een moeilijke situatie. Het had immers toegegeven dat communistische 

transformatie geoorloofd was. Polen en Hongarije toonden nu het resultaat, en dat bleek niet positief te 

zijn voor de reputatie van de communistische ideologie. De daaropvolgende reactie van de krant was 

daarom grote volgzaamheid ten aanzien van wat de Sovjet-Unie ondernam en bekendmaakte. De Rode 

Vaan volgde slaafs de Russische versies over de feiten en deed de revoltes af als pogingen van 

fascistische of imperialistische krachten. Opvallend ook, hoe de krant de gebeurtenissen op de 

achtergrond probeerde te plaatsten. De Suez-crisis kreeg alle aandacht en dit omdat het anti-

imperialistisch discours er veel eenvoudiger te verkondigen was. Maar de opeenvolging van 

nieuwsfeiten over Oost-Europa en dan vooral over Hongarije plaatsten de krant steeds meer in het 

defensief. Er was de publieke opinie in België die geschokt was door de opstand en in grote massa de 
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straat opkwam. Protestbewegingen trokken naar de Hongaarse ambassade en zelfs naar de redactie van 

De Rode Vaan.
296

 Het communisme was kop van jut.  

Hongarije liet de redactie en de partij dan ook niet onbewogen. Men switchte een aantal keer van 

standpunt. Het wees erop dat binnen de communistische beweging twijfels ontstonden over de te 

volgen strategie. De ene dag werden verklaringen uit het communistisch machtsblok gewoonweg 

overgenomen en gebruikte men de gekende anti-imperialistische taal. Anderzijds viel ‘s anderdaags 

hier en daar te lezen dat wat in Boedapest gebeurde toch wel een goede zaak was. Hongarije moest 

resoluut breken met zijn verleden en streven naar een gehele politieke transformatie. Imre Nagy was 

hierbij een geschikte figuur, vond men. Ook uit de resolutie die de partij in de krant op 2 november 

bekendmaakte kon dit opgemaakt worden. Bovendien werd met de vraag om alle buitenlandse troepen 

te laten terug trekken uit alle landen, een standpunt ingenomen dat indruiste tegen dat van de Sovjet-

Unie.  

Ongetwijfeld heeft de interne verdeeldheid binnen de KPB een belangrijke rol gespeeld bij deze 

bizarre mentaliteitswijzigingen. De breuk met het ‘stalinisme’ op het Congres van Vilvoorde in 1954 

en de speech van Chroesjtsjov een tweetal jaar later zorgde voor een tweedeling binnen de 

communistische beweging. Vooral uit het Franstalige landsgedeelte, meer bepaald binnen de Luikse 

federatie, kon men zich moeilijk verzoenen met deze ontwikkelingen. Zij waren geen voorstander van 

een meer autonome lijn. Om die reden was het voor de krant ongetwijfeld moeilijk om een duidelijk 

standpunt in te nemen. Dat kan verklaren waarom men de gebeurtenissen in Hongarije zo moeilijk kon 

beoordelen.    

Uiteindelijk wezen de neuzen al snel weer in dezelfde richting. De tegendraadse standpunten van de 

krant en de partij zouden uiteindelijk slechts één dag bestaan. Want met de inval van het Rode Leger 

in Boedapest, keerde men volgzaam terug naar de voorgeschreven ideologische lijn van Moskou. Men 

veroordeelde de sovjetinterventie niet. De opstand gold voortaan als misbruikt door de fascisten en 

moest daarom omver geworpen worden, ‘grote hervormer’ Imre Nagy incluis. Zodoende had De Rode 

Vaan zich nog maar eens geïsoleerd. Wie geloofde de krant voortaan nog?  
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Hoofdstuk 5: 

De Cuba-crisis (1962) 
 

 

‘Het Amerikaans imperialisme heeft Zuid-Amerika tot nog toe steeds als een privaat jachtgebied en 

wingewest beschouwd en was en is nog steeds van mening dat zich daar niemand mee te bemoeien 

heeft, ook niet volkeren van Zuid-Amerika zelf!’  

Ray De Smet, De Rode Vaan, zaterdag 21 april 1961
297

 

 

1.1. Een historische inleiding 

 

A. Aanleiding 

 

Net zoals de Sovjet-Unie in 1956 te maken kreeg met problemen binnen het eigen socialistische 

kamp, deed zich aan het eind van de jaren '50’ een gelijkaardige ontwikkeling voor in het kamp van de 

Verenigde Staten. Een ‘bevriende’ -lees gebonden- staat kreeg last van ongehoorzaamheid en stelde 

zich onverwacht eigenzinnig en onafhankelijk op. In de wereld van het grote kapitalistische Amerika 

was dit een primeur. Hun achtertuin, Latijns-Amerika, leek met de Monroeleer tot voor kort 

‘ontouchable’ voor de buitenwereld. Als een ware hovenier hadden zij hun tuin altijd goed beschermd 

en mooi verzorgd. Zodoende werd het continent met het beste tuingereedschap bewerkt en konden er 

mooie winsten opgestreken worden. De United Fruit Company was er alomtegenwoordig. Dit 

Amerikaans bedrijf was grootgrondbezitter en hield de vele dictators die het continent kende met 

vorstelijke steun gebeiteld in een zetel van macht.  

Na de Tweede Wereldoorlog traden geleidelijk veranderingen op. Het winstgevend 

grootgrondbezittersysteem vertoonde barstjes door de opkomst van de marxistisch geïnspireerde 

bewegingen. De politieke strijd om landhervormingen, de eeuwige Latijns-Amerikaanse eis, werd 

voorgoed ingezet. De achtertuin werd rebels. In Guatemala kwam dit voor het eerst tot uiting. Jacob 

Arbenz won er de verkiezingen en startte met een controversieel landhervormingsprogramma dat grote 

stukken land van de United Fruit Company onteigende en aan de particuliere boeren schonk. Voor de 

Verenigde Staten was dit een stap te ver. Een stuk tuin in handen van socialistische hervormers was 

‘not done’. Daarop reageerden zij krachtig; met een door de Amerikanen gesteunde staatsgreep werd 

Arbenz werd uit het zadel gelicht en vervangen door Castillo Armas.
298

 De situatie van rebelse 

verleiding leek terug bekoeld. Toch zou die aan het eind van de jaren '50’ terugkeren, dit keer in het 

wel heel bevriende buurland Cuba.  
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Cuba was sinds de Tweede Wereldoorlog ten prooi gevallen aan Amerikaanse decadentie. Het was 

een populair oord voor zakenlui en maffia die erheen gingen omwille van de perfecte combinatie 

tussen werk en vertier. Daarnaast was het op economisch vlak één der grootste suikerexporteurs. De 

landerijen van de United Fruit Company voorzagen op die manier de Amerikanen van hun klontje 

suiker. Ondertussen werd het land strak geregisseerd door Fulgencio Batista. Begin januari 1959 

kwam echter een eind aan het dictatoriale rijk van de man : een bescheiden groep guerrillastrijders 

brachten zijn corrupte regime ten val. Deze zogenaamde ‘barbudos’ -letterlijk ‘baardmannen’- waren 

de architecten van een heuse revolutie. Aan het hoofd stond Fidel Castro, ‘El lider maximo’.
299

  

Castro en de zijnen begonnen al snel tegen de schenen van de Amerikanen te schoppen en 

onteigenden alle grote Amerikaanse bedrijven. Het land kwam voortaan aan de boeren toe. Hiermee 

maakte de revolutionair zich uiteraard niet populair in Washington. Integendeel, sinds de United Fruit 

Company uit het land werd verstoten, zouden de Amerikanen geen gelegenheid ombenut laten om 

Castro en de zijnen te laten verdwijnen. De spanning liep hierbij vrij snel op. Vooreerst ontstond een 

woordelijke oorlog tussen beide kampen. Hoogtepunt was de ontploffing van een Frans vrachtschip 

volgeladen met Belgische wapens die voorbestemd waren voor Cuba. Castro legde de schuld bij de 

Amerikanen en haalde fel uit. Daarop besloot Eisenhower drastische maatregelen te nemen en het 

‘probleem Cuba’ op te lossen met een heuse invasie. Aldus werd de goedkeuring verleend om een 

groep contrarevolutionairen te bewapenen en zich hierop heimelijk voor te bereiden. 

