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De ontwikkeling van de Oostendse pers tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1940-1980). 

Deel! 

door Brend VANTOURNHOUT 

Over de Oostendse pers voor de Tweede Wereldoorlog werd reeds grondig onderzoek verricht (1). 
Dit artikel is een samenvatting van de evolutie van de Oostendse pers tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog (2). We konden natuurlijk niet alle weekbladen die in de loop van de naoorlogse 
periode zijn uitgegeven in dit overzicht opnemen. Daarom moesten we op zoek gaan naar bepaalde 
criteria om te kurmen selecteren. Deze criteria werden ons aangereikt door prof. Els De Bens, die 
zich op haar beurt baseerde op de definitie van N. De Volder. Volgens De Volder moet een 
regionaal weekblad voldoen aan drie criteria: het weekblad mag niet verspreid zijn over meer dan 
één provincie; het moet minimaal een wekelijkse periodiciteit hebben en het mag niet gratis 
verspreid worden (3). We hebben geprobeerd ons zoveel mogelijk aan deze criteria te houden, maar 
we moeten erop wijzen dat we één uitzondering maakten, nl. voor de huis-aan-huisbladen. We 
namen deze bladen in ons overzicht op omdat ze een groot publiek bereiken en toch het aangezicht 
van de lokale pers mee hebben bepaald. Deze kranten worden gratis verspreid en zijn op die manier 
een geduchte concurrent omdat ze zich een groot deel van de reclamemarkt hebben toegeëigend. De 
laatste deceimia werden ook steeds meer regiogerichte redactionele bijdragen ingelast. Ook de 
"Stoeten Ostendenoare" namen we in dit overzicht op, hoewel het strikt genomen om een 
maandblad ging. 

1. Inleiding: het ontstaan van de Oostendse perswereld. 

De eerste Oostendse krant verscheen in 1818 toen de "Feuille d'Annonce" werd opgericht. Het 
kende enkele navolgingen, maar het waren slechts bescheiden krantjes die uitsluitend 
aankondigingen en officiële berichtgevingen bevatten. Pas vanaf 1850 begon de Oostendse pers 
interesse te tonen in het politieke gebeuren. De toonaangevende krant was toen het liberale "Z 'Echo 
d'Ostende". Daarnaast verschenen enkele seizoenbladen die de toerist moesten informeren. Zij 
verstrekten gegevens over zeekuren, over bezoeken van adellijke families, alsook mode en 
levenshouding aan de kust. (4) 

"De Zeewacht" verscheen voor het eerst op 6 december 1896, toen drukker Alphonse EUeboudt zijn 
boreling boven de doopvont hield. Het was niet toevallig dat het katholieke blad in deze periode het 
levenslicht zag. 

In 1894 waren de wetgevende verkiezingen uitgedraaid op een katholiek succes en het jaar daarop 
deden de eerste katholieken him intrede in de Oostendse gemeenteraad. In 1896 werd dan de aanzet 
gegeven tot de organisatie van de katholieke arbeidersstand door de oprichting van de "Volksbond". 

In 1904 richtte EUeboudt een ander katholiek blad op, nl. "Le Courrier d'Ostende", dat in 1909 
werd omgevormd tot "Le Littorar en vanaf 1939 "Le Journal d'Ostende et du Littorar genoemd 
werd. "De Zeewacht" en "Le Littorar voerden ononderbroken strijd met de liberale concurrenten 
"L 'Echo d'Ostende" en "Le Carillon". Door de actie van de beide katholieke kranten slaagden de 
katholieken erin in 1911 acht zetels te veroveren in de gemeenteraad (5). 

Ook Els De Bens wees erop dat het einde van de 19^ eeuw uiterst geschikt was voor een doorbraak 
van de massapers. Ze somde een aantal elementen op die van doorslaggevend belang waren. In 
eerste instantie verlaagde de inlassing van reclame de prijs van de kranten. De vernieuwingen van 
het drukkersbedrij f (o.a. linotype) en de daling van de papierprijs bevorderden de verkoop. De 
goedkope massakrant was gelanceerd ... er moesten enkel nog voldoende lezers gevonden worden. 
De overheid ging de strijd aan met het analfabetisme door de invoer van de leerplicht. Ook de 
uitbreiding van het kiesrecht en de verstedelijking van de bevolking droegen hun steentje bij tot de 
bloei van het persbedrijf. De Bens noemde de periode 1880-1900 zelfs de gouden jaren van de pers 
(6) 
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De Eerste Wereldooriog zette een domper op de verdere ontwikkeling van de pers. In oktober 1914 
staakten alle plaatselijke bladen hun publicatie. Tijdens de oorlog zocht de Duitse bezetter kranten 
die bereid waren om te collaboreren. Zo werden op 25 mei 1914 de heren EUeboudt en Verbeeck -
uitgevers van respectievelijk "De Zeewachf en het reeds eerder vernoemde "Z 'Echo d' Ostendé'' -
gevraagd om onder censuur te verschijnen. Beide uitgevers weigerden en kregen respectievelijk 3 
en 2 maanden celstraf (7). Dit is een belangrijk gegeven om de situatie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog - toen de Oostendse pers wél bereid was tot collaboratie - beter te begrijpen. 

