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BRONNEN
Dit onderzoek leende zich niet tot het traditionele archiefonderzoek. Er is uiteraard archiefonderzoek
aan de pas gekomen, maar dan ging het voornamelijk om documenten met betrekking tot ‘Klein
Londen, Klein Berlijn’ zelf. Alle andere informatie is geput uit secundaire literatuur wat betreft de
visualisering van het verleden, de Tweede Wereldoorlog in België en het verzet en de collaboratie.
Voor het eigenlijke onderzoek aan de hand van een casestudie, is zoals reeds vermeld beroep gedaan
op archiefbronnen, maar voornamelijk op ‘levend archief’: interviews en gesprekken met diegenen die
nauw verbonden waren aan het tot stand komen van de serie. Het gaat hierbij om drie categorieën: de
wetgevende instanties bij de Belgische Radio en Televisie tijdens de jaren 1980, de makers van de
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serie zelf en tenslotte zij die deel uitmaakten van Rudy Geldhofs naaste omgeving. Tenslotte dient de
opmerking dat ik het oorspronkelijk scenario zoals het is neergeschreven door Geldhof niet heb
kunnen bemachtigen. De romanbewerking van Willy Van Poucke bood hier een interessant alternatief,
aangezien het de letterlijke weergave is van het originele script.

ALGEMENE INLEIDING
Een klein Vlaams dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Families worden uit elkaar gerukt, buren
worden vijanden. Het dorp wordt verdeeld in twee delen: ’t Veld en het Dorp, respectievelijk wit en
zwart. Aan de zwarte zijde staan zij die om uiteenlopende redenen de kant van de Duitse bezetter
kiezen, aan de witte zijde vindt men diegene die tegen de bezetter in opstand komen, eveneens met
verschillende drijfveren. Dit is het verhaal van herkenbare Vlaamse mensen in ongewone
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omstandigheden. Dit is tevens het verhaal dat wordt verteld in de BRT serie ‘Klein Londen, Klein
Berlijn’ (1988), waarbij Londen de witte zijde representeert en Berlijn de zwarte zijde.
De vraag die deze introductie oproept is in welke mate audiovisuele media een authentiek beeld
kunnen schetsen van een verleden gebeurtenis, in dit geval de oorlogsgebeurtenissen in het begin van
de jaren 1940? Is het enigszins mogelijk via fictieseries en historische films kennis bij te brengen aan
de kijker over het verleden? Hoe representatief zijn bewegende beelden en op welke manier kunnen
mensen zich een beeld vormen over het verleden via deze bewegende beelden? Deze vragen hebben
aanleiding gegeven tot een herziening van wat goed historisch onderzoek precies moet inhouden. De
kern van deze herziening betreft voornamelijk de vraag of er een kenbaar verleden bestaat buiten de
tekst?
De kijk van wetenschappers op de grondslagen, methoden en grenzen van de menselijke kennis is
sinds de 19de eeuw geëvolueerd van een eerder strakke filosofische traditie naar het postmoderne
relativisme. Het aloude, moderne historisch onderzoek baseert zich op de ontwikkeling van het
historisme tijdens de 19de eeuw. Het historisme of historisch realisme, met L. von Ranke als
stamvader, stelde dat ‘Was nicht in den Akten, hat nicht gelebt’ 1 . Dit komt er op neer dat Ranke de
teksten wou laten spreken volgens een streng-wetenschappelijke methode. Het uitgangspunt van deze
houding was dat woorden in teksten verwijzen naar begrippen die op hun beurt naar de werkelijkheid
(het verleden) verwijzen. Aanhangers van deze opvatting wensten een verhaal te reconstrueren ‘wie es
eigentlich gewesen’, zonder ingreep van de (subjectieve) onderzoeker. Het gaat hierbij aldus duidelijk
om het nastreven van objectiviteit waarbij de eigenheid en vooringenomenheid van de historicus dient
uitgeschakeld te worden. Het historisme en de meeste positivisten interesseerden zich vooral in de
zogenaamde harde feiten, uitwendig waarneembare handelingen, die als het ware kunnen gefilmd
worden, zonder verdere ingrepen. Een ander bijkomend element is dat er gestreefd wordt naar
distantie, afstand tussen het object (het verleden) en het subject (de onderzoeker).
Dit historisme wordt gedurende de 20ste eeuw grondig uitgedaagd. Het uitgangspunt als zou er een
norm zijn voor ‘echt’, ‘juist’, ‘diepgaand’ historisch onderzoek wordt bekritiseerd. Het historisch
realisme stelde zoals reeds vermeld dat een zekere distantie noodzakelijk was om het verleden te
kunnen bestuderen. Deze afstand was nodig om tot begrip van historische personen en gebeurtenissen
te komen. Om de bronnen te bestuderen had de onderzoeker een aanzienlijk culturele en intellectuele
bagage nodig. Het resultaat van deze intellectuele bedrijvigheid is niet vrijblijvend maar wordt geacht
een legitimatie te vormen voor politieke opvattingen en bepaalde zingeving. Logisch geredeneerd
wordt het duidelijk dat heel wat 20ste eeuwse historische bijdragen ingaan tegen deze vorm van hoge
geschiedenis. Een voorbeeld is het ontstaan van de contemporaine, eigentijdse geschiedenis.
Vele historici meenden namelijk dat eigentijdse geschiedenis niet als geschiedenis kon worden
beschouwd en dus zeker geen wetenschappelijke, academische discipline kon worden. Hun
uitgangspunt was dat een beschrijving van het heden simpelweg geen echte geschiedschrijving kon
zijn 2 . Want, zo stelden ze, bestudering van een recent gebeuren kan nooit zo wetenschappelijk
methodologisch correct gebeuren als de ‘echte’, hoge geschiedbeoefening zoals die tijdens de 19de
eeuw tot ontwikkeling was gekomen. In tegenstelling tot het onpartijdige, objectieve, gedistantieerde
historisme, krijgt men met de contemporaine geschiedschrijving te maken met engagement,
vooringenomenheid, subjectiviteit en partijdigheid. Daarenboven werden de eigentijdse bronnen als

1

VAN MELKEBEEK (M.), Historische kritiek en postmoderne geschiedschrijving. Gent: Academia Press, 2003, p. 88
JONKER (E.), Misbruik van de geschiedenis? Het historisch gehalte van de nieuwe media IN Tijdschrift voor
mediageschiedenis. Amsterdam: Spinhuis, 1 (1998), p. 96
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onbetrouwbaar beschouwd. Moderne technieken (zoals bijvoorbeeld mondelinge geschiedenis) en
modern bronnenmateriaal (foto, film) werden als subjectief en vluchtig beschouwd 3 .
Het is parallel hiermee dat de eerder vermelde vragen kunnen vernoemd worden: Is het mogelijk via
fictieseries en historische films meer te weten te komen over het verleden? Hoe representatief zijn
bewegende beelden en op welke manier kan een bepaald historisch besef, bewustzijn worden gevormd
via deze bewegende beelden? Net als de contemporaine geschiedenis een uitdaging vormde voor de
aloude historiografie, vormen ook de nieuwe media, waarvan bewegende beelden onderdeel uitmaken,
een uitdaging voor de huidige historiografie. De opkomst van bewegende beelden (en dan vooral die
beelden die een historisch gebeuren als thema hebben) heeft te maken met de recente groei van de
historische belangstelling, en dan vooral met de manier waarop deze belangstelling zich uit. De
belevenis van het verleden uit zich vooral in een toegenomen musealisering, individualisering en
logischerwijze ook visualisering.
De audiovisuele media zijn daarbij uiteraard van immens belang en van groot nut. Door vele historici
wordt de historische belangstelling als oppervlakkig en kunstmatig beschouwd. Kunstmatig omdat
iedereen zijn of haar eigen verleden kan samenstellen, iedereen kan wat dan ook uit het verleden
halen, naar eigen belang en interesse. Oppervlakkig omdat het verleden dat wordt voorgesteld – zij het
in musea, via historische films of fictieseries – vaak ongenuanceerd is zonder ruimte voor het
meerlagig karakter van vele gebeurtenissen.
Een andere belangrijke reden die hierbij van groot belang is en die aansluit bij de eerder vermelde
tegenkanting van ‘gevestigd historisch onderzoek’ tegen nieuwe onderzoeksmethodes is dat er een
(vermeend) verschil bestaat tussen de manier waarop professionele historici te werk gaan en de manier
waarop amateur-historici te werk gaan. Het feit dat audiovisueel materiaal aanvankelijk als bedreiging
werd beschouwd had onder meer te maken met het feit dat er geen professionele historici meewerkten
aan historische films e.d.m. Het waren de regisseurs en scenaristen zelf die zich verdiepten in het
verleden dat ze wensten te verfilmen. Zij kunnen dus als amateur-historici worden beschouwd. De
belangrijkste reden voor de argwanende houding ten opzichte van de amateurs is de manier waarop
men aan wetenschappelijk historisch onderzoek doet. Hiervoor verwijs ik graag naar de bijdrage van
Luc François, docent Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit Gent, ‘Lokale geschiedenis voorbij
de kerktoren’ 4 . Zo dient elke wetenschapper te vertrekken vanuit een probleemstelling, een duidelijk
afgebakende vraagstelling waarin wordt vermeldt wat het doel is van het onderzoek. Het uitzonderlijke
aan geschiedenis is dat ze als discipline voor velen toegankelijk is, wat in de meeste andere
wetenschappelijke disciplines niet het geval is. Terwijl de professionele historicus wordt opgeleid om
op een verantwoorde wijze te werk te gaan, gaat de amateur vaak anders te werk en bekommert deze
zich nauwelijks om een al dan niet geduide probleemstelling. Hiermee wordt opnieuw duidelijk
vanwaar de negatieve houding van historici ten opzichte van niet-academische uitingen van
geschiedschrijving komt.
Om verder te bouwen op wat reeds is vastgesteld in deze inleiding, ga ik over op de vermelding van de
fictieserie die in dit onderzoek centraal staat: ‘Klein Londen, Klein Berlijn’. Deze serie is in oktober
1988 uitgezonden op de toenmalige Belgische Radio- en Televisieomroep (BRT). In zeven
afleveringen worden de oorlogsjaren in narratieve vorm gegoten. Men vangt aan in maart 1940, kort
voor de capitulatie van België en eindigt in september 1944, met de bevrijding van het land. Vier jaar

3

ibid., p. 97
FRANCOIS (L.), Lokale geschiedenis voorbij de kerktoren IN BAUER (R.) (red.), Tussen herinnering en hoop.
Geschiedenis en samenleving. Leuven: Davidsfonds, 1998, p. 121-138
4
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in zeven afleveringen van ca. 50 minuten, waarin het leven van gewone mensen in een uitzonderlijke
situatie centraal staat. De Tweede Wereldoorlog wordt in tal van aspecten gevisualiseerd. Er zal
onderzocht worden welke aspecten aan bod komen en welke interpretatie er aan wordt gegeven door
de filmmakers. Hoe zal hierbij te werk gegaan worden? Vooreerst zal de serie zelf besproken worden,
waarbij tal van aspecten zullen in verband worden gebracht met secundaire bronnen. Vervolgens zal
ook de ontstaansgeschiedenis worden besproken, gaande van het ontstaan van het idee tot de
productiefase. Hiertoe dient logischerwijze ook de omroepgeschiedenis en dan specifiek de historiek
van de Belgische Radio- en Televisieomroep onder de loep genomen te worden. Hierover is reeds een
omvattende bijdrage verschenen van Alexander Dhoest, ‘De verbeelde gemeenschap’ 5 . Deze bijdrage
brengt 50 jaar Vlaamse tv-fictie in verband met de creatie van een nationale (Vlaamse) identiteit. Een
aantal zaken zijn ook van toepassing op ‘Klein Londen, Klein Berlijn’. Daarnaast wordt vooral beroep
gedaan op gesprekken met mensen die nauw betrokken waren bij het productieproces van de serie. Er
zijn interviews gehouden met de producent, de rekwisiteurs, de costumière, het toenmalige Hoofd
Drama om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen.
Dit onderzoek spitst zich toe op twee belangrijke aspecten. Enerzijds de manier waarop het verleden
gevisualiseerd wordt en welke debatten daaromtrent worden gevoerd. Anderzijds wordt onderzocht op
welke manier de fictieserie zelf dat verleden voorstelt en visualiseert, kortom, welke aspecten van de
oorlogsjaren komen aan bod en aan welke elementen wordt minder aandacht geschonken? Daartoe
wordt het onderzoek opgedeeld in twee onderdelen.
Het eerste deel belicht de manier waarop bewegende beelden een uitdaging vormen voor de
geschreven bronnen die zo belangrijk waren voor de aloude historiografie. De aandacht gaat ook uit
naar de voor- en tegenstanders van de audiovisuele media als historische bron. Daarnaast wordt ook
het begrip ‘bewegend beeld’ nader omschreven. Tenslotte komen in dit eerste deel ook de historische
kritiek op filmmateriaal en het postmodernistische standpunt aan bod. De verantwoording voor dit
eerste deel ligt in het recentelijk toenemend belang van audiovisuele media en de aandacht die eraan
dient geschonken te worden omdat steeds meer mensen hun kennis over het verleden halen uit
dergelijke audiovisuele voorstellingen. Hetgeen in dit deel wordt besloten zal gespecificeerd worden in
het tweede deel, handelend over ‘Klein Londen, Klein Berlijn’.
In het tweede deel wordt de serie onder de loep genomen, als primaire bron. Er zal aandacht
geschonken worden aan het tot stand komen van de fictiereeks, de thematiek en plotontwikkeling, de
plaats die de serie inneemt in de toenmalige debatten aangaande de voorstelling van het verzet, de
collaboratie en de oorlogssituatie in haar geheel. De verwijzingen in de fictieserie naar de Tweede
Wereldoorlog en naar het verzet en de collaboratie zullen worden getoetst aan de bestaande literatuur
over deze aspecten. Aangezien het oorspronkelijke doel van dit onderzoek was het verzet en de
collaboratie te bestuderen aan de hand van de fictieserie, wordt bijzondere aandacht besteed aan de
zwart-wit tegenstelling tijdens de Tweede Wereldoorlog.. De tweede reden waarom het verzet en de
collaboratie interessant zijn om te behandelen is het feit dat de serie in 1988 is verschenen. De jaren
1980 zijn ook het moment waarop de DNB-uitgaven ‘België in de Tweede Wereldoorlog’ zijn
verschenen. Deze uitgaven, en dan vooral de bijdragen over de collaboratie van Maurice De Wilde,
hebben een aantal nieuwe inzichten opgeleverd over de Tweede Wereldoorlog die interessant zijn om
te onderzoeken. Uiteraard komen ook andere oorlogsaspecten aan bod, zoals smokkel, rantsoenering,
de houding van de katholieke kerk, maar deze aspecten zijn meestal terug te brengen tot verzet of

5

DHOEST (A.), De verbeelde gemeenschap: 50 jaar Vlaamse tv-fictie en de constructie van een nationale identiteit. Leuven:
Universitaire Pers, 2004, 251 p.
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collaboratie of een grijze zone tussenin. Vandaar dat de nodige aandacht dient geschonken te worden
aan collaboratie en verzet.

DEEL I. DE VISUALISERING VAN HET VERLEDEN
INLEIDING
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Film – of algemener gesteld: ‘bewegend beeld’ – is een erg populair medium bij het brede publiek.
Deze populariteit staat in sterk contrast met de vaak negatieve kritieken die historici uiten op het
medium. Reeds vanaf de jaren 1960 wordt film – en dan meer specifiek de historische speelfilm – een
ontmoeting tussen twee ietwat tegenstrijdige discours: enerzijds het wetenschappelijke discours van de
historiografie en anderzijds dat van de film dat vooral beschouwd kan worden als spektakel. Deze
ontmoeting toont hoe regisseurs steeds meer in de huid kruipen van academisch opgeleide historici.
Dit uit zich in meer realisme wat de decors, de kledij, de acteercodes, … betreft. Om dit realisme te
kunnen bereiken dienen filmmakers zich uiteraard in te lezen en zich op de hoogte te stellen van de
kenmerken van de historische periode die in beeld wordt gebracht. Maar gebeurt dit ook
daadwerkelijk?
De toenemende populariteit van en belangstelling voor de historische film heeft onder meer te maken
met veranderende opvattingen over de plaats en betekenis van geschiedenis binnen de samenleving 6 .
Geschiedenis is overal in de huidige maatschappij: in boeken, op televisie, in films en musea, in de
heemkunde, de erfgoedsector en zo verder. Vaak gaat het om uitingen van geschiedenis die niet tot
stand zijn gekomen door wetenschappelijk onderzoek door professionele historici. Vandaar dat er vaak
negatieve uitingen worden gericht tegen deze publieke vormen van geschiedenis.
De talrijke museale tentoonstellingen, fictieseries, historische langspeelfilms, erfgoedverzamelingen,
open monumentendagen, … tonen duidelijk dat het verleden steeds vaker wordt gevisualiseerd dan
vroeger het geval was. Dit heeft ook een toenemende fragmentatie en individualisering van de
geschiedenisbeleving met zich meegebracht. Iedereen kan op gelijk welk moment en op gelijk welke
plaats aan geschiedenis doen of iets over een verleden gebeuren te weten komen. Dit in tegenstelling
tot de periode voor ca. 1960 waar de kennis over het verleden werd gemonopoliseerd door academisch
opgeleide historici. Kortom, vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw verliezen historici hun
monopoliepositie op kennis over het verleden. Hiermee wordt niet gesteld dat er tot dan geen
wisselwerking was tussen historici en de maatschappij waarin ze zich bevinden. Historici bevinden
zich vanzelfsprekend in deze maatschappij en de vragen die ze aan hun bronnen stellen komen voort
uit die maatschappij. Alleen wordt deze band veel hechter 7 .
Een bijkomend gevolg van deze ontwikkeling is dat feiten en fictie erg gemakkelijk vermengd kunnen
worden. Denkt men hierbij aan de internettoegankelijkheid en de eenvoud waarmee bezoekers zelf
eigen creaties kunnen posten. De controle hierover neemt af en de scheiding tussen feit en fictie wordt
veel minder strikt. Althans, zo lijkt het toch. Wat voor internetbronnen geldt, geldt ook voor
fictieseries en films over historische gebeurtenissen.
Het debat tussen de professionele historici en de amateur-historici laait hoog op tijdens de jaren
1980/1990 door de toename van populaire speelfilms die gevoelige historische gebeurtenissen tot
massa-entertainment bombarderen. Het is vanaf dan dat historici steeds meer aandacht krijgen voor
uitingen over het verleden via het medium film. Aan de basis van deze toenemende interesse liggen tal
van sociaal-maatschappelijke veranderingen: het steeds grotere filmaanbod uit de Verenigde Staten, de
groeiende populariteit van televisie in de jaren zestig, de ontwikkeling van media als video en
bijhorende distributiecentra zoals videotheken, de opkomst van filmwetenschappen als academisch
onderzoeksveld en de steeds grotere medialisering en globalisering van de Westerse cultuur. In

6

7

Cursus Publieksgeschiedenis en Metageschiedenis, Universiteit Gent, Academiejaar 2007-2008
www.goedzo.com/index.php/2007/10/11/omgaan_met_het_verleden (raadpleging: 08.02.2008)
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tegenstelling tot de tot dan toe overheersende boekenwijsheid, heeft deze toenemende visualisering
geleid tot fragmentarische, minder chronologische, beeldgerichte kennis over het verleden 8 .
De meest voor de hand liggende vraag is reeds aan bod gekomen: op welke manier gaan academisch
opgeleide historici om met deze gepopulariseerde uitingen van historische kennis? Het debat zal
verder worden toegelicht maar er zal toch reeds een aanzet worden gegeven. Zo waren er tal van
traditioneel ingestelde historici die dergelijke populaire uitingen trachtten te negeren. Zij probeerden
vooral te onderstrepen dat film als medium onmogelijk een geloofwaardige werkelijkheid konden
creëren, juist doordat de scheiding tussen feit en fictie wordt opgegeven. Dergelijke tegenstanders
vrezen voor de teloorgang van de traditionele geschiedkunde en voor de vervorming van de historische
verbeelding van de kijker door de populariseringtendensen. Kortom, zij zijn helemaal niet enthousiast
over de mogelijkheden die film eventueel kan bieden als historische bron.
Toch zal het juist een historicus zijn die de eerste poging onderneemt de historische speelfilm
analytisch te benaderen. Robert A. Rosenstone stelt in zijn baanbrekend werk uit 1995 dat films
beoordeeld dienen te worden aan de hand van criteria die specifiek geschikt zijn voor het filmmedium
en aldus niet aan de hand van historiografische criteria. Filmische ficties kunnen volgens hem dus niet
vergeleken worden met historische feiten, maar moeten via hun eigen kritieken worden bestudeerd 9 .
Een andere belangrijke ontwikkeling die tijdens de jaren 1980/1990 heeft geleid tot een toenemend
debat aangaande het nut van historische speelfilms is de uitdaging van de traditionele historische
bedrijvigheid door het postmodernisme. Het gaat hier dus om een uitdaging die zich manifesteert
binnen de academische geschiedschrijving zelf. Terwijl de traditionele historiografie, ook wel het
modernisme genaamd, vasthoudt aan het fundamenteel onderscheid tussen feit en fictie, werpen de
postmodernisten dit keurslijf af. Het zullen juist films en docudrama’s zijn die de strikte scheiding
tussen feitelijke representaties en fictionele verzinsels doen vervagen. Deze vervaging heeft tot gevolg
dat objectiviteit onmogelijk wordt, een stelling die door de postmodernisten met open armen werd
verwelkomd 10 !
Een laatste punt ter inleiding heeft betrekking tot het begrip ‘historische film’. Centraal in dit
onderzoek staat de fictiereeks ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ uit 1988. Deze reeks bestaat uit zeven
afleveringen die een chronologisch, samenhangend geheel vormen. Vandaar dat de reeks op dezelfde
hoogte kan geplaatst worden als de historische langspeelfilm wat thematiek en filmische
eigenschappen betreft. Het enige verschil is dat de reeks een langere speelduur heeft dan de modale
langspeelfilm en dat de personages psychologisch dieper kunnen uitgewerkt worden. In het vervolg
van dit eerste onderdeel zal vooral de term ‘historische (langspeel)film’ worden gehanteerd. Om alle
misvattingen en onduidelijkheden toch zoveel mogelijk uit de weg te gaan, wordt eerst aandacht
geschonken aan de begripsomschrijving van het bewegend beeld als zodanig.
Vervolgens komt de historische kritiek op bewegend beeld aan bod, meer bepaald op het filmische, het
narratieve en het symbolische niveau. Daarna wordt het debat tussen voor- en tegenstanders van
historische film en fictie als mogelijke historische bron toegelicht om te eindigen met de bijdragen die
het postmodernisme heeft geleverd aan het debat. In het besluit wordt getracht een eigen visie te
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formuleren op de recente ontwikkelingen binnen de historiografie, en dan vooral op het belang en de
impact van publieksgeschiedenis, met specifieke aandacht voor het bewegend beeld.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING
Bewegend beeld is een veelomvattend begrip dat kan vergeleken worden met het begrip geschreven
woord. Deze term is interessanter dan het begrip ‘film’ aangezien hierbij enkel verwezen wordt naar
de speelfilm 11 . Speelfilms worden gemaakt voor welbepaalde distributiekanalen, zoals bioscopen en
televisie. Traditioneel worden verschillende genres ingedeeld op basis van het onderscheid fictie/nonfictie. Verder zal aangetoond worden dat er ook indelingen mogelijk zijn op basis van een ander
onderscheid. Traditioneel wordt de speelfilm (fictie) naast de documentaire film (non-fictie)
geplaatst 12 . Dit onderscheid kan overbrugd worden door bijvoorbeeld het docudrama. Dit genre
combineert non-fictie met fictieve elementen. De historische speelfilm wordt onderscheiden van het ahistorisch kostuumdrama op basis van diens doelstelling: in beeld brengen van een verleden
werkelijkheid door middel van een nagespeeld verhaal in een geënsceneerde werkelijkheid 13 .
O’Connor maakt in zijn artikel uit 1990 tevens een belangrijk onderscheid tussen film en televisie. Zo
stelt hij dat het tv-scherm zich niet leent tot panorama’s en long-shots, beiden elementen die heel
populair zijn en heel frequent worden aangewend in films die voor de cinema zijn bestemd.
Daarenboven is er ook een verschil in de productietechnieken 14 . Desondanks zal in het vervolg van dit
onderzoek de (historische) langspeelfilm tot op zekere hoogte gelijkgeschakeld worden met de
fictieserie die is bestemd voor televisie. Dit heeft te maken met het feit dat dit onderzoek zich niet
zozeer toespitst op de eigenschappen van filmische uitingen, maar wel op de manier waarop bewegend
beeld een historisch gebeuren in beeld brengt.
Zoals reeds aangehaald kan ook een ander onderscheid dan fictie en non-fictie gemaakt worden.
Hiervoor dient vooral verwezen te worden naar Robert A. Rosenstone en diens publicatie uit 1995.
Daarin maakt hij onderscheid tussen de ‘mainstream’ historische film en de ‘experimentele’
historische film 15 . De opzet van Rosenstone was onderzoeken op welke manier film een historische
wereld creëert die naar eigen termen dient beoordeeld te worden. Mainstream- of standaardfilms
maken het grootste deel uit van wat wordt getoond in bioscopen en op televisie. Dit soort film bepaalt
bijgevolg sterk de historische beeldvorming. De experimentele film of ‘film of opposition’ 16 keert zich
tegen de traditionele, overheersende vorm en wil via allerhande technieken reflectie over het verleden
opwekken bij de kijker. Deze beide vormen van filmische expressies zullen vervolgens worden
toegelicht.
De realiteit die wordt gecreëerd via filmische expressies wordt samengesteld aan de hand van een
aantal representatiecodes. Dergelijke codes of conventies worden opgesteld om een zogenaamd
‘cinematic realism’ 17 tot stand te brengen. Dit realisme wordt bereikt wanneer de makers van
mainstream historische films zich zoveel mogelijk inspannen om een volledige onderdompeling van
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het publiek te bewerkstelligen. Deze cinematografische realiteit kan bijgevolg enkel bestaan in een
film en staat volledig los van de historische realiteit. Deze opvatting leunt sterk aan bij het
postmodernisme aangezien men ervan uitgaat dat de historische realiteit niet kenbaar is, maar enkel
gereconstrueerd, herbeleefd kan worden. Elke visuele representatie van het verleden kan bijgevolg niet
als de waarheid worden beschouwd 18 . Zoals vermeld wordt deze filmische realiteit geconstrueerd aan
de hand van een aantal terugkerende conventies. Algemeen kunnen mainstream films gekenmerkt
worden door zes eigenschappen.
Het eerste kenmerk uit zich in een traditionele verteltechniek met een boodschap van vooruitgang. Het
gaat om een verhaal met een begin, midden en einde. Vaak wordt er een morele boodschap
verkondigd. Een volgende eigenschap van de mainstream film is dat het gaat om een gepersonaliseerd
verhaal. Dit wil zeggen dat individuen zich het historisch proces als het ware toe-eigenen. Het derde
kenmerk uit zich in een eenduidige, onproblematische, coherente benadering van het verleden. Het
gaat om een afgesloten, compleet en versimpeld verleden. Alternatieve mogelijkheden zijn niet van
tel, net als twijfels. Ten vierde wordt de mainstream film ook gekenmerkt door emotionalisering en
dramatisering. Via allerhande cinematografische ingrepen worden bepaalde gevoelens bij de kijker
versterkt. Als vijfde kenmerk komt de nadruk op oppervlakteverschijnselen aan bod. Hiermee wordt
bedoeld dat film ons een bepaald beeld van het verleden biedt via gebouwen, landschappen, artefacten.
Dit wordt door Rosenstone ook wel ‘the myth of facticity’, ‘falce historicity’ 19 genoemd. Hiermee
verwijst hij naar de opvatting dat geschiedenis in de objecten (oppervlakteverschijnselen) zelf
aanwezig is. Het uitgangspunt van films wordt dan: zolang de oppervlakteverschijnselen correct lijken,
mag je als filmmaker alles doen, personages uitvinden, situaties creëren enzovoort. Het zesde kenmerk
tenslotte behandelt de sterke integratie van diverse historische benaderingen. Economie, politiek,
gender, klasse en ras worden allemaal samen gegoten in de levens en momenten van individuen,
groepen en naties. Waar geschreven geschiedenis deze elementen vaak losrukt uit een breder geheel,
worden ze in film samengesmolten tot analytische, structurele gehelen.
Het tweede genre volgens Rosenstone is de experimentele film die vooral reflectie bij de kijker wil
opwekken. Om tot deze reflectie te komen wordt cinematografisch afgeweken van de traditionele
vorm. Montage, camera- en beeldtechnieken herinneren er de kijker aan dat hij niet de werkelijkheid
zelf ziet maar een reconstructie van de werkelijkheid. Experimentele films zullen uiteraard wel een
aantal van de zes eerder vermelde eigenschappen bevatten maar ze zullen ook ingaan tegen één of
meer van deze mainstream eigenschappen. Vaak gaat het om werken die analytisch, onemotioneel,
afstandelijk, en multicausaal zijn. De filmische wereld die wordt vormgegeven is eerder
expressionistisch, surrealistisch en postmodernistisch van inslag. Er wordt een geschiedenis gecreëerd
die niet enkel het verleden toont maar ook een debat wenst aan te vangen over hoe dat filmische
verleden is weergegeven en welke betekenis het heeft. Dergelijke films leggen andere eisen op aan de
kijker dan de mainstream cinema. Het experimentele is juist dat er wordt gepoogd een venster te
openen op verschillende manieren om met het verleden om te gaan. Tal van experimentele films
proberen de kijker aan te zetten tot reflectie over onderwerpen die door de geschreven historiografie
worden genegeerd 20 .
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2. HISTORISCH-KRITISCHE BEOORDELING VAN DE MAINSTREAM FILM
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Alvorens in te gaan op het debat tussen voor- en tegenstanders van film als historische bron is het
nuttig te onderzoeken op welke manier de mainstream cinema kritisch kan beoordeeld worden.
Algemeen worden bij de historisch-kritische analyse van bewegende beelden drie niveaus
onderscheiden: het filmische niveau, het narratieve niveau en het symbolische of ideologische niveau.

2.1 HISTORISCHE KRITIEK OP HET FILMISCHE NIVEAU
Bij het filmische niveau wordt vooral aandacht besteed aan de manier waarop de beelden tot stand
gekomen zijn. De aandacht gaat dus naar het product zelf. Onderzoek naar het filmische niveau is
vooral van belang wanneer men de bewegende beelden beschouwd als bron voor de getoonde
werkelijkheid of als een afbeelding van het verleden. Op het filmische niveau worden onderzoekers
geconfronteerd met vier kritieken, die ook worden toegepast op de geschreven bronnen bij de
traditionele geschiedschrijving: herstellingskritiek, oorsprongskritiek, interpretatiekritiek en
authenticiteits- of echtheidskritiek 22 .
Filmanalyse via herstellingskritiek houdt in dat de bron (de film) in haar originele vorm dient hersteld
te worden. Met originele vorm wordt het oorspronkelijk materiaal bedoeld waarin niet is geknipt. Het
is aldus het stadium dat aan de montage voorafgaat. Via montage kan namelijk heel wat
gemanipuleerd worden – al dan niet onschuldig – door middel van het wegsnijden van beelden, het
aanpassen van de volgorde en het mengen van beelden.
Op het filmische niveau is ook de oorsprongskritiek van belang. Hier stelt de onderzoeker de vragen
waar, wanneer en door wie de bewegende beelden zijn gemaakt. Wat de echtheidskritiek betreft
onderzoekt men in welke mate de beelden die we als kijker of onderzoeker te zien krijgen echt zijn. Er
wordt aldus onderzocht of hetgeen we te zien krijgen wel echt de werkelijkheid is.
De laatste kritiek die geldt op het filmische niveau is de interpretatiekritiek. Hierbij vraagt de
onderzoeker zich af hoe de geschoten beelden reeds een interpretatie zijn van de werkelijkheid. Zoals
eerder vermeld gaat men ervan uit dat films slechts een representatie, een voorstelling van het verleden
zijn. Deze voorstelling kan op tal van manieren tot stand komen. De camera selecteert namelijk altijd
een deel van de werkelijkheid. Vandaar dat de vraag gesteld dient te worden hoe de cameraman
datgene hij heeft gefilmd in beeld heeft gebracht. Daarvoor moet de filmgrammatica bestudeerd
worden, die een belangrijke invloed heeft op de betekenis van de beelden. Het gaat hierbij om
belichting, camera-instellingen, camerastandpunt, camerabeweging, geluid en montagetechnieken. Het
zijn allemaal technieken die de regisseur hanteert om de filmische realiteit weer te geven en een
bepaald effect of bepaalde setting te creëren.

2.2 HISTORISCHE KRITIEK OP HET NARRATIEVE NIVEAU
Wanneer bewegende beelden beschouwd worden als factor in de geschiedenis, staat niet langer de
realiteit waarover de beelden verslag uitbrengen centraal. De aandacht gaat integendeel uit naar de
vorm waarin de realiteit of referent worden weergegeven. Vragen als waarom werden deze beelden
gemaakt, met welke doeleinden, in welke omstandigheden, om wat te bereiken, met welk effect horen
thuis tot de historische kritiek op het narratieve niveau. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt
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tussen de makers, de opdrachtgevers, financiers van de beelden enerzijds en het publiek, de
consumenten van de beelden.
De belangrijkste kritieken op het narratieve niveau zijn de authenticiteitskritiek en de
waarachtigheidskritiek die moeten uitmaken of en op welke manier het verhaal van de bewegende
beelden de werkelijkheid vertelt. Producenten van bewegende beelden geven meestal niet aan wanneer
ze de werkelijkheid tonen en wanneer niet. Vandaar dat op het narratieve niveau drie zaken in acht
moeten worden genomen: de producent, de consument en het verhaal. Anders gesteld: onderzoek naar
wie het verhaal vertelt en waarom, naar wie het verhaal is gericht en hoe het verhaal wordt verteld.

2.3 HISTORISCHE KRITIEK OP HET IDEOLOGISCHE NIVEAU
Historische kritiek op het ideologische of symbolische niveau richt zich op de manier waarop en in
welke mate de bewegende beelden de maatschappelijke waarden en normen reflecteren. De beelden
worden aldus beschouwd als product van een bepaalde tijd. Het uitgangspunt van vele filmanalytici is
dat bewegende beelden beter dan eender welk medium de culturele waarden van een bepaalde tijd
weergeven. Deze opvatting wordt onderbouwd door er op te wijzen dat filmische uitingen een
collectief product zijn. Kortom, films komen tot stand door een groep binnen een bepaalde
samenleving waarin bepaalde mentaliteiten, waarden, behoeften een rol spelen. Deze – veelal
onbewuste – elementen kunnen tot uiting komen in de filmische representaties van een historisch
gebeuren. De historische kritiek op het ideologische of symbolische niveau leidt aldus tot een situering
van de bewegende beelden in een specifieke maatschappelijke context en een specifieke tijd.
Vos stelt dat het symbolische niveau enkel duidelijk kan worden na een analyse van het narratieve
niveau, het verhaal. De analyse van de verhaalstructuur is noodzakelijk om dieper te graven in de film
en op zoek te gaan naar de symbolische betekenis en inhoud van de film. Zo kunnen we pas een
symbolische betekenis toekennen aan fragmenten indien we de context van het hele verhaal, van alle
filmfragmenten kennen 23 .
In de praktijk uit zich dat in een onderzoek naar de ontwikkeling van de idee, hetgeen men wil
verfilmen, de productiefase en –logica, de wisselwerking tussen de idee en de productie enerzijds en
de maatschappelijke context. Deze maatschappelijke context is enerzijds de nationale ontwikkelingen
in een bepaald land, zoals bijvoorbeeld de politieke situatie, de economische logica, is er censuur, is er
creatieve vrijheid, … Daarnaast dient ook aandacht geschonken te worden aan wie met de idee is
afgekomen. Is die persoon in kwestie verbonden aan een bepaalde publieke omroep of niet? Zo ja,
heeft die persoon de idee zelf voorgesteld of ontwikkeld in opdracht van de publieke omroep? Deze
vragen zullen ook gesteld worden bij de analyse van de serie ‘Klein Londen, Klein Berlijn’.

