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TIJDENS 
DE TWEEDE WERELDOORLOG

‘Er was eens een blikkentrommelaar die Oskar heette.  
Toen men hem de speelgoedhandelaar afnam en de winkel van de 

speelgoedhandelaar vernielde, vermoedde hij dat er voor dwergachtige 
blikkentrommelaars, zoals hij er een was, moeilijke tijden 

zouden aanbreken.’

uit
günter grass,

‘de blikken trom’

Kort na de bevrijding – zeker al in 1944 – ver-
schijnt van een zekere Herman A. Vos een boek-
je: Het ABC van het Naziregiem. [75] Het concept is 

afgekeken van de toen populaire ABC-boekjes, waarbij 
kinderen het alfabet leren aan de hand van tekeningen bij 
de verschillende letters. Traditioneel staat er in die di-
dactische boekjes bij de A een aap. In de parodie van Vos 
staat bij de A ‘Adolf, de bron van alle ellende’. Hier is Adolf 
de aap van dienst. [76]

Zelf noemt de auteur zich een voormalige politieke 
gevangene. Meer hebben we over hem niet kunnen ach-
terhalen. Alle verdere informatie over die man ontbreekt. 
Vaststaat dat het niet de schrijver Herman Vos was, we-
gens te jong. Ook de voormalige minister van Openbare 
Werken (1944-1946) Herman Vos komt niet in aanmer-
king, omdat hij nooit een politieke gevangene is geweest. 
Vermoedelijk was het een Nederlander. Bij je voornaam 
ook de initiaal van je tweede voornaam vermelden is in 
Nederland meer gebruikelijk dan in Vlaanderen.

Zeker is dat het boekje werd gedrukt in Leuven en 
dat  het was bedoeld voor zowel België als Nederland. 

Waarom wordt anders bij de letter W naast de verzets-
krant La Libre Belgique Vrij Nederland vermeld? Of waar-
om staan Degrelle (België) en Mussert (Nederland) als 
collaborateurs broederlijk naast elkaar? En ten slotte, hoe 
verklaar je anders dat de Rijkscommissaris voor Neder-
land Arthur Seyss-Inquart een aparte rubriek krijgt?

De naïeve tekeningen kunnen worden gecatalogiseerd 
onder de noemer spotprenten. Maar het geheel lijkt 
 eerder op een stripverhaal, inclusief tekstballonnetjes. 
Uiteraard maakt de tekenaar gebruik van stereotypen en 
ontbreekt iedere zin voor nuance. Dit is pure bevrijdings-
propaganda. Maar toch, tegelijkertijd vatten de tekenin-
gen de bezettingsjaren goed samen. Er wordt verwezen 
naar de terreur (de letters B, P en S), plunderingen en op-
eisingen (D en E), de collaboratie (Q), het verzet (W), de 
censuur (C), de propaganda (L) en de Jodenvervolging 
(I). Daarnaast ook een aantal letters die illustratief zijn 
voor het militaire verloop en de internationale machts-
verhoudingen. Alle letters samen staan ongeveer voor de 
thema’s die in dit hoofdstuk aan bod komen.

LINkS  Still uit de film Die Blechtrommel, 1979.
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Het concept is afgekeken van de toen populaire ABC-boekjes, waarbij kinderen  
het alfabet leren aan de hand van tekeningen bij de verschillende letters… – [75] H. Vos, Het ABC van het Naziregiem. Leuven, [1944].
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TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG  95[76] H. Vos, Het ABC van het Naziregiem. Leuven, [1944].
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Op de cover een paginagrote foto met daarop in het knalrood ‘Signaal’. De look valt meteen op tussen alle andere tijdschriften…  
– [77] Een der meest succesvolle vliegeniers luitenant-kolonel Mölders, cover Signaal, december 1940.
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11.  EERST DE PRENTJES BEKIJKEN…
Het propagandatijdschrift Signaal

Zelfs op het einde van de oorlog verscheen 
Signaal in vier kleuren en op kwaliteitspapier

Het idee voor een tijdschrift kwam van de Duitse gene-
raal Alfred Jodl. Hij wilde hiermee in het buitenland het 
blazoen van de Duitse Wehrmacht oppoetsen. De redac-
tie kwam in handen van de propaganda-afdeling van het 
Duitse leger.

Die band tussen leger en magazine had niets dan 
voordelen. Vooreerst financieel, in de vorm van subsidies 
en sponsoring. Omdat het blad een essentiële rol te ver-
vullen had in de journalistieke verovering van Europa, 
keek het Duitse opperbevel op geen inspanning. Was er 
een tekort, dan werd dat bijgepast, en niet alleen door 
de rege ring of het leger. Ook de Duitse oorlogsindustrie 
sponsorde het blad royaal. Hoe moeten anders de adver-
tenties van Messerschmitt voor gevechtsvliegtuigen, die 
van bmw voor vliegtuigmotoren en die van Siemens voor 
stoomkrachtcentrales worden geïnterpreteerd? Toch niet 
als advertenties die bedoeld zijn voor de gewone lezers?