Vervolgens gingen de Amerikanen nog een stap verder. De woordenwisselingen evolueerden naar 

heuse daden waarbij in afwachting van de contrarevolutie werd gekozen voor een economische 

boycot. Sinds juli 1960 werd de suikerimport verboden.
300

 Deze maatregel bleek nefast voor het 

vervolg van het conflict want het dreef Castro in de handen van de Sovjet-Unie. Met het ingaan van de 

boycot besloot Chroesjtsjov immers om 700.000 ton suiker per jaar op te kopen. Zodoende trad de 

kwestie Cuba toe tot de Koude Oorlog. Daarvoor had Castro, ondanks zijn marxistische achtergrond, 

nog geen openlijk standpunt ingenomen over het bipolaire conflict. Zijn revolutie van januari 1959 

was dan ook geen rode revolutie, maar een olijfgroene. Met de Amerikaanse boycot kwam daar 

evenwel verandering in. Het verplaatste de kwestie Cuba naar een ander niveau, een bipolair niveau.  

 

In april 1961 bereikte de spanning voor het eerst een kritiek punt. De geplande contrarevolutie 

werd, onder goedkeurend oog van de Amerikanen, immers werkelijkheid. Een brigade bestaande uit 

Cubaanse bannelingen landden via de Varkensbaai op het Cubaanse vasteland en probeerden met deze 

verrassingsactie de Cubaanse bevolking tegen Castro op te zetten. De operatie mislukte faliekant daar 

het anti-Castrisme op het eiland niet bestond. Daarop reageerde ‘Il lider maximo’ door definitief de 

Sovjet-Unie te omarmen en voluit om steun te vragen. Het Cubaanse regime voelde zich voortaan 
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bedreigd in zijn bestaan. De Verenigde Staten lagen van dichtbij op de loer en zouden zich aan 

dergelijke acties zeker opnieuw wagen. Daar was Castro rotsvast van overtuigd. Zodoende koos hij 

resoluut voor het communisme met bijhorende sovjethulp. De sovjets stemden in en vanaf 1962 kwam 

er een volwaardige steun. Chroesjtsjov bezorgde de Cubanen assistentie en dit in de vorm van wapens. 

De Cuba-crisis was geboren. 

 

B.  Verloop 

 

De levering van kernwapens en militaire adviseurs kwam de sovjetleider goed uit. Het bood uitzicht 

op een aantal problemen. Eerst en vooral kon de Sovjet-Unie zijn prestige in de wereld opvijzelen door 

zich op te werpen als verdediger van kleine en beinvloedbare staten. Daarnaast kon het ook helpen om 

de Amerikanen onder druk te zetten de kwestie Duitsland terug op tafel te gooien. Chroesjtjsov zag de 

wapens zelfs stiekem als pasmunt voor West-Berlijn. Als laatste en misschien wel belangrijkste reden 

betekende de wapenlevering een antwoord op de ‘missile gap’ van de Sovjet-Unie. Ondanks de 

numerieke achterstand van kernwapens kon de plaatsing van middellange afstandsraketten op Cuba 

voor een nucleair evenwicht zorgen. Zodoende werd ook het probleem van afstand overbrugd. Het 

vizier zou voortaan stevig op het Amerikaanse vasteland gericht staan. Of om het met de woorden van 

Chroesjtsjov zelf te zeggen: ‘We stoppen een egel in de broek van Uncle Sam’.
301

  

Aldus kreeg het kernwapenplan in de zomer van 1962 vorm om 42 MRBM’s en 24 IRBM-raketten 

in de westelijke provincie San Christobal te plaatsen. Deze zouden bewaakt worden door 43.000 

zogenaamde ‘militaire adviseurs’ die tevens beschikking hadden over 48 tactische bommenwerpers.
302

 

De sovjetscheepvaart naar Cuba breidde daardoor gevoelig uit. Dat was ook de Amerikanen niet 

ontgaan. De CIA kreeg vrij vlug zicht op deze plotse toename en meldde dit aan Washington. Daar 

zetelde sinds 1961 een nieuwe president, John F. Kennedy. Die was zich bewust van de groeiende 

sovjetactiviteit op het eiland maar besloot voorlopig om nog niet in te grijpen. Kennedy, nog maar kort 

aan de macht, had kort na zijn aantreding met het Varkensbaai-incident al een mislukking te 

verwerken gekregen; daarom verkoos hij voorlopig om passief waakzaam te blijven. Wanneer 

vervolgens verschillende rapporten verschenen waarin duidelijk werd dat strategische basissen 

opgetrokken waren en installaties geplaatst werden, hield de president vast aan zijn eerder gemaakt 

besluit. Voorlopig vatte hij de wapens op als defensieve hulpmiddelen. Toch voegde hij er aan toe dat 

als deze wapens een bedreiging gingen vormen voor het gehele Amerikaanse continent, de Verenigde 

Staten vast en zeker de noodzakelijke maatregelen zouden nemen. Zodoende behield Kennedy 

uiteindelijk zijn vertrouwen in sovjetleider Chroesjtsjov. Deze had hem namelijk meermaals verzekerd 

dat hij zich niet zou wagen aan stommiteiten.  
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De woorden van Chroesjtsjov bleken loze beloftes. Op 14 oktober, nadat de weersomstandigheden 

na een lange tijd terug gunstig waren, vingen U2-spionagevliegtuigen een aantal opmerkelijke beelden 

op. Op die beelden waren grote mobiele raketten te zien, net als lanceerinstallaties voor MRBM’s, 

bunkers en bijhorende radars. Datgene wat Kennedy had gehoopt dat niet zou gebeuren, gebeurde 

toch. Cuba was voortaan een nucleaire bedreiging. Nu draaide alles om tijd. Er moest gereageerd 

worden. Het noopte Washington aan tot het vorderen van drastische maatregelen. Een krijgsraad werd 

samengesteld. Kennedy samen met zijn broer Robert, vice-president Johnson, minister van Defensie 

McNamara, minister van Buitenlandse Zaken Rusk en enkele van de hoogste generaals kwamen in het 

grootste geheim bijeen om te beslissen op welke manier gehandeld moest worden. Alle mogelijke 

scenario’s werden gewikt en gewogen. Passief toezien, een massaal bombardement, een invasie of 

blokkade behoorden allemaal tot de mogelijkheden. Uiteindelijk werd op 22 oktober gekozen voor een 

militaire blokkade; al had het niet veel gescheeld of de generaals hadden de president ervan overtuigd 

veel drastischer in te grijpen.  

Een blokkade bleek uiteindelijk doortastend genoeg. De strikte quarantaine, bestaande uit negentien 

schepen van de Tweede Vloot, die al het aankomende offensief militair materiaal tegenhield, bracht de 

wereld op de rand van een wereldoorlog.
303

 Nooit hadden de beide grootmachten met getrokken 

wapens zo dichtbij tegenover elkaar gestaan. ‘De Russen en wij keken elkaar diep aan en volgens mij 

knipperden ze met hun ogen’, verklaarde Amerikaans minster van Buitenlandse Zaken Dean Rusk op 

een meer plastische manier.
304

 De situatie was dermate kritiek daar geen van beide machtsblokken van 

wijken wilde weten. Zelfs besprekingen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties leverden niets 

op.  

Een voorstel van secretaris-generaal van de VN Hammerskjöld aanvankelijk wel. Hij stelde voor 

om de rakettransporten twee à drie weken op te schorten zodat er tijd zou komen voor diepgaande 

onderhandelingen. Men leek hierop in te gaan tot wanneer nieuwe foto’s van U2’s opdoken waaruit 

bleek dat de installatie van raketten toch versneld doorging. Bovendien waren vier sovjetonderzeeërs 

erin geslaagd ongemerkt de blokkade te doorbreken. De Amerikanen waren razend.  Daaropvolgende 

alarmerende berichten loosden de crisis naar een kritiek punt.  

 

En toch, op zijn meest kritische moment, leek een uitweg uit de crisis dichter dan ooit. De 

halsstarrigheid waarmee beide grootmachten weigerden om als eerste in te binden, had hen op een 

punt gebracht waar de volgende stap een onvermijdelijk gewapend treffen was. En dat was wat geen 

van beiden wilde. Dat betekende  namelijk zoveel als een allesvernietigende kernwapenoorlog. Aldus 

was het wachten op een positief signaal, een teken dat de situatie niet verder uit de hand mocht lopen. 

Daarvoor zorgde een bizar etentje tussen twee -voor de rest onbeduidende- figuren, Aleksandr Fomin, 
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werknemer bij de sovjetambassade, en John Scali, journalist van het televisiestation ABC.
305

 De twee 

heren maakten tijdens hun tête-à-tête elkaar duidelijk dat beide machtsblokken tot toegevingen bereid 

waren, mits enkele voorwaarden vervuld werden. Toen deze voorstellen vervolgens respectievelijk 

Washington en Moskou bereikten, leek men geneigd erover te praten. Concreet hield dit in dat de 

Sovjets zinnens waren om onder VN-toezicht hun raketten te laten terugtrekken en te beloven voortaan 

met nucleaire wapens uit Cuba weg te blijven. Als tegenprestatie werd van de Amerikanen een 

plechtige belofte verwacht dat zij nimmer of nooit Cuba zouden proberen binnenvallen.  