Er ontstond tijdens de oorlog dus een persvacuüm te Oostende. Dit werd echter opgevuld door de 
uitgave en verkoop van Duitstalige kranten zoals de "Kölnische Volkszeitung". Anderzijds 
verschenen er ook clandestiene bladen. Aan het Uzerfront gaven leraars en leerlingen van het 
college een krantje uit, "De Zeesterre van Oostende's college in 't leger". Ook de Franstalige 
liberaal Daveluy probeerde de Duitse bezetter in diskrediet te brengen door de uitgave van "Les 
Feuilles Secretes" (8). 

2. Het interbellum. 

Na de oorlog verschenen de Oostendse bladen terug vanaf januari 1919. De lezersmarkt werd 
verdeeld onder 5 kranten: twee liberale ("Le Carillon" en "L'Echo d'Ostende"), twee katholieke 
("Z)e Zeewacht" en "De Duinengalm") en één socialistische krant. ("£)e Noordstar"). In oktober 
1919 was met de oprichting van "Het Weekblad'' een Nederlandstalig liberaal initiatief gestart. Het 
blad was echter een kort leven beschoren (9). Dit is niet verwonderlijk omdat na de oorlog een 
zekere graad van saturatie was bereikt. Er was slechts weinig plaats meer voor nieuwe initiatieven. 

De Oostendse pers veranderde in het interbellum van uitzicht door de verdwijning van het 
Franstalige en liberale overwicht. In september 1928 werd overgegaan tot de stichting van de 
Naamloze Vennootschap 'Imprimerie Unitas', hetgeen neerkwam op de versmelting van de liberale 
drukkerij Bouchery met de katholieke drukkerij EUeboudt. 

Na de Eerste Wereldoorlog was de algemene welvaart in snel tempo toegenomen. Het 
analfabetisme werd met succes bestreden en de krantenoplages gingen de hoogte in. Ook de inhoud 
van de bladen veranderde en kreeg het uitzicht van de hedendaagse pers met lang uitgesponnen 
reportages en artikels, faits divers, foto's en vooral veel sport. Men kon dus gewagen van een 
democratisering van de pers. De Vlaamse pers ging er met reuzensprongen op vooruit (10). 

De Franstalige pers was echter niet uit Oostende weg te denken. De liberale kranten "L'Echo 
d'Ostende" en "Le Carillon" konden rekenen op een stevige traditie en vanaf 1929 gaf de katholiek 
Alphonse EUeboudt opnieuw "Le LittoraV uit. "Le LittoraF' werd in 1939 omgedoopt tot "Le 
Journal d'Ostende et du Littoral" en noemde zich "hebdomadaire neutre et indépendant". Het was 
echter patriottisch ingesteld met sympathie voor Léon Degrelle. 

In 1933 verscheen een tweede Frans-katholiek weekblad, "Le Phare d'Ostende et de la Cöte", 
uitgegeven door Maurice EUeboudt (11), een neef van Alphonse. Vanaf december 1937 zou het 
blad noodgedwongen om de veertien dagen verschijnen. 

Hoe zat het eigenlijk met de Nederlandstalige weekbladen? "De Zeewachf wist zich in de jaren '30 
op te werken tot één van de voornaamste lokale weekbladen met een oplage van 14 000 
exemplaren. De krant aanzag met lede ogen de opkomst van nieuwe politieke partijen, omdat deze 
de verdeeldheid binnen de katholieke rangen bevorderden. Toch had "De Zeewacht" enige 
sympathie voor de ideologie van Rex en dan vooral voor de aanpak van de corruptie (12). "De 
Duinengalm", opgericht in 1876, was het tweede katholieke en Nederlandstalige blad. Het was in 
handen van Aimé Smissaert en zijn zoon Henri. Het was minder op sensatie gericht dan "De 
Zeewacht". De oplage schommelde in de jaren '20 rond de 3 500 exemplaren. 

In 1924 waren de liberalen overgegaan tot de stichting van een Nederlandstalig weekblad, "De 
Vrijheid", dat in 1933 de "Gazet van Oostende" werd. Het werd gedrukt door Nestor Van Hoome 
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op de persen van "Ze Carillon". Nog in 1933 stichtte Prosper Vandenberghe een vakblad voor 
visserijnieuws, nl. "Het Visscherijblad". Langzamerhand toonde het blad ook meer interesse voor 
streeknieuws en stelde zich daarbij eerder liberaalgezind op. 

Aan socialistische zijde verscheen enkel "De Noordstar", in 1934 opgenomen in het landelijke 
B.W.P.-weekblad "Voor Allen". Het was vooral een partijblad en linkse politici als Daan Boens, 
Henri Edebau en Jules Peurquaet leverden er vaak commentaar op de politieke situatie. In 1932 
bereikte het blad een oplage van 5 500 exemplaren. "Voor Allen" hekelde het fascistische gevaar en 
had heel wat kritiek op de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). 