3. NAAR EEN AANVAARDING VAN DE AUDIOVISUELE MEDIA ALS BRON VOOR HET VERLEDEN?
Om de problematiek met betrekking tot de visualisering van het verleden door voornamelijk nietacademisch opgeleide historici of amateurs te duiden is het interessant even een kijk te nemen in de
praktijk. Welke impact hebben bepaalde historische films gehad op bepaalde samenlevingen en dan
voornamelijk op de manier waarop mensen met een bepaald verleden omgaan? Hoe kan een filmbeeld
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aanleiding geven tot de constructie van een gegeven dat een eigen leven gaat leiden, los van de
bestaande historische kennis over dat gegeven?
Een aantal voorbeelden van historische films die handelen over de Tweede Wereldoorlog zijn
‘Holocaust’ (Marvin J. Chomsky, 1978), ‘Schindler’s List’ (Steven Spielberg, 1993) en ‘Saving
Private Ryan’ (Steven Spielberg, 1998). Uit literatuurbijdragen over de Holocaust blijkt dat de serie
heeft bijgedragen tot een betere kennis van de ‘Endlösung’ 24 . Het feit dat de serie is uitgebracht in
1978 spreekt voor zich: uit een bevraging van West-Duitse jongeren in 1970 was gebleken dat een
grote meerderheid Adolf Hitler niet beschouwde als de grootste misdadiger uit de 20ste eeuw. Dit uitte
zich in onrust bij de voormalige Bondsregering, wat resulteerde in het docudrama ‘Holocaust’.
Naderhand is vastgesteld dat een groot aantal jongeren na het zien van de serie toegaf beter dan
voordien te weten wat er precies is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hetzelfde kan gezegd
worden over ‘Schindler’s List’, een film van regisseur Steven Spielberg uit 1993. Deze visualisering
vertelt het verhaal van zakenman Oscar Schindler die tal van Joodse families heeft gered van de
concentratiekampverschrikking. Het gevolg was een heropleving van de geschiedenis van de
Holocaust.
Zowel ‘Holocaust’ als ‘Schindler’s List’, als tal van andere films over historische gebeurtenissen 25 ,
tonen op welke manier de problematische verhouding tussen televisie en film enerzijds en
geschiedenis anderzijds tot uiting komt. Het feit dat jongeren toegeven veel meer te weten over een
verleden aspect na het zien van een film spreekt boekdelen. Het laat toe te stellen dat fictie-uitingen
over het verleden enorm populair zijn en nog moeilijk uit de huiskamer of de bioscoopzalen te bannen
zijn.
De vraag is natuurlijk hoe deze visuele representaties beoordeeld dienen te worden? Gaat men ervan
uit dat films jongeren meer wijsheid en inzicht kunnen geven dan geschreven bijdragen? Of is dit een
te naïeve houding, als zou er daardoor geen traditioneel historisch onderzoek meer verricht dienen te
worden? Naïef omdat men op die manier stelt dat iedere kijker als het ware dezelfde boodschap haalt
uit een film? Naïef omdat men stelt dat iedereen het verfilmde op dezelfde manier interpreteert? Wat
gebeurt er dan met alternatieve visualiseringen? Welke visualisering wordt als ‘waarheid’ beschouwt
en wie bepaalt dit? Wie bepaalt wat er wordt getoond en hoe het wordt getoond? Hoe kunnen films
gecontroleerd worden op hun wetenschappelijkheid, of is wetenschappelijkheid niet langer een
criterium dat in de huidige samenleving van toepassing is? Is het enkel kommer en kwel of kunnen de
nieuwe media ook positief geëvalueerd worden? Vervolgens wordt getracht deze vragen te kaderen
binnen het debat om daarna dieper in te gaan op de bijdrage van het postmodernisme aan de
‘aanvaarding’ van de nieuwe media.

3.1 AFBREUK AAN DE VERFILMING VAN HET VERLEDEN
Historici voelen zich bedreigd door de groeiende populariteit van de nieuwe media, die een veel groter
bereik hebben dan de wetenschappelijke historische (geschreven) studies. Om een zo breed mogelijk
publiek te bereiken kiezen filmmakers voor de visualisering van de meer sensationele en fotogenieke
kanten van het verleden. Hierdoor wordt vaak geweld gedaan aan de historische feiten en de
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historiciteit van de weergave. Een logische vraag voor tal van historici is dan ook hoe filmische
uitingen over het verleden kunnen bijdragen tot een betere kennis over dat verleden – uitgaand van het
feit dat er een fout beeld wordt weergegeven 26 ? Daarenboven primeren winsten en kijkcijfers boven
authenticiteit en historische correctheid en halen veel mensen hun historische kennis en historisch
besef uit bewegend beeld. Hieruit volgt dan de vraag wat het nut nog is van de traditionele
historiografie 27 .
Een ander punt van kritiek vormt de vermeende angst bij historici hun goede naam te verliezen indien
ze zich verlagen tot een dergelijk populariserend medium. Men is van mening dat de historicus bij het
schrijven van een boek veel meer de eigen touwtjes in handen heeft. In tegenstelling tot een filmische
weergave, die meestal het gevolg is van teamwork. De historicus voelt zich aldus beroofd van zijn
traditionele taak. Hoewel niet iedereen het met deze stelling eens is. Zo stelt Van Rooijen dat het
verrichten van historisch onderzoek voor een publiek van niet-historici niet langer een marginale of
tweederangs vorm van geschiedschrijving is 28 . Ook van belang is het feit dat historici niet veel
bijdragen leveren aan televisie, zelfs niet als het gaat om historische programma’s. Dit toont opnieuw
de angst bij vele historici voor het teloorgaan van hun autonomie en monopolie.
Een derde vorm van kritiek sluit nauw aan bij de vorige kritiek, nl. de aantasting van de werkmethode
van traditionele historici. Filmische weergaven over het verleden kunnen namelijk niet het kritische
apparaat toepassen. Het voetnotenapparaat is één van de fundamentele onderdelen van
wetenschappelijk historisch onderzoek. Film kan simpelweg niet werken met voetnoten en ook
terugbladeren is vrijwel onmogelijk. Niet alleen het kritische apparaat dat controle en verwijzingen
mogelijk maakt ontbreekt, ook de mogelijkheid tot nuance en complexiteit is niet eigen aan bewegend
beeld. Aangezien de meeste mainstream-films vasthouden aan een lineaire vertelstructuur is er weinig
tot geen ruimte voor alternatieve interpretaties of voor de complexiteit van motivaties en oorzaken van
bepaalde gebeurtenissen 29 . Daarenboven leidt de lineaire verhaalstructuur ertoe dat een – vaak te grote
– rol wordt toegekend aan individuen en hun individuele handelingen. Daardoor wordt er te weinig
aandacht besteed aan de dieperliggende structuren en krijgt de ‘histoire événementiele’ de bovenhand.
Kortom, de wetenschappelijkheid, de controleerbaarheid en de volledigheid die zo belangrijk zijn voor
traditionele historici, krijgt geen plaats in filmische representaties.
De voorgaande kritieken hebben vooral te maken met de botsende doelstellingen van professionele
historici en amateur-historici, zoals filmmakers worden beschouwd. Terwijl een wetenschappelijke
publicatie tot doel heeft een controleerbaar, volledig verhaal te brengen, met alle nuances, details en
complexiteit inbegrepen, willen films vooral entertainen en een zo breed mogelijk publiek aanspreken.
Dit wordt onmogelijk indien men te genuanceerd en te detaillistisch te werk gaat. Deze
vereenvoudigingen zijn noodzakelijk om een dramatische spanning te creëren. Dit uit zich opnieuw in
een persoonlijke geschiedschrijving waarbij problemen worden opgelost door individuen. Met een
toevoeging van fictionele elementen tot gevolg.
Een volgend punt van kritiek is het zogenaamde ‘realiteitseffect’ of de illusie van authenticiteit.
Wanneer film wordt beschouwd als reflectie van de werkelijkheid dienen filmmakers tal van
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technieken aan te wenden om dat realistisch gehalte zo hoog mogelijk te maken. Film wordt in dit
opzicht beschouwd als een ooggetuige van de geschiedenis die net als de geschreven geschiedenis
diende onderworpen te worden aan historische kritiek 30 . Reeds in 1965 maakte de Britse historicus
Roads een onderscheid tussen vijf klassen om de authenticiteit en betrouwbaarheid van de film vast te
stellen 31 . De historische speelfilm stond daarbij op de laatste plaats, wat betekende dat deze als nietauthentiek en aldus als onbetrouwbaar werd beschouwd. Deze visie heeft geleid tot een brede
consensus bij mede-historici. Wat heeft dit nu te betekenen? Indien men zou uitgaan van film als
authentiek, dan blijkt er na een gedegen bronnenkritiek voor een historicus bitter weinig van waarde
over te blijven. De hoge verwachtingen van de film als historische bron zijn niet bewaarheid geworden
met als gevolg dat tal van historici zijn afgehaakt bij het gebruik van dit nieuwe medium als mogelijke
historische bron 32 . Deze ontwikkeling heeft geleid tot het ontstaan van een andere benadering van
film, nl. film als uiting van de maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij ziet men film niet zozeer als
bron voor historische kennis, maar als middel om de maatschappij waarin de film is tot stand gekomen
te bestuderen.
Tenslotte dient gewezen te worden op de talrijke motieven van filmmakers om een loopje te nemen
met de gekende historische werkelijkheid. Hesling schuift een aantal redenen naar voor ter
verklaring 33 . Om de amusementswaarde van een film zo hoog mogelijk te maken dient het publiek
zich vooral te kunnen herkennen in bepaalde situaties en te identificeren met personages. Zonder deze
herkenning zal het publiek maar minachtend staan ten opzichte van de talrijke visualiseringen. Zo zal
de experimentele film, waarbij afstand wordt gedaan van de mainstream-diëgese, weinig aantrek
hebben, aangezien de identificatie juist datgene is dat men als filmmaker niet wil bereiken 34 . Een
tweede reden is volgens Hesling dramaturgisch. Zo kunnen filmmakers via bepaalde beeldspraak, via
het inkorten of extrapoleren van gebeurtenissen en via personificaties een bepaald historisch gebeuren
extra benadrukken of ondergeschikt maken. Ook politieke motieven kunnen een rol spelen. Hiervoor
verwijs ik naar films die zijn geproduceerd tijdens het interbellum en de oorlogsjaren. De Sovjetfilm,
de Duitse film tijdens de Weimarrepubliek en de Italiaanse film zijn voorbeelden van films waarbij de
makers een bepaalde ideologie aanhangen of juist ingaan tegen de heersende politieke opvattingen.
Een mooi voorbeeld hiervan is ‘Pantserkruiser Potemkin’ van Sergei Eisenstein uit 1925. Deze film
was bedoeld als een ode aan de revolutie van 1905 en een pamflet voor de socialistische maatschappij.
Het was Eisensteins bedoeling het volk op te hitsen en te overtuigen zich voor de proletarische
revolutie in te zetten 35 . Op die manier wordt duidelijk dat film vaak wordt ingeschakeld als hand- en
spandienst van de politieke heersende partijen. Zo wordt ook duidelijk dat film best geanalyseerd
wordt samen met de context waarin de film is tot stand gekomen.
Besluitend bij deze negatieve kritieken op het belang van film als historische bron kan gesteld worden
dat het wantrouwen zich vooral situeert op de verschillende doelstellingen en werkwijzen van
enerzijds professionele historici en anderzijds de filmmakers, de amateur-historici. Vele, vaak
conservatief genoemde, historici voelen zich aangevallen in hun monopolie op historische kennis, wat
zich logischerwijze uit in pogingen de nieuwe media af te schilderen als vluchtig, onvolledig,
ongenuanceerd, fictief en in strijd met de gekende historische feiten. Anderzijds dient de vraag of deze
kritieken wel gegrond zijn? Is het mogelijk dat film en televisie ook positieve bijdragen kunnen
leveren aan de geschreven historische kennis?
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3.2 ERKENNING VAN DE POSITIEVE BIJDRAGEN
‘De historische speelfilm is niet onbetrouwbaarder dan de geschiedschrijving op basis van geschreven
bronnen. Als je ervan uitgaat dat geschiedschrijving er niet is om een gesloten beeld van het verleden
te geven, maar de discussie over het verleden aan te wakkeren, dan bestaat er tussen de
wetenschappelijke geschiedschrijving en historische speelfilms geen enkel verschil. Het dédain van
veel historici voor speelfilms is volledig misplaatst. Zoals je in de wetenschappelijke
geschiedschrijving goede en slechte historici aantreft, zo heb je bij historische speelfilms goede en
slechte makers. Je kunt zeggen over Oliver Stone 36 wat je wilt, maar hij doet in zijn historische films
niets anders dan wat alle geschiedschrijvers doen, namelijk een visie geven op het verleden. Je kunt
het met die visie eens zijn of niet, dat is een ander onderwerp. Ik zie geen principieel verschil tussen
geschiedschrijvers als Taylor 37 en Goldhagen 38 en filmmakers als Stone en Spielberg 39 . Ook de visie
van deze filmmakers is gebaseerd op research en zoeken een verklaring voor het verleden. Historische
speelfilms hebben zelfs een meerwaarde boven de wetenschappelijke geschiedschrijving omdat zij een
groot publiek bereiken. Ze zijn beter in staat om de publieke discussie over historische mythes aan te
wakkeren. Het permanente debat dat geschiedschrijving hoort te zijn is beter gediend met speelfilms
dan met wetenschappelijke boeken. Ze kunnen veel beter de vinger leggen op de grote onderwerpen
die in het publieke geheugen voortleven, zoals de geallieerde invasie in de Tweede Wereldoorlog.
Daarom vind ik het jammer dat er in Nederland zo weinig historische speelfilms worden gemaakt.
Waar blijft de speelfilm over Srebrenica?’ 40
Chris Vos neemt in dit citaat duidelijk een standpunt pro historische films in. Door te stellen dat
filmische uitingen over het verleden nauw aansluiten bij wat historici doen gaat hij lijnrecht in tegen
de eerder vermelde kritieken, als zouden film en televisie afbreuk doen aan de historische
waarachtigheid. Mijn inziens sluit Vos zelfs aan bij het postmodernisme, aangezien ook zij van
overtuiging zijn dat er niet zoiets bestaat als een gesloten geschiedschrijving 41 . Geschiedenis kan nooit
af zijn, iedere onderzoeker kan nieuwe elementen aan het licht brengen door het gebruik van een eigen
onderzoeksmethode, het stellen van bepaalde onderzoeksvragen die nog niet aan de bron gesteld
zijn,… Op die manier kan film effectief beschouwd worden als een vorm van geschiedschrijving, die
weliswaar afwijkt van de traditionele geschreven geschiedenis, maar die toch een belangrijke bijdrage
levert. Bijvoorbeeld als medium om een breed publiek te bereiken.
De traditionele geschiedschrijving is vooral vanaf de jaren 1980 en mede door de kritieken die binnen
de academische wereld werden geleverd door het postmodernisme als het ware op een terugweg.
Middelen om de ontstane leegte op te vullen zijn bijvoorbeeld gepopulariseerde uitingen van
geschiedschrijving, zoals het bewegend beeld. Film en televisie kunnen bijgevolg de nieuwsgierigheid
en interesse voor een bepaald onderwerp opwekken en de kijker aanzetten tot verder onderzoek,
eventueel via geschreven geschiedenis.
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Er werd reeds gewezen op het feit dat film niet de gewenste wetenschappelijke nuances legt en dat er
weinig tot geen plaats is alternatieve visies aan te bieden. Deze negatieve kritiek wordt beantwoord
door er op te wijzen dat het medium zich simpelweg niet leent tot het bieden van nuanceringen en
alternatieven. Zo kan er slechts een minimum aan informatie opgeslagen worden in ca. 50 minuten
zendtijd. Indien de grenzen van de informatieoverdracht worden overschreden, dan haken de kijkers
af. Kortom, dezelfde opmerking als bij de experimentele film is ook hier van tel: indien de kijker zich
teveel dient in te spannen en zelf te veel moet zoeken naar antwoorden op vragen, haakt hij af. Het
medium televisie kenmerkt zich bijgevolg door een dwingend kijktempo, weinig
terugbladermogelijkheden en teksten die vlot moeten overkomen om de kijker te blijven boeien 42 .
Terwijl het medium zich niet leent tot complexiteit, is het wel interessant voor het vertellen van
anekdotes, het creëren van een bepaalde sfeer of tijdsgeest en het geven van impressies over iets aan
het publiek 43 . Op die manier kunnen film en televisie ook gezien worden, net als de geschreven
geschiedenissen, als reflecties. Daarnaast is er ook sprake van selectie, wat door negatieve critici wordt
beschouwd als te vernauwend en verengend, terwijl positieve historici, zoals Werner Koch, er op
wijzen dat de selectie van wat wel wordt getoond en wat niet, niet zo willekeurig verloopt als
aanvankelijk werd gedacht 44 . Anders gesteld: enerzijds worden door film tal van gegevens overboord
gegooid, wordt er aldus een selectie gemaakt, anderzijds verschaft film tal van nieuwe gegevens, zoals
geluiden, landschappen, emoties, … die de traditionele historicus kunnen helpen bij eigen onderzoek.
Een andere vorm van kritiek werd geuit op de verpersoonlijking van de geschiedenis door individuen
een zekere macht toe te eigenen, zonder aandacht te schenken aan onderliggende structurele, minder
opvallende, kenmerken. Hesling schuift in dit opzicht een interessant onderscheid naar voor. Films
creëren een filmisch-historische realiteit waarbij een direct, zintuiglijk contact tussen de kijker en het
verleden tot stand komt. Daartegenover staat de wetenschappelijk-historische realiteit, waarbij
historische teksten eerder een afstandelijke benadering voorstaan 45 . Zoals de eerder vermelde kritiek
duidelijk maakt wordt een al te persoonsgebonden benadering van de geschiedenis doorgaans als een
naïeve vorm van geschiedschrijving beschouwd. Toch wijst Hesling op een aantal voordelen: het
verleden wordt tastbaarder en toegankelijker, er is de mogelijkheid tot identificatie met de personages
en hun karaktertrekken en de geschiedenis wordt beschouwd als een aaneenschakeling van concrete
gebeurtenissen die door specifieke individuen in gang worden gezet. Dit is volgens Hesling geen
naïeve geschiedschrijving maar eerder het gevolg van het geheel van audiovisuele codes die de
historische film dwingt om de geschiedenis letterlijk een gezicht en een stem te geven. Kortom,
Hesling is van mening dat de aandacht zich moet richten op een pragmatische analyse van de codes
waarmee films ‘geschiedenis’ produceren en niet zozeer op wat er wordt verteld, maar dus op hoe het
wordt verteld 46 .
Ook Rosenstone vraagt aandacht voor andere onderzoeksvragen. Hij wil niet langer de vraag of
historische films feiten en argumenten kenbaar maken stellen. Daartegenover stelt hij andere vragen:
welke historische wereld wordt gecreëerd en op welke manier? Hoe kan de constructie van die wereld
beoordeeld worden? Wat betekent die constructie? Op welke manier komt die verfilmde wereld
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overeen met de geschreven wereld? 47 Film wordt in dit opzicht (terecht) beschouwd als een ander
medium dan een geschiedenisboek en heeft andere criteria en logischerwijze ook andere
beoordelingsnormen.
Het grote bereik dat films en televisie hebben wordt door de voorstanders beschouwd als één van de
belangrijkste argumenten ten voordele van de nieuwe media. Historische films vormen als het ware
een ‘parallelle school’ 48 , naast het traditionele geschiedenisonderricht. Dit uit zich in het toenemend
belang dat bewegend beeld en andere nieuwe media spelen in onze huidige samenleving. De tijd die
Westerse gezinnen voor de buis spenderen neemt alleen maar toe. Met als gevolg dat films ontstaan
geven aan een collectief geheugen. Anton Kaes heeft het in dit opzicht over de democratisering van de
toegang tot het verleden 49 , waarbij het monopolie van historici wordt doorprikt en iedereen op gelijk
welk moment en waar ook ter wereld kennis over het verleden kan opdoen.
Tenslotte is het interessant te vermelden dat door voorstanders van de nieuwe media vaak gewezen
wordt op gelijkenissen tussen de historicus en de filmmaker. Net zoals de regisseur beelden
manipuleert en rangschikt, zo ook selecteert en bewerkt de historicus zijn bronnen. Beiden hebben
bijgevolg te kampen met het probleem van selectie en interpretatie. Beiden kiezen voor een
welbepaalde invalshoek met als enige onderscheid dat de regisseur die invalshoek filmisch voorstelt
en de historicus schriftelijk 50 . Ook andere historici hebben gewezen op overeenkomsten tussen de
massamedia en de geschreven geschiedschrijving. Bijvoorbeeld de dominantie van vorm over inhoud
en de tijdsgebondenheid. Of zoals de postmodernist Hayden White het stelt: ‘It is only the medium
that differs, not the way in which messages are produced’. 51

4. HET POSTMODERNISTISCH BEWEGEND BEELD
De hoofddoelstelling van het postmodernisme is de zoektocht naar nieuwe representatiemogelijkheden
van het verleden. Postmodernisten keren zich tegen de alomtegenwoordige moderne historiografie die
zich beroept op objectiviteit, bronnenonderzoek en een strikte scheiding tussen waarheid en fictie.
Volgens hen is het onmogelijk het verleden feitelijk en objectief te kennen en aldus weer te geven. Als
reden hiervoor schuiven zij naar voor dat een onderzoeker nooit volledig afstand kan nemen van zijn
of haar eigen ideologische overtuiging, sociale achtergrond en herkomst. Iedereen is altijd onderhevig
aan een zekere vooringenomenheid, die bepaalt welke onderzoeksvragen worden gesteld, aan welke
gebeurtenissen al dan niet aandacht wordt geschonken.
Zoals in de inleiding reeds is vermeld lenen films en docudrama’s zich perfect tot een vervaging van
die scheiding tussen feit en fictie. Hayden White, een van de voornaamste postmodernistische auteurs,
stelt dat elke historische interpretatie het rangschikken van informatie en het vertellen van verhalen
inhoudt en dat elke historische verklaring aldus een bepaalde vorm van fictie in zich draagt 52 . Met als
gevolg dat film nauwelijks verschilt van het moderne historisch onderzoek. Dit komt er op neer dat
postmodernisten ervan uitgaan dat er niet één afgerond verhaal over het verleden kan bestaan en dat er
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telkens nieuwe inzichten kunnen ontstaan door verder onderzoek. Deze opvatting wijst dus elke vorm
van ‘closure’ of afgerond onderzoek af 53 .
In het postmodernistische gedachtegoed wordt het bestaan van de waarheid, het coherente, afgeronde
verhaal sterk gerelativeerd. Men staat eerder wantrouwig tegenover waarheid en feitelijkheden
aangezien men ervan uitgaat dat die feiten onmogelijk gekend kunnen zijn. Waarheden worden
geconstrueerd en dus niet gereconstrueerd en feiten zijn slechts sporen uit het verleden, een selectie uit
een grote hoeveelheid gegevens. Het dient niet te verwonderen dat deze postmodernistische
opvattingen vaak gehanteerd worden als weerwoord tegen het kritische offensief jegens de historische
film. Tal van filmwetenschappers gebruiken het postmodernisme om aan te tonen dat filmische
representaties even gewaardeerd kunnen worden als de traditionele geschiedschrijving. Op die manier
heeft het postmodernisme geleid tot een grotere aandacht voor andere representatiewijzen zoals
literatuur en film, naast de bestaande moderne geschiedschrijving.
Een volgend aandachtspunt binnen het postmodernisme is de uitspraak van Hansen met betrekking tot
intertekstualiteit 54 . In feite hoort Hansen niet thuis bij het postmodernisme maar het begrip
intertekstualiteit behoort tot één van de kernbegrippen van het postmodern gedachtegoed. Het is een
notie van Jacques Derrida die ermee bedoelt dat teksten niet direct naar de werkelijkheid verwijzen
maar naar een onafzienbare hoeveelheid andere teksten die gezamenlijk onze voorstelling van de
wereld, de werkelijkheid en het zijn vormen en veranderen 55 . Waar het bij Derrida gaat over
geschreven teksten, gaat het bij Hansen dus om intertekstualiteit bij visuele voorstellingen van het
verleden. Hij toont aan dat historische films vaak aansluiten bij een traditie van films over hetzelfde
onderwerp. Historische films relateren bijgevolg aan andere films, door het hergebruiken van beelden
en de betekenissen van deze beelden. Hierdoor ontstaat een intertekstuele dynamiek waarbij beelden
en voorstellingen elkaar onderbouwen en aan elkaar een zekere waarachtigheid ontlenen. Hansen keert
met deze stelling in feite terug naar de postmoderne denker Jean Baudrillard. Hij ging er reeds in de
jaren 1980 van uit dat de waarachtigheid van een beeld afhankelijk is van andere afbeeldingen van de
realiteit waarnaar dat beeld refereert 56 . Hier komt het postmodernisme het sterkst tot uiting: het gevolg
is dat de waarachtigheid van historische beelden in een film relatief is. Anders gesteld, hoe ‘echt’,
‘waarachtig’ een voorstelling van het verleden overkomt bij de kijker, is afhankelijk van wat de kijker
reeds weet uit andere voorstellingen.
Ook Willem Hesling behandelt de problematiek van intertekstualiteit. Hij beschouwt intertekstualiteit
als de ‘incestueuze dynamiek van citeren en recycleren’ en stelt dat deze dynamiek in de hand wordt
gewerkt door de standaardisering van de productie en imitatie van vroegere successen 57 . Dit heeft tot
gevolg dat gelijksoortige onderwerpen zoveel mogelijk in dezelfde verhaalformules werden verpakt.
Op die manier ontstaat volgens Hesling een filmisch web van referenties 58 dat ervoor gezorgd heeft
dat cinema dikwijls ver is afgedwaald van de historische feiten. Dergelijke filmische stereotiepen
sluiten vaak nauw aan bij de heersende maatschappelijke waarden en normen, waardoor bepaalde
mythologische voorstellingen van het verleden ontstaan. Hesling wijst er wel op dat historische films
die het verleden mythologiseren, niet automatisch elke historiografische waarde verliezen. Want, het
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terugvallen op mythes kan de dramatische kracht van een film verhogen en het publiek wijzen op de
diepere betekenis die er achter specifieke problemen kan liggen 59 .
Deze laatste opmerking is interessant om in het achterhoofd te houden bij het verdere onderzoek. De
vragen die hierbij naar voor komen zijn onder meer op welke manier bepaalde tegenstellingen worden
voorgesteld. Wanneer de thematiek van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ wordt bestudeerd, de
tegenstelling tussen witten en zwarten, kan men zich afvragen of deze tegenstelling niet al te sterk
wordt doorgedreven en niet eerder genuanceerd dient te worden. Op die manier wordt een soort
collectieve beeldvorming gecreëerd wat het moeilijk maakt tegen die overheersende opvatting in te
gaan.