Na enige aarzeling, voorafgegaan door een nieuwe eis van de Russen om ook de Amerikaanse 

basissen in Turkije bij de onderhandelingen te laten betrekken, werd een consensus bereikt. Op 28 

oktober kwam een einde aan de crisis. De sovjets lieten hun schepen rechtsom keren en ontmantelden 

hun installaties. De Amerikanen op hun beurt maakten een einde aan de blokkade. Beide spelers 

keerden naar hun kamp terug en eisten elk hun deel van de overwinning op. Kennedy’s populariteit in 

eigen land kreeg een geweldige opkikker. Hij was immers koel gebleven in deze omstandigheden, had 

goed de situatie goed ingeschat en op de juiste momenten krachtdadig gehandeld. Chroesjtsjov van 

zijn kant had Cuba kunnen redden van een eventuele Amerikaanse machtsontplooiing. Het land bleef 

een communistische doorn in het oog van de Amerikanen. Ook de communisten waren dus tevreden. 

En Cuba zelf? Dat land was een week lang de speelbal geweest van een spelletje ‘uitdagen’ tussen 

de twee hoofdrolspelers van de Koude Oorlog. Uiteindelijk bleef het land verweesd achter, kreeg het 

nog feitelijke steun van het communistisch machtsblok, maar leed niettemin onder de economische 

boycot van de Verenigde Staten.        

 

 

1.2. Analyse van Vooruit 

 

A. De aanleiding 

 

De eerste berichten over Cuba die de redactie van Vooruit bereikten, handelden over de gewonnen 

partizanenstrijd van Castro. De revolutionaire overwinning van de guerrilla’s werd gunstig ontvangen. 

Men schreef gematigd positief. Dit viel op te maken uit bepaalde bewoordingen. Zo definieerde men 

Batista als een heuse dictator. Een blik op zijn carrière kon dit alleen maar beamen en verraadde dat 

Batistas bewind de bevolking uitbuitte. Daartegenover plaatste men een welwillend beeld over de 

figuur van Castro. 

 

 ‘(…) ondanks zijn succes op militair gebied is Castro meer bekend als de politicus en propagandist 

die alle oppositiestromingen tegen Batista heeft kunnen bundelen…toen de revolutie nog maar een 
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droom was zei Castro reeds: ‘onze eerste strijd zal een politieke, maar de tweede zal een sociale strijd 

zijn.’
306

 

 

De man en zijn revolutie spraken reeds van bij het begin tot de verbeelding. De krant leek hem een 

aureool van held op te hangen, en dit nog voor de gewonnen machtsstrijd goed en wel bezonken was. 

De kranteneditie van die dag beaamde dit. Zo was een foto te zien van Fidel ‘te midden van zijn 

mannen’.
307

 Verder werden uitvoerig de maatregelen besproken die het nieuwe bestuur zou nemen. 

Vooruit vond dit belangrijk, aangezien Castro vooral hamerde op sociale maatregelen, een sociaal 

programma, en dit voor het volk. Over de relatie met de Verenigde Staten had de krant ook al enkele 

vaststellingen gedaan. Men merkte op dat de nieuwe politieke toestand belangrijke economische 

gevolgen kon hebben. De Amerikanen hadden immers grote belangen in de Cubaanse 

suikernijverheid.
308

  

Om die reden uitte Washington in de media al snel zijn twijfels over de vrijheidsstrijd. Op 6 januari 

verscheen bijvoorbeeld een artikel waarin stond dat politieke kringen in Amerika ervan overtuigd 

waren dat met de samenstelling van de nieuwe regering de rust niet snel zou terugkeren. De ‘ultra-

castristen’ waren namelijk de architecten van een aanslag op het presidentsgebouw van februari 1958. 

Ze waren allesbehalve betrouwbaar.
309

 Dit bericht was het eerste uit een rij van velen. Stuk voor stuk 

waren het artikels die een slecht licht lieten schijnen op Castro’s revolutie. Vooruit nam deze berichten 

over en publiceerde ze ook. Zodoende liet het blad zich meeslepen in een anti-Castrocampagne van de 

Westerse -of meer specifieker- Amerikaanse pers. Er zijn talloze voorbeelden. Op dinsdag 13 januari 

kwam de melding van talrijke executies op Cuba. Batista’s volgelingen moesten opgeruimd worden. 

Bron was de ‘Chicago Tribune’.
310

 Drie dagen later, in de editie van 16 januari, werden deze 

terechtstellingen al omgedoopt tot heuse moordgolven. Washington verklaarde verontwaardigd te 

zijn.
311

 Hetzelfde verhaal alweer een dag later, wanneer een uitspraak van Castro commotie 

veroorzaakte. Hij verklaarde namelijk:  

 

‘Als de gringo’s hier komen ingrijpen zullen er 200.000 sterven.’
312

 

 

De open anti-Amerikaanse gevoelens van de ‘Lider Maximo’ beroerden de gehele Westerse wereld, 

zoveel was duidelijk. Hierbij opvallend was dat Vooruit elk bericht over Cuba meteen op de 

voorpagina plaatste als het hoofdartikel. Castro hield de redactie duidelijk bezig. Maar duidelijke 
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meningen werden niet uitgedrukt; standpunten werden niet ingenomen. Op dat vlak hield het 

socialistisch blad zich opvallend op de vlakte. Buiten enkele positieve signalen net na de revolutie 

verzorgde men een neutrale verslaggeving.  

 

Een jaar later, wanneer het Franse vrachtschip ‘La Coubre’ op 4 maart 1960 in de haven van 

Havana ontplofte, werd aan deze koele berichtgeving een vervolg gebreid. Opmerkelijk was dat het 

eerste -tevens enige- artikel pas verscheen enkele dagen later, op 7 maart. Het was kort van omvang en 

bevond zich, verscholen tussen een resem andere feiten, ergens op de derde bladzijde. Het feit dat er 

Belgische wapens bij betrokken waren, speelde geen rol bij de manier van verslaggeving. Kortweg 

werd het relaas van de gebeurtenis uit de doeken gedaan. Ook werd vermeld dat Castro sprak van 

sabotage.
313

 Bijgevolg werd aan de Belgische betrokkenheid geen aandacht besteed en paste het 

bericht bij de resem andere berichten over het woordelijke steekspel tussen Cuba en de Verenigde 

Staten.  

De berichten tijdens de zomer van 1960, wanneer Eisenhower een economische boycot instelde en 

Chroesjtsjov daarop reageerde met de aankoop van 700.000 ton suiker, gingen op hetzelfde elan voort. 

Opnieuw baseerde men zich hoofdzakelijk op de Amerikaanse persagentschappen en dagbladen. Dat 

viel op door de vele anticommunistische uitspraken en beschuldigingen, niet door de 

bronvermeldingen van de krant. Bronvermeldingen verschenen sporadisch of waren zelfs geheel 

afwezig. Het meest opvallende nieuwsfeit van die zomer was de mededeling dat op het eiland reeds 

sovjetbasissen gebouwd werden. Men sprak toen al over raketinstallaties; bizar genoeg, een jaar op 

voorhand. Dit nieuws had de Westerse media te horen gekregen van een gevluchte piloot, verkondigde 

Vooruit. Verder werd hier niet op ingegaan; de gebeurtenissen in Congo waren toen namelijk veel 

ernstiger.
314

  

 

Voor interessanter en diepgaander nieuws over Cuba was het vervolgens wachten op het 

Varkensbaai-incident in april 1961. Cuba verscheen opnieuw op de voorpagina. Een eerste bericht, in 

de editie van 17 april, rapporteerde over een Amerikaans bombardement op drie verschillende 

plaatsen. De krant streefde opnieuw naar neutraliteit en publiceerde meteen twee versies van de feiten. 

De ene was afkomstig van Cuba zelf waarin geponeerd werd dat de Verenigde Staten verantwoordelijk 

waren. De andere versie liet Cardona, voorzitter van de Cubaanse revolutionaire raad (de beweging 

tegen Castro), aan het woord. Hij verklaarde dat het vliegtuigen van het Cubaanse leger zelf waren 

waarmee enkele piloten in opstand waren gekomen tegen het regime van Castro. Na hun operatie 

hadden zij hun toestellen ‘naar de vrijheid’ gevoerd, aldus Cardona.
315

 Deze laatste versie werd 

bevestigd door de immigratiedienst van Miami die de piloten over de vloer had gekregen en door de 
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Amerikaanse regering zelf die verklaard had dat de piloten asiel zouden krijgen. Als toemaatje 

publiceerde men een foto waarop duidelijk enkele Cubaanse vliegtuigen te zien waren; volgens de 

Amerikanen een krachtig en ontegensprekelijk bewijs.  