Daar komt nog bij dat het Duitse leger de laatste post 
was waarop zou worden bespaard. Het blad kon rekenen 
op dezelfde logistieke ondersteuning en materiële voor-
delen als het leger. De distributie gebeurde via militair 
transport. Het blad kreeg de modernste drukpersen ter 
beschikking en had bijvoorbeeld nooit problemen om 
aan voldoende inkt en papier te raken. Zelfs op het einde 
van de oorlog – toen Duitsland meer dan op zijn tand-
vlees zat – verscheen Signaal in vier kleuren en op kwali-
teitspapier.

Over het bezettingsregime, de Jodenvervolging 
of de rantsoeneringen geen woord

Het basisconcept was geïnspireerd op het Amerikaanse 
fotomagazine Life. Technisch verzorgd, met een moder-
ne lay-out en paginagrote foto’s en binnenin een kleuren-
katern van acht bladzijden. [78] De titel werd Signaal om-

Berlijn, 15 april 1940.

Het eerste nummer van het Duitse 
propagandatijdschrift Signaal rolt van 

de persen. Op de cover een paginagrote 
oorlogsfoto met daarop in het knalrood 
‘Signaal’. In de kiosken valt het tijdschrift 
meteen op tussen alle andere. [77]

Het blad is bedoeld voor de neutrale en de 
bezette landen, niet voor de Duitse markt. En 
dat vertaalt zich onmiddellijk in verspreiding 
en oplage. Signaal is bij de lancering ver krijg-
baar in twintig verschillende landen en in 
vier talen: het Duits, het Italiaans, het Engels 
en het Frans. Halverwege juni 1940 ver-
schijnt al een Nederlandstalige versie en na 
verloop van tijd groeit het aanbod uit tot 
twintig verschillende talen, tot en met het 
Arabisch. In 1943 worden er van iedere editie 
gemiddeld 2,5 miljoen exemplaren gedrukt.

Over Signaal zijn vriend en vijand het 
eens: dit is een propagandatijdschrift van 
een heel hoog niveau. Zelfs de recensent van 
de populaire Britse krant Daily Express kan 
zijn bewondering niet voor zich houden: 
‘Elke aflevering bevat bladzijden in de beste 
kleurendruk die ik ooit heb gezien. […] ge -
concentreerde, fatsoenlijke propaganda voor 
een prijs die bijna iedereen kan betalen en 
geschreven in bijna elke taal.’
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dat de schrijfwijze en de betekenis van dat woord in bijna 
alle talen identiek zijn.

Naargelang van het doelpubliek was het opzet van 
 Signaal anders. In de bezette gebieden moest het blad het 
vertrouwen van de bevolking winnen. In de neutrale 
 staten was het creëren van een pro-Duitse en antivijand-
houding prioritair. In de landen die aan de zijde van 
Duitsland vochten was het de bedoeling dat het blad het 
moreel van die bondgenoten hooghield door hun oor-
logsvoering en inspanning positief te verslaan.

Signaal was op de eerste plaats een fotomagazine. Dat 
de foto’s primeerden op de tekst was een bewuste strate-
gie. De foto’s moesten lokken, aanzetten tot het lezen van 
het bijbehorende verhaal. Zoals kinderen worden verleid 
wanneer ze een kinderboek ter hand nemen, of volwas-
senen bijvoorbeeld dit boek: eerst de prentjes bekijken, 
dan pas de teksten lezen.

Om de lezer niet af te schrikken publiceerde het tijd-
schrift niet alleen frontreportages. Ook ontspannende 
culturele thema’s kwamen aan bod en uiteraard een aantal 
belerende ideologische artikels. Vooral die niet-oorlog-
gerelateerde onderwerpen hadden een sterk onderhuids 
propagandistisch karakter. Steevast promootte Signaal 
er de Duitse samenleving als de meest ideale, de Duitse 
cultuur als de hoogst verhevene en de Duitse wetenschap 
als de meest geavanceerde. Over thema’s als het bezet-
tingsregime, de Jodenvervolging [79, 80, 81] of de rantsoe-
neringen geen woord. Daar kon het blad niet mee scoren.

Dat veel mensen Signaal hebben bewaard, 
zegt heel veel over de impact ervan

In België werd Signaal vlot verkocht. En dat merk je tot 
op vandaag. Op iedere goede rommelmarkt vind je wel 
een aantal exemplaren tussen de blikken dozen, de onvol-
ledige serviezen en de vergeelde prentbriefkaarten. Dat 
veel mensen Signaal hebben bewaard, zegt heel veel over 
de impact ervan.