5. CONCLUSIE
De interne kritieken die vanaf de jaren 1980 werden geuit tegen de traditionele geschiedschrijving
door het postmodernisme en het veranderende modern historisch discours 60 hebben aanleiding
gegeven tot een veranderende geschiedenisbeleving. Het verleden is op een prangende manier
aanwezig in de huidige samenleving. De talrijke musea, erfgoedinstellingen, open monumentendagen,
straatnamen, herdenkingen, internetsites en online encyclopedieën, heemkundige kringen, historische
films, onderwijs, literatuur, re-enactment, theater, themaparken als Bokrijk, … Dit zijn allen uitingen
van het verleden in de hedendaagse samenleving. Met andere woorden, het is geschiedenis die zich
manifesteert buiten het domein van de universiteit.
Deze vormen van geschiedenis die niet door professionele historici tot stand zijn gekomen liggen in
het verlengde van de veranderende geschiedenisbeleving. Geschiedenis wordt veel minder gelezen
maar wordt veel meer visueel voorgesteld en bijgevolg ook veel tastbaarder. Daarenboven kan
iedereen eender waar en wanneer iets opzoeken over het verleden, zonder daarvoor opgeleid te zijn tot
historicus. Dit toont dat er een individualisering en ook een fragmentarisering is opgetreden de
voorbije decennia.
Daarnaast is de historiografie niet enkel vanuit de maatschappij zelf uitgedaagd maar ook van binnen
de academische wereld, meer bepaald door het postmodernisme. De nadruk wordt gelegd op het
ontbreken van afgeronde verhalen waarbij elk aspect van een verleden gebeuren is gekend. Dit zou
veronderstellen dat na verloop van tijd en na onderzoek een soort van eindpunt wordt bereikt. De
postmodernisten stellen daarentegen dat dit onmogelijk is omdat elke onderzoeker telkens nieuwe
vragen kan stellen aan dezelfde bron, met nieuwe resultaten tot gevolg. Op die manier kan elke
historicus ‘een’ benadering, ‘een’ beeld van het verleden vormgeven. Het resultaat dat wordt bekomen
is afhankelijk van de interpretatie, de perceptie en de invalshoek van de onderzoeker. Dit gaat
regelrecht in tegen de idee dat er iets bestaat als objectieve geschiedschrijving, waarbij elke historicus
hetzelfde resultaat en dezelfde conclusie afleidt uit een bron. De stelling dat er niet zoiets bestaat als
‘closure’, of afgeronde kennis, kan natuurlijk ook leiden tot een al te vergaand relativisme. Er bestaan
namelijk zekerheden over het verleden waar men niet omheen kan.
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Op deze interne postmodernistische kritieken is heel wat tegenkritiek gevormd door traditionele
historici, maar hoe reageren zij op de geschiedenis die ontstaat buiten de academische muren, in de
samenleving, door amateur-historici? Het ligt voor de hand dat niemand zich het verleden kan toeeigenen en dat er dus ook niemand is die het alleenrecht heeft op de studie van dat verleden. Vaak
wordt historici verweten teveel opgesloten te zitten in een ivoren toren, zonder contact met de
buitenwereld. Binnen die academische wereld publiceert men enkel en alleen voor de collega-historici
en wordt de man in de straat als het ware aan zijn lot overgelaten. Die man in de straat gaat dan maar
zijn eigen geschiedenis schrijven en vindt daarvoor een oplossing in de eerder vermelde uitingen van
publieksgeschiedenis.
De historische film is zo een uiting, een immens populaire uiting. De twee belangrijkste vragen die
gesteld moeten worden aan de historische film zijn in welke (maatschappelijke) omstandigheden de
film is tot stand gekomen en op welke manier het verleden in beeld wordt gebracht. Onder
maatschappelijke omstandigheden worden twee zaken verstaan: enerzijds de politiek-economische
situatie en anderzijds de omroepgeschiedenis als het gaat om een tv-fictie en de studiogeschiedenis
indien het gaat om een bioscoopfilm. Via de studie van deze beide zaken kan onderzoek verricht
worden naar de drijfveren, de doelstellingen die de makers voor ogen hadden, of ze werken in
opdracht van een omroep of een studio, welke ideologie deze instanties volgen, of er sprake is van
politisering van de media en in welke mate, … De antwoorden op deze vragen kunnen reeds een
verklaring bieden voor hetgeen wordt weergegeven en vooral op welke manier het verleden wordt
weergegeven: welke aspecten verdienen aandacht en welke historische kennis wordt niet vermeld?
Neemt de regisseur een bepaald standpunt in? Sluit de representatie aan bij de debatten die op dat
moment worden gevoerd? Voor deze laatste vraag is een kennis van de maatschappelijke
omstandigheden opnieuw van groot belang!
Een van de belangrijkste kritieken op historische film en fictie is het ontbreken van een kritisch
voetnotenapparaat. De toetsbaarheid en controleerbaarheid van een historisch werk zijn belangrijke
eigenschappen die bijdragen tot de wetenschappelijke waarde van dat werk. Zonder dit apparaat is het
quasi onmogelijk te achterhalen waar de auteur zijn informatie heeft gehaald. Daarenboven is het
zonder voetnoten ook moeilijk zelf onderzoek te verrichten. Zoals reeds vermeld heeft elke historicus
een eigen lezing en eigen interpretatie van bronnenmateriaal. Via het voetnotenapparaat kan je die
originele bron of de gebruikte secundaire literatuur zelf bekijken en interpreteren. Op die manier
ontstaan debatten over bepaalde gebeurtenissen en debatten leiden op hun beurt tot nieuwe inzichten.
Fictiefilms beschikken aldus niet over een dergelijk controlemiddel, waardoor meer dan vaak de
indruk wordt gewekt als kunnen films simpelweg niet wetenschappelijk zijn.
Dit brengt mij bij een volgend aandachtspunt: wetenschappelijkheid kan geen criterium zijn om
visualiseringen te beoordelen. Filmisch materiaal is gebonden aan eigen wetten en codes van
representatie en kan aldus niet bekritiseerd worden op dezelfde manier als professionele, schriftelijke
werken. Onderzoek doen naar wat feit is en wat fictie is niet aan de orde. Wel dient onderzocht te
worden welke historische feiten aan bod komen en waar geen aandacht aan wordt geschonken. Maar
het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat film gewoonweg niet zonder fictionele toevoegingen
kan. in dit opzicht kan verwezen worden naar Rosenstone en diens notie van ‘true’ en ‘false
inventions’. Als filmmaker van historische films dient rekening gehouden te worden met de gekende
historische feiten. Fictieve elementen kunnen maar moeten wel kloppen met de tijdsgeest van het
verhaal. Zo kan Julius Caesar onmogelijk met een horloge afgebeeld worden. Dit zou door Rosenstone
een ‘false invention’ worden genoemd. Een ‘true invention’ is dan een fictief gegeven dat niet zozeer
heeft plaatsgevonden, maar dat wel zou gekund hebben, de tijdsgeest in acht genomen.
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Het is aldus belangrijk te erkennen dat elke voorstelling van het verleden, of het nu om een visuele of
een neergeschreven voorstelling gaat, een interpretatie is van dat verleden. Elke voorstelling is als het
ware een bril waardoorheen de kijker of de lezer naar believen kijken kan. Kortom, niet alleen de
filmmaker of historicus biedt een eigen interpretatie, ook de kijker of de lezer interpreteert die
interpretatie op zijn eigen manier en met zijn eigen kennis voorhanden. Elke interpretatie komt voort
uit een reeds gemaakte selectie. De professionele historicus schrijft deze interpretatie neer, de
filmmakers zetten ze om in een visuele voorstelling. Daarbij komt natuurlijk nog een vraag: kan film
aangewend worden als bron voor historische kennis?
Net zoals één historische bijdrage over bijvoorbeeld de Holocaust geen volledigheid biedt, kan één
film over de Holocaust ook niet alles vertellen. Je kan onmogelijk de geschiedenis van de Holocaust,
of eender welk historisch fenomeen, vertellen aan de hand van één bron, één boek, één bijdrage of één
film. Het is aangeraden een genuanceerd beeld te vormen en te zoeken naar motieven, onderliggende
drijfveren, ideologische elementen. Vandaar dat het interessant is interdisciplinair te werk te gaan en
de beschikbare bronnen samen behandeld en met elkaar in verband probeert te brengen. Film kan een
interessant medium zijn als aanzet tot verder onderzoek, maar kan niet beschouwd worden als de
vervanger van de traditionele, geschreven historiografie. Film dient aanzien te worden als een
aanvullend medium, net als musea ook een visuele aanvulling, uitbeelding vormen van de geschreven
kennis.
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DEEL II. CASUS. ‘KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN’ (1988):
VISUALISERING VAN DE OORLOGSJAREN IN EEN VLAAMS DORP
INLEIDING
In het vorige deel is aangetoond op welke manier historici omgaan met de ‘nieuwe media’ 61 en hoe
sinds de jaren 1980 en 1990 het debat tussen voor- en tegenstanders van deze nieuwe media hoog is
opgelaaid. Het pleidooi voor een interdisciplinaire aanpak klinkt aantrekkelijk. Misschien zelfs té
aantrekkelijk. Want is het niet zo dat film en fictieseries een vluchtig karakter hebben? Na het bekijken
van een historische film wordt er vaak nagepraat over hetgeen men heeft gezien. Maar gaat men ook
verder dan enkel napraten? Zijn er mensen die naderhand opzoekingwerk verrichten om het verhaal te
toetsen op historische accuratesse? Filmcritici uiteraard wel, maar de ‘gewone kijker’, hij of zij die
puur als ontspanning een film bekijkt, doet dit meer dan waarschijnlijk niet. Kortom,
interdisciplinariteit is iets dat niet vanzelf gebeurt, het moet als het ware ‘opgedrongen’ worden aan de
kijker.
Om te onderzoeken welke elementen in een historische dramareeks over de Tweede Wereldoorlog aan
bod komen, wordt ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ geanalyseerd. Aangezien deze fictieserie op het
Vlaamse televisiescherm is verschenen in 1988 is het van groot belang te beseffen dat de hedendaagse
kennis en de huidige stand van het historisch onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in al haar
aspecten niet wordt geëxtrapoleerd naar 1988. Met andere woorden, de auteur beschikte op dat
moment niet over literatuur die na 1988 is verschenen. Hetzelfde dient gezegd over primaire bronnen,
egodocumenten, gesprekken met overlevenden, … De serie is uitgebracht ca. 40 jaar na de feiten en in
die tijd is het (historisch) onderzoek uiteraard uitgebreid, maar er gingen nog tal van problemen mee
gepaard. Denkt men hierbij aan moeizame toegankelijkheid van archiefbronnen, politieke
gevoeligheid van bepaalde oorlogskwesties (de Jodenproblematiek, de repressie, de collaboratie, de
Koningskwestie). Deze belemmeringen bemoeilijken gegrond historisch onderzoek. Vandaar dat een
belangrijk onderdeel van dit deel handelt over de bronnen van de auteur: uit welke bronnen heeft de
scenarist geput, waar heeft hij zijn belangrijkste informatie gehaald?
Tijdens de jaren 1980 doen zich twee belangrijke ontwikkelingen voor wat de toegang tot historische
kennis: enerzijds de reeds geschetste problematiek omtrent de opkomst van audiovisuele media en hun
‘bedreiging’ voor het aloude, op bronnen gerichte, historische onderzoek – anderzijds het tal van
publicaties over de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld de DNB-uitgaven over ‘België in de Tweede
Wereldoorlog’ (met o.a. de bijdragen van Maurice De Wilde over de collaboratie). Dit zijn
ontwikkelingen die tonen dat er heel wat aan het gebeuren is op maatschappelijk vlak, meer specifiek
op het gebied van onderzoek naar de oorlogsjaren. In dit opzicht kan ook de serie ‘Klein Londen,
Klein Berlijn’ vermeld worden. Dit mag onder meer blijken uit een interview met scenarist Rudy
Geldhof. Daarin vertelt hij dat de Tweede Wereldoorlog mede door het historisch werk van Maurice
De Wilde en de Duitse serie De Heimat opnieuw graag geziene tv-stof werd 62 .
In wat volgt zal deze serie onderworpen worden aan een kritische analyse. Het einddoel daarvan is een
beter beeld te krijgen van de stand van het (historisch) onderzoek naar de oorlogsjaren tijdens de jaren
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1980. Een interessante analysemethode is terug te vinden in de bijdrage van Chris Vos uit 1991 63
waarin hij een ideaalmodel voor de filmanalyse naar voor schuift, gebaseerd op de ‘klok’ van
Fledelius. Fledelius beschreef zijn klokmodel reeds in 1980 in het artikel ‘Fields and Strategies of
Historical Film Analysis’. Uitgangspunt van Vos’ model is dat ‘de betekenis van een film of een
televisieprogramma pas relevantie krijgt als de specifieke inhoud verbonden wordt aan zowel de
ontstaansgeschiedenis en de receptiegeschiedenis als de bredere maatschappelijke context van het
tijdvak waarin het programma of de film is gemaakt’ 64 . De Fledeliusklok verdeelt de filmanalyse in 12
sectoren, waarbij ieder ‘kwartier’ een veld omvat. Het eerste kwartier houdt zich bezig met de fase van
de preproductie. Het tweede kwartier behandelt de totstandkoming en de productie van de film (of de
televisieserie) zelf. Het derde kwartier buigt zich over de inhoud en de betekenis van het audiovisueel
materiaal. In het vierde kwartier vindt men de receptiegeschiedenis van de film 65 .
Vos baseert zich op deze Fledeliusklok maar voegt er een vijfde fase (een vijfde kwartier) aan toe.
Vandaar het volgende ideale analysemodel: ten eerste dient volgens Vos onderzoek verricht te worden
naar de algemene maatschappelijke context. Dit houdt onder meer een studie in van de mentale,
economische, politieke situatie van het de nationale (in dit geval Belgische) context. Het tweede
analyseniveau behandelt de film-historische context, waarbij de aandacht opnieuw uitgaat naar de
mentale, economische en politieke situatie, maar dan toegespitst op de makers van de film: wie zijn de
makers, wie zijn de opdrachtgevers, welke organisatie kent de film- of televisieproductie, … Als derde
niveau komt de productie aan bod. Hier wordt onderzoek verricht naar het tot stand komen van de het
scenario, de synopsis. Ook wordt onderzocht welke selecties zijn gemaakt en vooral wie deze selecties
heeft gemaakt. Als vierde analyseniveau komt het product zelf aan bod. Hierbij kunnen drie lagen
bestudeerd worden: de filmische laag (mise-en-scène, montage, geluid, beeldmanipulatie), de
narratieve laag (welke thema’s komen aan bod, op welke algemene geschiedenis is het verhaal
gebaseerd, …) en de symbolische laag (sociale relaties, maatschappelijke problemen, stereotiepen).
Tenslotte, het vijfde analyseniveau, de werking van de film. Hierbij gaat het vooral om de receptie van
het gegeven: wat is de invloed op de publieke opinie, op welke manier draagt de serie bij tot actuele
debatten, hoeveel mensen hebben de film gezien (de zogenaamde ‘vertoningsgeschiedenis’) 66 ? De
receptie van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ wordt niet apart behandeld, maar komt slechts sporadisch
aan bod. De aandacht in deze analyse gaat dan ook vooral uit naar de voorgeschiedenis, het
totstandkomingproces van de reeks. Vos vermeldt hierbij wel terecht dat het gaat om een wegwijzer,
eerder dan een afgebakend geheel van specifieke vragen.
Wat de analyse van het product zelf betreft kan verwezen worden naar wat eerder is vermeld
aangaande de historische kritiek van audiovisueel materiaal. Bij het filmische niveau wordt vooral
aandacht besteed aan de manier waarop de beelden tot stand gekomen zijn. Hierbij wordt de film
beschouwd als bron voor de getoonde werkelijkheid of als een afbeelding van het verleden. De
narratieve laag ziet film als factor in de geschiedenis, waarbij de aandacht vooral gaat naar de vorm
waarin de realiteit of referent (in dit geval de Tweede Wereldoorlog) worden weergegeven. De analyse
van de symbolische (of ideologische) laag buigt zich over de manier waarop en in welke mate de
bewegende beelden de maatschappelijke waarden en normen reflecteren. De beelden worden aldus
beschouwd als product van een bepaalde tijd 67 .
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Dat er geen algemeen overzicht is gegeven van de Tweede Wereldoorlog en het verzet en de
collaboratie in België is te wijten aan twee feiten: a) een algemene situatieschets zou ons te ver leiden
en b) de serie behandelt het dagelijkse leven van de gewone mensen en niet van de hogere
bestuursinstanties. Vandaar dat er wordt afgestapt van het nationale, veralgemenende niveau en wordt
ingezoomd op een meer lokale situatie. De vraag is natuurlijk hoe het de Belgische bevolking verging
tijdens de Duitse bezetting en op welke manier verordeningen van hogerhand een impact hadden op
het gewone, dagdagelijkse leven. Ook hier is het van belang rekening te houden met de grootte van de
impact. Zo zijn verschillende dorpen en steden erg zwaar getroffen geweest, terwijl andere veel
minder zwaar geleden hebben – hoewel deze vaststelling absoluut geen afbreuk wil doen aan het leed
dat de Achttiendaagse Veldtocht, de bezetting, de bombardementen en de repressie heeft gekost aan de
Belgische bevolking in het algemeen.
Op die manier staat in dit tweede deel de impact van de bezetting op het gewone Belgische – en dan
vooral Vlaamse – volk centraal. Aan de hand van de fictieserie ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ (1988)
wordt onderzocht hoe de verordeningen van de hogere bestuursinstanties hun sporen nalieten op het
doen en laten van de man in de straat. Zoals in de introductie bij de eerste aflevering op zondag 16
oktober 1988 wordt gesteld vertelt de serie het verhaal van de familie Sierens met de oorlog als decor.
De analyse van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ steunt op het model van Vos. Ten eerste wordt de
algemene maatschappelijke context tijdens de jaren 1980 geschetst: welke specifieke ontwikkelingen
doen zich voor?
Ten tweede komt de filmhistorische context tot stand. ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is eind 1988
uitgezonden op de Belgische Radio- en Televisieomroep, als een productie van de Dienst Drama. De
auteur van de zevendelige reeks was Bruggeling Rudy Geldhof (1942-1992). Om de filmhistorische
context te belichten zullen zowel de werking en de logica van de BRT als de motivaties en
doelstellingen van de scenarioschrijver onderzocht worden.
Ten derde wordt de productie geanalyseerd. Hierbij richt de aandacht zich hoofdzakelijk tot het
scenario, waarbij voornamelijk met de volgende elementen rekening wordt gehouden: welke
elementen komen aan bod in het scenario, welke keuzes zijn gemaakt, welke bronnen zijn gebruikt om
het scenario te schrijven en ten slotte wordt een blik geworpen achter de schermen. In feite betreft
deze analyse de preproductie, alles wat het filmproces zelf voorafgaat.
Als vierde onderdeel komt het verhaal zelf aan bod. Vos plaatst dit voor een deel bij de analyse van de
productie en voor een deel bij de analyse van het product. Maar voor de duidelijkheid zal hier aparte
aandacht geschonken worden aan de verloop van het verhaal, de personages en een aantal belangrijke
tegenstellingen die aan bod komen. Omdat de waardering en de kijkcijfers niet als aparte categorie
behandeld worden, wordt bij dit onderdeel tevens korte duiding gegeven bij de populariteit van de
reeks.
Tenslotte, als vijfde analyseonderdeel, wordt de aandacht gevestigd op het product. In feite is de
analyse van het product het belangrijkste in dit onderzoek. Het is namelijk hierbij dat wordt
onderzocht op welke algemene geschiedenis ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is gebaseerd. Dat de serie
handelt over de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog is bekend, maar hoe dat precies in
beeld wordt gebracht verdient specifieke aandacht. Om deze visualisering te onderzoeken dient
teruggekeerd te worden naar het derde analyseniveau, namelijk dat van de productie. Daarbij wordt
aangetoond welke bronnen Geldhof heeft gebruikt. Aan de hand daarvan en op basis van de huidige
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historische kennis over de bezettingsjaren in België kan getoond worden hoe feit en fictie al dan niet
met elkaar vermengd worden. Ook stereotiepen, vooral met betrekking tot het verzet en de
collaboratie, worden toegelicht.

1. ANALYSENIVEAU 1. DE ALGEMENE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT TIJDENS DE JAREN ‘80
Zoals de inleiding reeds liet blijken, dient de eerste aandacht uit te gaan naar de algemene
maatschappelijke situatie tijdens de jaren 1980. ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is voor het eerst
uitgezonden in 1988 (en voor een tweede maal in 1994). Doch de voorbereidingen, de preproductie en
het filmproces zijn reeds van start gegaan ca. 1984. Via onderzoek naar de algemene context waarin de
dramareeks tot stand is gekomen, kan aangetoond worden welke ontwikkelingen een eventuele impact
hebben gehad op hetgeen getoond wordt – of juist niet getoond wordt. Een voorbeeld zou de
zeventigste bevrijdingsverjaardag kunnen zijn in 2014. Dit kan een reden zijn om een reeks te maken
over de Tweede Wereldoorlog. Dit is tevens wat is gebeurd in 1984: in dat jaar heeft de ASLK het
besluit genomen om ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de Belgische bevrijding een
tentoonstelling te wijden aan de bezetting. De vraag die zich op dit analyseniveau stelt is dan ook de
volgende: hebben zich tijdens de jaren 1980 ontwikkelingen voorgedaan die geleid hebben tot de reeks
‘Klein Londen, Klein Berlijn’ of is de serie een pure toevalligheid?
In de inleiding is aangetoond dat film en andere fictieve uitingen over het verleden eerder beschouwd
kunnen worden als een spiegel op de maatschappij waarin die film tot stand is gekomen. Met andere
woorden, film wordt geplaatst in de tijdsgeest waarin deze is ontstaan. Deze tijdsgeest kan erg ruim
worden geïnterpreteerd. Als onderzoeker kan je de aandacht vestigen op de filmische, productionele
logica van dat moment, maar je kan ook de aandacht richten op de brede maatschappelijke
ontwikkelingen die zich voordoen. Mijn inziens klopt het dat een historische film meer vertelt over de
tijdsgeest dan over het gebeuren dat verfilmd wordt zelf. Maar gaat deze stelling ook op voor ‘Klein
Londen, Klein Berlijn’?
Het staat vast dat tal van historische gebeurtenissen doorheen de jaren worden vervormd. Het gevolg
van deze vervormingen is dat bepaalde elementen meer dan andere worden benadrukt. Ook het
tegenovergestelde is waar: sommige historische feiten worden geminimaliseerd, terwijl het vaak juist
deze feiten waren die van doorslaggevend belang zijn geweest. Dit komt ook tot uiting in de filmische
weergaven van die (vervormde) feiten: bepaalde elementen komen aan bod, andere niet.
Deze vervormingen hebben onder meer te maken met de eigenheid van de wetenschappelijke
geschiedschrijving. Aangezien historici gebonden zijn aan en beperkt door de archiefwet die stelt dat
archiefbronnen slechts na verloop van tijd – een te lange tijd volgens tal van onderzoekers –
toegankelijk zijn, wordt grondig wetenschappelijk onderzoek vaak onmogelijk gemaakt. Dit geeft
meer dan eens aanleiding tot het ontstaan van zogenaamde ‘wilde geschiedenissen’, zaken die een
eigen leven gaan leiden omdat ze niet ten gronde kunnen onderzocht worden. Het gevolg van deze
situatie is dat er mythes en beeldvormingen ontstaan die na verloop van tijd, op het moment dat de
bronnen wel voorhanden zijn, moeilijk te ontkrachten zijn.
Het proberen ontkrachten en ontwortelen van deze heersende beeldvormingen over de Tweede
Wereldoorlog is precies wat er tijdens de jaren 1980 van start gaat. Het Vlaamse stereotiepe beeld over
de bezetting en de repressie wordt aan wankelen gebracht. Hoe zag dat ‘mythische’, stereotiepe beeld
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er precies uit? Ten eerste wordt het ‘zwarte verleden’ vergoelijkt, vaak zelfs verheerlijkt 68 . Vaak
worden begrippen als idealisme en liefde voor het Vlaamse vaderland aangewend om de keuze die is
gemaakt tijdens de oorlogsjaren te verklaren en goed te praten. Hierdoor wordt de nadruk gelegd op
het emotionele aspect en worden ideologische drijfveren genegeerd. De reden ligt voor de hand:
ideologische motivatie ligt gevoeliger dan emotionele drijfveren en zou bijgevolg ook zwaarder
gestraft worden. Daartegenover wordt het verzet als negatief bestempeld, hoewel ook hier het
emotionele aspect wordt benadrukt. Niet de liefde voor het volk maar haat jegens dat volk staat
centraal, wat vooral tot uiting komt tijdens de repressie. Deze repressie wordt dan ook gezien als het
feest van de haat 69 als tegenpool van de liefde voor het volk. Marnix Beyen vermeldt in het verlengde
hiervan dat hierdoor de grens tussen verzet en collaboratie, tussen wit en zwart vervaagt. Op die
manier worden profiteurs niet enkel diegenen die zich hebben schuldig gemaakt aan economische
collaboratie. Ook de septemberweerstanders die tijdens de oorlog zelf niets van zich hebben laten
horen en pas op het moment dat de geallieerde overwinning overduidelijk is op de voorgrond traden,
worden als profiteurs aanzien. Het zal pas vanaf de late jaren 1980 zijn dat het ideologische karakter
van de collaboratie – schoorvoetend – zal worden erkend.
Naast het beklemtonen van het ideologische karakter als meer doorslaggevend dan het emotionele
element tijdens de jaren 1980, dient ook de BRT-reeks ‘België in de Tweede Wereldoorlog’ vermeld
te worden. Ook hier is er sprake van een inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, zijnde niet
louter door wetenschappelijk opgeleide historici, maar door de openbare omroep zelf. Uiteraard
werkten aan de reeks tal van historici mee en ging het niet enkel om journalisten van opleiding, zoals
Maurice De Wilde. De Tweede Wereldoorlog is vooral sinds de jaren 1970 erg populair in speelfilms,
romans, radio-uitzendingen en gedrukte pers. Bij deze programma’s ging het voornamelijk om
evenementiële geschiedenis, terwijl de makers van de BRT-reeks meer zelf onderzoek gaan doen door
het ontbreken van basismateriaal 70 . Dat ontbreken van basismateriaal was voor een groot deel te
wijten aan de problematische toegankelijkheid van de bronnen. Maar De Wilde schuift nog een tweede
verklaring naar voor: de bestuurders van België wensen hun eigen gemaakte fouten en die van hun
achterban zoveel mogelijk geheim te houden en aldus niet aan de grote klok te hangen 71 . Uit de
bijdrage van Veerle Vanden Daele is gebleken dat er zich na 1984 een kwantitatieve boom
manifesteert wat het aantal publicaties en scripties over de Tweede Wereldoorlog betreft 72 . Zo worden
voor 1984 ongeveer 45 titels per jaar gepubliceerd, terwijl dat cijfer in 1984 de kaap van 110 bereikt
en in 1985 maar liefst 122. Deze stijging kan te maken hebben met de BRT-reeks maar 1984 is
uiteraard ook het moment waarop de bevrijding haar 40ste verjaardag viert. Dit blijkt duidelijk wanneer
men kijkt naar het aantal publicaties aangaande de Tweede Wereldoorlog in 1986: het aantal daalt
opnieuw tot 66. De impact van de BRT-reeks mag dus niet teveel overschat worden. Toch
manifesteert zich een duidelijke populariteitstoename tijdens de jaren 1980. Ook het schrijven van
‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is aangevat omstreeks 1984…
Ook het geschiedenisonderwijs is de laatste decennia aan heel wat kritieken onderhevig. Welk nut
heeft geschiedenisonderwijs? Is het van belang dat jongeren op de hoogte worden gebracht van de
gruwelen die zich hebben voorgedaan tijdens de oorlogsjaren, zodanig dat het verleden zich niet meer
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kan herhalen in het heden of in de toekomst? 73 Indien men hiervan uitgaat legt men het
geschiedenisonderwijs een erg grote taak op: ervoor zorgen dat extremisme uit de wereld wordt
gebannen door bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan Auschwitz. Het lijkt me eerder voor de hand
liggend dat de maatschappelijke context waarin men zich bevindt onderzocht wordt. Pas dan kunnen
jongeren gewezen worden op gevaren van extremismen allerhande. Indien het rechts-extremisme
opnieuw de kop opsteekt, dient men de huidige maatschappij onderhanden te nemen. Kortom, hetgeen
is gebeurd tijdens de jaren 1930 en 1940 kan niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar de huidige, 21ste
eeuwse, samenleving, ook al zijn er fenomenen die te vergelijken zijn met de oorlogsjaren, zoals
extremisme. Dit alles komt er uiteraard niet op neer dat geschiedenisonderwijs geen enkel nut meer
heeft. Er wordt integendeel juist gepleit voor het in stand houden van onderricht over het verleden, de
Tweede Wereldoorlog inclusief. Juist omdat men de eerder vermelde ‘wilde geschiedenissen’ dient te
vermijden.
Het is in dit opzicht dat de niet-wetenschappelijke uitingen van geschiedenis te vermelden zijn.
Historische films en fictieseries proberen op hun eigen manier de lacunes en hiaten die bestaan in de
wetenschappelijke historiografie op te vullen. Zoals reeds vermeld ontstaan deze hiaten door
allerhande redenen, zoals bijvoorbeeld de ontoegankelijkheid van bronnen, de bemoeienissen van
politieke instanties, onderzoekscommissies die na hun onderzoek de kennis niet overdragen aan het
brede publiek, archieven die opnieuw gesloten worden,… Scenaristen en regisseurs zullen dan vanuit
hun eigen interesses en achtergrond deze lacunes proberen opvullen. Die eigen achtergrond kan
ingevuld worden door persoonlijke ideologische voorkeuren, gebeurtenissen uit het eigen leven,
gebeurtenissen uit het leven van voorouders of door deel te nemen aan de heersende historiografische
debatten over het onderwerp die de scenarioschrijver in beeld wil brengen. Vandaar dat een historische
film of fictiereeks meer zegt over de eigen tijd van de scenarist en regisseur dan over het verleden dat
verfilmd wordt.
Een laatste element dat niet mag ontbreken in een bespreking van de algemene maatschappelijke
context in de jaren 1980 is de groeiende Europese bewustwording. De Europese gedachte zal een
belangrijke rol spelen in de manier waarop de Dienst Drama van de BRT eigen programma’s zal
maken. Later zal hier dieper op ingegaan worden, maar toch reeds het volgende: Made in Vlaanderen
van de Dienst Drama wil een eigen plaats in het tv-landschap, dat steeds meer en meer gedomineerd
wordt door Europa en Europese regelgeving. De Vlaamse taal is ondervertegenwoordigd. Vandaar dat
de makers van drama bij de BRT een plaats zullen opeisen voor de Vlaamse cultuur. Hoe? Via eigen
producties, eigen bewerkingen van eigen Vlaamse romans, eigen Vlaamse acteurs en actrices,
Vlaamse crew, enzovoort. De voornaamste bedoeling was de ‘Europese trein niet te missen’.
Concluderend bij dit eerste analyseniveau kan gesteld worden dat er puur maatschappelijk gezien twee
elementen zijn die een verklaring kunnen bieden voor de vraag waarom juist op dat moment de serie is
gemaakt: ten eerste de historisch-wetenschappelijke ontwikkelingen en ten tweede de veertigste
verjaardag van de Belgische bevrijding. Het tweede element behoeft geen verdere uitleg, het eerste des
te meer: zoals aangetoond is het vanaf de jaren 1980 dat de trend van de jaren ’70 wordt voortgezet.
De visualisering en fictionalisering van de Tweede Wereldoorlog kent een enorme populariteit. Dit
kan onder meer te maken hebben met de veertigste bevrijdingsverjaardag. Ten tweede kent het
historisch onderzoek een opgang, onder andere omdat men meer en meer te maken krijgt met mythes
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en foutieve visualiseringen die rechtgezet moeten worden. De opzet van ‘Made in Vlaanderen’
tenslotte, kan geplaatst worden in een breder Europees kader. Dit element komt aan bod bij het tweede
analyseniveau. De vraag is vervolgens of er – naast deze algemeen-maatschappelijke oorzaken – nog
andere oorzaken kunnen worden gevonden. Daartoe dient men af te stappen van de algemene
ontwikkelingen en over te gaan naar de meer specifieke context waarin ‘Klein Londen, Klein Berlijn’
is ontstaan.

2. ANALYSENIVEAU 2. FILM-HISTORISCHE CONTEXT: ANALYSE VAN DE MAKERS EN
OPDRACHTGEVERS

De analyse van de film-historische context van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ omvat twee onderdelen:
ten eerste een onderzoek naar de BRT-context. De dramaserie is een product van de Belgische Radioen Televisieomroep, vandaar dat rekening dient gehouden te worden met hoe de leidinggevende
instanties “televisie maken” invulden, op welke manier men drama ziet, wat het belang was van de
scenarist, of het ging om originele werken of eerder om bewerkingen van bestaande literaire werken of
theateropvoeringen, en dergelijke meer. Bij de analyse van de algemene maatschappelijke context is
kort aangehaald dat ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ een product is van de Dienst Drama, in het concept
‘Made in Vlaanderen’. Dit concept was bedoeld om te concurrentie met andere Europese landen aan te
gaan. Vandaar dat bij dit tweede analyseniveau ook de Europese context wordt toegelicht.
Het tweede deel betreft onderzoek naar de scenarioschrijver Rudy Geldhof. Vooral in het geval van
‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is dat van groot belang. Het is namelijk zo dat er tal van
autobiografische elementen vervat zitten. Wanneer onderzoek verricht wordt naar de manier waarop
het scenario de Tweede Wereldoorlog in beeld brengt kan kennis van bepaalde biografische elementen
een groot belang spelen. Vooral als onderzocht wordt welke bronnen zijn aangewend om het verhaal te
schrijven 74 .
2.1 BELGISCHE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
Een constante die in tal van bijdragen over de toenmalige BRT naar voor komt is dat de
kwaliteitstelevisie een soort eindpunt bereikt op het moment dat de commerciële televisie ontstaat. Tot
de komst van VTM kende de Vlaamse programma-industrie een hevige bloei. De toenemende import
van buitenlandse producties en de productie van eigen soaps hebben de publieke omroep echter een
totaal ander uitzicht gegeven 75 . Meer concreet vertaalt dit zich in een toenemend belang van het aantal
kijkcijfers. Uit het gesprek met Frans Puttemans, Hoofd van de Dienst Drama van 1980 tot 1991, is
gebleken dat tot de komst van VTM de kijkcijfers wel belangrijk waren maar niet van doorslaggevend
belang. Kijkcijfers waren vooral nuttig om het al dan niet aanslaan van een productie weer te geven.
De overheidszender kon zich permitteren om (drama-)producties te maken die, naast het
entertainmentaspect, ook informeerden, emancipeerden, ontvoogdden en/of culturele oogmerken
hadden 76 . De belangrijkste reden voor het niet hoofdzakelijk op kijkcijfers gerichte beleid van de BRT
was te danken aan de monopoliepositie die de openbare omroep op dat moment innam: er was nog
geen commerciële omroep, zenders als Kanaal2 en VT4 bestonden nog niet en de BRT diende niet te
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wedijveren aangezien er zo goed als geen concurrentie bestond 77 . Vanaf het moment dat VTM wordt
opgericht, is ‘de strijd om de kijker’ een feit. Het is mijn inziens niet noodzakelijk de verdere evolutie,
vanaf begin jaren 1990, te schetsen aangezien ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ nog wordt uitgezonden in
1988, op een moment dat de commerciële omroep nog onbestaande is en logischerwijze geen
uitdaging vormt 78 . De hoofdzaak is dan ook de situatie- en contextschets van de Belgische Radio- en
Televisieomroep voor en tijdens de jaren 1980.
2.1.1 HISTORIEK BELGISCHE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
De BRT volgt in 1960 het NIR op, het Nationaal Instituut voor Radio-omroep dat van 1930 tot 1960
verantwoordelijk was voor de radio- en televisie-uitzendingen. Het was in 1960 dat een nieuwe
definitieve Omroepwet werd aangenomen door het parlement. Dit was toe te schrijven aan het ontstaan
van een ministerie van Cultuur. De minister van Cultuur had als opdracht het uitstippelen van het
wetenschapsbeleid, het oprichten van cultuurraden en het opstellen van een nieuw statuut voor radio
en televisie. De drang naar culturele autonomie was zo sterk geworden dat men voorzag in de
oprichting van twee uitzendinstituten met elk een eigen raad van bestuur en elk een eigen
rechtspersoonlijkheid: de Belgische Radio en Televisie (BRT) en Radiodiffusion-Télévision Belge
(RTB) 79 . Paul Vandenbussche wordt directeur-generaal.
Hoewel België reeds lang programma’s uit de buurlanden kon ontvangen, scoorde de Vlaamse
televisie toch het hoogst wat populariteit betreft. Niet alleen de manier waarop de in Vlaanderen
gerekruteerde filmreporters met hun kijk op de binnenlandse activiteit dat wij-gevoel mede
stimuleerden, maar ook het aanvoelen van fictiemakers en de producenten van
ontspanningsprogramma’s droeg ertoe bij dat de meeste Vlaamse kijkers zichzelf in ‘hun’ Vlaamse
producties konden herkennen en vereenzelvigen 80 . Op 10 mei 1955 start de Vlaamse televisie met de
eerste aflevering van een van de populairste programma's uit de omroepgeschiedenis: 'Schipper naast
Mathilde'. Televisie was definitief gestart en ging een enorme expansie tegemoet. Het aantal tvtoestellen in België bleef spectaculair groeien: van vijftienduizend in 1954 naar bijna drie miljoen in
1980 81 .
Vanaf de jaren 1970 wordt de BRT geconfronteerd met een nieuwe uitdaging: kabeltelevisie. In 1972
wordt Nic Bal de nieuwe programmadirecteur van de BRT. Voor het eerst wordt er wekelijks meer
dan 50 uur uitgezonden en meer dan 47 % van de programma's kan in kleur bekeken worden. De
Schooltelevisie viert zijn tiende verjaardag: in 1962 startte de dienst met 20 programma's, in 1972 zijn
het er al 200. Op 26 april 1977 start de BRT met zijn tweede tv-net. Na een beperkt experiment in
1973 gaat het tweede net dan definitief van start met een programmering op twee avonden per week.
Vanaf 18 oktober zendt het tweede net vier avonden per week uit. Met het decreet van 28 december
1979 wordt de openbare instelling met rechtspersoonlijkheid "Belgische Radio en Televisie
Nederlandse Uitzendingen" opgericht: de BRTN. De BRTN start ook met een verkeersredactie 82 .
De jaren 1980 brengen een moeilijke periode voor de leidinggevende instanties bij de BRT. In 1986
volgt Cas Goossens Paul Vandenbussche op als administrateur-generaal. Goossens schuift als korte
77

Interview met Frans Puttemans, Hoofd Dienst Drama (1980-1991), 20.03.2008
VTM, de Vlaamse Televisie Maatschappij, zond voor het eerst uit op 1 februari 1989 (bron: wikipedia.org)
79
GOOSSENS (C.), Radio en televisie in Vlaanderen. Een geschiedenis. Leuven: Davidsfonds, 1998, p. 68
80
GOOSSENS (C.), p. 73
81
ibid., p. 75
82
Voor de geschiedenis tijdens de jaren 1970 is de VRT-site aangewend:
http://www.vrt.be/vrt_master/over/A_vrt_overvrt_geschiedenis_1970-1974/index.shtml (raadpleging: 19.04.2008)
78