Dit artikel demonstreerde bijgevolg glashelder van hoe ver de propagandaoorlog tussen Cuba en de 

Verenigde Staten ging. Overduidelijk ging dit zeer ver. Vooruit deed hieraan volmondig mee en stelde 

zich steeds opvallend neutraal op. De publicatie van beide versies van de feiten was zodoende leuk om 

volgen, al bleven de Amerikaanse interpretaties logischerwijs dominant.  

Met deze opvallend interessante tweezijdige berichtgeving ging de krant de volgende dagen gewoon 

door. Al werd het conflict moeilijk om volgen. Uit een verslag in de oplage van 18 april kwam het 

nieuws grotendeels van de zijde van Castro waarin verklaard werd dat de drievoudige landing geen 

succes geworden was en dat contrarevolutionaire troepen werden teruggeslagen.
316

 Een dag later 

kwamen de bulletins overduidelijk uit een andere hoek. Er werd nu beweerd dat verscheidene steden 

in handen van de contrarevolutionairen gevallen waren. Daarnaast werd er melding gemaakt dat 

10.000 ‘Castristen’ waren overgelopen, terwijl Raul Castro zou zijn opgepakt.
317

 Ondertussen beten de 

Russen nijdig met propaganda terug. Dankzij ooggetuigen kregen zij de bevestiging dat de invasie 

gesteund werd de Verenigde Staten met oorlogsschepen en militair materiaal. Daarop werd de 

verslaggeving nog verwarrender. Dat moest Vooruit toch beamen. De titel van het artikel op 

donderdag 20 april sprak boekdelen: 

 

‘Wisselende krijgskansen op Cuba. Castro: ‘wij houden stand’ Rebellen: ‘wij rukken op’.’
318

 

  

Het Varkensbaai-incident werd bijgevolg niet alleen op Cuba zelf uitgevochten, maar evenzeer in 

de media. Vooral langs de contrarevolutionaire -en dus- Amerikaanse zijde probeerde men de wereld 

een ander beeld voor te schotelen. Het regime van Castro was ten dode opgeschreven; dat liet men de 

mensen geloven. Het tegendeel was echter waar. Dinsdag 24 april werd het duidelijk in wiens voordeel 

de strijd geslecht werd. Wat bleek, Cuba had de contrarevolutie overleefd; de Amerikanen hadden 

gefaald. Dat was ook Vooruit niet ontgaan. Voor het eerst liet de krant zijn licht over de 

gebeurtenissen schijnen en dit in een klein opiniestukje van een onbekende auteur. Kortweg verklaarde 

men dat het overduidelijk was dat de Amerikanen deze invasie gesteund hadden. Het was een 

grandioze blunder van Kennedy geweest te geloven dat de Cubaanse bevolking de invasie zou steunen. 

Ze waren immers ‘nog niet vergeten hoe ze door Batista en zijn internationale gansterbende werden 

uitgezogen’.
319

 Zodoende was men zeer kritisch voor Kennedy die ongetwijfeld nog niet zou stoppen 

met het ondernemen van dergelijke acties. Daar was men van overtuigd. 
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‘De Amerikaanse president is niet alleen jong en onstuimig, hij is ook een koppig man. En hij is lid 

van de grote miljonairsfamilie. Die familie zal de anti-Castristen nog meer vliegtuigen en tanks te 

beschikking stellen. Dat lijdt geen twijfel. Een schandelijke politiek. En bovendien zeer gevaarlijk voor 

de wereldvrede.’ 
320

 

 

B.  Het verloop 

 

In de loop van het jaar 1962 werd de spanning rond de kwestie Cuba opgedreven. In Vooruit was dit 

niet echt merkbaar. Het nieuws verschoof terug op de achtergrond en verscheen slechts sporadisch. In  

januari keerde men nog eventjes terug op het incident in de Varkensbaai en verscheen een bekentenis 

van Guatemala dat verklaarde de Verenigde Staten geholpen te hebben bij de invasie.
321

 Daarna werd 

het wachten tot midden augustus vooraleer interessante nieuwsfeiten terug opborrelden. Die periode 

werd gekenmerkt door de uitwerking van Chroesjtsjov’s plan om Cuba militair te bevoorraden. De 

raketinstallaties werden stilaan gebouwd. Net als de CIA kreeg ook de media vermoedens. Al dan niet 

gebaseerd op verklaringen uit Washington verschenen berichten dat Russisch materiaal en personeel 

op weg was naar het eiland. Opvallend was de onzekerheid bij deze verslaggeving. Vooruit 

onderstreepte dit met een duidelijke ondertitel: ‘Russische deskundigen naar Cuba? Met welk 

doel?’.
322

 Dergelijke vragen domineerden voortaan de artikels, zo ook bijvoorbeeld de editie van 

vrijdag 31 augustus. Daar titelde men: ‘Russische raketbases op Cuba?’
323

 Uit dergelijke berichten 

kon men overduidelijk opmaken van wat nog komen zou. De uitbarsting van de crisis was nu dichter 

dan ooit. Alleen de bevestiging ontbrak. 

Daarvoor was het uiteindelijk wachten op de kranteneditie van woensdag 24 oktober. Toen werd het 

Vooruit voor het eerst duidelijk wat er precies aan de hand was. De beangstigende vragen die de krant 

sinds augustus publiceerde, konden volmondig beantwoord worden. Het ging volgens hen om 

duidelijke intimidatiepogingen. Dat bewezen de afkondigingen van een blokkade, mobilisaties en 

bijhorende paraatheid van troepen. Vier Russische schepen die op weg waren naar Cuba hadden dit 

veroorzaakt. Voorlopig was er, ondanks de harde woorden tussen beide machtsblokken, nog geen 

echte reden tot paniek.‘De kans is zeer groot dat het bij wederzijdse intimidatiepogingen of enkele vrij 

spectaculaire incidenten zal blijven’, verklaarde het socialistisch dagblad.
324

 Hieruit bleek dat men niet 

langer schrik had van de ideologische woordenwisselingen. Het was oorlogspraat op routine. 
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In een ander, meer opiniërend, artikel werd er dieper ingegaan op de militaire blokkade die de 

Amerikanen hadden opgesteld. Vooruit ontving deze beslissing met gemengde gevoelens. Men 

begreep dat de plaatsing van kernwapens op Cuba een doorn in het oog van de Amerikanen was. 

Anderzijds was de plaatsing gerechtvaardigd. Hadden de Verenigde Staten immers zelf geen basissen 

vlak bij de Sovjet-Unie? Op een manier was er dus begrip voor beide standpunten. Maar waarom 

moest dit wederom leiden tot een intense spanning en dit in heel de wereld. Kon men niet gewoon tot 

een vergelijk komen? Of gingen de twee groten hun koelbloedigheid verliezen? In elk geval vond 

Vooruit dat nu snel voor een oplossing moest gezorgd worden. 

 

‘(…) hoog tijd dat van alle zijden de bemiddelaars opdagen, wij denken vooral aan de Europese 

landen, en dat eens en voor goed een halt kan toegeroepen  worden aan alle vormen van koude of 

warme oorlog. Cuba is geen levenskwestie, noch voor de VS noch voor de SU. Ze moeten met mekaar 

tot een vergelijk komen. De volkeren eisen dit dwingend.’
325

 

 

’s Anderdaags werd deze oproep herhaald. Beide grootmachten moesten desnoods ‘GEDWONGEN’ 

worden om een dialoog met elkaar aan te gaan. Hierbij zag de krant een grote rol weggelegd voor de 

kleinere landen die de groten onder druk moesten zetten. Daarnaast werd ook een oproep gedaan aan 

alle arbeiders. Met een krachtdadig signaal aan de regering zou veel sneller naar oplossingen gezocht 

worden.
326

 In datzelfde opiniestuk trachtte men vervolgens een verklaring te geven hoe het kwam dat 

de bipolaire spanning terug zo hevig opliep. Volgens Vooruit lag de oorzaak bij de te grote 

machtsconcentratie van de twee hoofdrolspelers. Zowel in de Verenigde Staten als in de Sovjet-Unie 

was het gezag teveel in handen van één enkele persoon. Kennedy en Chroesjtsjov waren alle twee 

egocentrisch aangelegd, verheven van een eigenzinnige drang naar macht. Dit soort haantjesgedrag 

moest nu maar eens ophouden en plaats maken voor een meer collegiaal bestuur. Zodoende was de 

kans op een doorbraak uit de crisis terug realistischer.
327

  

 

Die doorbraak kwam er en op 26 oktober kon de krant net als de rest van de wereld terug rustig 

adem halen. Een uitgebreid artikel op de voorpagina was voorzien van de titel: ‘Ontspanning’. De 

twee leiders, Kennedy en Chroesjtsjov, hadden nu wel bereidwilligheid getoond om de dialoog aan te 

gaan en tot een vergelijk te komen. Of zij hiervoor hun ego opzij hadden gezet, was geen vraag van 

belang meer. De crisis was tot een goed eind gekomen en daar was het dagblad duidelijk gelukkig om. 