De gedeeltelijke en geleidelijke mobilisatie van 1938 en 1939 verstoorden de drukactiviteiten, 
waardoor vele kranten het moeilijk kregen (13). Op 3 september 1939 kondigde de Belgische 
regering aan dat België in het escalerende oorlogsgeweld de neutraliteit aannam. Ondanks dit 
statuut klaagden verschillende kranten de Duitse politiek aan en vormden zo een bedreiging voor de 
neutraliteit van het land. Een reactie bleef dan ook niet uit en er werd overgegaan tot de oprichting 
van een 'Ministerie van Nationale Voorlichting' o.l.v. Arthur Wauters, directeur van "Le Peuple". 
Wauters was echter niet van plan om censuur in te voeren, maar onder Duitse druk werd toch 
opgetreden (14). Zo kregen o.m. het weekblad "Pourquoi Pas" en de communistische bladen "La 
Voix du peuple" en "Le Drapeau Rouge" verschijningsverbod opgelegd (15). 

3. De Tweede Wereldoorlog. 

De maatregelen van de regering bleken ontoereikend en op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen het 
land binnen. "L 'Echo d'Ostende" staakte als eerste Oostendse krant de publicatie en verscheen niet 
meer na 9 mei. üi de daaropvolgende dagen legden ook de andere weekbladen het werk stil. De 
katholieke krant "De Zeewacht" en "Le Journal d'Ostende et du LittoraP' stopten op 11 mei. Op 19 
mei verscheen geen enkele Belgische krant meer. De Duitsers stelden onmiddellijk alles in het werk 
opdat de journalisten hun werkzaamheden zouden hervatten. Maar vele journalisten, waaronder 
Alphonse EUeboudt, waren op aansporing van de 'Algemene Belgische Persbond' naar het 
buitenland gevlucht. 

De Duitse ' Verordnungen' van 14 juni en 6 juli 1940 gaven de toelating aan de kranten om opnieuw 
te verschijnen. De Franstalige kranten in Vlaanderen kregen verschijningsverbod opgelegd. Met 
deze maatregel wilden de Duitsers tegemoet komen aan de Vlaamse eisen (16). 

3.1. De organisatie van het perswezen tijdens de bezetting. 

Het hele perssysteem werd tussen mei '40 en september '44 grondig gewijzigd. De nationaal-
socialisten hechtten dan ook veel belang aan de rol van de media bij het beïnvloeden van de 
publieke opinie. De hele organisatie en werking van het informatiewezen in België waren een kopie 
van het Duitse systeem. Als gevolg van Hitlers 'divide-et-impera'-politiek werd de organisatie van 
het perswezen verspreid over verschillende organismen. 

Toen de 'Wehrmachf België binnenviel, werd er onmiddellijk een speciale 
'Propagandakompagnie' opgericht. Onder de vakkundige leiding van von Falkenhausen werd de 
'Propagandakompagnie' omgevormd tot een 'Propagandaabteilung'. De personeelsleden van deze 
inrichting werden gerekruteerd onder de militairen, die in het burgerleven vaak journalist waren of 
nauw betrokken bij een of andere media-instelling. 

De 'Propagandaabteilung' (P.A.) was ingedeeld in acht afdelingen: propaganda, pers, cultuur, 
letterkunde, film, radio, ''Volkstum' en administratie. De propaganda-afdeling - in het bijzonder de 
persafdeling - speelde een centrale rol in het mediabeleid: besluiten inzake al of niet verschijnen, 
censuurregeling, papierdistributie, ... De persafdeling stond onder de bevoegdheid van Dr. Drenker 
en Dr. Eickhoff. 
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Ook Joseph Goebbels, hoofd van het ''Reichsministerium für Volksaufklarung und Propaganda' 
(Promi), eiste inspraak in de propaganda-afdeling. Het Promi slaagde erin zich een ruime 
medezeggenschap in de P.A. toe te eigenen. Vooral de toepassing van de censuur en allerhande hulp 
(gekwalificeerd personeel, technische apparatuur,...) werden vanuit het Promi gereguleerd. 
Een andere instelling die zich met het perswezen mengde was de 'Dienststelle des Auswartiges 
Amts', dat meestal omschreven wordt als de Duitse ambassade. De ambassade, onder impuls van de 
Minister van Buitenlandse Zaken von Ribbentrop, probeerde invloed uit te oefenen via contacten 
met Belgische journalisten en via financiële steun. 

De 'Germanische Leitstelle' en de ''Abteilung III' van de ''Sicherheitsdiensf hebben zich ook 
ingelaten met het werkingsterrein van de P.A., maar hun activiteiten bleven beperkt tot een kleine 
groep kranten. De 'Germanische Leitstelle' probeerde met overvloedige financiële steun bepaalde 
persorganen voor de SS-zaak te winnen, terwijl de 'Abteilung III' zich concentreerde op het 
bespieden van het gedrag van journalisten. 

De Duitsers hebben uiteraard een censuursysteem ingevoerd. Aanvankelijk werd alles 
voorafgaandelijk door de censoren van de P.A. gecontroleerd. In oktober '40 werd overgeschakeld 
naar de censuur a posteriori wat de journalisten meer bewegingsvrijheid gaf De pers bood een 
levendiger aanblik door de toenemende diversiteit. Wegens misbruiken werd vanaf augustus '42 
opnieuw de voorafgaandelijke censuur ingevoerd. 