36

termijnbeleid de volgende doelstellingen naar voor: a) de BRT moet in België de meest betrouwbare
bron van informatie zijn, b) de BRT moet in het Nederlands taalgebied de beste eigen fictie hebben, c)
de BRT moet in radio en tv de culturele dimensie voorop stellen, d) de BRT moet in eigen land
onklopbaar zijn in sportverslaggeving en e) de BRT moet in al wat we doen de Vlaamse norm zijn
voor stijl en taal 83 . Begin 1987 keurt de Vlaamse Raad het kabeldecreet goed. Het kabeldecreet maakt
een einde aan het monopolie van de BRT, waardoor de oprichting van een commerciële tv-zender in
Vlaanderen mogelijk wordt. Dat was uiteraard één van de grootste uitdagingen van de late jaren ’80:
hoe moest de BRT zich wapenen tegen de komst van een commercieel mededinger?
In een Informatiedossier eind 1988 stelde de Commerciële Televisie in Vlaanderen zichzelf en haar
tarieven aan het publiek voor. De Vlaamse Televisiemaatschappij (VTM) wil zich een succesvolle
start verzekeren met hoge kijkcijfers door het inschakelen van presentatoren en Vlaamse vedetten die
reeds een hoge bekendheid en populariteit genieten en bekende programma’s zullen presenteren die
van de BRT zijn overgenomen… Het programmarooster werd erg concurrerend tegenover de BRT
opgesteld. VTM, het volle gewicht leggend op volksamusement en nieuws en nieuwtjes, voegde de
daad bij het woord en begon BRT-medewerkers te lokken met substantiële materiële argumenten, met
vooruitzichten op onmiddellijke functieverhoging en met pioniersmotivering. Ondertussen bijt men bij
de BRT op zijn tanden en werkt men voort, ondanks interne en externe problemen. De BRTproducties halen verder belangrijke prijzen en opmerkelijke vermeldingen op de internationale
festivals, in concurrentie met de grote omroepen die over onvergelijkbaar meer middelen
beschikken 84 .
2.1.2 EUROPESE CONTEXT
Tijdens de jaren 1980 blijft de BRT op internationaal vlak een omroep wiens initiatieven gewaardeerd
worden in het opzicht van de verdere uitbouw en de verdediging van het televisiemedium-alscultuurinstrument. Dit zowel tegenover de nefaste invloeden van de commercialiseringsgolf als voor
het behoud van de eigenheid van de Europese televisieproductie tegenover de extra-Europese
overrompeling 85 . In de jaren 80 al was ons land het drukst bekabelde land van Europa, en wellicht van
de wereld met als consequentie dat vooral Amerikaanse series op tal van zenders aanwezig waren. Het
was de bedoeling en de roeping van de Dienst Drama om daar een eigen accent tegenover te plaatsen:
het zoeken naar Vlaamse fictie waarin de Vlaamse identiteit en het Vlaamse gemeenschapselement
worden opgevoerd. Europese initiatieven waren er in de jaren 80 omzeggens niet. Maar de Dienst – en
de BRT in het algemeen - kreeg op de Europese televisiefestivals wel aandacht en waardering voor
haar werk 86 .
Directeur-generaal Televisie Hermans gaat verder: Eurosport, de David-organisatie, de
specialistenwerkgroepen in EBU-verband, het BRT-prestige in het vakmilieu op gebied van
ondertitelinsmethodes en op gebied van de tv-archivering, het BRT-dynamisme in de EBU-werkgroep
voor het nieuws, het zijn nog bijkomende motieven om de overheid aan te zetten de BRT de middelen
toe te kennen en zelf te laten verwerven waarop dit instituut – dat ook langs die wegen het image van
Vlaanderen op het Europese en internationale niveau hooghoudt – meer dan recht heeft 87 . Hieruit kan
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afgeleid worden dat de BRT niet de gewenste budgetten voorhanden heeft en dat er alles aan gedaan
wordt de eigen Vlaamse identiteit in het audiovisuele Europese landschap te behouden 88 .
Diversiteit staat voorop in de Europese eenmaking. Het Europese ideaal is ‘eenheid in verscheidenheid
en verscheidenheid in eenheid’ 89 . Als Europa echt gelooft wat het verkondigt, nl. dat de culturele
verscheidenheid een bron van wederzijdse bevruchting en van onderlinge verrijking is, dan moet er
voor gewerkt worden om de rijkdom van de culturele verscheidenheid gestalte te geven. Welk middel
is er meer geschikt om die boodschap uit te dragen dan de televisie? De televisie is er zelfs
onontbeerlijk voor, want ‘wat niet op televisie komt, bestaat niet’. 90 Toch is de culturele
verscheidenheid op de Europese televisie beperkt tot de eenzijdigheid van programma’s uit GrootBrittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.
Niettemin hebben de landen en regio’s die elders niet of weinig aan bod komen, zoals Vlaanderen, wel
degelijk kwaliteit in huis. Tal van Vlaamse programma’s hebben prijzen gewonnen, maar waarom
hebben bepaalde uitzendingen dan geen nakijken gehad in Europa? Om hieraan tegemoet te komen is
in 1988 David opgericht 91 . Maar de droom van David is uiteindelijk geen werkelijkheid geworden.
Toch bleef het belangrijk de Europese verscheidenheid te onderstrepen en te ondersteunen, zoals
bijvoorbeeld de programma’s van Made in Vlaanderen.
2.1.3 DIENST DRAMA
Het is omstreeks 1960 dat er meer structuur tot stand komt binnen de BRT, wat zich toont in het
ontstaan van verschillende afdelingen: artistieke en educatieve programma’s, jeugd en documentaire
en literatuur en drama 92 . Midden jaren 1970 worden hervormingen doorgevoerd en langzamerhand
ontwikkelt drama zich tot een aparte dienst. De doelstelling van de Dienst Drama is de volgende:
‘Bewust en doordacht wordt aan het principe vastgehouden om eigen Vlaams (en Nederlands) werk op
het scherm te brengen. Door deze optie blijft Drama tevens resoluut de promotie en de uitstraling op
zich nemen van onze eigen dramaturgie. Het is beslist gemakkelijker en modieuzer de internationale
en klassieke fictie- en dramaliteratuur aan te boren zoals het in de Vlaamse theaterwereld gebeurt; op
lange termijn kan dit binnen de omroep niet straffeloos gebeuren en zal onze eigenheid eraan ten onder
gaan.’ 93 Anders gesteld: niet enkel theater en toneel staan centraal. Vandaar dat men vanaf midden
jaren 1970 begon aan ‘literaire wandelingen’, waarbij fragmenten uit literaire werken werden
nagespeeld door acteurs, heel dikwijls met aangepast decor en volledige kostumering. Een voorbeeld
hiervan is Een mens van goede wil van Gerard Walschap bewerkt door Nel Bakker (1974) 94 .
Tijdens de jaren 1980 zet de trend van ‘literaire wandelingen’ zich verder, wat zich uit in titels als De
gele roos (1982) (scenario van René Verheezen naar Lode Zielens), Lente (1983) (scenario van Rudy
Geldhof naar Cyriel Buysse), Daar is een mens verdronken (1983) (scenario van Pierre Platteau naar
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Ernest Claes), Hard Labeur (1985) (scenario van Pierre Plateau naar Reimond Stijns), enz. 95 Dit was
in feite – maar opnieuw zonder dat het heel expliciet geordonneerd werd – de beleidslijn. Enkel
literatuur kwam in aanmerking. Uitzondering was wel wanneer literaire auteurs zelf met originele
voorstellen aankwamen en auteurs die al literaire werken gemaakt hadden voorstellen deden voor
originele werken. Zo ontstond bijvoorbeeld de reeks Langs de kade (1988). Libera Carlier werd
beschouwd als een literair auteur en dus werd zijn voorstel om een originele serie te maken rond
politieagenten in de Antwerpse haven ontvankelijk. In die context kan ook de tegemoetkoming tussen
het voorstel van Rudy Geldhof en de BRT gesitueerd worden om een serie te maken rond een dorp in
de Tweede Wereldoorlog, met name Klein Londen, Klein Berlijn 96 . Daarnaast leefde er bij de
producers/regisseurs/dramaturgen de overtuiging dat de literaire werken stilaan uitgeput raakten, of dat
tenminste de interessante werken opgebruikt waren 97 .
‘Klein Londen, Klein Berlijn’ was één van de vele historische fictieprogramma’s die tijdens de jaren
’80 zijn uitgezonden. Deze jaren ’80 kenden dan ook een ware hoogbloei van historisch drama. Hierbij
kunnen onder meer de volgende titels vermeld worden: De waanzin van Hugo Van der Goes (1982),
De geschiedenis mijner jeugd over het leven van Hendrik Conscience (1983), Willem Van Oranje
(1984), De Leeuw van Vlaanderen (1985), Damiaan (1986) en Adriaan Brouwer (1988). Eind jaren
’80 was het plots allemaal voorbij. Eigen historische fictie kon nog wel, maar dan wel met ruime
middelen en liefst over de recente en vooral sociaal bewogen geschiedenis. Reeksen als De Bossen van
Vlaanderen (1991), Daens (1992), Terug naar Oosterdonk (1997) en Kongo (1997) zijn daarvan het
bewijs 98 .
Het werkjaar 1988 van de Dienst Drama verschilt in wezen weinig van de vorige jaren: er werd bij
Drama andermaal hard gewerkt in omstandigheden die ons bestendig poogden te verleiden tot
klaagliederen en ontmoediging. In stede van daaraan evenwel toe te geven hebben we geleerd sterkte
te vinden in de Oosterse wijsheid die ons onder meer voorhoudt dat wanneer je lang genoeg en
onverschrokken blijft vechten tegen de draak je er zelf een wordt 99 . In 1988 worden 22 nieuwe eigen
dramaproducties uitgezonden, die allen vrij positief gewaardeerd zijn geworden. Toch ligt de output
veraf van het objectief: eenmaal per week gedurende één uur op het scherm aanwezig te zijn met fictie
van eigen bodem.
2.1.4 ‘MADE IN VLAANDEREN’
De literaire wandelingen zijn allen onder dezelfde noemer te plaatsen, deze van het concept ‘Made in
Vlaanderen’. Frans Puttemans schreef hierover in 1989 het volgende: ‘Het komt er gewoon op neer dat
wij – in en door onze omroep – de impuls en het enthousiasme van de Vlaamse Beweging een nieuwe
ruimte en een nieuw elan meegeven om te voorkomen dat deze Vlaamse Beweging op de eindstreep
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van haar voltooiing een historische vergissing zou zijn geweest. De Vlaamse Beweging leefde van
idealen, droomde van sociale en culturele opstanding, maar ze heeft nooit veel oog gehad voor
economische macht omdat de economische macht in Vlaanderen bijna ononderbroken, ook vandaag
nog, in vreemde handen lag. Wij moeten met bijna lege handen onze Vlaamse identiteit, onze
authenticiteit, onze wortels beschermen.’ 100 En hoe kan dit beter dan via de Dienst Drama die een
Vlaamse dramaturgie dient te ontwikkelingen ‘uit zelfbehoud’. Dit zelfbehoud heeft niet zozeer iets te
maken met de huidige communautaire spanningen tussen Vlamingen en Walen, maar wel met de
profilering van de Vlaamse eigenheid via televisie binnen een breder wordend Europees kader. Het is
merkwaardig dat films en series in andere talen dan de moedertaal, gedubd worden in Frankrijk, in
Duitsland, in Italië, … maar dat deze films en series in Vlaanderen in hun oorspronkelijke, originele,
niet-gedubde versie worden vertoond. Kortom, de macht en invloed van de grotere taalgebieden zal
drukken blijven. Daarenboven speelt de taalbarrière ook op het economische niveau omdat het
moeilijk is de BRT-producten op de internationale markt te verkopen 101 . Vandaar het concept ‘Made
in Vlaanderen’, om in de eigen regio de Vlaamse eigenheid opnieuw kenbaar te maken bij de kijker.
Anders gesteld: ‘Made in Vlaanderen zal proberen de Europese trein niet te missen’ 102 .
Omstreeks begin jaren 1990 kwam een einde aan ‘Made in Vlaanderen’. Dat dit einde aankwam als
een serieuze slag mag blijken uit het volgende citaat van hoofd Drama Frans Puttemans: ‘In 1990 is
door een onverstandige beslissing een van de succesrijkste projecten van de Vlaamse Televisie
koudweg onderuit gehaald. Dat was de dramareeks ‘Made in Vlaanderen’, die keer op keer het
maximale aantal kijkers trok. De “leerling-tovenaars” die het toen voor het zeggen hadden, gingen
eens alles anders doen. Ze hadden geen benul van de filosofie waarop ons werk gebaseerd was. Onze
zorg was: hoe kunnen wij Vlamingen blijven nu we Europees waren geworden in de
geïnternationaliseerde mediawereld en in het dichtst bekabelde land ter wereld? Ons antwoord: door
met eigen Vlaams drama onze identiteit te tonen. We deden het en we werden er op de internationale
competities herhaaldelijk om gelauwerd. Maar het moest plotseling allemaal niet meer. Soaps, comedy
en politiereeksen moesten onze creaties vervangen. Voor ons betere eigen Vlaams werk kregen wij,
met de zegen van de hogere directe, geen geld meer.’ 103
Uit dit citaat blijkt nogmaals dat ‘Made in Vlaanderen’ vooral is ontstaan als antwoord op de
internationale concurrentie. Het was zo dat de eenmaking van de Europese audiovisuele markt en de
stijgende bemoeienis van Europa in de nationale omroepmateries leidde tot groeiende onrust over
competitiviteit en – minstens zo belangrijk – een toename van het emotioneel debat over de
overlevingskansen van de nationale culturele identiteit 104 . De idee was duidelijk ‘wat van ons was,
moesten we zelf doen’ 105 en dat betrof dan echt alles: bewerkingen van Vlaamse literaire
hoogstandjes, de productie was in Vlaamse handen, Vlaamse regisseurs en dramaturgen, gefilmd op
locatie in Vlaanderen,… Maar aan het project komt in 1990 een eind. Vanaf dan worden de producties
over een andere boeg gegooid: men gaat de nadruk leggen op soap, comedy en politieseries. Wel was
er nog het budget om de lopende producties af te werken en nog één nieuwe dramaproductie te maken.
Nochtans had ‘Made in Vlaanderen’ zelf ook politiewerk geproduceerd, denkt men hierbij aan Langs
de Kade (1988), waarin auteur Libera Carlier vanuit een milieu dat hij uit ervaring door en door kende,
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diepmenselijke accenten legde 106 . De eerste reeks afleveringen haalde aan het einde van de
monopolietijd een gemiddeld kijkcijfer van 1.803.000 107 . Blijkbaar overwint ‘the battle of ratings’ en
is ‘the competition for quality’ dode letter… 108 Hoe dan ook, het bestuur besliste er anders over, met
als gevolg een veranderde productieopvatting. Binnen de Dienst Drama was men tot de overtuiging
gekomen dat in een dramareeks een café een café moet zijn en dus niet een in de studio gebouwd
decor, waar je het maakwerk met gesloten ogen kon zien 109 . Eind jaren 1980 verandert deze
productielogica en wil men terug naar het onnatuurlijke, maar vooral goedkope maatwerk, in die eigen
studio. Op die manier wordt werk afgepakt van auteurs en regisseurs. Met alle gevolgen van dien! Tal
van creatief personeel, zoals de regisseurs Peter Simons en Vincent Rouffaer, verlaat het huis 110 .
Besluitend bij de BRT-logica is het belangrijk te onderstrepen dat Made in Vlaanderen de nadruk legt
op eigen Vlaams werk, eigen Vlaams personeel met de bedoeling het ‘eigen Vlaamse land’ enerzijds
naar behoren in beeld te brengen en anderzijds de Vlaming opnieuw een plaats in de Europese wereld
te bezorgen. Een productie als ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ past daar natuurlijk volledig in: er wordt
gefilmd op locatie en niet langer in studio, waardoor het Vlaamse land sterk tot uiting komt. Dit zijn
doelstellingen die vanaf de jaren 1990 compleet overhoop gehaald worden. De komst van de
commerciële televisie zet de BRT aan tot interne veranderingen en herzieningen.
2.2 BIOGRAFIE RUDY GELDHOF EN AUTOBIOGRAFISCHE ELEMENTEN IN ‘KLEIN LONDEN, KLEIN
BERLIJN’
Voorlopig kunnen reeds een aantal redenen aangebracht worden voor de productie van ‘Klein Londen,
Klein Berlijn’: ten eerste gaat het om een initiatief van de Dienst Drama die tijdens de jaren 1980 hard
haar best doet zichzelf een plaats te geven binnen het Europese televisielandschap. En wel via eigen
Vlaamse fictie. Ten tweede is er de algemene maatschappelijke context tijdens de jaren 1980. Hier
dient nogmaals onderstreept te worden dat de tijdgeest een erg belangrijke stimulans kan spelen voor
het al dan niet produceren van een fictiereeks. In het volgende onderdeel wordt onderzocht op welke
manier de auteur zelf een rol speelt in wat er wordt getoond en welke elementen niet aan bod komen.
Het zal duidelijk worden dat ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ een tegemoetkoming inhield tussen
enerzijds de wensen van de BRT en anderzijds de eigen interesses en motivaties van Rudy Geldhof.
Maar alvorens dat besloten kan worden, dient eerst gekeken te worden naar de levensloop van de
scenarist. Daartoe is vooral geput uit de vele artikelen die zijn verschenen naar aanleiding van de
eerste uitzending van de dramareeks, vooral wat de autobiografische elementen betreft. Ten tweede is
beroep gedaan op de jongste broer van Rudy Geldhof, Randy Geldhof, die momenteel woonachtig is
in Beernem. Een derde belangrijke bron is de monografie over Rudy Geldhof door Roger Arteel.
Tenslotte is er naar aanleiding van de heropvoering van ‘De Vrije Madam’ een werkmap samengesteld
door het Initiatief Jeugd en Theater van Tienen met een bijhorende biografie van Geldhof 111 .
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Rudy Geldhof, auteur ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ (bron: persoonlijk archief Randy Geldhof)

2.2.1 LEVENSLOOP
Dat hij ooit schrijver zou worden wist Rudy Geldhof reeds op jonge leeftijd. De interesse voor toneel
en theater kwam pas later tot stand, na de humaniora. Het schrijverschap zou passen bij zijn karakter.
Hij was iemand die graag voorop liep en zich, zonder pretentie, met enig gezag manifesteerde. Als
leerling maakte hij reeds goede opstellen. Hij had een scherp opmerkingsvermogen en een oog voor
belangrijke details. Mensen en dingen beschreef hij zoals hij ze dagelijks in een reële wereld kon
observeren. Dit realisme zou later ook de basis vormen voor zijn toneel- en scenariowerk.
Thuis was er niets dat enige artistieke interesse had kunnen stimuleren. Zijn thuis was er een van
commercie en van hardwerkende mensen die weinig tijd hadden voor literatuur. Rudy’s vader, Rudolf
Geldhof (Knesselare 8 juli 1916 – Brugge 13 maart 1989), was leerlooier en runde een familiebedrijf
aan de Hellestraat in Knesselare. De zaak was van vader op zoon overgegaan en Rudolf specialiseerde
zich in de handschoenfabricatie. De zaak draaide vooral rond Rudolf en zijn vrouw, Marguerite
Sierens. Zij is geboren in 1915 in Canada als dochter van een uitgeweken Vlaamse beenhouwer, die
het in Canada tot herenboer bracht. Eind 1919 is het gezin teruggekeerd naar België en in 1939 zijn
Marguerite en Rudolf getrouwd in Knesselare. In 1955 werd de leerlooierij steen voor steen
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heropgebouwd in Assebroek. Daar bleef ze echter een kleine onderneming en Rudolf Geldhof bleek
niet te kunnen concurreren met de meer gemechaniseerde leerlooierbedrijven. Hij was genoodzaakt de
leerlooierij stop te zetten.

Links: Rudolf Geldhof, de vader van Rudy Geldhof (bron: persoonlijk archief Randy Geldhof)
Rechts: de leerlooierij van de familie Geldhof in Knesselare (1992) (bron: persoonlijk archief Randy Geldhof)

Het gezin Geldhof-Sierens telde vier zonen, van wie Rudy – geboren als Rudiger op 13 oktober 1942
in Brugge – de oudste was. In 1960 werd een Kongolees meisje geadopteerd, dat luisterde naar de
naam Bernadette. Ze was Rudy’s oogappel. In verband met zijn werk heeft Rudy de naam Rudiger
Geldhof slechts een paar keer gebruikt. Een eerste keer ter ondertekening van twee gedichten in het
kunsttijdschrift West-Vlaanderen (1960), een tweede keer bij de publicatie van Mijn vakantie met
Blomme, in het tijdschrift Teater (1973-1974).
Rudy Geldhof liep lagere school in Knesselare waar hij in het derde leerjaar les kreeg van Alfons
Rijserhove, een man die hem later nog zal helpen bij het vooronderzoek van ‘Klein Londen, Klein
Berlijn’ en ‘De Bossen van Vlaanderen’. Als tiener werd Geldhof sterk aangesproken door het werk en
de wereld van Franz Kafka. Maar de liefde voor literatuur en boeken werd hem ook bijgebracht door
leraar Omer Dombrecht. In de poësis schreef Rudy gedichten maar hij durfde er niet mee naar de
leraars gaan. In 1960 werden er twee van deze gedichten gepubliceerd in het Poëtisch bericht van
West-Vlaanderen, nl. Terras en Impressie ’s avonds. Rudy verdiende er zijn allereerste inkomsten
mee. Zijn ambities op poëtisch vlak waren van korte duur. Hij probeerde ook een roman te schrijven
maar voelde het gebrek aan levenservaring.
Na de Laijns-Griekse humaniora trok Geldhof naar Leuven, waar hij zich aan de Universiteit laat
inschrijven voor Klassieke Filologie. Dit laat hij echter snel varen en hij schakelt over op de
Germaanse talen. Maar na een eerste jaar waren zijn ambities bekoeld. In afwachting van zijn
legerdienst gaat hij helpen in het ouderlijk handschoenbedrijf. In mei 1968 trekt hij naar Lourdes om
er als tolk in een Huis van vertrouwen te werken, waar heiligenbeeldjes en miraculeus water worden
verkocht. Het wordt een rare ervaring: de bazen blijken atheïsten en cynici te zijn, het personeel
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eenvoudige en godvruchtige lui. De gedachte daarover iets te schrijven en naar het publiek over te
brengen, versterkt hem in zijn verlangen te leven als een auteur. Hij bedenkt een systeem om
financieel te kunnen overleven: zes maand werken en zes maand full-time schrijven.
Hij begint kortere stukken te schrijven, weliswaar nog vanuit een geïsoleerd bestaan, en neemt zijn
intrek op de bovenverdieping van de ouderlijke handschoenfabriek in Assebroek. Hier ontvangt hij
vrienden en kennissen en wordt er gretig over kunst gediscussieerd. Toch houdt hij zijn schrijverschap
nog geheim. Zolang zijn stukken niet worden gespeeld en zijn naam niet op een affiche staat, is hij
geen toneelschrijver vindt hij. In 1973 vond hij de geschikte ruimte voor repetities en opvoering van
eigen stukken: De Kelk, een leegstaande herberg in Brugge. Geldhof organiseert er theateravonden,
zonder podium en met weinig technische middelen. Zijn seizoenswerk kon hij achter zich laten.
Via een gastvoorstelling in De Kelk komt hij in contact met regisseur Jacky Tummers. Dit contact is
voor Geldhofs werk een erg grote stimulans geweest. Via Tummers kwam Geldhof in contact met Wil
Beckers van het Nieuw Vlaams Toneel “De Waag”, dat eind 1972 in Antwerpen onder meer als een
proeftheater was opgericht voor nieuwe Vlaamse schrijvers. Vanaf 1975 ontwikkelde Geldhof een
enorme activiteit. Zijn leven en werk vielen nu samen met de evolutie die ook De Kelk zou kennen.
Samen met Marleen Vandenabeele, met wie Geldhof in 1975 huwde, runde hij het café. De opzet van
het theatercafé was kans bieden aan Nederlandstalige stukken die geen mogelijkheden kregen bij grote
theatergezelschappen. Hij streefde ook naar een nieuwe speelruimte waar niet langer uitsluitend
repetities werden gehouden, maar ook eigen producties konden opgevoerd worden. Hij wou ook dat
De Kelk als theatergezelschap zou erkend worden, waardoor subsidies konden verkregen worden.
Toch bleef zijn grootste doel zelf schrijven, zodanig dat hij uiteindelijk als een zelfstandig auteur kon
leven.
De creaties volgden nu jaar na jaar: Het souper (1972), Eenentwintigen (1977). Samen met Tummers
en plastisch kunstenaar Leo Hubrecht stichtte Geldhof in 1977 de vzw De Kelk. Met zijn drieën
vormden ze een productieteam en de kern van een klein gezelschap dat vooral uit freelance spelers zou
bestaan. Het volgende jaar gingen drie theaterstukken in première: Twee vrouwen, Mijnheer Karel en
Katanga Diane, allen in De Kelk. In 1979 werd in een coproductie Nieuw Vlaams Toneel, De Kelk en
Vertikaal Winnaars en Verliezers gecreëerd. Vanaf het seizoen 1979-1980 werd De Kelk de eerste
subsidie toegezegd, hoewel ze nog niet effectief door de Overheid op de bankrekening was gestort.
Het zou nog tot 1983-1984 duren dat De Kelk gesubsidieerd werd. Vanaf 1984-1985 werd De Kelk
niet langer beschouwd als D-gezelschap 112 .
Vanaf 1980 schrijft Geldhof steeds minder toneel, maar meer voor televisie. Toch zijn er nog een
aantal creaties te noteren, waarvan De vrije madam (oorspronkelijke titel: Noch vis, noch vlees) (1983)
ongetwijfeld de opvallendste is. De tekst van het stuk werd in 1980 bekroond met de VisserNeerlandiaprijs en vanaf 1 juli 1983 werden honderden voorstellingen opgevoerd in Vlaanderen en
Nederland. Vandaag is het een stuk dat nog vaak opgevoerd wordt. Met Bob en Liesbeth, dat in
november 1981 in De Kelk in première ging, ontgoochelde Geldhof. Naderhand gaf hij te kennen dat
hij het stuk tot nader order introk.
Inmiddels was hij steeds meer in de ban geraakt van de televisie. De BRT zond vanaf 1981 geregeld
bewerkingen van de hand van Geldhof uit. Hier ging het bijgevolg niet om originele werken, maar om
112

deze categorie omvat de experimentele groepen en het vormingstheater

44

bewerkingen van bestaande literaire hoogstandjes of verfilmingen van eigen toneelstukken. Daarna
kwamen de feuilletons Klein Londen, Klein Berlijn (1988) en De Bossen van Vlaanderen (1991) 113 en
daar tussendoor het monodrama Madame Freundlich.
In 1984 kon Geldhof eindelijk zeggen dat hij van zijn pen kon leven. Zijn toneelstukken werden
geregeld door professionele en amateurgezelschappen gespeeld, maar het was dankzij zijn beter
betaald televisiewerk dat hij kon rondkomen. Hij trok zich terug in een landhuis in Oedelem, na zijn
scheiding van Marleen. Samen hebben ze twee zonen gekregen, Alexander en Rudolf.
Hoewel hij steeds meer voor televisie schreef, bleef theater zijn grootste passie. In opdracht van Arca
in Gent schreef hij Prins Karel, Graaf van Vlaanderen (1992). Het was tevens zijn laatste stuk. In de
ochtend van 18 april 1942 is Rudy Geldhof overleden in zijn woning in Brugge. Daags nadien, op 23
april 1942 ging in Oostende Prins Karel, Graaf van Vlaanderen in première. De staande ovatie die
daarop volgde gold niet alleen voor het theaterstuk, maar voor zijn gehele oeuvre en de persoon die hij
was. 114
2.2.2 AUTOBIOGRAFISCHE ELEMENTEN 115

Rudy Geldhof met zijn ouders en twee Britse soldaten (bron: persoonlijk archief Randy Geldhof)

113

De Bossen van Vlaanderen is een 6-delige miniserie van de toenmalige BRT en werd uitgezonden in 1991. Ter ere van het
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In zijn werken heeft Geldhof zich steeds laten inspireren door mensen, situaties en gebeurtenissen die
hij kent of heeft gekend. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is Eenentwintigen. Het familieleed speelt
zich immers af in een tot handschoenenmakerij verpauperd familiebedrijfje 116 . Maar ook andere
theaterstukken bevatten autobiografische elementen.
Dat ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ een tegemoetkoming was tussen de wensen van de BRT en de
droom van Rudy Geldhof mag blijken uit het volgende: ‘Toen de BRT me vroeg om een bestaande
roman te bewerken, merkte ik dat ik er te veel van mezelf moest in stoppen om het goed te maken. Ik
deed een tegenvoorstel om een eigen origineel stuk te mogen schrijven en vertelde daarbij twee
anekdotes uit de oorlogshistorie van mijn ouders. Jammer genoeg heb ik die verhalen tenslotte niet
kunnen gebruiken. Ze waren gebaseerd op de lotgevallen van een koppel met een kind. Maar
personages gaan soms hun eigen leven leiden. In de serie gaat het koppel uit elkaar en blijft
kinderloos. Helaas.’ 117 Dat koppel uit de serie is Margriet en Mark, waarvan het personage Margriet
gebaseerd is op Geldhofs moeder, die ook haar mannetje stond en voor zichzelf opkwam toen ze
werkte in de leerlooierij. Randy Geldhof wist hierbij te vermelden dat Margriet, en dan vooral de
relatie tussen Margriet en Mark, ook wel elementen bevat uit het persoonlijke leven van Rudy. Midden
jaren 1980, op het moment dat het scenario wordt geschreven, is Rudy verwikkeld in een
echtscheiding. De persoonlijke huwelijksproblemen uiten zich in spanningen binnen de relatie tussen
Mark en Margriet en de affaire van Margriet met Raymond.
Het verhaal van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is niet letterlijk autobiografisch, maar het zit wel vol
elementen uit de verhalen die Rudy Geldhof bij zijn ouders thuis gehoord heeft. Ook wat de namen
betreft zijn er heel wat verwijzingen naar kennissen en familieleden. De achternaam van de Canadees,
“Sierens”, is bijvoorbeeld een rechtstreekse verwijzing naar Rudy’s moeder, Marguerite Sierens,
evenals de naam van Charley’s schoondochter, Margriet. Hoewel de personages niet te vereenzelvigen
zijn met de moeder en de vader van Rudy, zijn er wat de karakters en hun levenshouding betreft toch
heel wat overeenkomsten. Ook de verzetsstrijder Raymond is gebaseerd op een bestaand persoon, die
vooral in Eeklo en omstreken gekend is. Het gaat om de neef van Rudy, Antoine Geldhof, vandaag
nog steeds woonachtig te Eeklo. Antoine was bij de Witte Brigade en diende te vluchten omdat de
Duitsers hem op het spoor waren gekomen. Hij kwam terecht in de Hellestraat te Knesselare en vond
er onderdak in het kapelletje van het naburige dorp Sint-Joris. In dat kapelletje is er nooit controle
geweest, maar wel in het ouderlijke huis van Rudy 118 . Dus ook het ‘kapelletje’ komt in de serie aan
bod, weliswaar niet als schuilplaats van de Witte Brigade, maar wel als verbergplaats voor hun
wapens.
Daarnaast zijn er nog tal van autobiografische elementen in de serie geslopen. Zoals bijvoorbeeld de
aanwezigheid van een Duitse Ortskommandantur in het gemeentehuis van Knesselare. Rudy’s vader
was ook een verwoed Radio Londen-luisteraar. Hoewel luisteren naar de geallieerde berichtgeving ten
strengste verboden was, stond de radio toch aan in de leerlooierij. Ook de inkwartiering van Duitse
soldaten is een element waarmee de ouders van Rudy geconfronteerd zijn geweest: tijdens de bezetting
hebben ze zelf Duitsers te slapen moeten leggen in de leerlooierij. Dat Mark en Margriet trouwen op
de vooravond van de Duitse inval in België roept ook een beeld van herkenning op: zo zijn de ouders
van Rudy gehuwd in 1939, twee weken voor de Belgische mobilisatie werd afgekondigd. Rudolf
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Geldhof is opgeroepen maar is kunnen terugkeren naar Knesselare, waar hij de bedrijvigheid in de
leerlooierij heeft voortgezet.
Naar aanleiding van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ heeft Rudy Geldhof in enkele interviews verwezen
naar een voorval waarbij Rudi als Duitsklinkende afkorting van Rudiger een belangrijke rol heeft
gespeeld. Even voor de Duitse aftocht in september 1944 werden Rudolf en Marguerite aangehouden
omdat ze verzetsman Antoine Geldhof onderdak hadden verleend. Het huis werd streng bewaakt en
van onder tot boven onderzocht. De tweejarige Rudy sliep in zijn wieg. De bevelvoerende Duitser die
vernam dat de peuter Rudi heette, zoals zijn eigen zoontje, was daar blijkbaar van aangedaan en
schortte het arrestatiebevel op. De dag nadien werd Knesselare door de Canadezen bevrijd.
Dat Charley elementen bevat van Rudy’s vader Rudolf mag blijken uit de tal van Uilenspiegelstreken
die deze laatste heeft uitgehaald met de Duitsers. Aangezien hij en zijn echtgenote vaak Duitsers bij
hen thuis moesten laten logeren, hield Rudolf zich vaak bezig met ‘klein kattenkwaad’. Zo verklaarde
hij dat de elektriciteit kapot was, zodat ze hun stafkaarten niet konden lezen. Of hij nam de verrekijker
van de kommandant weg, en schoof daarna de schuld in mijn schoenen, een kind van twee jaar dat met
een Duitse verrekijker wou spelen. Ooit hadden de Duitsers in het ouderlijke huis een kat geadopteerd,
want na enkele maanden groeide er toch in de meeste huizen een zekere band tussen de bezetters en de
Vlamingen. Niet bij Rudolf echter. Hij pestte hen waar hij kon, jatte hun sigaretten, verbood hen het
toilet te gebruiken, alsof hij op die manier de oorlog ging winnen. Maar op Kerstdag schotelde hij de
Duitsers opeens een feestmaaltijd met konijn voor. Die soldaten wisten niet waar ze het hadden.
Wisten zij veel dat ze hun eigen kat aan het opeten waren. Het lijken ‘leuke anekdotes’, maar
niettemin zijn ze interessant om het verhaal een persoonlijk karakter te geven.
Net als Rudy’s vader vertikt de Canadees het om na de Achttiendaagse Veldtocht nog te werken in de
leerlooierij. Daardoor moest hij zijn knecht ontslaan, een jongen uit een arm gezin, waarvan hij de
kostwinner was. Door de omstandigheden werd die jongen verplicht om met de Duitsers mee te
werken en belandde zo in de collaboratie, waarna hij bij de repressie in de gevangenis is beland. Daar
heeft hij een andere collaborateur leren kennen, een rijke industrieel. Hij is getrouwd met zijn dochter
en op het moment dat Rudy Geldhof het scenario schreef was die man een rijke zakenman in
Duitsland. Dit heeft zich vertaald in het leven van Michel Meersman, de knecht van Charley die wordt
ontslaan en na een strooptocht voor de Duitsers gaat werken als stokchampetter. Hij kan vluchten en
wordt geen slachtoffer van de repressie, in tegenstelling tot het ‘echte’ verhaal. Dit toont hoe feit en
fictie met elkaar vermengd worden.
Het verhaal is dus autobiografisch getint en bevat bijgevolg ook elementen bevat uit Geldhofs
geboortestreek Knesselare. Toch mag de serie niet gezien worden als de oorlogsgeschiedenis van
Knesselare en Ursel. De beide dorpen staan representatief, maar de gebeurtenissen die er zich
voordoen, hadden evengoed elders in Vlaanderen kunnen gebeuren. Vandaar dat de nadruk dient
gelegd te worden op de vaststelling dat elk dorp een ‘Klein Londen’ en een ‘Klein Berlijn’ had.
Anders gesteld: in elk dorp zijn mensen die sympathiseren met het verzet en anderen die zich eerder in
de richting van de collaboratie neigen. Niettemin heeft Geldhof tijdens het schrijven van het scenario
last ondervonden van mensen die dachten dat hij alles aan het licht ging brengen. Dit heeft volgens
Randy Geldhof te maken met het feit dat er tot dan weinig werd gesproken over de oorlogsjaren. En
als er werd over gepraat was het in termen van ‘witten’ en ‘zwarten’. Genuanceerde verhalen kwam je
zelfden of nooit tegen. De sterkte van Geldhofs scenario is dat hij altijd objectief is gebleven, hij heeft
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zowel pro als contra getoond, zowel van de geallieerden als van de Duitsers 119 . Toch heeft hij altijd
onderstreept dat hij zich nooit als een inquisiteur heeft gezien, of ook nooit als zodanig heeft
opgesteld. Dat hij uit een anglofiel nest komt heeft hem niet belet afstand te nemen. Zijn aandacht ging
dan ook overwegend uit naar de menselijke relaties. De hoofdbedoeling was het brengen van
entertainment, hoewel de historische achtergrond uiteraard gaan kwaad mag aangedaan worden.

2.3 VOORLOPIGE CONCLUSIE
De belangrijkste conclusie bij dit tweede analyseniveau is dat ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ een
tegemoetkoming was tussen de Dienst Drama van de BRT enerzijds en het schrijverstalent van
Geldhof. Binnen ‘Made in Vlaanderen’ stond eigen Vlaams drama voorop en reeds geruime tijd was
men aan het afstappen van de bewerkingen van literaire geschriften, de ‘literaire wandelingen’ zoals
producent Winnie Enghien ze noemt. Men wou uitkijken naar iets anders, doch men wou binnen die
Vlaamse context blijven. Ook dient hierbij de algemene maatschappelijke context nogmaals in
herinnering gebracht te worden: omstreeks het midden van de jaren 1980, de bevrijding viert haar
veertigste verjaardag, er worden tal van publicaties over de oorlogsjaren en de bezettingstijd
uitgebracht. De BRT was toen ook volop bezig – weliswaar niet binnen de Dienst Drama – met de
tiendelige reeks over ‘België in de Tweede Wereldoorlog’. Vandaar de idee om een fictief
dramaprogramma te maken over de oorlogstijd.
Deze wens komt tegemoet aan de interesse en de belangstelling bij Geldhof. De oorlogsjaren hebben
een belangrijke rol gespeeld binnen zijn eigen familie en via de BRT krijgt hij als het ware de kans
‘zijn eigen geschiedenis’ in een fictief verhaal te gieten. Tal van autobiografische elementen worden
toegevoegd in het scenario. Maar uiteraard heeft Geldhof ook deze kennis achter zich moeten laten en
heeft hij verder moeten kijken dan enkel zijn eigen familiegeschiedenis. Er is het nodige
opzoekingswerk aan te pas moeten komen. Wetenschappelijke literatuur over de Tweede
Wereldoorlog waren tijdens de jaren 1980 zeker niet ver te zoeken.