In een daaropvolgend opiniestuk uitte Vooruit zich opvallend positief over Chroesjtsjov en de 

Sovjet-Unie. De Sovjetleider had gebruik gemaakt van het nodige realisme om geen ondoordachte 

maatregelen te treffen. Van Kennedy daarentegen hoopte men dat hij als president voortaan twee keer 
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ging nadenken vooraleer tot verdere beslissingen over te gaan.
328

 De blokkade van de Amerikanen 

werd aldus niet echt gesmaakt. Voor het dagblad was dat de grootste oorzaak van de crisis. Zodoende 

ging het grootste krediet voor het oplossen van de crisis naar de Sovjets en niet naar de Amerikanen. 

Daarna ging de krant zelfs nog een stap verder. Voor het eerst sprak men zich uit tegen de 

Amerikaanse manier van verslaggeving over Cuba. De Amerikaanse media stelden de gebeurtenissen 

in een verkeerd daglicht en dit al sinds de aantreding van Castro als staatshoofd. Hierbij lieten zij geen 

gelegenheid onbenut om met scherpe ideologische taal naar de man uit te halen. Vooruit diende deze 

berichtgeving daarom kritisch van antwoord en stelde zich in deze casus anti-Amerikaans op.  

 

‘De Amerikanen zouden het via onderhandelingen natuurlijk op een akkoordje kunnen gooien met 

Castro. Maar zij hebben blijkbaar slechts één bekommernis: op Cuba weer een regime vestigen dat 

onderworpen is aan de Amerikaanse monopolies en dat geen hart is van waar de onrust op de rest van 

Latijns Amerika kan overslaan. Want sociale hervormingen betekenen een vermindering van de 

reusachtige kapitalistische winsten.’
329

 

 

Uit deze uitspraak bleek dat de rest van Latijns-Amerika de krant niet ontgaan was. Met het 

bezweren van de crisis en de overlevingsdrang van de Cubaanse revolutie zou een heuse 

‘democratische revolutievlam’ zich verspreiden over het gehele continent. Het Amerikaans 

grootkapitalisme was, net als de bijhorende dictatoriale regimes, voortaan in zijn bestaan bedreigd. Het 

zogenaamde ‘Castrisme’ was gevaarlijker dan eender welke lanceerbasis en zou zelfs een blokkade 

kunnen overleven. Hoofdredacteur Georges Hebbelinck concludeerde derhalve dat Kennedy met een 

geschonden gelaat uit het conflict kwam terwijl Chroesjtsjov zich kon ontpoppen als de ontbetwiste 

vredesapostel.
330

 

 

 

1.3. Analyse van De Rode Vaan 

 

Vooreerst zou ik er op willen wijzen dat vanaf 1 januari 1959 De Rode Vaan definitief een 

weekblad werd. De dagelijkse verslaggeving verdween en maakte plaats voor ruimere artikels, heuse 

reportages en uitgebreide opinies in het weekend. Voor het onderzoek betekende dit concreet dat veel 

minder artikels opgenomen werden. De artikels die daarentegen wel geselecteerd zijn, zijn iets 

diepgaander en meer beredeneerd. Het beeld over de Cuba-crisis is daarom gebaseerd op een 

kwantitatief kleiner aantal artikels. Zij brengen wellicht een zo adequaat mogelijke schets van hoe De 

Rode Vaan over Cuba bericht gaf.   

                                                 
328

 Vooruit, De evolutie van Cuba, 26.10.1962, p.1 
329

 Vooruit, Waarom de Cubaanse crisis ontstond, 26.10.1962, p.3 
330

 Hebbelinck G., Ontspanning, Vooruit, 30.10.1962, p.1 



 150 

 

A. De aanleiding 

 

Toen Castro een einde maakte aan de bewind van Batista, werd dit in vernieuwde versie van De 

Rode Vaan op gejuich onthaald. Het was resultaat van een ‘heldhaftige strijd’ opgezet door de 

zogenaamde Cubaanse Socialistische Volkspartij, een partij die communisten en democraten had 

gegroepeerd tegen de dictatuur van Batista.
331

 Met het vermelden van de naam Volkspartij leek het wel 

alsof de communistische krant de revolutie toeschreef aan het werk van een partij, niet aan een 

guerrillabeweging. Niettemin stak men een grote pluim op de hoed van Castro, die overduidelijk de 

bevolking had bevrijd.  

Daarnaast schakelde het artikel al snel over naar het gekende antikapitalistische discours. De relatie 

tussen de Verenigde Staten en het dictatoriale Cuba onder Batista werd immers uitvoerig beschreven. 

Zo verklaarde men dat het Amerikaans imperialisme en zijn dollars beslissend waren geweest bij het 

aan de macht komen van Batista. Hieruit concludeerde men: 

 

. ‘Men zal er zich dan ook niet over verbazen dat zijn regering een periode van voorspoed is 

geworden voor de Amerikaanse monopolies op Cuba.’
332

 

 

Het eiland was een wingewest voor de Amerikanen. Ze beheersten er de suikerindustrie, bezaten het 

overgrote deel van de ondernemingen en stelden de uitvoerprijzen vast. Niet moeilijk dat het gros van 

de bevolking in armoede leefde, merkte het artikel op. Cuba werd leeggezogen! Zodoende was een 

revolutionaire omwenteling gelegitimeerd, meer zelfs, broodnodig. De overwinning op het 

Amerikaans imperialisme smaakte het dagblad dan ook zoet. Toch werd de heugelijke gebeurtenis de 

daaropvolgende maanden achter zich gelaten. De Rode Vaan spendeerde er verder geen aandacht meer 

aan.  

Pas vanaf juli 1960 werd Cuba terug belangrijk nieuws. In de editie van 8 juli 1960 werd Castro 

omgedoopt tot ‘figuur van de week’ en kreeg hij nodige aandacht in de gelijknamige rubriek. De 

Cubaan werd omgeroepen tot socialistische held.
333

 Hij doorstond immers de economische oorlog die  

Washington ontketend had. Opvallend was het gebruik van het woord ‘oorlog’, net zoals een andere 

benaming die men voor de economische boycot hanteerde, namelijk ‘ekonomisch duimschroeven’.
334

 

Volgens De Rode Vaan was dit een laffe daad die hiermee vooral de bevolking trof. Deze maatregelen 

kwamen van de zogenaamde ‘‘vroegere ‘bosses’ van Cuba die grotendeels te Boston in Massachusetts 

wonen die er heel wat geld voor over hebben om aanslagen en sabotagedaden op Cuba te 
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organiseren’.
335

 Uit dit stoer en gekleurd taalgebruik bleek dat de revolutionaire omwenteling op het 

eiland de perfecte aanleiding was om opnieuw met scherp te schieten. Cuba was voor De Rode Vaan 

een voorbeeld waartoe het Amerikaans kapitalisme in staat was.  

Om die reden ging de krant de daaropvolgende week uitvoerig verder in dit genre. Twee volledige 

bladzijden, doorspekt met een aantal propagandafoto’s, spendeerde de redactie aan deze editie. Er was 

zelfs ruimte om de gehele geschiedenis van het land uit de doeken te doen. Opvallend was dat de 

geschiedenis beschreven werd als één lange periode van onderdrukking. De koloniale tijd liep gewoon 

over in de daaropvolgende ‘onafhankelijke’ tijd, waar in wezen de Amerikanen de scepter zwaaiden. 

Er was geen verschil. De Cubanen werden als slaven pas bevrijd wanneer Castro ten tonele 

verscheen.
336

 En nu bood diezelfde Castro hevig weerwerk tegenover elke reactionaire aanval van de 

eeuwige kapitalistische vijand. Het stemde De Rode Vaan terug optimistisch in het streven naar een 

betere en tevens roder getinte wereld.    