In 1941 zouden er in België gemiddeld 89.773 Neder-
landstalige en 107.285 Franstalige exemplaren per num-
mer over de toonbank zijn gegaan. Vermoedelijk liep dat 
in 1943 op tot respectievelijk 100.000 en 150.000 exem-
plaren. Dat zijn behoorlijke aantallen. De grootste Frans-
talige krant Le Soir (ook al in Duitse handen) had in 1941 
een dagoplage van 300.000 stuks, Het Laatste Nieuws 

LINkS  Technisch verzorgd, met een moderne lay-out,  
met paginagrote foto’s en binnenin een kleurenkatern van acht 
bladzijden… – [78] Zöllner, Aanstormende infanterist tijdens 
 een aanval in de flank, in Signaal, 02/07/1942.

[79-80-81] Steevast promootte Signaal de Duitse 
samenleving als de meest ideale, de Duitse cultuur als de 
hoogst verhevene en de Duitse wetenschap als de meest 
geavanceerde…  
– [79] Cover Signaal, 2/03/1941.

[80] Cover Signaal, 2/09/1941.
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(eveneens onder Duitse controle) verkocht er dagelijks 
ongeveer 200.000.

Het leek dat hier alles peis en vree was

De reportages in het blad stonden ver af van de realiteit. 
Wie Signaal las, kreeg de indruk dat de Duitse bezetter 
heel correct was in zijn omgang met de Belgische bevol-
king. Het leek dat er hier geen geweld, vervolging of 
avondklok was, geen honger, opeisingen of rantsoenerin-
gen, en dat alles peis en vree was.

Dat geïdealiseerde beeld van de werkelijkheid was een 
doorn in het oog van het verzet, maar veel weerwerk kon 
het verzet niet bieden tegen die propagandatsunami van 
Duitse kranten en tijdschriften. Zelfs al slaagde het verzet 
erin om af en toe in het grootste geheim pamfletten of 
kranten te drukken en te verspreiden, dan nog was het bij 
voorbaat een ongelijke strijd.

Of Le faux Signal ruim verspreid is geweest, 
hebben we niet kunnen achterhalen

Geïnspireerd door de stunt van Le faux Soir, waarbij het 
Brusselse verzet op 9 november 1943 erin was geslaagd 
om een nepnummer in plaats van de ‘Duitse’ Le Soir in de 
kiosken te leggen, wilde het Waalse verzet iets gelijkaar-
digs uitproberen met Signal [Zie 27. Verboden lectuur].

In 1944 gaf het Waalse verzet een valse Signal uit. [82] 

Op de cover 
een getrukeerde 

foto van Hitler 
in handboeien… 

– [82] Cover 
[Le faux] Signal, 

juni (?) 1944.

Advertenties die 
de draak steken 
met de Duitse 
bezetter…  
– [83] La nouvelle 
ligne de l’Allemand 
1944, advertentie 
in [Le faux] Signal, 
juni (?) 1944.

Het leek op een echt Duits exemplaar naar lay-out en 
druk, maar het telde slechts vier bladzijden. Op de cover 
staat een getrukeerde foto van Hitler in handboeien. Bin-
nenin volgt een redactionele verantwoording: ‘Met de 
verkoop van dit blad willen wij gelden inzamelen om al 
wie getroffen is door de vijand te helpen.’ Meer bepaald 
zijn dat de politieke gevangenen, de verzetslieden en hun 
familie. Daarnaast staan er ook enkele advertenties in die 
de draak steken met de Duitse bezetter. [83]

Oorspronkelijk was het de bedoeling om het blad uit 
te geven naar aanleiding van de trieste verjaardag van de 
inval van de Duitsers in België (10 mei), maar door de 
complexiteit van het plan kwam Le faux Signal enkele we-
ken later uit. Het was immers geen sinecure geweest om 
ongezien aan gelijkaardig papier te raken en aan druk-
persen. Of het blad ruim verspreid is geweest, hebben we 
niet kunnen achterhalen. We vrezen van niet.

In België hield de verkoop van Signaal op met de be-
vrijding. In de niet-bevrijde gebieden hield het blad iets 
langer stand. Het laatste nummer verscheen in maart 
1945. Toen de Russische troepen Berlijn naderden, 
vluchtte de redactie met een opgevorderde trein in allerijl 
de stad uit in westelijke richting. Als ze dan toch zouden 
worden opgepakt, dan liever door de Amerikanen dan 
door de Russen. In Bam berg in Beieren nam een Ameri-
kaanse legereenheid hen gevangen. Na de oorlog hebben 
de meeste redactieleden van Signaal hun journalistieke 
carrière voortgezet.
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Een stoere en zelfverzekerde Tijl Uilenspiegel… – [84] A. Panis, Auvours. Cezembre…, uit de brochure ‘Hulde aan onze weggevoerde kameraden’, 
15 augustus 1940.
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