3.2. Gecensureerde kranten. 

Het aantal journalisten dat bereid was om aan een pers onder Duitse censuur mee te werken, was 
bijzonder groot. Verschillende motieven hebben de journalisten tot collaboratie aangezet. De Duitse 
'Blitzkrieg' in mei '40, de oproep van de koning tot algemene werkhervatting en de angst voor 
broodroof hebben vele journalisten naar de redactielokalen doen terugkeren. 

Het aantal krantentitels verminderde tijdens de oorlogsperiode, maar de gezamenlijke oplage bleef 
gehandhaafd. De meeste mensen lazen de krant uit nieuwsgierigheid en bovendien bevatten de 
kranten heel wat praktische informatie (Verordnungen, ravitailleringsmaatregelen, ...) (17). 

Te Oostende verschenen tijdens de bezetting drie kranten onder de Duitse censuur, nl. "De 
Duinengalm", ''Panne-Strand' en "Het Visscherijblad". Vanaf de zomer van '42 had "Panne-
Strand" een monopoliepositie verworven in de Oostendse weekbladpers aangezien de twee andere 
kranten verboden werden. "Panne-Strand" kon dan ook aanzien worden als de toonaangevende 
spreekbuis van de Duitse bezetter in Oostende. 

3.2.1. "De Duinengalm". 

Het katholieke weekblad "De Duinengalm", uitgegeven door de familie Smissaert, verklaarde in 
juni '40 zonder censuur te verschijnen " (...) om alle inlichtingen zoo objectief en zoo 
waarheidsgetrouw als het kan, weer te geven". Toch verschenen in de krant mededelingen van 
collaborerende organisaties, Duitse Verordnungen, enz. (18). Op 9 augustus '40 werd het blad 
opnieuw geschorst en verscheen pas terug in november van hetzelfde jaar. De krant toonde zich wel 
een voorstander van de 'Nieuwe Orde', maar was gematigd in haar stellingen: "Aan den oorlog die 
op 10 mei van verleden jaar over ons land uitbarste hebben de meeste van ons droeve 
herinneringen. Laat ze hen diep in eigen hart geborgen houden om ze zoo gauw mogelijk uit te 
wasschen met het nieuwe licht van de te komen nieuwe tijden"(\9). 

"De Duinengalm" was minder geneigd tot anti-commimistische propaganda en had weinig voeling 
met het anti-semitisme. Na 5 juni 1942 hielden de uitgevers het voor bekeken en verdween het blad 
volledig. 
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3.2.2. "Panne-Strand" / "Het Strand". 

Na de herverschijning op 29 juni 1940 hekelde "De Zeewacht" het vooroorlogse bewind van de 
regering: "Genotzucht is de leuze geweest van allen en mangel aan tucht was overal te vinden. 
Mangel aan tucht, en mangel aan leiders. (...) Een demokratie in den waren zin van het woord moet 
worden bestuurd door verantwoordelijke leiders die één doel moeten beoogen: het welzijn van 
allen, en niet het welzijn van enkelingen. Er moet overal tucht heerschen. Alswanneer iedereen dat 
zal begrijpen, zullen de nieuwe tijden, betere tijden zijn". Die nieuwe tijden moesten vooral het 
werk worden van sterke leiders, "die ons langs een heerlijken weg leiden, langs hinderpalen 
heen"(20). Het fascistische ideeëngoed werd dus nogal eufemistisch aan de man gebracht. 

Op 2 augustus '40 kreeg "De Zeewacht" het verbod verder te verschijnen. Als oorzaak hiervoor kan 
gewezen worden op de pogingen van de plaatselijke Rex-leider Lyon, die met een andere krant de 
plaats van "De Zeewacht" wilde innemen. Er verscheen inderdaad een nieuwe krant, maar dan wel 
onder impuls van de Rexist Edouard Pirsch. Pirsch was de uitgever van het Franstalige blad "La 
Panne-Plage" (21), dat opgericht werd in 1921 en vooral aan de westkust verspreid was. 

Toen "La Panne-Plage" ook moeilijkheden kende met de Duitse autoriteiten, sloegen Pirsch en 
EUeboudt (22) de handen in elkaar en zag een nieuw weekblad het licht, nl. "Panne-Strand". Pirsch 
werd de uitgever, Eduard Lauwers redacteur en als drukkerij werd voor 'Unitas' gekozen (23) 

"Panne-Strand" profileerde zich, na een periode waarin het tweetalig verscheen, als een 
"onafhankelijk weekblad voor de kust" en nam hetzelfde formaat, papier, opstelling en personeel 
van "De Zeewacht" over. In oktober '41 werd de naam van de krant verkort tot "Het Strand" en dit 
"om te beantwoorden aan de groote uitbreiding van ons blad langsheen de kuststreek" (24)Het blad 
beweerde een oplage te hebben van 4650 exemplaren. 