 

‘Men kan de Kubaanse revolutie niet meer op de knieën dwingen. Zij wordt door het hele volk van 

Kuba gedragen en dat volk is bereid tot alle offers om de volkse demokratie te verdedigen tegen iedere 

agressie. Het geniet de aktieve simpatie van heel de vooruitstrevende mensheid.’
337

  

 

De revolutie bleek inderdaad tegen een stootje te kunnen. Op had vlak had De Rode Vaan gelijk. In 

april 1961 deed zich immers het Varkensbaai-incident voor waarbij Cubaanse contrarevolutionairen 

met behulp van Amerikanen jammerlijk faalden in hun verrassende invasie. ‘Handen af van Kuba’, 

titelde het weekblad kort na de feiten. Daar waar de gehele wereld op zat te wachten, had zich 

eindelijk voltrokken. De Verenigde Staten toonden hun ware gelaat. Dat de invasie uiteindelijk tot een 

mislukking was uitgelopen was niet meer dan logisch, vond de krant. En wel om die reden: 

 

‘De USA-imperialisten vechten wanhopig tegen iets waartegen niemand het kan halen en niemand 

het ooit gehaald heeft: de ontwikkeling der maatschappij onder invloed van gewijzigde ekonomische 

verhoudingen. Het is een verloren strijd, maar het is hun laatste kans, vermits zij in geen geval die 

onvermijdelijke ontwikkeling willen aanvaarden.’
338

 

 

Voor De Rode Vaan is de oorzaak van de mislukte contrarevolutie overduidelijk. Een socialistische 

revolutie is namelijk onomkeerbaar. Er is geen weg terug. De presuppositie ‘onvermijdelijke 

ontwikkeling’ maakt dit duidelijk. Het weekblad refereert naar één van de belangrijkste punten van het 

historische materialisme: de lineaire geloofsopvatting dat de ondergang van het kapitalisme vaststaat. 
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Ook de uitdrukking ‘gewijzigde ekonomische verhoudingen’ verwijst hiernaar. Dit discours kan men 

daarom ontegensprekelijk klasseren als een Marxistisch-Leninistisch discours. 

Kort samengevat kan men stellen dat de actualiteit door de krant nog maar eens aangewend wordt 

om de ideologische woordenstrijd voor te zetten. Elk artikel wordt zodoende aangewend om de 

communistische visie uit te dragen.  

 

Het geloof in een communistische omwenteling zorgde opnieuw voor metaforisch vuurwerk aan 

woorden. De contrarevolutionairen werden bijvoorbeeld omschreven als ‘huurlingen der CIA’, 

‘Pontius Pilatussen van Washington’ en ‘de Amerikaanse vijfde kolonne van terroristen en 

saboteurs’.
339

  Ook viel in de gehele bladzijde gewijd aan de gebeurtenis tientallen keren het woord 

‘USA-imperialisten’ te lezen. De communistische krant ramde deze gekleurde bewoordingen in de 

vorm van metaforen als het ware door het strot van iedere lezer. Er moest iets duidelijk gemaakt 

worden, zoveel was zeker. 

 

B. Het verloop 

 

Tijdens de zomer van 1962 werd het terug heet in Cuba, letterlijk en figuurlijk. In tegenstelling tot 

het dagblad Vooruit, viel in De Rode Vaan daarvan niets te merken. De nakende uitbarsting van de 

crisis haalde hoegenaamd niet de vele bladzijden van de weekendeditie, toch vreemd. Het bood 

immers een nieuwe mogelijkheid om ideologisch uit te halen. Daarvoor wachtte het weekblad 

uiteindelijk tot de editie van 14 september. Aanleiding was een krachtdadige waarschuwing van de 

Sovjet-Unie aan het adres van de Verenigde Staten. De nota noopte het kapitalistische land aan tot het 

gebruiken van zijn verstand. Zoniet zou een militair antwoord volgen. Dit stemde de communistische 

krant tevreden daar dit betekende dat Cuba door de Sovjets beschermd werd. Verder werden ook de 

beschuldigingen weerlegd dat raketinstallaties waren opgetrokken. Daar was niets van waar. De 

bescherming bestond namelijk niet uit militaire wapens maar uit hulpmaterieel zoals tractoren, voedsel 

en landbouwexperts. Raketbasissen waren bovendien niet nodig gezien de wapens binnen Rusland 

krachtig genoeg waren.
340

 Uit deze verslaggeving viel op te maken dat De Rode Vaan de Russische 

propaganda slaafs bleef volgen. Dit was ontegensprekelijk de enige juiste versie op de feiten.  

In de editie van 12 oktober werd dit nog maar eens duidelijk. Men maakte zijn lezers er op attent dat 

de Amerikaanse pogingen om Cuba te boycotten in een verregaand stadium gekomen waren. Vier 

maatregelen stonden klaar om uitgevoerd te worden. Kortweg hielden zij in dat geen enkel schip nog 

van en naar het eiland mocht varen.
341

 Zoals de krant het beschreef, leek dit wel heel goed op een 

blokkade. Dat was opmerkelijk daar in Washington nog helemaal niet van een blokkade gesproken 
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werd. De definitieve bevestiging van het bestaan van de installaties moest nog komen maar bleef 

voorlopig uit, dit dankzij het slechte weer. Dat liet namelijk nog geen spionagevluchten toe. Hoe het 

kwam dat het weekblad met dit bewust verhaal afkwam, is niet duidelijk. Meer dan waarschijnlijk 

kwam het van de Russische propagandamachine. 

Het was alsof De Rode Vaan in een glazen bol had gekeken. Een tiental dagen later was de 

Amerikaanse blokkade definitief een feit. De krant blokletterde op zijn voorpagina: ‘Kennedy zwaait 

de oorlogsfakkel!’
342

 Vanzelfsprekend werd de maatregel afgedaan als een regelrechte 

oorlogsverklaring. Het was een stap te ver die voor de zoveelste keer de werkelijke doeleinden van de 

Amerikaanse imperialisten had blootgelegd. Het Russische transport van atoomwapens speelde hierbij 

hoegenaamd geen rol. Had diezelfde Kennedy immers niet aangegeven dat deze wapens defensief van 

aard waren? Ook de foto’s genomen door de U2-spionagevliegtuigen waren niet overtuigend. Die 

waren genomen op een hoogte waarop een langeafstandsraket en een luchtafweerraket moeilijk te 

onderscheiden waren. Dat bevestigden zelfs Amerikaanse deskundigen.
343

 Neen, de krant plaatste de 

oorzaak van de Amerikaanse agressiviteit bij het feit dat het land geen communisme kon verdragen zo 

dicht bij huis. Dit betekende een gevaar voor zijn kapitalistische belangen op het gehele Latijns-

Amerikaanse continent.   

Nu dit voor de gehele wereld duidelijk waarneembaar was, leek het dagblad ervan overtuigd dat het 

prestige van de Verenigde Staten aan diggelen lag. Men noteerde dan ook een storm van 

verontwaardiging. Het feit dat veertig landen bij de Verenigde Naties erop aangedrongen hadden om 

over de situatie te onderhandelen, bevestigde dit alleen maar.
344

  

 

De bloedstollende situatie bekoelde kort daarna. De uiteindelijke crisis zou slechts een week in 

beslag nemen en dat bood de volgende editie van De Rode Vaan de mogelijkheid om uitgebreid terug 

te kijken. Uiteraard werd het een ware triomf voor het communistisch kamp. Chroesjtsjov had volgens 

de krant de vrede gered terwijl Kennedy met het schaamrood op de wangen een nieuwe poging van 

agressie zonder resultaat had moeten staken. Toch was men ook opgelucht. Zonder verpinken gaf men 

toe dat sinds mensenheugenis slechts weinig internationale crisissen zo op het randje van een 

catastrofe hadden gestaan. De vrees voor kernwapens was nooit zo gegrond geweest. Gelukkig was er 

Chroesjtsjov die met zijn nuchterheid het ergste had vermeden.    

 

‘(…) dankzij het feit dat sovjetregering niet in de provocatieval trapte, zijn de ultra’s en het 

Pentagon er niet in geslaagt de loop der dingen volledig onder eigen kontrole te nemen.’
 345
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De blokkade, een voorwendsel om tot een algemene invasie over te gaan, had zodoende zijn 

uiteindelijke doel gemist. Daarop sloot het weekblad de kwestie Cuba af met een opvallend positieve 

gedachte. Het imperialisme had gefaald, terwijl de vrede opnieuw triomfeerde.  

 

   

1.4. Besluit 

 

Bij de machtsomwenteling in Cuba en de daaropvolgende rakettencrisis posteerden de twee kranten 

zich ongeveer op dezelfde lijn. De revolutie van Castro werd door beiden positief in beeld gebracht. 

‘El lider maximo’ werd beschouwd als een onbetwiste socialistische vrijheidsstrijder die het opnam 

voor de onderdrukte bevolking van Cuba. Voortaan zou hij een voorbeeld zijn voor een soortgelijke 

strijd in de rest van Latijns-Amerika, ja zelfs de gehele Derde Wereld. De reactie van de Verenigde 

Staten werd daarentegen heel afwijzend onthaald. De verwoede pogingen -zowel in de media als op 

het terrein zelf- om Castro onderuit te halen, werden door de kranten genadeloos in beeld gebracht. 