3. ANALYSENIVEAU 3. PRODUCTIE
Alvorens de inhoudelijke analyse aan te vatten wordt stilgestaan bij het proces dat het filmen
voorafgaat, namelijk de preproductie. Hierbij gaat het onder meer om het schrijfproces, het opsporen
van geschikte filmlocaties en de zoektocht naar rekwisieten. Op dit niveau is er voornamelijk overleg
tussen de scenarioschrijver (Rudy Geldhof), de producent (Winnie Enghien) en de regisseur (Dré
Poppe). Het scenario is het belangrijkste element dat tijdens de preproductie tot stand komt. Tijdens de
postproductie gaat een kleinere groep te werk: zo een vijf tot tien mensen werken aan de montage, de
sonorisatie en de mixage. Ook hier zijn de regisseur en de regie-assistent nauw bij het opvolgen
betrokken. 120
Men onderzoekt hoe het scenario is tot stand gekomen, welke elementen aan bod komen, welke
elementen niet, welke keuzes men heeft gemaakt, welke bronnen zijn gebruikt om dat scenario te
schrijven. Uit de vorige analyse is gebleken dat scenarist Rudy Geldhof geput heeft uit eigen
familieverhalen over de oorlogstijd. Ook dit is bijgevolg een belangrijke bron van informatie. Tal van
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autobiografische aspecten zijn reeds toegelicht, vandaar dat de nadruk bij dit derde analyseniveau
vooral zal liggen op de wetenschappelijke literatuur die is aangewend.
3.1 SCENARIO
‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is volledig te kaderen binnen de doelstellingen en de opzet van ‘Made in
Vlaanderen’. Geldhof besefte dat ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ een riskante onderneming was die zijn
carrière als tv-scenarist kon maken of kraken 121 . Hij had reeds een aantal bewerkingen van literaire
werken voor de BRT geleverd: Cello en contrabas (1982) naar het werk van Maurits Dekker, Lente
(1983) en Tantes (1984) van Cyriel Buysse en De surprise (1984) van Belcampo 122 . In 1983 wordt
zijn toneelstuk Het souper uitgezonden op de BRT en in 1986 De Vrije Madam. Al deze verfilmingen
bestonden uit een enkele aflevering. In 1988 brengt Geldhof met ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ zijn
eerste eigen werk dat specifiek voor televisie was geschreven. Over het ontstaan van de dramaserie zei
Geldhof dat de Tweede Wereldoorlog mede door het historisch werk van Maurice De Wilde en de
Duitse serie Heimat opnieuw graag geziene tv-stof was geworden. De BRT dacht aanvankelijk daarop
in de pikken met de bewerking van een bestaande roman, maar Geldhof vroeg en kreeg de kans een
origineel werk te maken 123 . In tegenstelling tot zijn eerdere werken bestond deze fictieve dramaserie
uit maar liefst zeven afleveringen. De eerste aflevering werd vertoond op zondag 16 oktober 1988 en
eindigde op 27 november. De zondagavond was daarenboven het uitgelezen moment volgens Frans
Puttemans, wat te merken was aan de kijkcijfers 124 . Regisseur van dienst was Dré Poppe, met wie hij
reeds eerder had samengewerkt, onder meer voor de tv-bewerkingen van Lente en Tantes.
In een interview in De Standaard zet Geldhof de intentie van de serie uiteen: ‘Als ik in Knesselare
kom, word ik wat scheef bekeken. De mensen zijn er niet helemaal gerust in. Ze vrezen dat ik een
inquisitiereeks zal maken over al wie tijdens de oorlogsjaren wat mispeuterd heeft. Met naam en
toenaam. Maar ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ zal daar ver af staan. Mijn enige bedoeling is een
boeiend feuilleton te maken met psychologische diepgang, zonder de historische werkelijkheid geweld
aan te doen. Akkoord, er zullen herkenbare toestanden in voorkomen en de hele sfeer moet die van de
oorlogsjaren in het Meetjesland benaderen, maar een gedramatiseerde documentaire wordt het niet.’ 125
De herkenning zal er zeker zijn wanneer men het heeft over het vliegveld dat in gebruik wordt
genomen door Italiaanse soldaten van de luchtmacht vanaf de herfst van 1940. Kijkers die met de
situatie vertrouwd zijn zullen weten dat het gaat om het vliegveld van Ursel 126 . Een ander element is
‘de zereloper’. Hij is de man die tijdens kermissen en andere evenementen of op gewone
doordeweekse dagen van dorp naar dorp liep en op die manier geld inzamelde. Het zou gaan om een
zekere Van Daele uit Eeklo, die ‘met zijn kroeske de cafés afliep’ 127 . Ook de plaats waar de serie is
opgenomen zal bij vele Meetjeslandse kijkers een belletje doen rinkelen. Zo zijn vele scènes gefilmd
in het plaatselijke Eeklose domein Het Leen. Toch heeft men er naar gestreefd niet enkel in het
Meetjesland te filmen maar de locaties in geheel Vlaanderen te zoeken.
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Hieruit kan afgeleid worden dat de serie niet dient vereenzelvigd te worden met een bestaand Vlaams
dorp. Het is geweten dat de reeks autobiografisch is wat bepaalde elementen betreft, maar de
oorlogsontwikkelingen zelf zijn te extrapoleren naar de Vlaamse situatie in zijn geheel, althans de
gemene deler ervan. Er zijn namelijk dorpen en steden geweest waar de oorlogssituatie veel ernstiger
was dan wordt voorgesteld in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’, en ook het tegendeel is waar: sommige
dorpen hebben minder met de oorlog te maken gehad. Vereenzelviging is mogelijk en in de streek
zullen sommige zaken herkenbaar zijn, maar er echte namen op kleven is niet mogelijk. Het stuk kon
zich als het ware eender waar in Vlaanderen hebben afgespeeld 128 . Geldhof heeft gepoogd de serie zo
representatief mogelijk te maken, zo ‘Vlaams’ mogelijk. En met ‘Vlaams’ wordt hier dus vooral de
herkenbaarheid door geheel Vlaanderen mee bedoeld.
Geldhof heeft naar eigen zeggen vooral geprobeerd de tegenstelling tussen zwarten en witten zo
genuanceerd mogelijk weer te geven, hoewel dat niet door iedereen aanvaard zou worden. Voor de
witten zal de serie te zwart zijn en voor de zwarten zal ze dan weer te wit zijn. Het ging hem vooral
om de manier waarop de mensen tot de verschillende vormen van verzet en collaboratie zijn gekomen.
Ook van de Duitsers heeft hij geprobeerd een zo genuanceerd mogelijk beeld te schetsen. Het feit dat
Knesselare en omgeving veel Duitsers heeft moeten inkwartieren werd als een erg dankbaar gegeven
beschouwd om aan te tonen hoe verschillend soms werd gereageerd op die Duitse aanwezigheid. In
sommige families groeide gaandeweg een zekere vriendschap tussen de gastheren en de logés. Dat is
een logische evolutie volgens Geldhof, als je zo lang hetzelfde dak moet delen, maar tegelijk durfde
niemand echt openlijk naar buiten treden met die vriendschap. Toch had je anderzijds ook mensen die
liever de hielen dan het aangezicht van de bezetter zagen. De bezetter zelf gedroeg zich over het
algemeen zeer gedisciplineerd. Eigenlijk waren ze zelfs bang, want hun gastheer moest nog maar
dreigen zijn beklag te maken bij hun overste of ze bonden al in. Kortom, volgens Geldhof hadden de
gastheren heel wat macht over de Duitsers.
3.2 BRONNEN
Uit het gesprek met de dramaturg van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’, Leo Dewals 129 , is gebleken dat
alvorens het uiteindelijke scenario tot stand komt, er eerst een aantal overlegmomenten hebben
plaatsgevonden tussen Rudy Geldhof, Winnie Enghien, Dré Poppe en hemzelf. Het was reeds van bij
het begin duidelijk de Dré Poppe de taak van regisseur op zich zou nemen, aangezien hij reeds
voordien had samengewerkt met Geldhof. Voor elke aflevering werd een synopsis geschreven, die
moest goedgekeurd worden door Enghien en Dewals. Vooreerst diende de productie bekeken te
worden, wat neerkwam op het onderzoeken van de budgettaire mogelijkheden: wat was mogelijk en
met welk budget? Een tweede zaak die na het lezen van de synopsis diende besproken te worden was
de dramatische kracht van het verhaal. Daarna diende het scenario opgesteld te worden en
goedgekeurd te worden door het Hoofd van de Dienst Drama, Frans Puttemans, die het op zijn beurt
diende voor te leggen aan de hogere instanties.
Aangezien het ging om een fictieserie met de Tweede Wereldoorlog in een Vlaams dorp als decorum
en aangezien de hoofddoelstelling van de BRT toen vooral educatie betrof, diende ook voldoende
aandacht besteed te worden aan de authenticiteit van het verhaal. Hiervoor had Geldhof zich verdiept
in de oorlogsjaren via gesprekken met mensen die erbij waren geweest, een bron van mondelinge
geschiedenis als het ware. Als voorbereiding heeft hij zich verdiept in zijn eigen geboortestreek. Zijn
belangrijkste informant was de heemkundige Alfons Rijserhove, die over een omvangrijk archief
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beschikt en de streek als geen ander kent 130 . Dit onderzoekspoor wordt niet gevolgd, wel wordt
onderzocht welke literatuur is aangewend en welke elementen zijn gebruikt om de serie te maken.
Geldhof raadde de regisseur, dramaturg en andere medewerkers dan ook aan diezelfde literatuur door
te nemen. Dewals vermeldde de volgende werken: Karel Van Isacker, ‘Mijn land in de kering’ uit
1983, de ASLK-uitgave over het dagelijks leven in België tijdens de periode 1940-1945 en de 10delige reeks van De Nederlandsche Boekhandel 131 . Van deze laatste betrof het uiteraard enkel die
bijdragen die voor 1984-1985 zijn verschenen aangezien het scenario op dat moment is geschreven.
De voornaamste werken zijn deze die specifiek handelen over België tijdens de bezetting. Deze
werken zullen toegelicht worden om erna de serie te toetsen aan de literatuur. Het is niet de bedoeling
te achterhalen wat wel waar en wat niet waar is, het gaat bijgevolg niet om een feitenonderzoek. Wel
is het de bedoeling aan te tonen welke elementen aan bod komen en welke niet worden behandeld in
de serie.
Het eerste werk dat onder de loep wordt genomen is de ASLK-uitgave 1940-1945. Het dagelijks leven
in België, verschenen in 1984. Het boek is de schriftelijke neerslag van de tentoonstelling ter ere van
de veertigste verjaardag van de Belgische bevrijding. Er is heel wat archiefmateriaal aangewend en op
basis daarvan hebben specialisten ter zake een lijvig werk samengesteld. Tal van aspecten komen aan
bod: het economische leven met aandacht voor rantsoenering, de zwarte markt, de tewerkstelling. Ook
het culturele en religieuze leven worden behandeld. Er wordt aandacht besteed aan een prosopografie
van ‘de verzetsstrijder’ en ook het dagdagelijkse leven op het Vlaamse en Waalse platteland komt aan
bod. Tenslotte wordt ook de nodige aandacht besteed aan de bevrijding. Wat onmiddellijk opvalt is dat
er niet dieper wordt ingegaan op de collaboratie en op het dagelijks bestuur van het land. Het meeste
aandacht is er voor economische elementen. Dit kan verklaard worden door het feit dat het
voedingsprobleem en dan vooral de tekorten en de uitweg die men zocht op de zwarte markt de gehele
bezetting als het ware hebben bepaald en overheerst. Elk gezin werd elke dag geconfronteerd met het
voedseltekort met als gevolg dat op zoek werd gegaan naar uitwegen om het dagelijks tekort tegemoet
te komen. Dat er ook geen echte aandacht wordt gegeven aan de politieke bezetting, met name het
militaire bestuur, kan verklaard worden als volgt: de gewone man in de straat had weinig tot niks te
maken met de politieke en militaire bezetting. De bevolking kwam uiteraard meer dan wenselijk was
in contact met de Feldgendarmerie en andere Duitse politionele instanties maar hoe het militair bestuur
exact was georganiseerd was van minder belang voor de dagelijkse strijd. Daarnaast mag uiteraard niet
vergeten worden dat de bevolking ook in contact werd gebracht met de bezetter via de talrijke
verordeningen die geregeld werden afgekondigd. Toch komen deze elementen niet echt aan bod in de
uitgave. Zoals reeds vermeld komt ook de collaboratie als zodanig niet aan bod, hoewel er wordt
stilgestaan bij de ‘sociale collaboratie’ wanneer men het heeft over Winterhulp.
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Het werk van Karel Van Isacker behandelt België vanaf 1830 tot 1980. Het eerste deel, Een
ouderwetse wereld, loopt van ‘het ontstaan van België’ tot 1914. Het tweede deel, De enge ruimte,
behandelt de Eerste Wereldoorlog tot 1980, en is voor dit onderzoek van belang. Van Isacker schenkt
ruime aandacht aan de opkomst van de massabewegingen en massademonstraties. Hierbij staat hij stil
bij de groeiende populariteit van het Italiaanse fascisme en de navolging die deze ideologie kent in
onze regionen. Ook het vooroorlogse antisemitisme wordt onder de aandacht gebracht. Uiteraard
wordt ook het ontstaan van de Vlaams-nationalistische bewegingen Verdinaso en het Vlaamsch
Nationaal Verbond (VNV) toegelicht, net als de Belgische fascistische politieke beweging Rex. Niet
alleen deze bewegingen worden voorgesteld, de aandacht richt zich vooral naar hun charismatische
leidersfiguren: Joris Van Severen, Staf de Clercq en Léon Degrelle.
Vervolgens komen de oorlogsjaren aan bod. In tegenstelling tot de bijdrage van ASLK komt de impact
van de oorlogsvoering op de economie minder tot niet aan bod, hoewel er wel kort wordt stilgestaan
bij de honger en de zwarte markt. Er wordt daarentegen vooral aandacht geschonken aan vijf
belangrijke elementen: de verwarring en de chaotische toestand in het begin van de oorlogsjaren, de
collaborerende instanties, het verzet, de Jodenvervolging en de ‘burgeroorlog op kleine schaal’ 132
tussen verzetslieden en collaborateurs. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de repressie of ‘het feest
van de haat’ 133 .
Van Isacker pleit er voor de ‘hele collaboratie niet onder één noemer van verraad te brengen.
Gouverneurs, burgemeesters en rijkswachters werkten met de bezetter mee, maar dat was een plicht
hen door de regering voorgeschreven. In de geest van de internationale conventies moesten zij hun
ambt ‘nauwgezet en loyaal’ blijven uitoefenen en waken over orde en veiligheid.’ 134 Kortom, hij pleit
hier eerder voor de term “accommodatie”, wat tevens aan bod komt bij het werk van Mark Van den
Wijngaert 135 . Opmerking hierbij is dat Van den Wijngaert het wel heeft over economische
collaboratie, terwijl het bij Van Isacker duidelijk gaat over ‘politieke collaboratie’ en de ‘politiek van
het minste kwaad’. Van Isacker gaat zelfs verder: ‘Velen zijn zo vastgeroest in vooroordelen of
verziekt door het leed van de oorlog, dat zij na veertig jaar geen onderscheid kunnen maken tussen het
edele in de collaboratie en de loutere gemeenheid.’ 136 Om deze stelling bij te treden citeert hij de
socialist Omer die er reeds in september 1945 op wees dat er ongetwijfeld verraders waren, maar ook
mensen die te goeder trouw hun hoop op het nationaal-socialisme hadden gevestigd 137 . Met andere
woorden, Van Isacker pleit voor een genuanceerd oordeel ten aanzien van de collaboratie en keert zich
tegen een te extreme zwart-wit visie. Geldhof zal deze visie volgen en proberen een zo genuanceerd
beeld te schetsen, waarbij de aandacht zich hoofdzakelijk richt op de motivaties. Doch kan de mening
van Van Isacker niet gelijkgesteld worden aan die van Geldhof.
Over het verzet meldt Van Isacker de verandering in de mentaliteit bij de bevolking vanaf de zomer
van 1940. Het is vanaf dan dat de eerste sabotagedaden en stakingen zich voordoen. Eind 1940 was de
omkeer bij een belangrijk deel van de bevolking onmiskenbaar. Het volgend jaar komt het
georganiseerde verzet tot stand met als resultaat zo een 70.000 verzetslui op het eind van de oorlog.
Belangrijker is opnieuw de vaststelling dat de daden van de ‘reguliere weerstand’ worden ontsierd
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door de ‘fausse résistance’ 138 . Het zijn de daden van deze septemberweerstanders die de bewondering
voor de moed en doodsverachting waarmee voor een ideaal werd gevochten als het ware sterft 139 .
Afsluitend bij het verzet stelt Van Isacker het volgende: ‘Niettegenstaande het aandeel van exDinaso’s, ex-VNVers en Vlaamsgezinden, was het maquis een patriottisch-Belgische zaak en de
tegenstelling van collaboratie en verzet een tegenstelling van Vlaamse nationalisten en Franstalige,
vooral linkse, patriotten. Dat maakte de burgeroorlog, in de eindfase van de oorlog, tot een wrede
afrekening.’ 140 Op deze manier onderbouwt Van Isacker de idee als zou het verzet vooral een Waalse
aangelegenheid zijn geweest en de collaboratie een Vlaamse zaak. Concluderend bij Van Isacker kan
men stellen dat hij een uitgesproken negatief standpunt inneemt als het gaat over het verzet. Hij stelt
de weerstanders op gelijke hoogte met bedriegers en bandieten.
Als laatste historische bron hebben de makers van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ de BRT-reeks
gehanteerd. Belangrijkste bron van informatie voor Geldhof was de bijdrage van Herwig Jacquemyns
over de bezetting en voornamelijk over het dagelijkse leven tijdens de bezetting. Deze bijdrage is
uitgebracht in 1980. Naast de werken met een eerder nationaal-politieke invalshoek, waar
voornamelijk het Duitse militair bestuursapparaat wordt behandeld, bekijkt Jacquemyns eerder de
impact van dit Duits bestuur op het dagdagelijkse reilen en zeilen in België. In de inleiding zet
Jacquemyns uiteen waarover de bijdrage handelt: ‘De Tweede Wereldoorlog heeft ook bij vele Belgen
littekens nagelaten die nog steeds niet verdwenen zijn. De dagelijkse strijd om in leven te blijven, de
honger, de koude, de ontberingen, het klimaat van tweedracht en haat, de roofovervallen en
moordaanslagen, de razzia’s, arrestaties en deportaties, de bombardementen zijn zovele symptomen
van één der donkerste bladzijden uit de geschiedenis van België, een periode die onuitwisbaar geprent
blijft in het geheugen van diegenen die het allemaal meegemaakt hebben. Dit boek handelt over de
bezettingsjaren vanaf de capitulatie van het Belgisch leger eind mei 1940 tot de Bevrijding begin
september 1944. Het schetst het dagelijks leven van de Belgische bevolking met haar zorgen,
vertwijfeling, leed, angst en hoop. Het geeft een beeld van de organisatie van het Duits militair bestuur
dat gedurende vier jaar in ons land gevestigd werd, alsook van het Duits politieapparaat. Het beschrijft
de werking van de Belgische gewestelijke instellingen en van het centraal bestuur dat, in afwezigheid
van de ministers, in handen van de secretarissen-generaal was. Gepoogd werd een gevulgariseerde,
historische synthese van de bezetting te brengen en de meest uiteenlopende facetten van deze periode
te behandelen met uitzondering van de collaboratie en het verzet die buiten het bestek van dit werk
vallen.’ 141 Deze opzet klinkt bekend als je ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ hebt bekeken…
De eerste hoofdstukken behandelen het Duitse bestuur in België. De manier waarop leger en partij zijn
georganiseerd en vertegenwoordigd en de redenen waarom Duitsland gekozen heeft voor een militair
bestuurapparaat in plaats van een civiel bestuur komen aan bod. Een volgend aspect dat wordt
behandeld zijn de Duitse politiediensten: Gestapo, Feldgendarmerie, Geheime Feldpolizei en hun
bevoegdheden. Naast deze Duitse instanties worden ook de Belgische overheidsinstellingen – of het
ontbreken ervan – onder de loep genomen.
De tweede helft van Jacquemyns’ bijdrage beslaat de impact van deze Duitse diensten op het leven
van de Belgische bevolking. Er is aandacht voor de veranderende publieke opinie, de rantsoenering en
de zwarte markt. Daarnaast komen ook tal van Duitse verordeningen aan bod: het instellen van de
avondklok, de verduistering, de rantsoeneringbonnen,… Ook de vrijetijdsbesteding wordt toegelicht:
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bezoek aan herbergen en cafés, lezen van populaire boeken, krant- en radioberichtgeving en sport als
dé uitlaatklep. Speciale aandacht gaat uit naar de koude winter van 1941-1942. Tenslotte komen ook
nog de verplichte tewerkstelling en de bevrijding aan bod. Zoals in de inleiding reeds te lezen was,
eindigt het ‘verhaal’ in september 1944, net als bij ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ het geval is.
Rudy Geldhof heeft geput uit tal van bronnen, als ook uit verhalen die hij heeft gehoord van zijn
ouders, grootouders en anderen die de oorlog hebben ondergaan. Toch zegt Geldhof over de
historische accuratesse van het verhaal dat er weliswaar grote aandacht is besteed aan het historisch
decorum, maar dat dat geen echte noodzaak was. Het was in de eerste plaats de bedoeling menselijke
relaties uiteen te zetten, met de oorlog als toevallig decor waartegen een en ander wordt
geprojecteerd. 142 Ook productieleider Frans Puttemans, producent Winnie Enghien en rekwisiteur
Patrick Van Raemdonck onderstreepten het overwegend belang van het dramatische effect. Toch
bevond de BRT zich op dat moment nog in een monopoliepositie en betekenden de kijkcijfers nog niet
alles, ze waren vooral bedoeld als richtlijn. Vandaar dat de historische accuratesse weliswaar een
belangrijke bijzaak was. Temeer omdat ‘Made in Vlaanderen’ streefde naar herkenbaarheid en
inlevingsvermogen. De ‘Vlaamse wereld’ die is gecreëerd moet een zekere identificatie opwekken bij
de kijker, en dan vooral bij de kijker die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt. Dit kan
door middel van twee zaken: a) het decor dat is opgebouwd zoals een echt Vlaams dorp, met een café,
met Duitse verordeningen, de kledij, de inkleding van de huizen, het duidelijke onderscheid tussen een
rijke dame en een arme arbeidersfamilie, enzovoort en b) typische elementen die overbekend zijn in de
streek van het Meetjesland. Dat ‘Klein Londen’ en ‘Klein Berlijn’ zich eender waar hebben bevonden
is een feit, maar toch was het algemeen geweten dat Rudy Geldhof zich heeft gebaseerd op de
bezettingsjaren in zijn eigen geboortestreek.
De historische context, het historische decorum is er, na zelf onderzoek verricht te hebben. Zowel via
gesprekken met familieleden en heemkundigen als via desbetreffende literatuur, heeft de auteur het
dramatisch gehalte afgewerkt met historische kennis over de bezetting. Degelijk historisch onderzoek
heeft als belangrijke vereiste ‘onpartijdigheid’, ‘objectiviteit’. Dat dit een doelstelling is die sinds de
jaren 1980 en vooral door het opkomend postmodernisme niet langer te verwezenlijken is, neemt niet
weg dat schrijven over iets dat je eigen familie heeft meegemaakt een moeilijke opdracht is. Hierover
zegt Geldhof dat hij juist daardoor, doordat die afstand ontbreekt, meer afstandelijk en meer
genuanceerd is gaan denken. De vele gesprekken die hij heeft gehad met familieleden, heeft hem doen
beseffen dat het niet allemaal enkel zwart of enkel wit was.
3.3 ACHTER DE SCHERMEN
In het geval van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ zijn wat betreft de visualisering twee opmerkingen te
maken: op de eerste plaats gaat het om een fictieve, gedramatiseerde weergave van de relaties tussen
mensen, en wel gespreid over een periode van vier jaar; daarnaast gaat het niet om een betekenisloze
periode van vier jaar, maar wel om de bezettingsjaren tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Naast het belang van de maatschappelijke context waarin ficieseries tot stand zijn gekomen speelt ook
de tijd en de tijdgeest die worden uitgebeeld een groot belang, en wel in die zin dat er gestreefd wordt
naar historische correctheid. Voor het visuele aspect en de visuele correctheid dient men zich eveneens
te verdiepen in de oorlogsjaren. Vaak gaat het om details maar deze zijn hoogstens zo belangrijk als de
meer manifeste feiten. Details wekken immers de idee van authenticiteit op bij de kijker. Deze gaat er
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namelijk van uit dat ‘al de rest ook wel zal kloppen, als de details juist zijn’.143 Een vorm van Barthes’
‘realiteitseffect’ 144 als het ware. De scenarist en regisseur creëren een historische werkelijkheid in
zeven afleveringen. De kijker wordt ondergedompeld in de ‘oorlogssfeer’, zowel inhoudelijk door de
dialogen als visueel door de rekwisieten, de kledij, de vervoermiddelen, de bekleding van de huizen,…
Uiteraard is niet alles mogelijk. Er is reeds gewezen op het ontbreken van gebombardeerde huizen,
straten, auto’s of van Italiaanse vliegtuigen. Hier speelt de productielogica een uiterst belangrijke rol:
het budget ligt vast en daarmee moet men het klaarspelen. Of: ‘Zevenmaal een uur film produceren in
decors en met kostuums en rekwisieten uit de periode 1940-’46, en dat allemaal met een relatief
beperkt budget van 10 miljoen per aflevering – het is bepaald geen klein bier.’ 145
Om een beeld te schetsen van de manier waarop men te werk is gegaan in het bekomen van een zo
authentiek mogelijk beeld, zijn een aantal betrokkenen geïnterviewd: producent Winnie Enghien die
instond voor de budgettaire kant van zaken, Anna Verhoeven, die instond voor de kledij en de
kostuums van de acteurs en actrices, Karin Vandermeersch en Patrick Van Raemdonck, die
verantwoordelijk waren voor de rekwisieten en het decor en Jean-Pierre Fant die werkzaam was.
‘De budgettaire kosten, dus deze waar de BRT niet kan inkomen belopen 30 miljoen. Het gaat om
interne kosten zoals bijvoorbeeld de lonen voor de vaste medewerkers. Onze reële – externe kosten –
dubbel zoveel. Hier gaat het om lonen voor niet-BRT-medewerkers, zoals bijvoorbeeld Anna
Verhoeven, die als losse medewerker is ingeschakeld voor ‘Klein Londen, Klein Berlijn’. Binnen de
productielogica van de BRT tijdens de jaren ’80 primeerde het commerciële belang nog niet. Toch
mag het resultaat er zijn. We hadden nu eenmaal niet het geld om met 1000 figuranten door de
woestijn te trekken.’ 146 Over de volgens BRT-normen dure reeks is en het feit dat er van bovenaf
bepaalde zaken worden opgelegd zegt scenarioschrijver Geldhof het volgende: ‘Ik weet natuurlijk dat
ik geen 20 huizen moet laten ontploffen, geen kerktoren moet bombarderen en geen 50 vliegtuigen
moet doen neerstorten. Dit KAN gewoonweg niet in België want we beschikken niet over
Amerikaanse budgetten. Anderzijds zijn er wel een aantal zaken die er zeker in moeten. Zo wil ik bij
de bevrijding de Canadezen op tanks het dorp laten binnenkomen. Die tanks moeten er zijn, want je
kan de bevrijding toch niet per fiets laten binnenvallen…’ 147 Over het ontbreken van vliegtuigen zegt
regisseur Dré Poppe het volgende: ‘Vliegtuigen konden we ons bijvoorbeeld niet veroorloven, maar
heel erg is dat niet. De oorlog is slechts een decor, belangrijk zijn de familieperikelen die zich in dat
decor afspelen, de manier waarop dat familieleven versnipperd wordt.’ 148
De enige ontploffing die plaatsvond was deze van een treinwagon. Nadat de leden van de Witte
Brigade de namenlijsten voor de verplichte tewerkstelling hebben vernietigd, laten ze een
munitiewagon ontploffen. Deze sabotagedaad is te zien in de zesde aflevering van de fictieserie en is
gefilmd op de 133ste filmdag. Nadat de Kommandant de schade heeft opgemeten beslist hij over te
gaan tot represailles. De ontploffing is opgenomen op en rond de spoorlijn ter hoogte van de SintPietersburcht te Puurs. De opnamen liepen uit tot een heel eind in de nacht, in het bijzijn van de
plaatselijke brandweer.
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De costumière van dienst was Anna Verhoeven die door de BRT was ingehuurd om voor kledij te
zorgen. Ze is nooit verbonden geweest aan de BRT en werkte bijgevolg als ‘los medewerkster’.
Verhoeven is voornamelijk gespecialiseerd in de eeuwwisseling en de interesse voor kostumering en
kledij was puur hobbyistisch. In ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ wordt het dagdagelijkse leven verteld
van mensen die afkomstig zijn uit allerhande rangen en standen. Er is de rijke burgerij, met mensen als
Hilda en Gerard, er zijn zakenmensen, landbouwgezinnen, zoals de familie Meersman, er is de ‘dandy’
Charley, er zijn de Dinaso’s, maar bovenal zijn er de gewone burgers. Aan het vinden van
kledingstukken die thuishoren in de oorlogsjaren, gaat veel opzoekingwerk vooraf. De meeste
informatie werd daarvoor gehaald uit dagbladen, reclamebladen uit de jaren 1930 die vaak rijkelijk
geïllustreerd waren, en ook modebladen. Op die manier kan je je een impressie vormen van hoe de
mensen in die tijd gekleed gingen. Wanneer het opzoekingwerk achter de rug is, worden de
kledingstukken getekend. Hier heeft men niet de volledige vrijheid: alle tekeningen en ideeën dienen
voorgelegd te worden aan de producent die zijn goedkeuring dient te geven. 149 Hier komt de
productielogica opnieuw om de hoek kijken!
Producent Enghien wist over de kostumering het volgende te vertellen: ‘Kledij is geen probleem, die
huren we van gespecialiseerde kostuumhuizen in Duitsland en Oostenrijk.’ 150 Verhoeven beaamt dit
maar voegt er aan toe dat er ook veel kledingstukken afkomstig zijn uit private collectief of dat er
bepaalde stukken zelf worden gemaakt. Zo werd voor de uniformen van de militairen een buitenlands
bedrijf ingehuurd, wat budgettair dan weer wel mogelijk was. 151
Naast de kledij en kostuums zijn de rekwisieten en de locaties de belangrijkste bron om te peilen naar
het realistisch gehalte en de historische accuratesse van de dramaserie. Samen met Karin
Vandermeersch stond architect van opleiding Patrick Van Raemdonck in voor de tijdrovende
zoektocht naar de geschikte attributen, decors en locaties. ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ was één van
de eerste originele scenario’s, waar men zich niet baseerde op reeds bestaande werken. Hoewel het
filmen op locatie een goedkopere bedoening was dan tv-spelen in een studio, was het toch een dure
productie naar BRT-normen. 152
Tijdens de preproductiefase, alvorens het filmen begint, gaat men op zoek naar de geschikte locaties
en de juiste rekwisieten. Opnameleider Hubert Pouliart heeft zo een 7.000 km met zijn auto in
Vlaanderen rondgereden, op zoek naar de beste locaties. Aanvankelijk werd gedacht het feuilleton in
Knesselare-Ursel-Maldegem op te nemen, maar er bleken onvoldoende geschikte hoekjes en huizen
voorradig te zijn – wel wordt een korte scène op het vliegveld van Ursel ingeblikt. De keuze viel
uiteindelijk op Moerzeke, tussen Hamme en Zele. Moerzeke bood niet alleen alle gewenste locaties op
een betrekkelijk beperkte oppervlakte, het garandeerde ook de rust om zonder al te veel hindernissen
door te werken. 153 Voor de voorgevel en de inkomhal van de Kommandantur is een herenhuis in
Moerzeke gebruikt. Voor de binnenzijde van het huis is een buitenverblijf van een adellijke familie
gebuikt, het kasteel van Uitbergen (gemeente Berlare). Dat op het dorpsplein van Moerzeke een
hedendaags bushokje staat, mocht geen problemen opleveren: het bushokje is met alle mogelijke
middelen verborgen. Voor de woning van Charley is men gaan filmen in een voormalige brouwerij in
Elversele. Wat vaak problematisch is, is het vinden van geschikte straatbeelden. De toenemende
asfaltering noodzaakt de rekwisiteurs te voorzien in namaakkasseien of aarde om op het asfalt te
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gooien. Het vinden van geschikte locaties en de juiste rekwisieten is nodig om tijdens de productie het
“juiste” decor te ontwerpen. Wat het begrip “juist” betreft dient een belangrijke opmerking gemaakt te
worden: het gaat namelijk niet om historisch juist, maar om dramatisch juist. Dit wil zeggen dat een
arm interieur ook echt arm moet zijn en er echt arm moet uitzien, ook op televisie. Want een arm
interieur kan er op televisie nog altijd rijk uitzien en dat dient ten zeerste vermeden te worden. Het
zoekproces heeft ongeveer vier maand in beslag genomen. Het terugbrengen van het gehuurde
materiaal naar de oorspronkelijke eigenaars heeft ook nog eens een maand geduurd. 154
Waar komen de meeste rekwisieten vandaan? De BRT beschikt zelf over magazijnen, enerzijds met de
kleinere rekwisieten, anderzijds met grote rekwisieten, zoals meubilair. Ook verlichtingselementen van
de jaren 1940 tot heden zijn meestal te vinden bij de BRT/VRT zelf. Ook de collegae van de RTBF
beschikken over een grote collectie oud meubilair. 155 Van Raemdonck, die ‘Klein Londen, Klein
Berlijn’ trouwens ‘de mooiste productie die ik ooit heb gedaan’ 156 noemde, had eerder meegewerkt
aan de Britse serie Secret Army 157 . Deze serie was grotendeels in Brussel gedraaid, met als gevolg dat
het een grote bron van informatie was enerzijds en een grote verzameling rekwisieten betrof. Ten
tweede heeft Van Raemdonck reeds in die periode veel onderzoek verricht naar de Tweede
Wereldoorlog, waar hij kennis heeft opgedaan die hem voor ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ nog van
pas zou komen.
Naast eigen BRT-verzamelingen en rekwisieten van andere producties, wordt ook heel wat informatie
gehaald uit fotoboeken. Zoals bijvoorbeeld ‘Arm Vlaanderen’, boeken over de Tweede Wereldoorlog
die zijn verschenen tijdens de jaren ’80, de ASLK-uitgave over België tijdens de periode 1940-1944.
Ook het Documentatiecentrum SOMA beschikt over een rijkelijk gevuld archief. Daarnaast zijn er ook
de verzamelaars. Hier gaat het vaak om erg diverse en uiteenlopende verzamelingen: oorlogstuig,
auto’s, kennis over collaboratie en verzet, enzovoort. Daarbij komen tevens diegenen die zich
bezighouden met volkskunde, een bron die heel wat informatie kan opleveren wat betreft het
dagelijkse leven. Het gaat om deskundigen die elk op hun eigen manier en in hun eigen vakgebied zijn
gespecialiseerd.
Tenslotte wordt aan de hand van een aantal voorbeelden aangetoond op welke bronnen men zich heeft
gebaseerd en hoe nagemaakte stukken er toch authentiek kunnen uitzien op televisie. Alle voorbeelden
zijn aan bod gekomen tijdens het gesprek met Patrick Van Raemdonck. Een eerste voorbeeld heeft
betrekking tot de leerlooierij van Charley Sierens. Aangezien het om een specifieke ambacht gaat, was
men genoodzaakt apart onderzoek te verrichten. Van Raemdonck en zijn medewerkers hebben tal van
leerlooiers opgezocht, onder andere iemand die nog erg ambachtelijk werkte. Op die manier kan men
van start gaan met het bouwen van een ‘juist’ decor. Andere leerlooiers hebben dat vellen bezorgd,
zowel in ruwe vorm als afgewerkt, het hele proces van begin tot einde. Aangezien auteur Rudy
Geldhof zelf ook uit een leerlooierfamilie stamde, was ook dit een bron van kennis. Verschillende
messen en een ijzeren kam die zijn gebruikt in de serie waren afkomstig uit de leerlooierij van zijn
vaders leerlooierij.
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Aangezien de Canadezen onmogelijk op fietsen het Veld konden bevrijden, werd op zoek gegaan naar
geschikte tanks. Er zijn er ongeveer 3 gebruikt in de serie. De tanks waren afkomstig van Belgische
verzamelaars. Het feit dat hun verzamelwerken op tv zouden getoond worden, wakkerde het
enthousiasme sterk aan. Anderzijds is opnieuw geput uit de vele boeken over voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog. Toch was duidelijk te merken dat het eenvoudiger was geallieerd materiaal te
vinden dan Duits materiaal. Er is namelijk erg veel Duits materiaal vernietigd, terwijl geallieerd
materiaal, zoals vervoermiddelen, amper beschadigd zijn geraakt en nadien nog zijn gebruikt als
tweedehands.
De scènes in Café De Poezenhoek in ’t Veld zijn gefilmd in een echt café. De basis was bijgevolg
reeds aanwezig: de toog, de ramen, deuren, stoelen. Wat wel is aangevuld zijn de notariële berichten,
zoals de Duitse verordening dat alle café- en dansgelegenheden om 22u30 dienden te sluiten. Deze
verordeningen, die tevens doorheen de hele reeks regelmatig in zicht komen, waren allen fotokopieën,
op basis van archiefmateriaal. In het café is ook een kapperssalon gebouwd. Hiervoor zijn wel
originele stukken gebruikt, afkomstig uit het Barbierama in Sint-Niklaas. Buiten het café is een valse
muur gebouwd, die het café scheidde van de smokkelruimte van Oscar.
Een enkele keer komt ook het vliegveld in beeld waar de Italianen hun intrek zullen nemen. Terwijl de
makers van de reeks ervoor gekozen hebben niet te filmen in het Meetjesland, is er wat het vliegveld
betreft toch een uitzondering gemaakt. Het gaat om het vliegveld van Ursel, dat vandaag nog steeds
dienst doet als sportvliegveld. Het was een erg geschikte locatie omdat ‘de tijd er als het ware was
blijven stilstaan’. Het was een perfect ongeschonden locatie, waarvan de basis zeker aanwezig was. Op
deze basis kon dan verder gewerkt worden.
Het vinden van een goede locatie voor het naaiatelier van Hilda en Gerard was niet eenvoudig. Er was
het kleine naaiatelier, met een door de crew ingericht bureau, in Moerzeke. Daarnaast was er ook een
nieuw atelier in Grembergen. Wanneer het naaiatelier uitbreidt, diende het bureau eveneens verplaatst
te worden. Tevens diende men valse muren op te richten. Dit kwam doordat het atelier in Grembergen
in gebruik was maar veel moderner was ingericht. Een paar gordijnen en doeken kunnen hier
wonderen doen.
De klokken die worden weggehaald uit de kerk waren afkomstig uit Herent. Het waren bronzen
kerkklokken die op dat moment voor restauratie naar beneden waren gehaald. Om de klokken over te
brengen was vervoer nodig, dat er even authentiek diende uit te zien. Een dergelijke camion heeft men
gevonden bij een kermiskramer. Leuke anekdote: de camion was felblauw geschilderd, een kleur dat
onmogelijk op televisie kon verschijnen, wou men het realisme geen kwaad doen.
Voor de inkleding van Edwins slaapkamer is vooral materiaal gebruikt uit Signaal. Dit is een Nazipropagandablad uit de Tweede Wereldoorlog. Vroeger was dit tevens de benaming van het ledenblad
van de Nationalistische Studentenvereniging. Anderzijds kan ook heel wat materiaal gevonden worden
op lokale rommelmarkten. Hier gaat het dan voornamelijk om kaartjes allerhande.
3.4 VOORLOPIGE CONCLUSIE
De fase van de preproductie toont hoe het scenario tot stand is gekomen en hoe het praktisch zal
worden uitgewerkt. Het belangrijkste element hierbij is dat de rode draad doorheen de serie de
menselijke relaties zijn in een niet nader te identificeren Vlaams dorp en hoe deze relaties verscheurd
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worden door de Duitse bezetting. Een subplot is een beeld schetsen van de manier waarop mensen tot
verzet en collaboratie zijn overgegaan. Via nuancering en via een realistische setting streven de
makers een zo groot mogelijke herkenning na, bij een zo groot mogelijk deel van de Vlaamse
bevolking. En dit via een zo authentiek mogelijk oorlogsdecor. Wat de inhoudelijke authenticiteit en
historiciteit betreft is geput uit literaire bijdragen over de bezetting enerzijds en uit gesprekken met
overlevenden voor wat collaboratie en weerstand betreft.