"Panne-Strand" ijverde ervoor de Vlaamse Zaak te koppelen aan het Nationaal-Socialisme: "(...) 
Die Vlaamsche fierheid, die Vlaamsche gevoelens hebben wij verloren, doch die moeten wij terug 
vinden, die moeten wij terug aan onze jeugd geven, dan alleen zullen wij groot en geërbiedigd 
worden en dit alles kunnen wij alleen terugwinnen door te strijden voor het Nationaal-Socialistisch 
Vlaanderen" (25). 

Vanaf '43 werd H. Helsmoortel vermeld als redacteur, terwijl Edouard Pirsch uit de redactie van de 
krant stapte: "Daar hij niets trok, zette hij de medewerking aan zijn eigen dagblad stop", verklaarde 
Robert Lanoye. Nog in '43 trad een duidelijke malaise op in de perswereld. Dit werd snel duidelijk 
toen meer en meer Verordnungen de pers aan banden legden. Zo mocht vanaf april '43 geen 
reclame zonder adverteerdersvergunning meer verschijnen in de kranten. Vanaf dat ogenblik "werd 
gansch de familie Unitas, en dit zeer spoedig en op een bijna ongelooflijk snelle manier, 
Engelschgezind'\26). 

"Panne-Strand" stak zijn anti-semitisme niet onder stoelen of banken. Toen op 28 juni '40 de 
Ehxitse Verordnung alle Joden uit openbare ambten verwijderde juichte de krant deze maatregel toe: 
"Na Frankrijk pakt ook België den grooten kuisch aan voor wat betreft de Joden die ons verraden 
hebben. Reeds vroeger had men dat moeten doen" (27). Ook het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog werd toegeschreven aan de praktijken van de Joden: "Iedereen moet ervan overtuigd 
zijn dat de ramp die nu over de wereld losgebroken is het werk is der Joden. Zij zijn ons ongeluk ten 
allen tijden geweest, doch dit heeft nu opgehouden"(2%). 

Ook de Vrijmetselarij werd duchtig bekritiseerd en aan het anti-semitisme gekoppeld. 'De op macht 
beluste Jood' vond binnen de Vrijmetselarij de nodige relaties om zijn heerschappij op te bouwen 
en kon er bovendien ongestraft uiting geven aan zijn afkeer voor het Christendom. "Panne-Strand' 
riep op ook dit gevaar tegen te gaan en lid te worden van "De Bezem", een Belgische vereniging 
gericht tegen de Vrijmetselarij (29). 
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« «Ê KAji I»«tH haotffc 
baadi-B reviit :a4irw«tw* 

«Il 3U»[r»|*Vn aaedun 
ir*n. Len ^uxta «« tmt-

B^nwtlEa «(«tbns varilcMm 

bi «a krtiicni *«n baf VaUkUBJ 
ik ftfeu- «• s . P.-«onMf«uiiiin. mn' 

tmenu *»» «• •*»«« MÉÜMIM «te 
MMSOU. <*< «ta «lv)MMaltt« l M « k ' 
to«<wo, VMvaiin «r artin-viite «a 
ten Ka»eti;Ms ilt4«t. w«ar tm**»-
man «JJn O Bcct««c uvni fMtït. «M 
wrd virmunl. tUs n«tftU««t l*rti-
«»«, U» BaM k««vtW, EMM. TMratiéairt. 

nt]«IK WtXTVt 
X» twWvri 

r>«iV», dnOMaMm Dr K̂  KMi Fan 
J«Mi. Itha^BB vas Oo«Bba«r Otxln. 

t« aan«4NMlMS>tJMt «*1 
kacUCKB «e T««rcaKUta«: 
•« inawwc ofn i«t«a«B 

>M1 *MI d« «avfRwuikta f u m VBB 

'nxirw*udaJtlK HuB «Man aaUtn 

Ctor4«lt KuH hrvit MMNvMnM. _ 
Ü L f f ^ ^ W»i » • «««•*• «MV Of. 

m a dM Wfticnetuvi BMW M «et « 
kUb d.» ««cU«il ««r«cft«ldttd u m ««, 

Wa t U M w «1 htir »M> hcnaaa 
reiK All rike »S*arriM*. (Dr i s» Wa. 
ifTMl*oW. «It M» Mk. fU» 
•M*dn>. Kt A» ait«af«Mtt« or 
Ü l ° * * ^ ^ **" ** UIMIaBtaia 
2Sl»*^' •**"••»*•*. *»«<», f«.j 
M M A 
*Mr' «d)t «••«> tot te* )MM»dMi~««| 
*« t e m ^ d b M M «an » (ir. tac m\ 
&., BMMqr&ft YfnauucTvU don ? 

•iwi; HooBiac WEKS CWDAAW . 
Door tauduek«m« I#M ds «Mat-! VmmU* M Mmt IXiojam «to fra» 

liiM £«M^teMii*fli *»a (U IHraffer»- | «wnt u*« • Ai4M • K*i brio. «-«ar-
. — ^ „ „ . * _ " " " ' • • ' " I a „ ^ 4u f>kmir««, m s U aan Itom-

MliUc «^MuM **rw«UwB. DfK ia-
, _ _ _ ataatf^a vi«t«M. ««»««« ««r«M«mlUkt 

ymt bn 0-iï. itfti MXit nMnult(*l«Mv »C*»É it»eöt«a. 
M j m m t o f f M ^ ^ * t f i » ^ ^ «)* 

BMKlUrtotaar* «Orin vr>«aetol. 

miLDB VEHbTnAKVX 
MM v*a T««r rm reed bMVU« IKAI. 