Zowel bij het incident in de Varkensbaai als bij de uiteindelijke rakettencrisis legde men de 

verantwoordelijkheid bij de Amerikanen die volgens hen maar niet konden aanvaarden dat Cuba 

socialistisch werd. Ook over de inbreng van de Sovjet-Unie publiceerden beide kranten 

overeenkomstigheden. De goede afloop van de crisis wezen zij namelijk toe aan het gezond verstand 

van Chroesjtsjov die goed op de situatie gereageerd had en erger had voorkomen.  

Globaal gezien waren Vooruit en De Rode Vaan het grotendeels eens met elkaar. Ze namen anti-

Amerikaanse standpunten in en waren kritisch voor het gevoerde beleid van Washington. Toch kwam 

dit bij de ene krant nog meer tot uiting dan bij de andere. Vooruit bleek iets bescheidener in zijn 

verslaggeving terwijl De Rode Vaan ideologisch met scherp schoot. 

 

In Vooruit was het zeer opvallend hoe koel geschreven werd over Cuba, zelfs wanneer de 

rakettencrisis definitief op gang kwam. In het algemeen nam de krant zeer weinig standpunten in en 

publiceerde zij aanzienlijk veel Amerikaanse propagandaberichten. Uit de krant viel vooral op te 

maken hoe vervelend de Verenigde Staten de kwestie vonden. Men probeerde Cuba onnoemelijk veel 

schade te berokkenen en dit met een heuse anti-Castrocampagne in de media. Daarnaast waren er 

uiteraard ook de economische en militaire maatregelen. Die zetten de krant uiteindelijk wel aan tot het 

vormen van een duidelijk standpunt. Uit het Varkensbaai-incident en de rakettencrisis viel op te 

maken dat men de maatregelen van de Verenigde Staten, en dan vooral van Kennedy, afkeurde. Ook 

voor de beslissing van de Sovjet-Unie om met hun militaire transporten van geen wijken te willen 

weten, was dit geval. Beide grootmachten hadden de wereld weer eens dicht bij de afgrond gebracht. 

Vooruit betreurde dat. Waarom kwam men als volwassen mensen niet gewoonweg tot een vergelijk? 

Praten was immers veel eenvoudiger dan dreigen. De socialistische krant had er stilaan genoeg van. 

Het was het zoveelste bipolaire incident dat de wereld onnodig in spanning hield. Uit deze koele 
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bewoordingen viel dan ook op te maken dat dergelijke gebeurtenissen voortaan normaal waren. De 

Koude Oorlog leek voor Vooruit een routine geworden.  

 

Daartegenover bleef De Rode Vaan gewoonweg zichzelf. Zelfs nu het dagblad was omgevormd tot 

een weekblad was het nog steeds een overtuigd communistisch partijblad. Zodoende bleef zijn kijk op 

de wereld ontegensprekelijk communistisch. Vlaanderen moest en zou er nog steeds ervan overtuigd 

worden dat het Marxistisch-leninistisch gedachtegoed de enige hoop was op een betere toekomst. De 

overwinning van Castro op Batista was hierbij welgekomen. De socialistische revolutie op Cuba 

bracht De Rode Vaan nieuwe munitie om andermaal met een anti-imperialistisch discours uit te halen. 

Op die manier werden de negatieve kantjes van het Amerikaans kapitalisme blootgelegd en daar 

maakte het communistisch weekblad dankbaar gebruik van. Dat de Amerikanen daarop met 

verschillende maatregelen het eiland opnieuw probeerden in te nemen maar daarin jammerlijk faalden, 

maakte het verhaal alleen maar mooier. Cuba was het ontegensprekelijke bewijs dat een socialistische 

omwenteling onomkeerbaar was.  

Toen de rakettencrisis zich daarna voltrok, bleek De Rode Vaan opnieuw volgzaam ten aanzien van 

de Sovjet-Unie. Verschillende versies over de bewuste bouw van installaties werden hierbij 

opgevoerd. Eerst beweerde men bij hoog en laag water dat er geen militaire Sovjethulp geboden werd. 

De hulp was zuiver humanitair. Vervolgens, na het ontegensprekelijke bewijs van het bestaan van de 

installaties, bleken zij slechts defensief te zijn en zeker niet atomair. Als laatste, wanneer ook de 

transporten van atoomwapens onweerlegbaar waren, werd hierover opvallend weinig geschreven. Wat 

wel vaststond, was dat de foto’s genomen door de U2-spionagevliegtuigen helemaal niet betrouwbaar 

waren. Alles werd dus in het werk gesteld om toch maar te laten blijken dat de Sovjet-Unie helemaal 

geen agressieve intenties had. Waren zij immers niet de voorvechters van de vrede? Een eigen 

verkleurde kijk op de feiten had dit nog maar eens duidelijk gemaakt. 
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Algemeen besluit 
 

 

Aan de hand van deze vijf ankerpunten werd een beeld geschetst van welke denkbeelden Vooruit en 

De Rode Vaan hun lezers probeerden op te hangen. De nadruk lag de wijze waarop het Koude-

Oologverhaal werd verteld en opgelegd. Hierbij was het van belang om hoofdzakelijk de essentie uit 

de berichtgeving te weten filteren. Zodoende kon getoond worden wat de beeldvorming van de twee 

kranten zo specifiek maakte en hoe zich dit verhield tot de objectieve waarheid. Een aantal opvallende 

conclusies dienen hieromtrent opgesomd te worden. 

 

Vooreerst viel uit het onderzoek op te merken dat de Koude Oorlog een heel complex gebeuren 

was. Niet alleen werd er op het terrein een ideologische tweestrijd uitgevochten. Evenzeer -of 

misschien zelfs heviger- kwam dit tot uiting in de media. De Koude Oorlog was ontegensprekelijk een 

woordenstrijd. Een strijd die bestond uit brutaal bekvechten en weloverwogen pro- en of 

anticampagnes. Bestuurd door twee scherpzinnige propagandamachines creëerde men op die manier 

twee verschillende versies van iedere gebeurtenis. De bipolariteit zorgde niet alleen voor een feitelijke 

verdeling van de wereld maar eveneens voor de creatie van een duo-verhaal. Zodoende paste ieder 

verhaal binnen de eigen hemisfeer en hield het de bipolariteit in stand.  

Beide kranten sloten zich aan bij deze tweevoudige kijk op de gebeurtenissen. Er werd hen een 

keuze opgedrongen. Ofwel schaarden zij zich achter het Westerse machtsblok en namen zij het 

kapitalistische verhaal over, ofwel kozen zij voor het Sovjetblok en was de communistische versie de 

meest geschikte optie.  

 

Bij het communistische dagblad De Rode Vaan lag de keuze voor de hand. Buiten een klein 

intermezzo van twijfel tijdens de Hongaarse opstand, schaarde de krant zich voluit achter het 

communistische verhaal. Tijdens de gehele onderzochte periode schetste men een beeld dat in zijn 

geheel overeenstemde met dat van de Sovjet-Unie. De Rode Vaan was trouw aan zijn ideologie, trouw 

aan zijn partij. Dat maakte van hun verslaggeving een voorspelbaar propagandaspel. De vijf 

gebeurtenissen die onder de loep genomen werden, werden door de krant in het algemeen steeds 

ingepast in hun Marxistisch-leninistische discours. Concreet betekende dit dat elk belangrijk feit werd 

aangewend voor agitatie en bekering. De lezers moesten overtuigd worden van de slechte intenties van 

het kapitalisme, terwijl een socialistische omwenteling hierop het passende antwoord was.  

Al van bij het eerste ankerpunt was dit duidelijk. Tijdens de conferenties van Jalta en Potsdam werd 

de fascistische vijand van de Tweede Wereldoorlog ingewisseld voor de vooroorlogse tegenstander 

van de ideologie, namelijk de ‘trusts’. Het was het begin van een uitgebreide lastercampagne tegen 



 157 

deze zogenaamde kapitalistische giganten. Met veel woordenvertoon trachtte men aan te tonen dat zij 

de vredebesprekingen hadden geboycot. Ook hadden zij een hand in het Marshallplan, al praatte het 

Marxistisch discours toen niet meer van trusts maar van het Amerikaanse kapitalisme in zijn geheel. 

Dat Amerikaans kapitalisme -meestal beschreven als ‘imperialisme’- en de overeenkomstige 

maatschappij kwamen voortaan bij ieder ankerpunt terug als de onbetwiste oorzaak van de oplopende 

spanningen. Daartegenover stond het communisme als ‘redder in nood’, als ‘verdediger van de vrede’, 

als ‘al het positieve wat het kapitalisme niet was of kon zijn’. Het beeld die De Rode Vaan over de 

Koude Oorlog dus vormde, was een uitgesproken zwart-wit beeld.  