4.ANALYSENIVEAU 4: VERHAAL
Om de serie onder meer te toetsen op haar authenticiteitgehalte en om te onderzoeken hoe Vlaamse
gezinnen de oorlogsjaren zijn doorgekomen en welke moeilijkheden ze daarbij hebben gekend, is het
noodzakelijk de narratieve lijn te schetsen. Bij elke aflevering wordt een korte inhoud geschetst. Er
wordt geen overzicht gegeven van alle gebeurtenissen, omdat er op die manier teveel aandacht zou
uitgaan naar het dramatische karakter van de serie. De feitelijkheden aangaande de bezetting, de
collaboratie en het verzet komen in de volgende delen aan bod.
De zevendelige reeks geeft blijk van een trage start, aangezien de periode maart 1940 tot winter 19401941 maar liefst vier afleveringen beslaat. Terwijl aan de laatste drie oorlogsjaren telkens één
aflevering wordt gewijd. Toch is die trage aanvang slechts schijn, er gebeurt namelijk erg veel op
gebied van personagebeschrijving en karakteruitdieping, zaken die erg belangrijk zijn wil men een zo
genuanceerd mogelijk beeld schetsen. Het brengen van een genuanceerd beeld dat zich in de grijze
zone tussen twee extremen, zwart en wit, bevindt, was de hoofdbekommernis van scenarioschrijver
Geldhof. Vandaar dat de uitdieping van de personages noodzakelijk is om hun keuzes en beslissingen
beter te begrijpen als kijker. Tenslotte wordt tevens kort aandacht geschonken aan de waardering van
de kijker. Dit gebeurt aan de hand van kwantitatieve gegevens afkomstig uit de Dienst Archief en
Documentbeheer van de VRT.
4.1 VERHAALLIJN
DEEL 1. MAART 1940 – 10 MEI 1940
10 maart 1940 in een klein Vlaams dorp. Het dorp is opgesplitst in twee partijen: de burgerij uit de
dorpskern, die latent pro-Duits is, en de meer volkse bewoners van het “Veld”, een gehucht aan de
rand van het dorp. Iedereen van het Veld is druk in de weer met de voorbereidingen van een Vlaamse
kermis ten voordele van de gemobiliseerde soldaten. De kermis vindt plaats in de hovingen van
Charley Sierens, de Canadees. De Canadees (ooit verbleef hij in Canada) is zowat de belangrijkste
man van het Veld, al is zijn leerlooierij totaal uitgeleefd. Charley is een lustig weduwnaar, en vader
van twee zonen: Gerard, de oudste, die door zijn huwelijk met de rijke zakenvrouw Hilda is
opgeklommen op de sociale ladder; en Mark, de jongste, die nog thuis woont. Beiden zijn
gemobiliseerd…
DEEL 2. ACHTTIENDAAGSE VELDTOCHT EN NAWEEËN
Charley verneemt op de radio dat de Duitsers België zijn binnengevallen. Alle soldaten worden
opgeroepen, dus ook Mark. Margriet, de kersverse echtgenote van Mark, blijft alleen achter in het huis
van haar schoonvader Charley. Vele bewoners van het Veld komen bescherming zoeken in de ruime
schuilkelders van Charley. Ook Jantje en Antoine, de twee broers van Margriet, worden opgenomen in
het huis van de Canadees. Er wordt geschoten op soldaten en burgers. het dorp wordt overspoeld door
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vluchtelingen, onder wie ook Raymond, een sombere en zwijgzame motorfietser en zijn dochter Els.
Raymond heeft tijdens een bombardement zijn huis en vrouw verloren en trekt nu in bij de oude
mevrouw Spanoghe. Met Margriets zwangerschap gaat het niet zo best: ze heeft een dokter nodig…

DEEL 3. HERFST 1940
Herfst 1940. De collaborerende burgemeester heeft een stel barakken laten bouwen voor Italiaanse
soldaten. In het textielatelier van Hilda en Gerard draait de zaak uitstekend. Een zekere Delcourt uit de
grote stad komt een belangrijke bestelling ophalen. Delcourt laat verstaan dat hij een looier nodig heeft
en daarbij aan Charley had gedacht. Wanneer Hilda en Gerard Charley suggereren om voor Delcourt
te werken, weigert hij resoluut. Hij wenst niks te maken te hebben met Duitsgezinde handelaars en
waarschuwt zijn zoon en schoondochter voor hun geflirt met de Duitsers. Ook Mark vindt dat zijn
vader maar eens met Delcourt moet onderhandelen. Jantje, Pol en Els gaan samen kijken naar de
aankomst van de Italiaanse soldaten. Die beginnen meteen met de meisjes uit het dorp te flirten, onder
meer met Liesje Meersman. De aanwezige Duitsers in het café zijn erg jaloers…
DEEL 4. WINTER 1940 – 1941
Jantje plaagt een van de ingekwartierde Duitsers die op verlof gaat. Intussen krijgt Margriet bezoek
van de Duitse commandant. Hij is vergezeld van de oorlogsburgemeester en van Edwin, de zoon van
Hilda. De commandant wil schapenvellen kopen van de afwezige Charley en om hem welgezind te
stemmen geeft hij hem een fazant cadeau. Wanneer Charley thuiskomt en de fazant ziet liggen, grijpt
hij die woedend en geeft hem prompt terug aan zijn zoon Gerard in het dorp. In de woning van Hilda
en Gerard ontmoet hij de commandant: het komt tot een gespannen dialoog tussen de twee
karaktersterke mannen. Wanneer Nand en Michel ’s nachts op strooptocht gaan, worden zij gezien
door de boerin. Michel wordt de volgende dag door de veldwachter opgepakt. Hij heeft te kiezen
tussen de gevangenis of voor de Duitsers werken…
DEEL 5. NAZOMER 1941 – VOORJAAR 1942
1941. In de leerlooierij, die er al maanden verlaten heeft bijgelegen, heerst weer een ongemene
bedrijvigheid, vooral onder impuls van Margriet. De Canadees is er nog steeds van overtuigd dat de
Duitsers niet in Rusland zullen geraken en samen met Oscar Van de Voorde wedt hij met twee van de
ingekwartierde soldaten. Het wordt steeds duidelijker dat Raymond een actieve rol gaat spelen in het
verzet. Wanneer hij op een dag samen met Margriet gaat piknikken, verwijdert hij zich een poosje in
de kapel. Wanneer Margriet ziet dat de veldwachter er aan komt, loopt zij tot bij Raymond om hem te
waarschuwen. De veldwachter betrapt hen in een innige omhelzing, maar ziet gelukkig de verstopte
geweren niet. Liesje Meersman is na haar verblijf in de stad terug in het dorp. Ze is een volwassen,
knappe maar ook ietwat vermoeide jonge vrouw geworden. De oude Meersman wil niets meer met
zijn dochter te maken hebben. Liesje zal voortaan werken als dienster in het café van Frieda in het
dorp…
DEEL 6. SEPTEMBER 1943
1943. De nieuwe Duitse commandant heeft duidelijk andere opvattingen over de bezetting dan zijn
voorganger. De bewoners van de Kommandantur voelen zich minder goed onder de bezetter. Zelfs de
pastoor weigert zich naar de bezetter te schikken. Mark komt terug naar huis maar vindt er niet de
situatie die hij had verwacht. Wanneer Madeleine en haar vriend bij Charley hulp zoeken, krijgt Mark
de gelegendheid om wraak te nemen…
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DEEL 7. ZOMER 1944
De geallieerden zijn in Normandië geland. Er vallen opnieuw bommen, maar ditmaal uit Amerikaanse
en Engelse vliegtuigen. Jan is dood en Nand, de zoon van Oscar, zit in Breendonk opgesloten.
Margriet en Els besluiten, ondanks het gevaar van de voortdurende bombardementen, hun geliefde
onderduikers op te zoeken. Dat lukt niet meteen en ze moeten een afspraak maken via Louis, de
communistische leider van een verzetsbeweging uit de stad. Intussen krijgt Charley het bezoek van de
burgemeester en de veldwachter, die hem berichten dat Nand in Breendonk “overleden” is. Charley
moet de akelige boodschap overmaken aan Oscar, die vol zit van verbittering en wraakgevoelens. Bij
de Duitse commandant in het dorp wordt nog steeds stevig gedronken, niet in het minst door Mark en
Liesje…
4.2 PERSONAGES
‘Klein Londen, Klein Berlijn’ vertelt het verhaal van ‘gewone mensen tijdens een ongewone periode’.
Om het verhaal de nodige draagkracht te geven worden verschillende verhaaldraden door elkaar
gebundeld. Op die manier kon Geldhof niet alleen een veelheid aan personages ten tonele voeren,
maar tevens de evolutie van die figuren en hun onderlinge verhoudingen voluit tekenen. Er werd
beroep gedaan op 54 acteurs en een duizendtal figuranten. Volgens Geldhof was dat een bewuste
keuze: ‘Als je iets over de oorlog wil tonen, moet je een uitgebreid scala van gevoelens aanbieden, wat
dus automatisch betekende dat je ook een groot aantal personages invoert. Er zijn dus de nietgeëngageerden – de meesten – de verzetslui, de weerstanders van het laatste uur, de collaborateurs uit
overtuiging of uit opportunisme of uit noodzaak. En zoals in een klein dorp onvermijdelijk is, raakt het
leven van al deze personages mekaar.’ 158
Een belangrijk streefdoel voor de makers van de serie was realisme. Men wou de menselijke relaties
zo realistisch mogelijk weergeven. Om aan dit realisme tegemoet te komen werden de Italianen
gespeeld door Italianen en de Duitsers door Duitse acteurs. Deze laatsten waren verbonden aan de
Toneelvereniging van Sankt Vith. 159 Ook de personages zelf tonen dit realisme. Het gaat om mensen
van vlees en bloed, die elk op hun eigen manier de oorlog proberen door te komen. Regisseur Dré
Poppe geeft duiding bij de keuze van de acteurs en actrices: ‘Ik heb niemand gewild die ten tijde van
de opnames ook in ’t Pleintje 160 zat. Dat zou allesbehalve geloofwaardig zijn. Ik wou mij voor mijn
laatste productie echter wel laten omringen door mensen met wie ik mijn hele leven graag gewerkt
heb: Jo De Meyere, Nolle Versyp, Ingrid De Vos. Maar Jo zat al in ’t Pleintje, Nolle was niet vrij en
Ingrid paste eigenlijk niet zo goed in de cast.’ 161
Niet elk personage wordt uitgebreid behandeld. Er is een keuze gemaakt met als resultaat een
overzicht van 11 karakters. Deze personages zijn representatief omdat ze elk op hun eigen manier de
oorlog hebben beleefd en door de oorlog zijn veranderd. De andere personages vullen deze
‘hoofdpersonages’ eerder aan en worden bijgevolg niet behandeld.
A) CHARLEY ‘DE CANADEES’ SIERENS
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Paul Cammermans speelt Charley Sierens, ook wel de Canadees genoemd. Deze bijnaam kreeg hij
omdat hij enkele jaren in de Nieuwe Wereld heeft doorgebracht. Hij is de ongekroonde koning van de
volkswijk ’t Veld. Ondanks zijn gevorderde leeftijd blijft hij populair bij de vrouwen. Charley is een
echte Uilenspiegelfiguur die de Duitse bezetter zijn streken niet spaart. Hij is sterk anglofiel ingesteld.
Van zijn vroegere welstand als leerlooier blijft alleen nog het prestige over dat hij als kleine
ondernemer genoot. 162

Paul Cammermans als Charley Sierens, de ongekroonde burgemeester van ’t Veld (bron: Het Nieuwsblad, 15.10.1988)

Het personage ‘Charley Sierens’ is gebaseerd op de vader en grootvader van scenarist Rudy Geldhof.
Charley heeft veel gemeenschappelijk met het karakter van Geldhofs vader: een Uilenspiegelfiguur,
leerlooier met eigen zaak, een grote auto, een beetje spelend door het leven, het soort mens dat er in
slaagt niet alleen de anderen, maar ook zichzelf zijn eigen leugentjes wijs te maken. Een man die
eigenlijk niet echt geslaagd is: niet bij de vrouwen, niet helemaal in zaken, niet echt met zijn kinderen,
ook niet als avonturier. Eenvoudige mensen kan hij evenwel gemakkelijk inpalmen met zijn
charme 163 .
Dat Charley niet succesvol is in zaken blijkt reeds voor het uitbreken van de oorlog. Hij heeft slechts
één knecht in dienst en staat achter met zijn afbetalingen. Wanneer België wordt bezet beslist hij dan
ook te stoppen met de leerlooierij, hoewel hij als reden naar voor schuift dat hij niet wil werken
voor/onder de Duitser. Uiteindelijk zal hij bijdraaien, onder invloed van zijn schoondochter Margriet,
die toch een grote impact op hem blijkt te hebben. Zo is er na jaren opnieuw een vrouw die het
huishouden doet en voor eten zorgt. Want ook op dat vlak heeft hij geen succes. Hij is reeds jaren
weduwnaar en houdt er een verhouding op na met Maria, zijn buurvrouw en kuisvrouw. Maar zijn
grote liefde is Madeleine, afkomstig uit een kleinburgerlijke familie, met wie hij ooit op het punt heeft
gestaan te trouwen.
Langzamerhand verliest Charley de controle over zijn beide zoons. Terwijl hij overtuigd anglofiel is
en van een generatie stamt die getekend is door de jaren ’14-’18, nemen zijn zonen beslissingen die
regelrecht indruisen tegen zijn eigen wensen. Dit toont dat Charley gaandeweg, naar gelang de oorlog
vordert, steeds verder verwijderd raakt van zijn zonen. Hij kan niet verstaan dat ze werken voor/onder
de Duitse bezetter, ondanks alles wat hij en zijn vader zelf hebben meegemaakt tijdens de Eerste
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Wereldoorlog. Anderzijds draait hij na verloop van tijd, en onder impuls van Margriet, zelf ook wel bij
en blaast hij de leerlooierij nieuw leven in.
Charley is sterk anglofiel ingesteld, een gevolg van zijn verblijf in Canada. Daardoor wil hij geen
slecht woord horen over de Amerikanen. Hij blijft van bij de aanvang van de bezetting geloven in een
geallieerde eindoverwinning. Vandaar dat hij het zich kan permitteren – althans dat denkt hij zelf –
zich opstandig te gedragen tegen de Duitse soldaten en hun oversten. Dat hij wordt verplicht Duitse
soldaten in te kwartieren, doet hem dan ook veel pijn. Toch zal hij zich nooit aansluiten bij de Witte
Brigade. Hij handelt als een soort Uilenspiegelfiguur en grijpt elke mogelijke kans de soldaten een
poets te bakken. Deze houding is dan ook de reden waarom hij door de echte verzetsstrijders wordt
gewantrouwd. Zij vrezen namelijk dat hij wel eens te ver zou kunnen gaan met zijn apenstreken en
hun plannen zou dwarsbomen. Op het moment dat hij voor de eerste keer wordt geconfronteerd met de
Witte Brigade, staat hij weliswaar versteld, maar hij zal toch zelf ook onderdak bieden aan
werkweigeraars en Joden op de vlucht.
Er is een duidelijke evolutie merkbaar in het karakter van Charley. Aanvankelijk is hij een joviaal
man, die altijd klaar staan zijn medebewoners te helpen. Zo stelt hij zijn kelder open voor iedereen
tijdens de meidagen van ’40 en tijdens de geallieerde bombardementen voor de bevrijding. Hij houdt
van het leven, van lekker eten, van vrouwen maar hij wordt getekend door de oorlogsgebeurtenissen:
zijn oudste zoon Gerard kiest de zijde van de collaborateurs en zijn jongste zoon Mark gaat in
Duitsland werken als arbeidsvrijwilliger. Om de zaken nog erger te maken is Mark verantwoordelijk
voor de dood van Nand en Jantje, twee jonge mannen die Charley beschouwde als zijn eigen zonen.
Tijdens de bevrijding sterft Mark en de eindsequentie is tekenend voor het leed dat de gewone mensen
hebben ondergaan: iedereen viert de bevrijding, maar Charley staat aan het graf van zijn zoon… Hij
ziet er niet langer uit als de levensgenieter, de vreugdevolle, goedlachse man van weleer. De oorlog
heeft van hem een getekend man gemaakt.
Het personage ‘de Canadees’ is mijn inziens een sterk personage. Enerzijds omdat hij klaarstaat voor
elke inwoner van ’t Veld. Ze komen dan ook altijd onmiddellijk naar hem als ze een probleem hebben.
Toch is hij diegene die zijn eigen ‘anglofiele trots’ niet aan de kant kan zetten, met als gevolg dat
zowel Michel Meersman als zijn eigen zoon Mark, op de dool geraken. Anderzijds is die trots ook een
pluspunt omdat hij zich niet laat kennen. Hij blijft van bij de aanvang tot het einde van de oorlog
overtuigd van de geallieerde overwinningskansen en overtuigd anti-Duits. Natuurlijk komt hij ook
nooit in een situatie terecht waardoor hij verplicht wordt een ander standpunt in te nemen, zoals
bijvoorbeeld het geval is bij Michel Meersman. Ook zijn schoondochter Margriet heeft een grote
impact op het personage. Hij begint haar te zien als zijn eigen dochter en luistert naar haar goede raad.
Zelfs wanneer ze aanhoudt met Raymond, blijft hij toch ergens haar kant kiezen, boven zijn eigen
zoon.
B) MARK SIERENS EN MARGRIET COSEYNS
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Mark Sierens (Wim Danckaert) en Margriet (Ilse Uitterlinden): wat begon als een zorgeloze romance, eindigde in haat (bron: De Standaard,
05.10.1988)

Mark is de jongste zoon van Charley en werkzaam als bakkersknecht in ’t Dorp. Hij is een
mislukkeling die de hoop dat zijn vader hem met zijn geld zal installeren moet opgeven. Van zijn
eigen falen geeft hij anderen de schuld. Hij vlucht in de drank en reageert zijn frustraties af op zijn
vrouw Margriet. 164
Op het moment dat hij Margriet leert kennen is hij een gemobiliseerd soldaat. Tijdens de eerste
aflevering komt hij over als een zelfzekere jongeman die weet wat hij wil. Dat hij reeds dan genoeg
heeft van de vetes tussen het Veld en het Dorp is slechts een detail. Hij lijkt in tal van opzichten op
zijn vader, met als gevolg dat het vaak tot conflicten komt tussenbeide. Wanneer Margriet ongewenst
zwanger raakt belooft Charley aan zijn zoon dat hij voor hem zal zorgen op financieel vlak. Margriet
verliest het kind echter en Mark vraagt zich af of hij wel genoeg van haar houdt. Het keerpunt in de
relatie tussen vader en zoon is het moment waarop Charley weigert zijn leerlooierij opnieuw te
openen. Mark trekt dan maar als arbeidsvrijwilliger naar Duitsland om er te werken in een bakkerij.
Het leven in Duitsland doet hem goed, maar na twee jaar heeft hij er toch genoeg van. Hij keert terug
naar ’t Veld en merkt dat er heel wat veranderd is: de leerlooierij bloeit als nooit tevoren, Margriet
heeft iemand anders leren kennen, en van zijn vaders belofte is nooit iets in huis gekomen. Mark zoekt
(en vindt) zijn toevlucht in de drank en verklikt aan Vlaamse Wachters dat Raymond van de Witte
Brigade hulp verleent aan Joden. De razzia die hierop volgt leidt tot het overlijden van Jantje (de broer
van Margriet) en de arrestatie van Nand. Nand zal de folteringen in Breendonk niet overleven. Mark
neemt uiteindelijk zijn intrek bij zijn broer Gerard in ’t Dorp, wat in feite de bevestiging is van wat je
als kijker reeds geruime tijd weet: Mark voelt zich niet thuis in het veld. Hij voelt zich te goed om er te
wonen en kan beter aarden in de dorpskern.
Hoe dien je dit te evalueren? Is Mark de schuldige of ligt de oorzaak bij Charley’s weigering hem
financieel te helpen? In feite zijn beiden juist: had Charley afstand genomen van zijn anti-Duitse
gedrag en de leerlooierij inderdaad opnieuw geopend, dan was Mark er blijven werken en konden de
plooien met Margriet gladgestreken worden. Hoewel Mark de zwangerschap van Margriet en hun
huwelijk reeds van bij het begin niet zag zitten. Vandaar dat je als kijker de bedenking kunt maken of
het niet eerder zijn karakter is dat hem op het slechte pad heeft gebracht en niet de trots van zijn
vader?
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Margriet is de schoondochter van Charley. De relatie met haar overspelige man wordt al vlug slechter
en wanneer hij naar Duitsland gaat werken betekent dat het einde van hun huwelijk. Tussen Margriet
en de verzetsstrijder Raymond groeit een verhouding. Door de omstandigheden gedwongen neemt
Margriet het heft in eigen handen. De onderdanige jonge vrouw trekt eigenhandig de leerlooierij weer
op gang. 165
Net als Charley elementen bevat van de vader en grootvader van Geldhof, is ook Margriet
autobiografisch getint. Geldhofs moeder heeft model gestaan voor Margriet, een vrouw die haar
mannetje kan staan, niet gauw uit haar lood te slaan, ook niet als luttele uren na het huwelijk haar
echtgenoot wordt gemobiliseerd. 166 Ook zij was ooit werkzaam in een leerlooierij en moest als vrouw
in zo’n mannenwereldje van zich afbijten om in de benarde oorlogstijden overeind te blijven. 167
Margriet is niet geboren in ’t Veld of in ’t Dorp, maar in een naburig dorp, waar ze samen met haar
broers Jan en Antoine inwoont bij haar tante en nonkel. Haar beide ouders zijn overleden. Op het
moment dat ze Mark leert kennen is ze een jong, onschuldig meisje met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Ze worden verliefd maar aan het prille geluk komt al snel een einde
wanneer Margriet zwanger wordt. Ze zijn verplicht te trouwen, maar de dag na hun huwelijk breekt de
oorlog uit en Mark dient zijn eenheid te vervoegen. Voor Margriet zijn het slopende weken, met als
gevolg dat ze haar kind verliest en later ook haar man, wanneer hij gaat werken in Duitsland.
Gaandeweg komt ze het verdriet te boven en groeit ze uit tot een zelfzekere jonge vrouw die van
aanpakken weet. Ze wordt sterker door de bezetting: alle last komt op haar schouders terecht. Ze moet
voor het eten zorgen, ze is verantwoordelijk voor haar broers, … Het is dan ook zij die Charley als het
ware ‘verplicht’ de leerlooierij opnieuw open te stellen, zodanig dat er weer geld binnenkomt om eten
te kunnen kopen. De volwassenheid uit zich ook in haar relatie met Raymond: het is niet langer speels
en jeugdig zoals bij Mark, de genegenheid gaat dieper.
Margriet wordt vertolkt door Ilse Uitterlinden, die het volgende wist te vertellen over haar personage:
‘Margriet is gewoon iemand die als een jonge, onmondige vrouw, recht uit de meisjesschool de serie
binnenstapt en dan getorpedeerd wordt in een situatie waarbinnen ze stilletjes aan moet leren ageren en
mondig leert worden. Zij maakt een evolutie door van een schuchter meisje tot een vrouw die het roer
in handen neemt. In het personage van Margriet herkende ik de onmondigheid zeer sterk. Ik vond
Margriet een personage dat tot een bepaald punt niemand pijn wil doen, heel vaak incasseert en dan
zegt: nu is het genoeg!’ 168
Is Margriet een stereotiepe voorstelling van ‘de vrouw tijdens de oorlog’? Historicus Jan Neckers
benadrukte dat veel van het oorlogsleed op de schouders van de vrouw terechtkwam. Er waren de
rantsoeneringsproblemen, de lange wachtrijen bij de bakker en slager, de problemen in de keuken,
ontevreden gezichten omdat ‘het weer eens van dat hard brood is om te eten’, enzovoort 169 . Margriet
komt naar voor als moederfiguur voor haar broers Jan en Antoine, als echtgenote van Mark, als
geliefde van Raymond, als individu, als een vrouw die na verloop van tijd – naar gelang de
oorlogsjaren vorderen – opkomt voor zichzelf. Dat de vrouw – net als de jongeren – over het algemeen
slechts zijdelings in verband staat met de militaire aspecten van de oorlog, en bijgevolg weinig tot
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geen impact heeft op het oorlogsgebeuren, neemt niet weg dat ze een belangrijke taak diende te
vervullen. Ook in de serie is Margriet een belangrijk figuur op dat vlak: ze houdt het hele huishouden
van Charley draaiende en gaat daarnaast nog extra geld verdienen als naaister. Margriet representeert
de meerderheid van de vrouwelijke bevolking: zorgen dat er eten op tafel komt, zorgen voor de
kinderen, voor het huishouden, eventueel een bijkomend inkomen vinden. ‘De vrouw in de oorlog’ is
een thematiek die niet veel aan bod komt in wetenschappelijke literatuur over de oorlogsjaren. Doch,
doordat Margriet een belangrijk personage is in het feuilleton, door de rol die haar wordt toegekend
door Geldhof, wordt deze thematiek in een ander daglicht geplaatst. Uiteraard brengt Geldhof via het
personage Margriet hulde aan zijn eigen moeder. Een positieve schets kon aldus niet ontbreken.
C) GERARD SIERENS
Gerard is een man die met een oudere vrouw is getrouwd voor haar geld. Ze collaboreert en hij is,
onder de druk van de omstandigheden, gedwongen alles wat omgaat in ‘zijn’ huis te ondergaan.
Gehecht aan materiële zaken, is hij bereid alles te ondergaan wat er in het huis gebeurd. De
verhouding met zijn Engelsgezinde vader lijdt daaronder, maar men moet nu eenmaal partij kiezen.
Tot een verzoening met hem komt het niet, maar Gerard stelt toch een verzoenend gebaar. Hij is
veroordeeld door mijn huwelijk, een echte zwakkeling.

Hans Royaards als Gerard, de oudste zoon van Charley en getrouwd met een rijke weduwe (bron: Dag Allemaal, 16.10.1988)

“Hij is veroordeeld door zijn huwelijk”: Gerard is getrouwd met Hilda, een flamingante in hart en
nieren. De Ortskommandantur wordt gevestigd in ‘haar’ ambtswoning en dat laat ze zonder problemen
gebeuren. Gerard kan enkel ja knikken en akkoord gaan; hij heeft zijn intrek genomen bij haar en heeft
in feite niets te zeggen in ‘haar’ huis. Daarnaast is er ook de zoon van Hilda, die Gerard weliswaar
beschouwd als zijn vader, maar waarop Gerard geen enkele grip heeft, wat hij trouwens ook niet
probeert.
Toch kan Gerard niet als een echte collaborateur beschouwd worden. Akkoord, hij laat de Duitsers toe
in zijn huis, werkt met Hilda onder en zelfs voor de Duitsers, maar hij doet het niet met volle
overtuiging. Politiek interesseert hem niet, enkel zakendoen en geld zijn belangrijk. Theoretisch gezien
kan je hem definiëren als zijnde een economisch collaborateur, en dat klopt, maar van enige
ideologische overweging is bij hem helemaal geen sprake.
Toch beseft hij zelf dat hij de afgelopen vier jaar de verkeerde keuzes heeft gemaakt. Samen met Jozef
van de Witte Brigade vernietigt hij dan ook alle Duitse vlaggen en vervangt ze door Belgische, aan de
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vooravond van de bevrijding. Samen met Hilda steelt hij belangrijke documenten uit het bureau van de
commandant, in een poging hun zwarte handen wit te wassen. Uiteindelijk vlucht hij samen met de
zakenman Delcourt weg uit het Dorp. Hij ontsnapt op die manier aan de repressie.
De verhouding met zijn vader is verzuurd door zijn huwelijk met Hilda. Toch zijn ze allebei
zakenmannen in hart en nieren. Het zijn geen ‘sjoemelaars’, maar rechtschapen mannen. Maar terwijl
Charley de keuze maakt niet onder de Duitse bezetter te werken maakt Gerard een andere keuze, onder
invloed van zijn echtgenote. In dat opzicht is het een zwak karakter, omdat hij niet opkomt voor zijn
eigen mening. Anderzijds kan je je de vraag stellen of hij zonder Hilda niet juist hetzelfde zou hebben
gedaan? Aangezien politiek hem niet interesseert en zakendoen het enige is dat hij belangrijk vindt,
maakt het niet uit welk politiek-ideologisch systeem aan de macht is. Hilda kan op die manier zelfs als
een soort katalysator werken, want ze willen beiden hetzelfde (geld verdienen) maar met een
verschillende motivatie (bij Hilda is het ideologie en bij Gerard is het louter om het zakendoen te
doen).
D) HILDA EN EDWIN

Edwin (Erik Burke) en zijn moeder Hilda (Hilde Uitterlinden): flaminganten in hart en nieren (bron: Zondagsblad, 16.10.1988)