«Al- VuidAS L< . nOMF «U^ •Mn*»ajF 
HHfate liB-Mllt «M «, H. C VMWbMf 
'«. — T'TMW* UMHIL U^VUs, <9tti 
O*. vlaUatatta, bMMlJdia n a fWtr 
Wanrin M OaMr PnuaA. IHMMBM titt 
«uaAwttWr HHd MKVMKMMar IL 
iMHua M». mmu uwvrnsfe, «t* IH 

O* tcntrMMMt. K H Dr A. «uMUi. 
Aa. -»i«ani «M vaMkawtaunr. «r v<r-
pM«t>laK l>MR OadCnWOBR kBB. Jtt 
da fdaabk OaarTv». l u 4. iNM^Hait 
a«R Vt$»it rKO llVm Uoaw Tonr. t>-
»cfca»ya »ia iA(ctt<t«« toe tut « V w 
MbMnr Stvvlrr . T«r ^CWwetlBC 
»nüÉf r»MUM HMOTvl MK d«IB 
WWW>ia«ma> « c •*? f tMt moe», t^ 

AAH 
Door <l» «aHaiMtUte«4< 

V t c a >wt fu»a«t n s acw t 
«*iU«n «KIM »ti«rir «MMttKt b 

. wat K r u a » i i w u » 
esrai- Rat t> «r <a& aak ti 
»bl<vB u m k m kbut m « e 
I«tt«iMHn^ I» af««E»>ani. <« 
A n rfrkiMppnji tMUn«f IT 

Goede moorreg 

ur UKVAL VAii wasAiASM 

t t « f * T O m h n n k m kamM MTTMMM. 

fttctkkl Baawaw, ,p«»t aMi mtmm-

.«tttckMd. — 
ivawn. tfat kt}, atck UaumvM» op em 
nrfeiuiind na MMnu, < H » «TM 

itTotim « door dab jdH«nulb«dtD luü M<i»u—ipp ^WIA' 
t «aWüttiUn «A Dn- utawn^tHluffT» DUr «Mbiiiaton t* 
Ihitnitniti, tn doot ttvc swtutan. om immt «MM «fftatnuK ba-

i-rnAüïnfa itri te muncn 

Wl* fetnemkn. ^ t t* MnnrpMr» 
<taor 4a karaafd. Tn«UiitoaiiBMii7 

a&a»»«t «U «k ap k o k w l ^ d M v m l S j 
• e u unvMtMkk. MAtwin ^ « Ü M I 
u t»n»an. u»al | • ' 
"«^••«rtlam bMMia 

Dit (uwTe foraaiBatijk kavnakkiu' 

4r vl««kcntHCtt)t(*iv 
EUUrr M*»eMMC3r 

VOOaSEftElDEHDE 

PROEVEN 

XH «(«««MnilVta v»« bK MlBMW-l 
ttt van OpMkwr 0»ltrwij« ABJ, 

i m ag« c«:n «>a*fc«w»rt«t 

faal. Ift tt-, öaaft _ 
« M|b-fcrtv«iilac piaMsj 
I Piilaca. Dnaiui A u t 
uraM . 1I»<W>1« Mm. 
• u i m * Uarwr, k«aM 
tr kuituiuiiuss t s A 
AcaaduLii OrwoBt UM 

In (W«t> om. uw T*nl-
«ka. tt«aB d<B wetu-

t '̂  Tf t t mr ftaagsdt-

•arfl OU aak «• rWH. 
'M »Ut iKiff) r u HV 

* n a % Ut«e4|K!ts. 

4 ^ d» 9a4trfictiU«nra 

Oak nft dB '-mlmriaMi^ujt 
tMtf fVMr InrMi. BMtM 
»«b»n »*ƒ*«» >««• wi vick vafwarMvtt. 
»to«.Jli «Mr «aym irtwitiin «g « M 

I Oai. w^» hlj oKk «tmat, (OD t.lL 
illtt |)aicin4a wriUr ««r^uli, TMr, 
itMawa a» «ia ia kvmkacAsawBteik 

Aaa mn» tm>tb>et-ji mmira it aa-
>n «HiiMUM stch mhuumdav. 
) Dac na elk kanktmtemni. lUJ 

lick oaKH4«e;iu>. « t i » , «p da p l u i . 

j toM keu» t«niwa4| tacica »4«T 

•ten « u n a UM. n n tat 
« e a «MfkMMAaaU rn 
mt ié ! • • « « ^an U LM in mat tt 
Jkttt: 

J — QB sMdauara itttdiesfctBlf. 
«UiiUtaA. ur MtiwaUflaf «1 Mr 
«BBvakTOiaif «yaifalaclL la «atvBBNat 
«MM» . y«a I htt m «MH Ik Jan. 