 

Het socialistisch dagblad Vooruit legde zich minder gemakkelijk neer bij deze tweezijdige kijk op 

de wereld. Net als met zijn ideologie worstelde de krant met de Koude Oorlog. Men zat geklemd 

tussen Oost en West. Ideologisch gezien waren er zowel verwantschappen als anomalieën met de twee 

heersende maatschappijopvattingen. Een keuze maken was dus moeilijk; toch werd men hiertoe 

gedwongen gezien de mogelijkheid van het socialisme als derde macht -en bruggenbouwer tussen 

Oost en West- na de uitbarsting van de Koude Oorlog tot een utopie werd gebombardeerd. Die hoop 

was er net na de Tweede Wereldoorlog nochtans wel. De socialisten stonden sterk in heel West-

Europa; zeker na de socialistische verkiezingsoverwinning in Groot-Brittannië. Maar de hoop smolt 

weg als sneeuw voor de zon en noopte de krant tot het maken van een ongewilde keuze. Na het 

Marshallplan posteerde Vooruit zich daarom in het kapitalistische kamp, al was het maar omdat de 

BSP voorstander was van een transatlantische politiek. Bovendien was dit de enige juiste keuze daar 

het communistisch machtsblok stilaan zijn tanden liet zien. Het Oosterse totalitarisme leek bijgevolg 

gevaarlijker dan de Westerse dollars. Toch bleef Vooruit proberen om zijn eigen socialistische kijk op 

de gebeurtenissen te behouden. En dat druiste geregeld in tegen die van het kapitalistisch machtsblok. 

Stiekem speelde zelfs de hoop op een grotere rol van het socialisme nog mee. Vooruit was in zijn 

beeldvorming dus veelzijdiger en veranderde geregeld van standpunt. De ankerpunten maakten dit 

duidelijk. 

Tijdens de Koreaanse oorlog werd van bij het begin volop de kaart van het anticommunisme 

getrokken. De communistische agressie boezemde de krant angst in. Het liet zich daarom meeslepen in 

een duidelijke propagandistische berichtgeving. Al viel uit opiniestukken op te maken dat binnen de 

redactie en binnen de socialistische beweging niet iedereen op dezelfde lijn stond. Getuige daarvan de 

polemiek tussen de ‘atlantisten’ en de linkerzijde van de partij. De Hongaarse opstand was een 

eveneens een voorbeeld van anticommunistische verslaggeving, al liet de krant zich deze keer niet 

leiden door Amerikaanse propaganda. Neen, andermaal groeide de verwachting op een sociaal-

democratische kentering. Men zag dat Oost-Europa zich losrukte van onder het Russische juk en 

transformeerde naar een vrijer socialisme. Het bleef uiteindelijk toekomstmuziek. Als laatste was er de 

Cubaanse rakettencrisis. Dit ankerpunt bleek een illustratie te zijn van anti-Amerikaanse gevoelens die 

de krant eveneens had. Vooral de opvallende lastercampagne in de Amerikaase media tegen het 
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regime van Castro werd niet gesmaakt. Amerika in de rol van kapitalistische imperialist, daar was 

Vooruit geen vriend van.   

Behoudens deze keuzes die het dagblad maakte, viel uit hun beeldvorming nog iets veel sterkers op 

te merken. De krant toonde immers een soort gelatenheid wanneer over de Koude Oorlog bericht 

werd. Vooruit voelde zich, net als de gehele wereldbevolking overigens, gegijzeld door de bipolaire 

spanning die gecreëerd was door de twee overheersende grootmachten. Het enige wat men kon doen, 

was langs de zijlijn toekijken en bang afwachten.   

 

In het algemeen serveerden beide publicaties hun lezers een ander beeld over de Koude Oorlog. Dat 

gold voor vier van de vijf ankerpunten. Enkel de verslaggeving over de conferenties van Jalta en 

Potsdam leek enigszins hetzelfde. Het ongebreidelde optimisme na de behaalde overwinning op het 

fascisme primeerde er terwijl het geallieerd verbond al barsten vertoonde maar nog niet gebroken was. 

Twee jaar later, met het ingaan van de Trumandocrine, kwam aan deze gelijklopende beeldvorming 

een eind. De verdeling van de wereld in twee hemisferen was een feit: Voortaan werden er twee 

verhalen verteld. De verslaggeving van de onderzochte kranten botste, net zoals de twee 

machtsblokken steeds meer botsten. Uiteindelijk leidde dit tot een fatale beeldvorming over het andere 

machtsblok. Objectieve informatievergaring maakte daarom plaats voor subjectieve stereotypering 

ingegeven door ideologische denkbeelden. Dit gebeurde op verschillende niveaus. Persagentschappen 

deden dit, net als staatsradio’s en collega-persbladen. Op het niveau van de onderzochte krant zelf, 

gebeurde dit ook; al deed de één dit meer dan de ander. In het geval van De Rode Vaan was deze 

fatale beeldvorming een constante. Het kapitalistische vijandsbeeld, tijdens de Koude Oorlog 

vertegenwoordigd door de Verenigde Staten, bestond immers al langer. Het was in wezen het centrale 

punt van hun strijd. Bij het socialistisch blad Vooruit lag dit moeilijker. Daar liet men zich leiden door 

overwegend Westerse berichten; toch kwam ook de andere zijde aan bod en dit zo neutraal mogelijk. 

Daaruit maakte de krant zijn standpunt en liet het vervolgens zijn voorkeur blijken. Overigens besefte 

de krant vaak hoe onbetrouwbaar de berichtgeving was. Meermaals werden de lezers hier op gewezen. 

Hieraan toevoegend zou je kunnen stellen dat Vooruit zich zoveel mogelijk neutraal trachtte op stellen, 

al werd dit enigermate doorspekt met wat socialistische beïnvloeding.  
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Bijlagen 
 

 

1. Chronologisch overzicht van de onderzochte data346 

 

1945 

7/02 – 14/02            Conferentie van Jalta 

25/04 – 28/04          Conferentie van San Francisco  

17/07 – 4/08            Conferentie van Potsdam 

 

1946 

5/03 – 12/03            Rede van Churchill bij Fulton 

 

1947  

12/03 – 1/05            Trumandoctrine 

5/06 – 15/07            Marshallplan / Conferentie van Parijs 

5/10 – 10/10            Oprichting Cominform 

 

1950 

25/06 – 10/07           Inval Noord-Koreaanse troepen in Zuid-Korea 

10/09 – 25/09           Amfibielanding van MacArthur bij Inchean / België deelt aan VN mee troepen te   

                                 Sturen 

17/12 – 20/12           VN-offensief in Korea gestuit, Noord-Koreaanse tegenaanval 

 

1951 

1/02 – 5/02               Nieuw VN-offensief / Belgische soldaten aangekomen te Korea / China officieel    

                                 bij de Koreaanse oorlog betrokken 

1/04 – 17/04             Nieuw VN-offensief / ontslag generaal MacArthur  

23/06 – 30/06           Rede van Malik voor VN-veiligheidsraad / eerste voorstellen tot vredesbestand 

8/11 – 12/11             Rede van Acheson voor VN-veilighedsraad / strijd om een vredesbestand 

 

 

                                                 
346

 Chronologisch overzicht gebaseerd op de werken van VAN DEN WIJNGAERT M. en BEULLENS L., Oost 

West, West Best, België onder de Koude Oorlog  1947-1989, Tielt: Lannoo, 1997, 286p en FONTAINE A., Het 

rode gevaar. De geschiedenis van de Koude Oorlog 1917-1991, Editions de la Martinière, 2004, 508p 
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1953 

5/03 – 22/03             Overlijden van Stalin 

25/07 – 30/07           Staakt het vuren in Korea 

 

1954 

26/04 – 6/05             Conferentie van Genève 

 

1956 

2/02 – 10/03             20
ste

 partijcongres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie 

28/06 – 10/07           Poolse opstand te Poznan 

10/10 – 18/11           Hongaarse opstand  

 

1959  

1/01 – 20/01             Castro aan de macht in Cuba 

 

1960 

4/03 – 20/03              Ontploffing Franse vrachtschip ‘La Coubre’ in de haven van Havana /  

                                  Nationalisatie van Amerikaanse bedrijven in Cuba 

07/07 – 30/07            Economische boycot van Verenigde Staten op Cuba / Sovjet-Unie reageert 

 

1961 

05/01 – 10/01            Verenigde Staten verbreken diplomatieke betrekkingen met Cuba 

10/04 – 5/05              Invasie Varkensbaai / Cuba wordt officieel socialistische republiek  

 

1962  

10/08 – 2/10              Insinuaties militaire aanwezigheid van de Sovjet-Unie op Cuba 

3/10 – 10/11              Cubaanse rakettencrisis  
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