De grootste tegenstelling in de serie is deze tussen Hilda en Charley. Waar de Canadees gekant is
tegen alles wat Duits en ‘dorps’ is, keert Hilda zich tegen het ‘volkse veld’ en alles wat er mee gepaard
gaat. Hilda is een vrouw uit de hoge middenstandsklasse en staat aan het hoofd van een naaiatelier. Ze
is geïnteresseerd in cultuur en speelt cello. Ze voelt zich op haar gemak bij de Duitsers en dan vooral
bij de eveneens muzikaal onderlegde eerste Duitse commandant. Hilda collaboreert en steunt de inzet
voor het Oostfront. Ze weet wat ze wil en zal het ook bekomen op een erg handige manier. Doordat ze
zichzelf kan witwassen ontsnapt ze aan de repressie.
Actrice Hilde Uitterlinden – die als SP-kandidate op de Antwerpse verkiezingslijst (in 1988) de wereld
vanuit een heel andere hoek bekijkt dan haar personage op het televisiescherm –had het duidelijk
moeilijk zich in te leven in de pro-Duitse gevoelens: ‘Het was verschrikkelijk. Dat ik dingen moest
uitkramen als “onze leider” en Cyriel Verschaeve 170 moest verdedigen; afschuwelijk gewoon! De rol
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die ik vertolk, is een typisch voorbeeld van de kleinburgerlijke vrouw boordevol frustraties. We
hebben er wel over gewaakt om er geen karikatuur van te maken. Eigenlijk is het een in-triest
vrouwmens; ik heb er zowaar nog medelijden mee.’ 171
Hilda verpersoonlijkt het tegengestelde van Charley. Samen met de Canadees is zij het centrale
personage. Hilda leidt in het dorp een naaibedrijf dat reeds voor de oorlog goed draait. Door de
inkwartiering van de Duitse commandanten en de productie voor de Duitse oorlogsvoering, bereikt de
productie een nooit eerder gekend hoogtepunt. Hilda staat symbool voor orde en tucht. Terwijl
Charley staat voor de vrijheid, met als logische gevolg dat hij is gekant tegen bezetting, of het nu om
een Duitse overheerser gaat of een andere. Hilda collaboreert om twee redenen: a) door de productie
voor de Duitse oorlogsmachine gaat het haar economisch voor de wind en b) door te produceren voor
de Duitse oorlogsindustrie helpt ze mee aan de Duitse eindoverwinning en ziet ze de inrichting van
een gelijkberechtigde Vlaamse staat verwezenlijkt worden. Er speelt bijgevolg een economische
overweging en anderzijds een ideologische motivatie. 172 Het is dan ook om dat laatste punt dat zij en
haar echtgenoot Gerard botsen: voor hem hoeven die ideologische overwegingen niet. Enkel geld
verdienen speelt een rol. Uiteraard “vergeet” hij hier dat hij op die manier evengoed als een
collaborateur kan beschouwd worden.
Edwin is de zoon van Hilda en de stiefzoon van Gerard. Net als zijn moeder is hij overtuigd
flamingant en katholiek. Dat geloof is een element dat slechts één andere keer aan bod komt, meer
bepaald wanneer Edwin naar Frankrijk vertrekt en ze hem een kruisje maakt op zijn voorhoofd. Verder
is het een element dat niet nader wordt vermeld. Enkel in het begin, tijdens de Vlaamse Kermis, zegt
de pastoor in een gesprek met Charley dat ‘die van het veld nooit naar mijn kerk komen’. Enkel Edwin
komt in de serie naar voor als een overtuigd katholiek. Hij is lid van het Verdinaso, maar later zal hij
samen met het Vlaams Legioen naar het Oostfront trekken. Hiervoor kunnen bijgevolg twee
motivaties naar voor geschoven worden: Edwins katholieke geloofsovertuiging die hem aanzet te
vechten tegen het ‘goddeloze communisme’ en zijn ideologische Vlaamsgezindheid die hem doet
geloven dat een Duitse overwinning heel wat voordelen zal opleveren voor Vlaanderen.
Wanneer Edwin op verlof is, twijfelt hij aan het nut van het Vlaams Legioen. De beloftes worden niet
ingelost. Zijn moeder overtuigt hem voor zijn (en haar!) idealen te blijven vechten. Ze wuift Edwins
ontevredenheid over de manier waarop hij en zijn mede legionairs behandeld worden weg. Over deze
houding heeft Geldhof in een interview hetzelfde gezegd: ‘Ik heb over dit alles met veel mensen
gesproken tijdens mijn voorbereidend studiewerk. Ook met mensen die fout zijn geweest. Mensen als
Hilda, wier zoon uit idealisme naar het Oostfront gaat en die de gruwelverhalen van haar
teruggekeerde zoon niet eens wil geloven. Naïeve Vlamingen die zich door de Duitsers laten
misleiden. Ik heb prachtige, ontroerende verhalen beluisterd. En dan kom je aan de voordeur en dan
hoor je die Vlaamse mensen, na al die pijnlijke ontroering, plotseling zeggen: weet u wat eigenlijk de
grootste misdaad van Hitler is geweest? Dat hij de oorlog verloren heeft! Zij hebben er dus niks van
begrepen. Ik ben daar ontzettend triest van geworden. In die zin is Hilda een beetje mijn hoofdfiguur,
als symbool voor sommige Vlamingen. Zouden zij nu eindelijk eens gaan nadenken?’ 173
Ook Hilda zegt tegen de tweede commandant dat hij één fout heeft gemaakt, namelijk dat de Duitsers
de oorlog hebben verloren. Hilda weet dat ze niet gestraft zal worden. Ze is onbevreesd en weet dat
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haar witwaspraktijk, door de “hulp” aan het verzet, zal beloond worden. Ze zal ongeschonden de
repressie doorkomen. 174
E) ANTOINE COSEYNS
Antoine is de broer van Margriet. De hele reeks door is hij eerder een nevenpersonage, maar toch bezit
hij enkele kenmerken die interessant zijn om te vermelden. Antoine staat niet symbool voor alle
jongeren in oorlogstijd. Hij sluit zich aan bij het verzet en wordt een betrouwbare bron voor Raymond.
Antoine treedt toe tot het verzet omdat hij niets anders om handen heeft. Hij is nog jong, ongeveer 17
jaar, en na zijn oproep als werfreserve keert hij terug naar het veld. Hij neemt er zijn intrek bij de
Canadees, maar vindt al snel dat hij meer met zijn tijd wil aanvangen. Wanneer hij Raymond ontmoet
groeit er tussenbeiden al snel een zekere vertrouwensband. Geen vriendschap, maar wel een band die
nodig is om toe te treden tot het verzet.
Toch is Antoine geen heldhaftige jongen die uit puur idealisme in de Witte Brigade stapt. Hij voelt
bewondering voor Raymond en is er van overtuigd dat hij kan bijdragen tot de bestrijding van de
Duitse bezetter. Hoe klein die bijdrage ook mag zijn, vanaf het eerste contact met ‘het verzet’, is hij
een plichtsbewust verzetsman.
Er is dan ook een groot verschil tussen de Antoine die naar Frankrijk trekt met de werfreserve en de
Antoine die enige tijd later toetreedt tot het verzet. De eerste Antoine is nuchter, maar onbezonnen.
Net als de andere jongens van het veld is de tocht naar Frankrijk een groot avontuur, waarvan niemand
het verloop en de afloop kent. Antoine als verzetsstrijder lijkt mij meer bewust van de gevaren en meer
volwassen.
F) RAYMOND
De eenzaat Raymond (Jan Decleir) heeft zijn vrouw verloren en zijn huis zien afbranden tijdens de
meidagen van ’40. Samen met zijn dochter Els (Els Dottermans) neemt hij zijn intrek bij Juffr.
Spanoghe (Dora Van der Groen), een dame op leeftijd die aan de rand van het veld woont. Het
personage Raymond is vroeg in het verhaal aanwezig, maar bijna onopgemerkt. Langzamerhand
‘infiltreert’ hij in het veld en maakt hij kennis met een aantal belangrijke personages. In feite neemt hij
in stilte zijn nieuwe omgeving op, waardoor hij al snel doorheeft wie wel en wie niet te vertrouwen is.
Op die manier bouwt hij aan een ketting van kennissen, die nog goed van passen zullen komen in de
loop van de bezetting. Uiteindelijk zal hij een belangrijke rol gaan spelen. Jan Decleir heeft nooit
geweten wat hij aan het opnemen was. Na het zien van de samenhang kon hij niet geloven dat het zo
goed was geworden 175 .
Een eerste contact dat hij sluit is met Antoine, de broer van Margriet. Samen met hem wordt hij
opgedragen de lijken van de gesneuvelde soldaten op te ruimen. Reeds dan, dus onmiddellijk na de
Belgische capitulatie (eind mei 1940), stelt hij een eerste verzetsdaad: a) hij stopt de wapens van de
gesneuvelde soldaten onder het zand en b) hij zorgt ervoor dat Vlaamse en Waalse krijgsgevangenen
worden vrijgelaten, door een eenvoudige korporaal aan te spreken met Herr Hauptmann.
Na Antoine komt hij in contact met Jozef, de onderhoudsman van Hilda’s naaiatelier en een muzikaal
aangelegd man. Samen met Jozef en Antoine biedt Raymond hulp aan een verzetsbeweging uit Gent.
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Het gaat voornamelijk om het verhandelen van wapens, het opblazen van een Duitse munitiewagon,
opsporen van belangrijke informatie, tekenen van plattegronden van het vliegveld en het vernietigen
van namenlijsten van de Werbestelle. 176
De voornaamste vraag is of hij uit vaderlandsliefde bij de weerstand is gekomen, dan wel uit een
gevoelen van wraak omdat zijn vrouw en bezittingen zijn weggenomen. Hij is een fundamenteel
rechtschapen man, die tegen de Duitsers is omdat hij geen onrechtvaardigheid kan verdragen, maar die
evengoed tekeer gaat tegen de weerstanders van het laatste uur die bij de bevrijding grote brokken
maken en zich als beesten gedragen. 177
Naast Raymond als de verzetsstrijder is hij de vader van Els en houdt hij zich bezig met schilderen. De
relatie met zijn dochter wordt bemoeilijkt wanneer hij en Margriet een verhouding aangaan. Toch sluit
ze Margriet in haar armen, vooral omdat ze zelf het geluk vindt bij Antoine, de broer van Margriet. In
feite doorgaat Els een parallelle evolutie als Margriet. Ze komt terecht in ‘t Veld als een jong meisje
dat haar moeder heeft verloren, maar gaandeweg, door de oorlogsontwikkelingen, wordt ze een
zelfbewuste jonge vrouw. Zowel haar vader als haar geliefde zijn bij het verzet en dat brengt voor haar
de nodige spanning en ongerustheid met zich mee.
G) OSCAR VAN DE VOORDE
Oscar (Dries Wieme) is in feite een nevenpersonage. Hij is de uitbater van Café De Poezenhoek in het
veld en weduwnaar met drie kinderen, Nand, Cyriel en Liliane. Hij staat symbool voor de meerderheid
van de bevolking en ondergaat zijn lot. Hij houdt zich bezig met de zwarte markt en haalt vooral winst
uit deze benarde levenssituatie. Ook toont hij dat de bevolking in tijden van bezetting vooral op
zichzelf is aangewezen en vaak vindingrijk uit de hoek kan komen. Wanneer tijdens een slachtpartij de
Duitsers een controle houden, doet Oscar alsof zijn dochter tuberculose heeft. Met haar in bed, ligt het
dode en half opengesneden varken.
Als hij zich tijdens de bezetting op de achtergrond houdt, treedt hij toch hardhandig op tijdens de
bevrijding. Niet uit ideologische overwegingen of uit vaderlandsliefde, maar uit wraak omdat zijn
zoon is gestorven in Breendonk. Niet alleen de schuldige moet boeten, maar alle vermeende
collaborateurs én hun familieleden, die vaak helemaal niets met het gedoe te maken hadden. Hier toont
Geldhof als het ware de zinloosheid van de repressie en vooral het onrecht dat er op dat moment heeft
plaatsgevonden. Oscar schuift de schuld voor de dood van zijn zoon in de schoenen van Mark, omdat
hij heeft geklikt. Als hij dan iemand had willen straffen, dan was het Mark geweest. Maar hij treedt op
als de “redder van het volk”, hoewel hij zich tijdens de oorlog altijd afzijdig heeft gehouden. Zelfs de
ouders van Michel Meersman moeten het bekopen. Hoewel zij zich nooit achter hun zoon hebben
geschaard en vooral vader Meersman heeft zich altijd anti-Duits opgesteld. Hij heeft zijn zoon nooit
vergeven de kant van de bezetter gekozen te hebben. En toch worden ook zij het slachtoffer van
Oscars woede en wraak.
H) MICHEL MEERSMAN
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Michel (Ludo Busschoots) in overleg met de veldwachter: gevangenis of werken voor de Duitsers? (bron: Willy Van Poucke, ‘Klein Londen,
Klein Berlijn’, p. 175)

Michel Meersman was wat mij betreft het meest volledig uitgediepte karakter. De evolutie die hij
doormaakt, de tegenkanting die hij krijgt van zijn voormalige vrienden en zijn vader, de angst die hij
in zich heeft en vooral de naïviteit die hij bezit, maken hem tot een erg interessant personage. Het
personage is gebaseerd op een man die bij Geldhofs vader heeft gewerkt in de leerlooierij: een beetje
gesloten, werkloos geworden en dan Vlaamse Wacht om zijn gezin te onderhouden. 178
Michel is de oudste zoon van een arm werkmansgezin, woonachtig in het veld. Zijn vader kan op
hetzelfde niveau geplaatst worden als Charley wat zijn anti-Duitsgezindheid betreft. Beiden hebben de
Eerste Wereldoorlog meegemaakt en zijn gekant tegen alles wat oorlog met zich meebrengt. Toch zijn
er verschillen: terwijl Charley zich zichtbaar kant tegen de bezetter, spreek vader Meersman zich nooit
publiekelijk uit over zijn anti-Duitsgezindheid, die mening blijft binnenshuis. Hij is ook nooit te zien
in Café De Poezenhoek. Slechts één keer begeeft hij zich naar Café Den Hert in het dorp, ware het om
er zijn dochter uit de armen van de Italiaanse soldaten te halen.
De problemen beginnen op het moment dat Michel, als enige kostwinner in het gezin, wordt ontslaan
door de Canadees. Vanaf dan is Michel werkloos en met het weinige voedsel dat ze zelf kweken in
hun moestuintje komen ze nooit rond om vijf mensen te voeden. Wanneer Michel samen met Nand op
strooptocht gaat, wordt Michel echter gesnapt. De veldwachter stelt hem voor de keuze: naar de
gevangenis of werken voor de Duitsers. Michel weet goed genoeg dat zijn vader hem zal haten indien
hij kiest voor de laatste optie. Maar hij beseft des te meer dat er geld op tafel moet komen, omdat de
gevolgen van voedseltekort nog minder rooskleurig zullen zijn.
Deze gedwongen keuze leidt ertoe dat hij door de inwoners van het veld wordt verstoten. Dit uit zich
voornamelijk in verbale pesterijen. Eerst is hij stokchampetter, maar na verloop van tijd wordt hij lid
van de Vlaamse Wacht. Hij gaat niet langer naar Café De Poezenhoek, maar verhuist naar Café Den
Hert. Hij is er beter op zijn plaats, maar hij is er niet helemaal gerust in. Hij weet dat hij deze keuze
heeft gemaakt, maar het feit dat hij zich heeft opgewerkt tot Vlaamse Wachter was in feite niet nodig.
Hij verdiende een inkomen als stokchampetter en daar had hij kunnen mee overleven. Maar het hogere
loon en de prestige leiden ertoe dat hij toch de stap zet naar militaire collaboratie.
Dat hij zich bewust is van de zwaarte van zijn keuze, uit zich in het moment waarop hij naar Gerard
stapt en hem waarschuwt voor een nakende razzia bij Charley thuis. Op dit moment wordt de
178
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sympathie met het personage opnieuw groter. Toch begrijp je waarom hij deze keuze heeft gemaakt:
da gevolgen waren ofwel een gevangenisstraf, en wie weet hoe dat zou geëindigd zijn, ofwel geen
inkomen en dus geen eten, en ook dit kon eender waar geëindigd zijn. Net voor de bevrijding kan
Michel vluchten, waardoor ook hij aan de repressie ontsnapt. Zijn ouders gaat het minder goed, zoals
reeds is aangetoond.
De manier waarop dit personage in beeld is gebracht en dan vooral de interne conflicten waarmee hij
te maken krijgt, maken van Michel Meersman een sterk onderdeel van de serie. Hij toont op welke
manier elke beslissing die je neemt, elke keuze die je maakt, nare gevolgen kan hebben. Michel wist
welke gevolgen zijn taak als stokchampetter zouden meebrengen, zowel voor zichzelf, als voor zijn
ouders en zijn relatie met zijn ouders en de inwoners van het veld. Toch plaatst hij zijn familie op de
eerste plaats, iets wat zijn vader niet wil/kan begrijpen. Hij is en blijft verblind door zijn trots en zijn
anti-Duitse houding.

I) LIESJE MEERSMAN

Liesje Meersman (Christel Domen) in haar eigen Derde Rijk (bron: Panorama, 25.10.1988)

Liesje is de enige dochter van het gezin Meersman. Liesje wordt eerst voorgesteld als een vijftienjarig
meisje met vlechten en duidelijk met de neigingen van een echte ‘jongenszot’. Daarna evolueert ze erg
snel. Ze houdt aan met de Duitse en Italiaanse soldaten. Ze raakt zwanger van de Italiaanse soldaat
Pietro maar laat het kind weghalen. Na de abortus raakt ze verbitterd en wil ze hogerop: gewone
soldaten doen haar niets meer, ze is enkel nog geïnteresseerd in de Duitse commandant. Ze zet zich af
tegen haar vader en ze belandt, net als Michel, in de collaboratie. Omdat de thuissituatie niet meer te
houden is, neemt ze haar intrek bij Hilda. Op die manier kan ze zich te allen tijde in de armen van de
commandant werpen. Naar het einde toe is Liesje een verloederde jonge vrouw, die niks anders meer
doet dan drinken, roken en pillen slikken.
Liesje is niet zomaar een giechelwicht dat van de ene zijn armen in die van een ander rolt, maar er is
een reden voor die verbitterde en zelfvernietigende houding. Haar personage neemt eerst een eerder
ondergeschikte plaats in, maar gaandeweg groeit ze uit tot een vrij belangrijk karakter, een erg
dramatisch karakter. Vooral de laatste scène waarin Liesje is te zien scoort hoog wat het dramatisch
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gehalte betreft: Liesje komt met afgeknipte haren langzaam naar beneden, de woedende
septemberweerstanders tegemoet, hysterisch lachend. Uiteindelijk komt ze ook in de handen van ‘la
fausse résistance’ terecht en zal ze boeten voor haar ‘foute keuze’.
In tegenstelling tot Gerard en Michel, is ze bereid te boeten voor haar gedrag. Ze probeert zichzelf en
haar daden niet goed te praten en lijkt te beseffen dat ze zich op dun ijs heeft begeven. Ook de relatie
met haar ouders is volledig verziekt. Het keerpunt in die relatie is de abortus, waar haar ouders niets
van afweten, maar waardoor Liesje compleet veranderd. Vanaf dan is ze niet langer het zorgeloze
meisje, maar wordt ze een verbitterde jonge vrouw die als het ware een zondebok zoekt voor haar
problemen. Toch keert ze zich niet tegen haar ouders; het is haar vader die niet langer wil dat ze nog
onder zijn dak woont. Vandaar dat ze verhuist naar het dorp, wat de breuk nog groter maakt en de
wonden nog dieper. Psychologisch is ze er volledig onderdoor gegaan en het enige dat haar nog kan
rechthouden is drank en de ‘affectie’ van de commandant.
Toch is Liesje Meersman een moeilijk te evalueren personage. Terwijl je van de Canadees en vader
Meersman duidelijk kunt stellen dat ze anti-Duits en vooral anti-oorlog zijn, van Michel Meersman dat
hij zijn keuze heeft gemaakt om zijn familie uit de honger te houden, van Raymond dat hij in het
verzet gaat omdat hij tegen onrechtvaardigheid is, kan je van Liesje niet duidelijk zeggen waarom ze
de richting van de collaboratie uitgaat. Daarenboven kan je ook niet zeggen aan welke vorm van
collaboratie ze zich schuldig maakt. Mijn inziens kiest ze de kant van de Duitsers om tegen haar
ouders in te gaan. Ze rebelleert en doet alles dat haar ouders afkeuren: met de jongens van het veld
aanpappen, daarna met de Duitse en Italiaanse soldaten. Tot zover is het allemaal onschuldig,
opstandig gedrag. Maar dan laat ze haar kind weghalen en gaat ze nog een stap verder, tot het niet
langer onschuldig is.
4.3 TEGENSTELLINGEN
Een van de voornaamste kritieken was dat Geldhof te veel gewerkt heeft met stereotiepen en
karikaturen. Hoewel ik het niet volledig eens ben met die kritiek, wordt er toch gebruik gemaakt van
tegenstellingen, die vaak het gevolg zijn van stereotiepering. Eigen aan fictie en film is dat alles op de
schouders terecht komt van enkele families, alles wordt verpersoonlijkt. Hierdoor wordt alles
vereenvoudigd en verstaanbaarder voor de kijker. Via stereotiepen en in de verf gezette
tegenstellingen wordt de herkenbaarheid in de hand gewerkt. Ook hier is verpersoonlijking en staan de
personages representatief voor de gehele groep waarin zij slechts één schakel zijn. Bijvoorbeeld:
verzetsman Raymond zou symbool kunnen staan voor de volledige Witte Brigade, hoewel je dan geen
respect toont voor de uiteenlopende motivaties: terwijl Raymond uit anti-Duitse gevoelens in het
verzet stap, zijn er tal van andere motivaties, zoals jeugdig idealisme, patriottisme, enzovoort.
Om een beeld te geven van de geschetste karikaturen, worden de belangrijkste tegenstellingen op een
rijtje geplaatst. Het gaat om de geografische tegenstelling tussen de inwoners en de gewoonten van ’t
Veld en deze van ’t Dorp, respectievelijk ‘Klein Londen’ en ‘Klein Berlijn’. De tweede tegenstelling
hangt met de eerste samen, namelijk deze tussen wit en zwart. Wit kan gelijkgeschakeld worden met
‘Klein Londen’, terwijl zwart en ‘Klein Berlijn’ vereenzelvigd kunnen worden. Toch zal blijken dat de
zwart-wit tegenstelling niet volledig opgaat, er zijn tal van grijze zones te bespeuren. Hiermee
samenhangend wordt ook de tegenstelling tussen Hilda en Charley uitgediept. Terwijl Charley de
ongekroonde burgemeester is van ’t Veld, is Hilda de harde zakenvrouw uit ’t Dorp. Geldhof werkt
met tegenstellingen die voor meer staan dan alleen maar figuren, die werelden tegen elkaar uitspelen,
vandaar dat de kritiek op eventuele stereotipering niet volledig gegrond is.
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De serie speelt zich af in een niet nader genoemd Vlaams dorp. Hoewel uit tal van artikels blijkt dat
heel wat elementen autobiografisch zijn, zoals ook de plaats van het gebeuren. Scenarioschrijver
Geldhof heeft in tal van interviews zelf de dorpen Knesselare, Maldegem en Ursel vermeldt.
Knesselare zou dan symbool staan als verzetshaard, Klein Londen, terwijl Maldegem en Ursel eerder
zwartgezind waren, Klein Berlijn 179 . Toch is het volgende citaat van Geldhof van groter belang: ‘Elk
dorp had een klein Londen, een klein Berlijn’ 180 . Deze visie zal in het vervolg van deze analyse dan
ook gevolgd worden. De vereenzelviging met eender welk Vlaams dorp of stad zal achterwege blijven.
Vandaar de eerder vage benamingen ’t Veld en ’t Dorp.
Een andere opmerking heeft opnieuw betrekking tot de benaming ‘Klein Londen’ en ‘Klein Berlijn’.
In een interview in Het Volk wordt het volgende geschreven: ‘De streek waar Geldhof als kind
woonde diende als voorbeeld: het anglofiele en toen Klein Londen genoemde Knesselare en het
Duitsgezinde Ursel en Maldegem, dat toen in de volksmond Klein Berlijn heette’ 181 . Uit overleg met
Heemkundig vrijwilliger Roger Moelaert, die reeds heel wat bijdragen heeft geleverd over Knesselare
tijdens de Tweede Wereldoorlog, is gebleken dat die benamingen helemaal niet uit de oorlogstijd
stammen, maar pas na de oorlog in werking zijn getreden. Wel wees hij er op dat Knesselare meer
bevrijdingsgezind was en Ursel eerder Duitsgezind 182 . Zo zou Van Severen, leider van Verdinaso, een
behoorlijk aantal volgelingen gehad hebben in Ursel 183 . Dit feit kan dan ook Edwins lidmaatschap van
Verdinaso verklaren. Hoe dan ook, de tegenstelling tussen Ursel, Maldegem en Knesselare is in het
vervolg van dit onderzoek niet aan de orde.
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‘Klein Londen’ (’t Veld) en ‘Klein Berlijn’ (’t Dorp). (bron: Persoonlijk archief Randy Geldhof: BRT-Persvoorstelling 25.10.1988)

In feite kan de tegenstelling tussen ’t Veld en ’t Dorp teruggebracht worden tot de tegenstelling tussen
stad en platteland. De dorpskern is bewoond door de burgerij, die de neiging heeft dichter aan te
leunen bij de Duitsers, terwijl het volkse ‘veld’ in het verzet zit 184 . Deze tegenstelling mag nochtans
niet te ver doorgetrokken worden. Niet elke inwoner van ’t Dorp is Duitsgezind, net als niet elke
inwoner van ’t Veld zich geroepen voelt toe te treden tot het verzet. Indien dit toch het geval zou zijn,
dan moet blijven gewezen worden op de verschillende (individuele) motivaties, drijfveren en
overtuigingen binnen ’t Veld om voor het verzet te kiezen en binnen ’t Dorp om te opteren voor
collaboratie.
Hoe uit deze tegenstelling tussen ’t Dorp en ’t Veld zich in de serie? Alles begint met de organisatie
van een Vlaamse Kermis in 1940 ten voordele van de gemobiliseerde Vlaamse soldaten. Het hele
gebeuren werd opgezet door Charley, volksman en leider van ’t Veld. Er wordt reeds heel wat
informatie overgebracht naar de kijker. Vooreerst de vermelding ‘ze zullen nogal ogen opzetten, de
dikke nekken van ’t Dorp’, en verder ‘De pastoor en de grote mijnheren van ’t dorp doen in de
parochiezaal ook iets voor de gemobiliseerden. Een revue. En tamtam dat ze daar over maken. Maar
wij hebben hier onze eigen Vlaamse kermis voor onze jongens’. Ook het ideologisch verschil tussen
de beide gebieden komt tijdens de kermis aan bod. Het komt tot een botsing tussen de jongeren van ’t
Veld en de jongeren van ’t Dorp, ook wel de Dinaso’s genoemd.
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Ook de visie van ’t Dorp ten aanzien van de inwoners van ’t Veld komt reeds sterk tot uiting in het
eerste deel van de serie. Zo omschrijft Hilda, de schoondochter van Charley, woonachtig in ’t Dorp,
en moeder van één van de Dinaso’s, de inwoners van ‘t Veld als ‘vechters en stropers en leeglopers’.
Kortom, beide zijden van het dorp worden in het eerste deel voorgesteld als onverzoenbaar, zowel wat
houding, werkgelegenheid als ideologie betreft. Tijdens het verdere verloop zal echter duidelijk
worden dat alles veel gecompliceerder en genuanceerd is dan op het eerste zicht merkbaar is.
Een volgend onderscheid komt ook naar boven bij wat de werkgelegenheid betreft. Charley leidt een
leerlooierij in ’t Veld maar de zaken draaien niet zoals zou moeten. Charley staat achter met betalingen
en op de duur is hij zelfs verplicht zijn enige resterende werknemer, Michel, te ontslaan. Dat de
leerlooierij na verloop van tijd wordt gesloten heeft uiteraard ook te maken met de weigering van
Charley om onder de Duitsers te werken. Want ‘werken onder de Duitser is werken voor de Duitser’.
Uiteindelijk wordt de leerlooierij opnieuw geopend en zal ze bloeien als nooit voordien.
Daartegenover staat het naaiatelier van Hilda in ’t Dorp, dat voor bepaalde stoffen uiteraard is
aangewezen op de leerlooierij van Charley. Het naaiatelier kende reeds voor de aanvang van de oorlog
een grote bedrijvigheid en deze zal tijdens de bezetting alleen maar toenemen. Dit is mede te danken
aan de inschakeling van het atelier in de oorlogsproductie. Zo zal Hilda banden aangaan met een grote
ondernemer die instaat voor de verdeling van tentzeil voor de Duitse legertenten.
Een andere tegenstelling tussen ’t Dorp en ’t Veld heeft te maken met de inwoners. Het veld wordt
voorgesteld als een hechte gemeenschap, een soort geïdealiseerde samenleving, waarvan de inwoners
getypeerd worden als een vrolijk maar weerspannig en eigenzinnig volkje. De inwoners komen
geregeld samen in Café De Poezenhoek om er de gebeurtenissen van de dag te bespreken, om er
gezelschapspelen te spelen of om er gezellig samen te zijn. Deze visie heeft waarschijnlijk ook te
maken met het feit dat er meer gezinnen uit ’t Veld in beeld worden gebracht dan uit ’t Dorp. Het
gemeenschapsgevoel in ’t Veld komt dan ook sterker tot uiting, in tegenstelling tot het meer
individualistische Dorp, waar iedereen op zichzelf is aangewezen.
Het volk wordt door Geldhof als sympathiek, maar ook als licht brutaal en zedeloos voorgesteld. Zo
leeft Charley er nogal op los wat vrouwelijk schoon betreft en houdt hij er een affaire op na met zijn
getrouwde buurvrouw, wiens echtgenoot is gemobiliseerd. Toch steekt de manier waarop deze vrijage
wordt afgebeeld positief af tegen de manier waarop de burgerij van ’t Dorp wordt voorgesteld. Vooral
Hilda en diens echtgenoot, de oudste zoon van Charley, moeten het ontgelden en worden voorgesteld
als echte snobs die alles doen voor het geld, ook hun eigen familie verraden. Hilda’s zoon Edwin is
dan weer aangesloten bij Verdinaso, waardoor hij al helemaal niet met open armen wordt ontvangen
op ’t Veld. Door al deze tegenstellingen gaat de sympathie van de kijker duidelijk naar de
volksmensen, de inwoners van ’t Veld 185 .
Over die tegenstelling wist Geldhof te vertellen dat de serie in oorlogstermen grijs zijn. Hij heeft
geprobeerd de tegenstelling tussen zwarten en witten zo genuanceerd mogelijk weer te geven en hij
besefte dat hem dat niet in dank zou afgenomen worden. Voor de witten zal de serie te zwart zijn en
voor de zwarten te wit. Het ging hem echter om de manier waarop de mensen tot de verschillende
vormen van collaboratie en verzet kwamen. Vandaar dat hij heeft geprobeerd zoveel mogelijk facetten
van de collaboratie te tonen. Zowel de collaboratie van de kleine man, die uit noodzaak en armoede
meewerkt en daarvoor achteraf zwaar aangepakt werd, als de gewapende collaboratie, de Oostfronters
en de Vlaamsgezinden. Hetzelfde voor het verzet: de echte verzetsstrijders, de mensen die uit
patriottisme handelden, de oud-strijders en de mensen die getekend uit de Eerste Wereldoorlog
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kwamen en daar een haat voor al wat Duits was aan overhielden, en ten slotte ook de verzetslui van
het laatste uur: de opportunisten, die vier jaar lang de kat uit de boom gekeken hebben en de laatste
weken plots de held gingen uithangen. 186
De titel ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ toont reeds aan dat het verzet en de collaboratie de belangrijkste
aspecten zijn die gevisualiseerd worden. Klein Londen is dan het gebied dat sterk anglofiel is en niet
met de Duitsers meeloopt. In Klein Berlijn doen de inwoners niets liever dan op een goed blaadje te
staan bij de Duitse bezetter. Charley zal in ’t Veld de verpersoonlijking uitbeelden van het
hardnekkige verzet tegen de Duitse bezetters.
De zwart-wit tegenstelling komt echter niet alleen tot uiting in de geografische gebieden, maar ook
binnen families. Zo is de oudste zoon van de Canadees gehuwd met Hilda. Samen wonen ze in ’t
Dorp. Op deze manier wordt de zwart-wit tegenstelling reeds minder zwart-wit. Waar op het eerste
zicht lijkt dat Gerard en Hilda gelukkig getrouwd zijn, zie je al snel dat ook daar tegenstellingen
aanwezig zijn: Gerard is enkel geïnteresseerd in geld verdienen, terwijl Hilda dat geld verdienen
koppelt aan politieke ideologie.
Een ander gezin dat toont dat wit niet één blok vormt, maar intern is verdeeld, is de arme
werkmansfamilie Meersman. Hier is eerder sprake van een generatiekloof: vader Meersman is net als
Charley overtuigd anti-Duits, terwijl zijn kinderen er op los collaboreren, vooral zijn dochter Liesje.
Anderzijds toont de houding van hun zoon, Michel, ook dat ‘zwart’ niet alleen maar ‘zwart’ is. Niet
alle collaborateurs waren door en door slecht, wat zich duidelijk uit wanneer Michel Gerard
waarschuwt dat er zich waarschijnlijk een razzia zal voordoen bij de Canadees. Hoe Gerard omgaat
met deze informatie is natuurlijk zijn zaak. Hier gaat het om de daad die Michel stelt. Net als bij
Charley is ook binnen deze familie zowel wit als zwart aanwezig.
Over de tegenstelling tussen zwart en wit zei Geldhof het volgende: ‘In oorlogstermen zal de serie
“grijs” zijn. Ik heb geprobeerd de tegenstelling tussen zwarten en witten zo genuanceerd mogelijk
weer te geven en ik weet nu al dat dat niet in dank aanvaard zal worden. Voor de witten zal de serie te
zwart zijn en voor de zwarten te wit. Mij ging het echter om de manier waarop de mensen tot de
verschillende vormen van collaboratie en verzet kwamen.’ 187 ‘Neen, ik geloof niet dat wij karikaturen
hebben neergezet. Als sommigen het dan toch over té wit of té zwart hebben, bewijst dat alleen maar
hoe zo’n verhaal opnieuw persoonlijke herinneringen kan losweken, waarop dan erg emotioneel
gereageerd wordt.’ 188 Ook niet-witten, of zij die tijdens de oorlog zelf niets van zich hebben laten
horen, zoals de familie Van de Voorde, kunnen opeens extreem wit worden. Hoewel hun daden niet
door de echte verzetsstrijders geapprecieerd worden, treden ze toch op als ware volkshelden. Het zijn
dan ook zij die de mensen zich nadien zullen herinneren.
Daarnaast is er ook de witwaspraktijk van Hilda en haar echtgenoot. Wanneer de kans op een Duitse
overwinning totaal verloren lijkt, keert Hilda haar zwarte kar en biedt ze hulp aan de Witte Brigade.
Hierdoor komt ze ongeschonden uit de oorlog – althans wat de collaboratie betreft, emotioneel is het
een andere zaak: ze verliest haar zoon Edwin aan het Oostfront. Geldhof toont aan dat ook dit element
authentiek is: ‘De scène in de slotaflevering waarin een vrouw die de hele oorlog heeft gecollaboreerd
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zich plots zo kordaat opstelt dat het verzet ervan opschrikt en vervolgens afdruipt, is een authentiek
gebeuren. Knesselaars van zestig jaar en ouder zullen die vrouw wel al geïdentificeerd hebben.’ 189
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden over de grijze zones die zich bevinden tussen de witte en
zwarte extremen. Zowel tussen ’t Veld en ’t Dorp als binnen families is die scheiding vaak
vertroebeld. Bij het onderzoek naar de visualisering van het verzet en de collaboratie komt deze zwartwit tegenstelling verder aan bod.
4.4 WAARDERING EN KIJKCIJFERDICHTHEID 190
Voor de analyse van de waarderingcijfers worden de BRT-weekrapporten aangewend. De
weekrapporten bevatten drie categorieën cijfers: waarderingscijfers, de gemiddelde kijkdichtheid en de
totale BRT-kijkercijfers.
- De waarderingscijfers zijn het gemiddelde van de beoordelingscijfers (van 1 tot 5 of geen oordeel)
door de respondenten per gekeken kwartier toegediend.
- De kijkdichtheid (Kdh.) geeft het percentage van de Vlaamse bevolking van 12 jaar en ouder dat een
uitzending (in dit geval Klein Londen, Klein Berlijn) volgt. 1% Kdh. = 50.000 kijkers van 12 jaar en
ouder. Er bestaat ook een percentage voor kijkers jonger dan 12 jaar. Daarmee is hier geen rekening
gehouden. Het is vooral bij dit percentage dat zich vaak de meeste kritieken voordoen. Zo
onderstreepte historicus Jan Neckers dat de kijkcijfers toen nog met de dagboekmethode werden
gemeten. Het zappen van de ene naar de andere zender werd bijgevolg niet geregistreerd. Vandaar dat
hij dan ook opteert de cijfers te halveren, wat waarschijnlijk een realistischer beeld geeft 191 . Deze
opmerking wordt in acht genomen, maar voor de volledigheid zullen hier toch de archiefcijfers
gehanteerd worden.
- Het cijfer van de totale tv-kijkers toont aan hoeveel Vlamingen naar de BRT keken in diezelfde
week. Het gaat niet om een bepaald programma, maar om de openbare omroep in zijn geheel. Hierbij
dient in herinnering gebracht dat de BRT in 1988 nog de enige speler was en een monopoliepositie
bezat. De eerste commerciële omroep in onze regionen dateert van een jaar later, nl. VTM in 1989.
Aflevering

Waarderingcijfer

Gem. Kijkdichtheid

Totale kijkvolume

Aflevering 1 (16/10)

4.0

35.0

44.7

Aflevering 2 (23/10)

4.1

38.4

49.5

Aflevering 3 (30/10)

4.1

33.6

45.9

Aflevering 4 (6/11)

4.2

36.9

46.0

Aflevering 5 (13/11)

4.3

37.9

48.7

Aflevering 6 (20/11)

4.3

39.3

48.3

Aflevering 7 (27/11)

4.4

40.7

53.1

De belangrijkste gegevens voor deze analyse zijn het waarderingcijfer en de gemiddelde kijkdichtheid.
Wat het waarderingcijfer betreft kan geconcludeerd worden dat de serie hoog heeft gescoord. De
laagste quotering is 4.0 of 5, toe te schrijven aan de eerste aflevering. Afleveringen 2 en 3 halen beiden
189

ibid.
BRT Kijk- en luisteronderzoek 1988, weekrapporten: week 41 tot week 47
Aflevering 1: BRT-Kijkonderzoek 1988, Weekrapport 41 (10.10.1988-16.10.1988)
Aflevering 2: BRT-Kijkonderzoek 1988, Weekrapport 42 (17.10.1988-23.10.1988)
Aflevering 3: BRT-Kijkonderzoek 1988, Weekrapport 43 (24.10.1988-30.10.1988)
Aflevering 4: BRT-Kijkonderzoek 1988, Weekrapport 44 (31.10.1988-06.11.1988)
Aflevering 5: BRT-Kijkonderzoek 1988, Weekrapport 45 (07.11.1988-13.11.1988)
Aflevering 6: BRT-Kijkonderzoek 1988, Weekrapport 46 (14.11.1988-20.11.1988)
Aflevering 7: BRT-Kijkonderzoek 1988, Weekrapport 47 (21.11.1988-27.11.1988)
191
Gesprek met Jan Neckers, 26.02.2008
190