tMM «a^ mBlwWaiWtM^a Sak' 
VatkWBwaftBcK, w r n t w c a u 
tta*uu*« i«ji II Mrt, hiaaau 
krtnftBUM «« opaUakl»!! <«« 
kHHMCR m f te ft^MBM ft 
*uftt«ff<m «aa »—hi ^ u 

Haar u«laMll« ma Or ^ 
kamtaaxtftaMiKfB ^p nnckttami 
un fa» kcc IMML U |»U«k<. 
he* fanftMIcr «f ««jwiikte I» i 
acrauM vaak MwMo«Rdc «ib 
akMM. n m F^fl k»ClH«l U 1 
kisB d«T uMManni u ««*• 
U d i n , la iMfa phalaatn. ^M 
blip ftkaaca a « « u c «a ^tok 
k* «iwuiiatai* * r r. L. » . •»«» 

nvt n i 

Oitor'ëyniabttt. «Ie u ktt 
kw«f«taM ftkvmia, kM aki £ 
•arUav « • lB|lacke-»tiu kaa 
aalkt «WitaL V«mkMtaM)« 
^aatota nmMMa k«a<«s. m h ï 
oM ü | £ ï k»«ikt awtfcB, « c 
aas aaWBi kata MM <le twrnlc 
•ariMa w kaaaaa knataa 

T») a&klt tbP uirtjka maedt}kf 
t» yaraiAUa, « t «*»- da w m 
dac kcaolklat « t «KKB Ma>ui*d 
aci» «aartnewaa. omnok Or k 
tezcuittucrk, M« luritaa al, *> 
*>kU« «kttrmate nkajkaidcn 
baral u MattUB. laidaaa hatval 
IMfplICkC WH«M • JL. Och UJ 
t»*t att «IMrf'̂ afct U haacha» 

la tmi n a eaa kkflUatdM 
^ ** ftüsm 

iBlddrtajk. M&dtr sa4H> vaBr 
•mUm of t)fln«^ «f a« ^ R U rai 
*aaa tr ï 
fvw^<ww*wri>i»»iiii»a>MWi> 

UIT £ 

VOCMDE 

CECVACUEIIt06H 

VnüadMB Satwdac ward _ 

»»M*ka. Utaaabi i atria, a ~ 
Cardl Dr Cona, v. OuaCMMT M Adttas* 
M»M. Kim»»» W.. M i - K ^ 

te««leWta4, 

BB B m . BMAvMatU., M31. •• m —' 
FBtM. TOpta. *. PH^ m Ofiim Oa-
auta. ini»Btteidaw, M: — Aümn 
»H(w«aia. «. 4uWa ta Mkitka Ocr<; 

aiaa D» jmiffka. T AHfMk «D T73F 
kkkfa «tnttfir. Uvttvntr. H l : — 
Wflfaa Om Afi«K. » Aotot «R tfika-

«mut i ievAUXM 
M Mtt - AHCON. UMkkart, «T A 

•eh(< eiJM. FwMWMicks. avMtaaaiet-i 
IiBMInr, W — » - öuar U s u , *ii 
J. ic&v- J*«oae MkMkiOT. 9m«p< 

« «MIMrtïArvTiniSXDttNkl, 
xaadat 4 jasi waa^t «» u e t 

dlnui Yarwkanl, •Baaati mm 
dMf V mUNlkVM. VILU MM 
atTNU. U. 

Q« BMdRiAicraiï «ia te vmOL. 1 
mwïfBaaawa «OM IK. naakt, : 
«aatnav i-

nirv kwMl «UI dan IV Rsnl 
Jam. SdwpM fM Onttrwuk u • 
K«kta«at aaa IM4 Had>i«iB u*.-

ïSjSJT" "• "• •*""" 
• n S D . KULTLUW-, rvASMft 

UM M M H « O I « I U < . m , 

o t t <• « ihiar . « • n n t i n K i l 
k*Ml n n s t o i * m uiettA «cl* 

M n U • • • ilni • . D a m S i > 
• u 4U » i U> IL I M m u Fmii 

KcU •IMtaMIII. Il>l Ma i n n 

tM, SOAT, lat Botutn.ttwr ««o 
nnaaUBi « r u k 

wil .Sr»*"ï» " "WO. •«-• 
fM« «1M h *̂«* U f » « . » . . . » 

De uitgave van Fanne-Sirand Het Strand van 3 juni 1944. 

2 0 1 2 - 1 1 



In de krant komt duidelijk de anti-communistische houding naar voren. Niet Rusland werd 
geviseerd, maar wel een regime dat "in stand gehouden werd door een minoriteit van menschen die 
de massa door een schrikbewind de vrees op het lijf jaagden" {^0). Toen de geallieerde invasie in 
1944 begon, werd de propaganda nog opgedreven. De Angelsaksische aanvallers waren volgens de 
nazi's de eerste verspreiders van het bolsjevisme in Europa. 

Een week voor de bevrijding - dit was meteen het laatste nummer van "Panne-Strand' - meldde de 
krant ironisch genoeg dat "het moreel der Duitsche troepen uitstekend blijft" {2>\). 

3.2.3. "Het Visscherijblad". 

"Het Visscherijblad'' van Prosper Vandenberghe verscheen vanaf 6 juli 1940 opnieuw. Bij de 
herverschijning benadrukte Vandenberghe dat het doel van de krant erin bestond "(...) niet te 
zorgen voor persoonlijke belangen van sommige kliekjes, maar voor die van ons volk, dat onzen 
steun meer dan ooit noodig heeft" (32). "Het Visscherijblad'' was heel wat gematigder in zijn 
stellingname dan "Panne-Strand\ maar reageerde toch scherp tegen de plutocratie: "Vijfhonderd 
milioen Europeanen gaven hun leven in de nijptanden van hoogstens vijfhonderd internationale 
smeerlappen die hier niet woonden en zich dus ook om het bestaan van het Europeesche Volk niet 
bekommerden ... als de dividenden maar in de banken toestroomden"(2>2>). 

Vanaf 1941 kreeg het blad flinke tegenwerking en ontving anonieme dreigbrieven. De reactie van 
Vandenberghe werd als volgt geformuleerd: "Het gaat er bij ons niet om de bevolking op te ruien, 
maar om onze stedelijke overheid nuttig te zijn en anderzijds in deze tijden van nood elkaar te 
helpen" (34). Voor Vandenberghe werd de grond echter te warm onder de voeten, hij trad halfweg 
'41 af als directeur en werd opgevolgd door L. Godemont. Op 3 april 1942 verscheen het laatste 
oorlogsnunmier. 

3.3. Clandestiene bladen (35). 

Niet iedereen was voorstander van de "Nieuwe Orde" en verzet bleef dan ook niet uit. Eén van deze 
verzetsvormen was de uitgave van clandestiene bladen. Naast de traditionele illegale krantjes zoals 
"De Roode Vaan" en "La Libre Belgique" verschenen een aantal blaadjes die vooral op Oostende en 
de kuststreek gericht waren. 

Eind september 1940 werd door August Plovie en Jules Peurquaet, voormalig schepen en 
volksvertegenwoordiger voor de B.W.P., het blad "Hier Uilenspieger opgericht. Het krantje werd 
gedrukt in het huis van Plovie in de Rogierlaan, aanvankelijk met polycopiëerinkt en later 
gestencild. 

hl zekere zin kan het blad gezien worden als de oorlogsuitgave van het socialistische " Voor Allen", 
waaraan Peurquaet ook meewerkte. "Uilenspieger spoorde de mensen aan de Duitse bezetter zo 
weinig mogelijk te helpen en moed te houden, maar ook "den draak houden met den lompen 
bezetter, dezen laten zoeken naar de fameuze brug over het kanaal (...)" (36). 

hl 1941 stichtte de Zwitserse hotelbediende Paul Alfred Auchlin "Veritas". Het blad verscheen 
maandelijks en had een oplage van zo'n 400 exemplaren. De artikels verschenen in het Frans en het 
Duits. 

Toen op 5 december '42 Auchlin overleed en het krantje dreigde te verdwijnen, besloot Maurice 
Dumont - een lezer van het blad - de taak op zich te nemen. Dumont kreeg later de hulp van 
Mackersey en Degueldre. 

Wegens toenemende moeilijkheden moest het blad vanaf oktober '43 om de twee maanden 
verschijnen. Begin '44 werd zelfs een oplage behaald van 1000 exemplaren. Aan het blad werkten 
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26 personen mee - waarvan er 18 afkomstig waren uit Oostende - en slechts twee medewerkers 
werden door de Duitsers gevangen genomen. 

Tussen oktober '41 en januari '44 verscheen "Ze Soutien du MoraV'. Oprichter was Jean Wouters, 
een oorlogsinvalide uit de Eerste Wereldoorlog. Helemaal alleen tekende en schreef de oudstrijder 
een dertigtal nummers. Elk nummer bevatte twee tot drie karikaturen. De weinige tekst was 
tweetalig en had als doel de bezetter tegen te werken. Aan het eind van 1942 werd hij medewerker 
aan het sluikblad "L'Echo de Belgique" waarin hij o.m. een artikel schreef over Ernest Feys (37). 

"Jamboree''' was het krantje van de scouts. Omdat de scoutsbeweging door de bezetter was 
verboden, was het blad genoodzaakt illegaal te verschijnen. De inhoud was erg braaf: de tien 
geboden van de padvinder, raadgevingen voor een gezonde voeding, een astrologische rubriek, ... 
Het krantje had wel trouw gezworen aan God, het vaderland, de koning en het leger. 

"De Vrije Belg", dat in mei '42 voor de eerste keer werd verdeeld, was een initiatief van 3 
beroepsmilitairen, nl. Gerard Maes, Gilbert Capitaine en Willy Dangez. Na hun uitwijking naar 
Izegem werd het krantje verder verspreid door Marcel Picavet en Edward Vandedrynck. Er 
verschenen in totaal dertien nummers van "De Vrije Belg". 

Over "De Vrije Stem" is weinig geweten. Het verscheen pas in november '43. De opsteller en 
uitgever zou Henri Brys geweest zijn. Het doel van de uitgave was de collaboratie in de stad aan te 
klagen. 
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