78

een cijfer van 4.1, aflevering 4 haalt 4.2 en afleveringen 5 en 6 scoren 4.3 op 5. De laatste aflevering
haalt het hoogste waarderingcijfer, maar liefst 4.4 op 5. Huib Dejonghe schreef het volgende over de
twee eerste afleveringen: ‘Twee afleveringen hebben wij nu gezien. De personages staan al wat
scherper getekend, al lijkt het uiterlijk nog wat op de oubollige Vlaamse serie. Met sterke, minder
geslaagde vertolkingen, met een tikje amateuristische situaties die een tweede visie niet altijd
verdragen, of met bijvoorbeeld acteurs als Cammermans wiens dialogen soms storend onverstaanbaar
blijken. Dat wordt gaandeweg beter.’ 192 Toch heeft het ‘oubollig Vlaamse karakter’ de kijkers niet
afgeschrikt. Dit uit zich in zowel een hoger waarderingcijfer als een hogere kijkdichtheid bij de tweede
aflevering.
De verhouding tussen beide cijfers vertaalt zich als volgt: als 35% van de Vlaamse bevolking ouder
dan 12 jaar de serie heeft gezien, dan geeft dit percentage een waarderingcijfer van 4.0 op 5. Hoewel
de derde aflevering de laagste kijkdichtheid heeft, 33.6 %, behaalt de serie toch een hoger
waarderingcijfer dan de eerste en aflevering. Dit komt er op neer dat er minder mensen keken, maar
dat diegenen die keken de serie erg hebben gewaardeerd. Laat mij stellen dat zij die de eerste
aflevering niet konden appreciëren dit getoond hebben in een lagere waardering. Die kijkers zijn
afgevallen, waardoor de serie nu nog wordt bekeken door diegenen die de serie wel kunnen smaken.
Dat de dramaserie een hoge waardering heeft gekregen van de kijker mag blijken uit de kwantitatieve
gegevens. Toch is er ook kritiek geuit op de reeks. Ten eerste is er het feit dat Rudy Geldhof de oorlog
zelf nooit bewust heeft meegemaakt. Hij is in 1942 geboren en de vraag die zich stelt is dan ook hoe
accuraat en onderbouwd alle ‘echte gebeurde’ elementen zijn. Om een zo genuanceerd mogelijk beeld
op te hangen heeft hij veel research gedaan en is hij gaan praten met zowel ‘witte’ als ‘zwarte’
mensen. Dit brengt een tweede probleem met zich mee: welke waarheden vertellen deze mensen? De
oorlogsjaren blijven nog altijd een hekel onderwerp. Je hoeft maar iemand aan te spreken over de
bezettingstijd en de nodige reacties zullen niet lang achterwege blijven 193 . Dit toont duidelijk aan dat
het niet alleen twintig jaar geleden moeilijk was, maar vandaag nog steeds. Iedereen heeft de oorlog
dan ook op een eigen, individuele manier beleefd. Niet iedereen reageert hetzelfde op eenzelfde
gebeurtenis, hoewel iedereen te maken had met rantsoenering, voedselproblemen, koude, enzovoort.
Het voornaamste bezwaar tegen de fictieserie ging erover dat de auteur te veel, zo niet alle facetten
had willen behandelen, wat de samenhang van het verhaal geen goed deed. Niet alleen de verhaallijn
werd er door aangetast, ook de inhoud. Omdat er geen ruimte was om de personages de nodige
individualiteit te geven, werden ze stuk voor stuk prototypes van het aspect dat ze verondersteld waren
uit te beelden. Op die manier krijg je te maken met dé ideologische collaborateur (Edwin en Hilda), dé
economische collaborateur (Gerard en Hilda), dé politiek-opportunistische collaborateur (de
veldwachter en de gemeentesecretaris). Daar begint dat het vervalsingseffect. Daarenboven kan geen
enkel personage representatief worden geacht voor de groep waartoe het behoorde. Het waren niet
allemaal schurken aan de ene en helden aan de andere kant. 194 Op deze kritiek wens ik toch een
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tegenkritiek te formuleren. Dat er inderdaad heel wat varianten van zowel de collaboratie als het verzet
aan bod komen is een feit. Dat die veelheid aan varianten het onmogelijk maakt dat bepaalde
personages karakterieel worden uitgediept is onjuist. Zo merk je bij Hilda duidelijk dat ze zich niet
kan vinden in de houding en de overtuiging van de tweede Duitse commandant. De kritiek als zou
Geldhof een beeld scheppen dat het aan de ene kant helden waren en aan de andere kant schurken,
klopt evenmin. Hierbij denk ik onmiddellijk aan Oscar Van de Voorde. Zes afleveringen lang komt hij
naar voor als een goedaardig man die van zijn kinderen houdt en veel over heeft voor de andere
inwoners van ’t Veld. Wanneer zijn zoon sterft in Breendonk wordt hij een wraakzuchtig man.
Akkoord, die reactie en houding zijn perfect te begrijpen, zeker als je in hun volledige context plaatst.
Maar de manier waarop hij te werk gaat tijdens de repressie en onschuldige mensen bekladt, doet mijn
sympathie voor hem dalen. Zelfs voor Gerard kan je als kijker sympathie opbrengen. Je mag niet naar
de serie kijken met de vooronderstelling dat wit goed is en zwart slecht. Mijn inziens is Geldhof er
perfect in geslaagd de gelaagdheid in beeld te brengen. Zonder dat hij een oordeel velt over welke
keuze de juiste of de beste was, of over welke kant van de medaille de mooiste was. Dat laat hij over
aan de kijker. Wat de stereotiepen betreft wens ik nog te melden dat je in een dramaserie met een
bepaald aantal personages zit, die je op een bepaalde manier moet inkleden. Dat Edwin een
ideologische collaborateur is of dat Raymond lid is van de Witte Brigade is een feit, maar dat is slechts
één aspect van hun karakter. Elk personage is meer dan alleen dé collaborateur of dé verzetsstrijder.
Dat de karikaturen eventueel te dik in de verf worden gezet kan kloppen, maar dat neemt niet weg dat
er veel sprake is van nuance. En in die opzet is Geldhof zeker geslaagd.

5. ANALYSENIVEAU 5. HET PRODUCT (1): DE FICTIEVE TWEEDE WERELDOORLOG
In de probleemstelling is aangetoond wat de precieze opzet is van dit onderzoek, met name
onderzoeken op welke manier de oorlogsjaren in beeld worden gebracht. Het gaat niet om een visuele
analyse, maar om een inhoudelijke analyse. Zo zal de aandacht gevestigd worden op welke elementen
met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog aan bod komen. Het gaat zowel om feitelijke
vermeldingen zoals data en verwijzingen naar internationale ontwikkelingen en nationale of lokale
verordeningen, als om symbolische elementen. Als bron wordt de serie gebruikt, maar om
verwijzingen te maken wordt geput uit de romanversie van Willy Van Poucke. Het is namelijk zo dat
hier en daar meer duiding wordt gegeven in de romanversie of dat bepaalde feiten zijn aangepast. Dit
komt doordat Willy Van Poucke zich gebaseerd heeft op het originele script van Rudy Geldhof en niet
op de serie zelf. Wat dialogen en historische feitelijkheden betreft wordt er weinig tot niet afgeweken
van de serie. Daarenboven worden in het boek ook gedachten neergeschreven van de personages. In de
serie kan je door gelaatsuitdrukkingen en gedragingen wel een aantal zaken afleiden, maar je kan nooit
helemaal zeker zijn van wat er precies omgaat in het hoofd van een personage. De romanbewerking
vormt bijgevolg een interessante aanvulling.
Een aantal historische fieten die in de serie aan bod komen worden eerst geduid aan de hand van de
serie zelf. Daarna komt de bredere historische context aan bod. In feite kan deze historische duiding
gezien worden als het ontbrekende kritische voetnotenapparaat. Hierbij wens ik reeds een eerste
belangrijke opmerking te maken: na een eerste lezing van de serie viel op dat er heel wat feiten naar
voor worden geschoven. Vaak gaat het om korte opmerkingen die maar even worden aangehaald. Die
feiten worden daarna niet verder behandeld, waardoor een goed begrip verloren gaat. Een voorbeeld is
de Italiaanse capitulatie in september 1943. Slechts kort vermeldt de Canadees de Italiaanse nederlaag,
maar verder wordt er niets mee gedaan. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is mijn
inziens dat het nieuws van de capitulatie erg hoopgevend was voor de geallieerden. De Canadees, als
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overtuigd Anglofiel, was uiteraard even verheugd. Maar de impact van het gebeuren voor de Vlaamse
bevolking was eerder miniem. Hiermee bedoel ik dat het een belangrijke ontwikkeling was in de strijd
tegen de Duitse bezetter, maar het dagelijkse leven van de gewone Vlaming verandert er op korte
termijn in principe niet mee.
Een van de kritieken op de eerste twee afleveringen was dat het allemaal nogal traag vooruitgaat. Wat
de pilootaflevering betreft is dit wel begrijpelijk. Deze vangt aan in de maand maart, in volle
voorbereiding van de Vlaamse Kermis, nog voor het uitbreken van de Belgische oorlog. Het is via
deze Kermis dat de scenarist de mogelijkheid creëert de belangrijkste personages voor te stellen en in
een breder kader te plaatsen. Er worden reeds een aantal zaken aan de kijker bijgebracht: neutraliteit
van België, de Dinaso-jongeren van het Dorp, mobilisatie van de Belgische soldaten, problematiek van
de deserteurs en de bestraffing ervan, de pastoor die niet van uniforms houdt als symbolisering van de
houding van de katholieke kerk, inval van het Duitse leger in Noorwegen en Denemarken die net als
België een neutraal statuut hadden en tenslotte de inval van de Duitsers in België op 10 mei 1940.
Hoewel deze elementen slechts kort worden vermeld en het eerste deel vooral dienst doet als moment
waarop de personages worden voorgesteld, zijn ze toch onontbeerlijk voor een goed begrip van het
verdere verloop. Men mag uiteraard niet uit het oog verliezen dat ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ vooral
‘het verhaal verteld van de familie Sierens met de oorlog als achtergrond’. Met andere woorden, de
fictieve elementen en de levens van de families die worden geschetst tonen dat het nog altijd gaat om
een fictieserie, een gedramatiseerd verhaal, met feitelijke elementen als achtergrond. Wat betreft de
fictieve elementen maakt het weinig tot niets uit waar het verhaal zich afspeelt, wie de
hoofdpersonages zijn, op wie de scenarist zich heeft gebaseerd,… Dat zijn uiteraard interessante
weetjes en vaak leuke anekdotes en er is reeds de nodige aandacht aan besteed. Wat hier echter
centraal staat zijn de niet-fictieve elementen, de harde feiten. Hoe worden ze in beeld gebracht?
Worden ze enkel vermeld als achtergrondinformatie of passen ze in het gedramatiseerde verhaal? Toen
aan Frans Puttemans werd gevraagd op welke manier indertijd werd omgegaan met de botsing tussen
het historisch gehalte en de dramatische wending, antwoordde hij dat ‘er absoluut geen leugens
mochten verteld worden. Het verdraaien van zaken omwille van de dramatische plot, om het verhaal
spannender en krachtiger te maken mocht wel.’ 195 Vervolgens komen de volgende feitelijke aspecten
aan bod: de achttiendaagse veldtocht, de werfreserve, Italië als internationale context, de strijd aan het
oostfront tegen het goddeloze communisme, de Oorlogswinter van 1941-1942, de houding van de
katholieke kerk en de mentaliteit in zijn geheel, rantsoenering en daaraan gekoppeld de zwarte markt,
Jodenvervolging, Breendonk, de bevrijding en de repressie.
5.1 DE ACHTTIENDAAGSE VELDTOCHT (10 MEI 1940 – 28 MEI 1940)
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
Het eerste deel eindigt met de Duitse inval in België. Het tweede deel vangt aan met de DuitsBelgische oorlog of de Achttiendaagse Veldtocht. Tijdens deze veldtocht en haar nadagen doen zich
tal van belangrijke ontwikkelingen voor: het vertrek van de werfreserve, landverraad, de Belgische
capitulatie, de terugkeer van de werfreserve, krijgsgevangenschap. Elk van deze elementen wordt
vermeld tijdens het tweede deel. Het zijn gebeurtenissen die een grote impact hebben gehad op de
bevolking, met als gevolg dat ze meer dan andere worden benadrukt.
10 mei 1940 ten huize Charley: ‘De radio in de woonkamer van de Canadees heeft de hele dag niet
afgestaan. De berichten over de opmars van de Duitsers zijn tegenstrijdig, maar een ding is duidelijk:
195
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het is oorlog. Het is ontelbare keren omgeroepen door opgewonden journalistenstemmen. Het is
plechtiger en dramatischer aan de bevolking meegedeeld door de Koning. De radio houdt vol dat de
Duitsers tot staan zijn gebracht aan het Albertkanaal, maar dat kan niet kloppen. Charley hoort de
droge knallen van luchtafweergeschut en ziet in de verte ronde, wattige wolkjes openbarsten aan de
egaal blauwe hemel.’ 196
Na de Duitse inval verandert het leven van de inwoners van het dorp. Mark en Gerard vertrekken naar
hun eenheid en laten hun echtgenotes eenzaam en bang achter. Het enige dat ze kunnen doen is hopen
dat hun mannen heelhuids terug komen. Iedereen probeert zijn hebben en houden te beschermen.
Tientallen gezinnen trekken uit het dorp weg: ‘Margriet fietst door het Veld, slaat de weg in naar het
kanaal. Haar hart klopt in haar keel. Uit de verte, uit de richting waarin ze rijdt, komt een dof
gerommel, een geluid dat ze nooit eerder heeft gehoord, maar waarvan ze gewoon weet dat het
kanongebulder is. Mark is daar misschien, zit er middenin. Haar keel zit dichtgeschroefd, maar ze
fietst voort. Ze passeert bendes vluchtelingen, die de andere kant uittrekken, in auto’s, op door paarden
getrokken wagens en karren volgeladen met hun hele hebben en houden, op zwaar bepakte fietsen, te
voet, met bundels op hun rug. Ze kijken voor zich uit, met starre ogen. Hele families, oude mensen,
kleine kinderen, rijden en stappen voorbij, weg van het gedonder in de verte.’ 197
Voor het oorlogsgebeuren zelf is de volgende passage tekenend: ‘Ze [Margriet en haar broer Jan]
duwen harder op de trappers, buigen zich over het stuur. Dan horen ze het motorgeronk van
vliegtuigen. Het komt dichterbij. Ze springen van hun fietsen, die kletterend over de straatstenen
schuiven. Ze rennen. Het geronk wordt hoger, luider. Ze laten zich in de sloot vallen. De groep
vluchtelingen die voor hen reed duikelt ook in de sloot. Ze liggen plat tegen de zompige grond in de
sloot. Jantje ziet een van de grijze gevechtsvliegtuigen zwenken. Het duikt in glijvlucht naar de weg,
naar de twee kapotgeschoten vrachtauto’s, naar hem. De vuurmonden breken los. Het geratel van het
machinegeweer, het inslaan van de patronen, het gehuil van de vliegtuigmotor bij het optrekken
zinderen in hem na. Het vliegtuig cirkelt, het zal terugkomen, een nieuwe lading op hen afvuren.’ 198
De ontreddering is groot, de inwoners van ’t Veld nemen hun intrek in de wijnkelder van de Canadees.
Een volgend element dat aan bod komt is Duitse spionage voor de Belgische capitulatie. Zo zouden de
Pacha-borden volgeschreven staan met richtlijnen van Duitse spionnen. Met onzichtbare tekens wordt
informatie verspreid. Belangrijker is de oproeping van de werfreserve. Antoine moet naar Roeselare,
en vandaar naar Frankrijk. Het bericht hing uit aan het gemeentehuis. Alle jonge kerels, die te jong
waren om te worden gemobiliseerd, moeten naar Frankrijk. Zij zijn het reserveleger, kinderen van
zestien. Net voor de capitulatie keren Gerard en Cyriel terug naar het dorp. Ze hebben hun eenheid
achtergelaten en zijn op eigen houtje teruggekomen. Indien ze worden gesnapt zullen ze als
landverraders ter dood veroordeeld worden.
28 mei 1940 ten huize Charley: ‘Het zonlicht schijnt door een kier in het kelderluik. De stralen vallen
recht op Jantje. Hij opent de ogen, krabbelt recht en lijkt daarmee een sein te hebben gegeven. De een
na de ander wordt wakker. Het is een ochtend zoals alle andere dagen. Er is geen wolkje aan de lucht.
Oscar heeft het gehoord op de radio en rent schreeuwend naar het huis van Charley Sierens. Pa
Meersman, die de radio altijd heeft opstaan, is ook op de hoogte. Samen met zijn vrouw, Liesje en
Polke trekt hij naar hun verzamelplaats van de laatste dagen, bij de Canadees. De Koning heeft zich
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overgegeven, de oorlog is voorbij. Cyriel is uit zijn schuilplaats gekomen. Hij is er nog altijd niet
gerust op.’ 199
Na de capitulatie krijgt de bevolking te maken met de problematiek van de krijgsgevangenen.
Raymond en Antoine, die zijn opgedragen de lijken van de Belgische soldaten op te ruimen, passeren
een groepje Belgische krijgsgevangenen. Ze hebben hun uniformen opengeknoopt en zijn
ongeschoren. Zo ziet een verslagen leger eruit. Ze zitten aan de kant van de weg. Naast hen staan twee
gewapende Duitse soldaten. De soldaten zullen worden meegenomen als krijgsgevangenen. Wanneer
Raymond aan de officier vraagt of de mannen hen geen hulp mogen bieden verklaart hij dat alle
Vlamingen reeds zijn vrijgelaten. Ook de jongens van de werfreserve keren terug naar het dorp.
B) HISTORISCHE DUIDING
Evenals Nederland had België zorgvuldig vermeden Duitsland ook maar enig excuus te bezorgen voor
een inval. België zou net als Nederland en Zwitserland neutraal blijven. Ondanks alle beloftes komt de
Duitse inval er toch..
Wanneer op 10 mei 1940 het zoveelste luchtalarm overgaat in echte oorlog, wordt een ware
volksverhuis op de been gebracht. Veel mensen trekken de Franse grens over, net als de jongens van
de werfreserve. Het gevolg hiervan was dat Frankrijk met grote problemen wordt geconfronteerd:
waar moet iedereen opgevangen worden? Er waren door de neutraliteitspolitiek van België namelijk
geen onderhandelingen met Frankrijk gevoerd over mogelijke migraties.
De Duitse opmars voltrok zich erg snel, binnen enkele uren was reeds de helft van de Belgische
luchtmacht op de grond vernietigd. Het is op 27 mei 1940 dat Koning Leopold III de Duitsers om een
wapenstilstand verzoekt. De volgende dag geven bijna 400.000 Belgische soldaten zich over 200 .
Hoewel het merendeel van de regering zich niet kan verzoenen met de houding van Leopold, sluit de
bevolking hem in de armen. Nog voor de capitulatie vallen tal van regimenten uiteen. Simpelweg
omdat een deel van de soldaten verdwijnt, terugkeert naar huis, sneuvelt of achterblijft. Na de
overgave van Frankrijk is de tijd gekomen voor de Belgische vluchtelingen om terug te keren naar
huis. Dit brengt zo een 2 miljoen Belgische vluchtelingen, soldaten en wervingsrekruten op de baan.
Pas na de zomer is die grootscheepse verhuizing min of meer afgelopen 201 .
C) BEELDVORMING
De belangrijkste elementen in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ zijn ook die elementen waarover
algemene historische consensus bestaat. Een eerste punt is de verveling bij de Belgische soldaten voor
de oorlog uitbreekt. Ook het feit dat op 10 mei 1940 de sirenes overgaan tot echte oorlog komt
veelvuldig aan bod. Zowel de soldaten als de bevolking dachten dat het opnieuw om loos alarm ging.
Men bleef geloven dat Hitler het neutrale België niet zou binnenvallen. Een derde punt is de
ontreddering en de chaotische toestand die ontstaan bij het uitbreken van de oorlog. Miljoenen mensen
trekken de straat op met hun inboedels om de Duitse opmars te ontlopen. Ook het leger zelf is
opgejaagd en opgeschrikt door de snelle opmars. De jonge mannen die naar Frankrijk worden
geroepen verlaten het ouderlijke huis vaak voor de allereerste keer, wat enerzijds de nodige
spanningen, maar anderzijds uitgelatenheid met zich meebrengt. De woonplaats van de Vlaming is
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gedurende achttien dagen de schuilkelder. Wanneer België capituleert is de bevolking Leopold III
dankbaar voor het beëindigen van het leed. Dat de regering hier minder tevreden over is komt niet aan
bod in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’. Het is dan ook het verhaal van de bevolking dat wordt verteld…
De problemen waarmee men in Frankrijk wordt geconfronteerd komen dan wel weer aan bod. Wat
ook niet aan bod komt in de serie zijn de vernietigde huizen. De vele bombardementen en
verwoestingen worden wel geïnsinueerd, maar worden niet in beeld gebracht. De geluiden van de
bombardementen en van de vechtende piloten zijn er, maar worden niet gevisualiseerd. De reden
hiervoor ligt voor de hand als je de productielogica van de jaren 1980 in het achterhoofd houdt: op het
einde van de jaren 1980 was men reeds bezig met de afbouw van historische fictieprogramma’s. Er
was een bepaald budget voorhanden en daarmee moest men het klaarspelen. Ontploffende auto’s,
uitbrandende huizen en gebombardeerde straten waren niet inbegrepen in het budget 202 .
In feite kan er op die manier een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds visuele uitbeelding, die
zich uit in rekwisieten, decors, realisme, herkenning aan de ene kant en mondelinge/gesproken
uitbeelding, die zich kenmerkt door dialogen tussen personages aan de andere kant. Het hoeft niet
altijd getoond te worden. Als iets gezegd wordt draagt het ook al een belangrijke betekenis. Hoewel
beelden vaak sterker zijn en een grotere indruk nalaten dan woorden. Dit toont dat er een verschil is
tussen
5.2 DE WERFRESERVE
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
In de serie is het vertrek als volgt in scène gezet: ‘Antoine staat voor het bed van Margriet. Hij haalt
zijn hand door zijn haar, trekt zijn wenkbrauwen op. Hij weet niet goed raad met zijn houding, het is
de eerste keer dat hij van iemand afscheid neemt zonder dat hij ook maar in de verste verte kan zeggen
wanneer hij terug zal komen. Hij moet naar Roeselare, en vandaar naar Frankrijk. Het bericht hing uit
aan het gemeentehuis. Alle jonge kerels, die te jong waren om te worden gemobiliseerd, moeten naar
Frankrijk. Zij zijn het reserveleger, kinderen van zestien. Edwin, Nand Van de Voorde en Michel
Meersman staan ook op de lijst.’ 203
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Visualisering van de werfreserve. Vertrek van de jongens van ’t Veld (bron: Willy Van Poucke, ‘Klein Londen, Klein Berlijn’, p. 78)

Op 28 mei 1940 geeft koning Leopold III zich over aan Duitsland: de oorlog is ten einde! Ook de
jongens van de werfreserve keren naar huis terug, de ene al in een betere gemoedstoestand dan de
andere. Antoine en Michel zijn opgetogen en blij terug te zijn. Ze zijn teruggekeerd naar België toen
ze hoorden dat Abbeville was ingenomen. Michel weet er tevens bij te vertellen dat in Frankrijk
enorme woekerprijzen heersen… Edwin is ook teruggekeerd, maar hij is minder opgelaten over de
manier waarop hij door de Fransen is behandeld. Hij dankt de Duitsers. Het is dankzij hen dat hij terug
in België is, zij hebben hem en zijn compagnons meegenomen in een camion. Alweer een duidelijke
tegenstelling tussen de jongens van ’t Veld en deze van ’t Dorp!
B) HISTORISCHE DUIDING
Wat hield deze werfreserve precies in? Op 14 mei 1940 had de Belgische regering beslist dat alle
mannen die tot de rekruteringsreserve behoren naar Frankrijk dienden te vertrekken. Deze reserve
bestond uit jongens en mannen vanaf 16 jaar die nog niet voor de militaire dienst waren opgeroepen.
Dit wil zeggen dat ze nog geen militaire opleiding hadden genoten omdat ze ofwel te jong waren ofwel
om andere redenen waren vrijgesteld (bv. gezondheidsredenen). Het gaat om ongeveer 300.000
mensen die zullen worden klaargestoomd om het staande Belgische leger na hun opleiding te
vervoegen. Het gevolg hiervan is dat Frankrijk te maken krijgt met onvoorziene immigratie. België
had omwille van het neutraliteitstatuut namelijk niet met Frankrijk onderhandeld over mogelijke
migraties. Dat statuut zorgde ervoor dat de regering het niet nodig achtte te onderhandelen aangezien
men ervan overtuigd was dat de Belgische neutraliteit niet zou worden overtreden door Hitler 204 .
Regisseur Dré Poppe wist te vertellen dat het niet moeilijk was het vertrek van de jongens naar
Frankrijk zo herkenbaar mogelijk te maken. Hij heeft het allemaal zelf beleefd als 18-jarige. Deze
betrokkenheid werd als een positieve bijdrage ervaren omdat de jonge acteurs er zonder zijn kennis
waarschijnlijk iets totaal anders van zouden hebben gemaakt. Zo was er bij de vlucht naar Frankrijk
helemaal geen paniek. Integendeel, het was een plezierig avontuur, eindelijk eens verlost van pa en
ma, een trektocht als het ware. 205
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Het woord ‘beleefd’ is in dit opzicht van groot belang. Het werd gekozen boven ‘ondergaan’ of
‘meegemaakt’ en toont dat het een erg spannende ervaring was. Dat plezier en avontuur komen zeker
aan bod in de serie, vooral bij de jongens van ’t Veld. Velen van hen verlaten voor het eerst het
ouderlijke huis en weten totaal niet wat hen te wachten staat. Enerzijds brengt dit een zekere angst
voor wat komen zal met zich mee, anderzijds brengt het zeker evenveel nieuwsgierigheid en
opgelatenheid met zich mee.
5.3 INTERNATIONALE CONTEXT: ITALIË
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
Asmogendheid Italië komt op twee manieren in beeld: enerzijds wordt de Italiaanse luchtmacht in ’t
Dorp gevisualiseerd en anderzijds de capitulatie van Italië in 1943. Tijdens de herfst van 1940 wordt
alles in gereedheid gebracht om de Italiaanse luchtmacht te ontvangen in ’t Dorp. De Duitse soldaten
worden ondergebracht bij particulieren, terwijl de Italianen in de barakken op het vliegveld hun intrek
zullen nemen. Daartoe wordt tevens het vliegveld uitgebreid, zodanig dat de Italianen van daaruit hun
luchtoorlog kunnen voeren. Dit wordt geïllustreerd met een passage uit de serie waarin de
Kommandant ‘het Vlaamse volkje’ evalueert: ‘De Vlamingen zijn een meegaand volkje [hier heeft hij
het dan vooral over de veldwachter en gemeentesecretaris]. Ze lopen zich de benen van onder het lijf
om hem ter wille te zijn, vooral als er ook nog een cent mee te pikken valt [hier wordt de voorgaande
insinuatie bevestigd!]. Maar ze weten van aanpakken, moet hij toegeven als hij de plannen van het
vliegveld bekijkt. De uitbreiding is in een recordtijd tot een goed einde gebracht. De Italiaanse piloten
zullen zodra ze zijn gearriveerd met hun kisten de lucht in kunnen. Als ze daar in slagen, want
Italianen! En dan nog, de Engelsen zijn de Ethiopiërs niet en zelfs daar hadden de jongens van
Mussolini de grootste moeite om van dat negervolkje te winnen. Maar ja, het zijn bondgenoten.’206
Weinig later komen de Italianen aan in het dorp, tot groot jolijt van de kinderen in ’t Veld. Hoewel ze
niet de enigen zijn: ‘Iedere bewoner van het plein staat voor zijn deur, begaapt de luidruchtige
Italianen in hun mooie, grijsblauwe uniformen. Hun melodieuze stemmen geven kleur aan de
herfstlucht, ze hebben de zon met zich meegebracht.’
Net als bij de Duitse soldaten wordt Café Den Hert het stamcafé van de Italiaanse soldaten. Weliswaar
tot groot ongenoegen van de Duitsers die, gedisciplineerd als ze zijn, het macho- en verleidergedrag
van de Italianen niet kunnen verdragen. Liesje Meersman daarentegen ziet de Italianen wel graag
komen, en wel één in het bijzonder: Pietro. Ze begint een vrijage met hem en raakt zwanger, waarop
ze naar de stad trekt om het kind te laten weghalen. Vanaf aflevering 5 (nazomer 1941-voorjaar 1942)
wordt er niet meer gesproken over de Italiaanse soldaten, wat veronderstelt dat ze meer dan
waarschijnlijk rond het midden van 1941 reeds zijn vertrokken.
3 september 1943 is het feest ten huize Charley: Italië heeft zich overgegeven, na eerdere nederlagen
van Duitsland in Stalingrad en Noord-Afrika. Verder wordt er niet meer over de Italianen bericht.

B) HISTORISCHE DUIDING
Op 10 september 1940 wordt het Corpo Aereo Italiano opgericht door Mussolini om autonoom te
opereren vanuit België. Hiermee wou hij de Italiaanse luchtmacht inschakelen aan de zijde van de
206
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Duitse Luftwaffe. Het was een grootscheepse onderneming aangezien de Italiaanse luchtmacht haar
beste manschappen naar België stuurde. Het Corpo krijgt vier basissen, meer bepaald in Maldegem,
Ursel, Melsbroek en Chièvres 207 .
Een rapport van een Duitse inlichtingendienst meldde over de houding van de Duitse soldaten ten
opzichte van de Italiaanse luchtmacht het volgende: ‘Op de houding van de Italiaanse Luftwaffe is
niets aan te merken. Haar houding tot de Duitse soldaten is zeer kameraadschappelijk. De Italianen
gedragen zich behoorlijk, maar kunnen wat hun houding en kledij betreft de Duitse niet evenaren.’
Daarenboven hielden de Italiaanse soldaten nogal van de Vlaamse meisjes. Wat blijkt uit de nood aan
bordelen en hun bewoonsters. Hiervoor werden diverse woningen aangeslagen. 208
Aangezien de Italiaanse capitulatie slechts anekdotisch wordt vermeld in de serie, zal ook de
historische duiding eerder beperkt zijn. Charley verwijst eveneens naar de Duitse verliezen in NoordAfrika en Stalingrad. Zo hebben Britse troepen in juni 1942 de Duitsers tegengehouden in El Alamein.
Een jaar later, in mei 1943, wordt Afrika bevrijd van de Asmogendheden. Daarmee wordt Mussolini’s
hoop op een Afrikaans rijk aan diggelen geslagen 209 . In Stalingrad lijden de Duitsers grote verliezen in
de winter 1942-1943. In februari 1943 geven de Duitse eenheden zich over, na een succesvolle
tegenaanval van het Rode Leger onder leiding van Generaal Zhukov 210 .
Tijdens de zomer van 1943 veroveren Britse, Canadese en Amerikaanse troepen het eiland Sicilië, met
als gevolg dat het 21-jaar oude fascistische regime van Mussolini met de grond gelijk gemaakt wordt.
Hij zet weliswaar in Noord-Italië de ‘Italiaanse Socialistische Republiek’ op poten. Deze republiek
was een waar Duits schoothondje. In augustus 1943 probeert de nieuwe Italiaanse regering onder
leiding van Badoglio vrede te sluiten maar Duitsland zal als reactie Italië bezetten. De geallieerde
aanvallen vanuit het zuiden leiden er uiteindelijk toe dat Italië Hitler de oorlog verklaart 211 .
C) BEELDVORMING
In de gehele analyse van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ komt één bepaalde speler niet aan bod: de
Raad van Beheer van de BRT. De reden hiervoor is dat deze instantie nooit echt ingegaan is tegen het
scenario van Geldhof en de realisatie ervan door Dré Poppe. Er is slechts één keer reactie gekomen,
meer bepaald op het moment dat het Italiaanse leger ten tonele werd gevoerd. Bijna niemand weet dat
in twee Belgische plaatsen, een dorpje in Wallonië en in “ons eigen” Ursel ook Italianen deel
uitmaakten van het bezettingsleger. De levende bewijzen van de amoureuze uitspattingen van de
Italiaanse soldaten lopen vandaag dan ook nog rond. 212
Een tweede element dat zeker niet fictief is, is de angst van de Italiaanse soldaten om vergiftigd te
worden. Wanneer de Duitsers en Italianen in Café Den Hert aan het drinken zijn, komt het tot een
gemeen tussen beide partijen. Frieda, de cafébazin, probeert de gemoederen van de Duitsers te bedaren
door te zeggen dat de Italianen een beetje gek zijn. Het antwoord van de Duitse soldaat spreekt
boekdelen: ‘Verrückt!’ brult de lange Duitser smalend. ‘Echt gek, ja. Weet ge dat ze allemaal ziekelijk
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bang zijn om vergiftigd te worden?’ ‘Ze hebben een hangar vol met mineraalwater…om hun tanden te
poetsen.’ 213
In zijn werk over de drie Meetjeslandse vliegvelden Ursel, Aalter en Maldegem vermeldt Cynrik De
Decker dat de meisjes in de cafés gewoonlijk eerst een slokje uit het glas van de Italianen moesten
drinken. Zo werd wekelijks een vracht Spa-flesjes aangevoerd, waarmee de Italianen hun tanden
poetsten. Tucht was echter een ander paar mouwen; de Italianen stonden gekend als echte charmeurs
die wuifden naar alle meisjes als ze door de straten van Ursel en Knesselare marcheerden. 214
5.4 STRIJD TEGEN HET GODDELOOS COMMUNISME
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
Hoewel het aspect ‘Oostfronters’ meer thuis hoort bij de analyse van de collaboratie, wordt het toch
apart behandeld. Dit omdat het een belangrijk element is in de serie. Een andere reden is omdat er mijn
inziens tal van jonge mensen naar het oosten zijn getrokken enkel en alleen om er tegen het
communisme te vechten. De Oostfronter in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’, Edwin, is in feite in twee
categorieën onder te brengen: hij was overtuigd katholiek enerzijds maar was tevens voorvechter van
de Vlaamse zaak anderzijds. Bij hem zijn geloof en ideologie – weliswaar ‘Vlaamse ideologie’ – met
andere woorden vervlochten. Niettemin wordt hij vooral voorgesteld als iemand die uit liefde voor het
Vlaamse volk en het Vlaamse geloof naar het oosten trekt. Het ideologische element, namelijk
verafgoding en respect voor het Duitse ideaal, komt ook aan bod, maar minder manifest. Met andere
woorden, het emotionele aspect primeert op het ideologische.
Edwin is lid van het Verdinaso en is het schoolvoorbeeld van een gedisciplineerd, gelovig flamingant,
net als zijn moeder overigens. Eind ’41 is hij aanvaard voor het Oostfront. Even later vertrekt hij
oostwaarts. Hij is verheugd dat hij eindelijk de Vlaamse zaak kan gaan verdedigen en het
communisme een kopje kleiner kan maken. De nieuwe Duitse kommandant denkt er echter anders
over. Wanneer Hilda hem meedeelt dat haar zoon naar het oosten mag vertrekken, antwoordt hij:
‘Gratuliere. Ieder zijn zin. Het is hier al zo koud, wat moet het daar niet zijn.’ Weer klakt hij
de hielen tegen elkaar. Edwin springt van de weeromstuit in de houding. ‘Zum Wohl,’ grijnst
de Kommandant, maakt zijn glas in een teug leeg. Hij smakt. Edwin kijkt hem ongelovig aan,
onthutst dat een Duits officier zich zo kan gedragen. Maar ja, tussen alle koren is kaf, ook het
Duitse leger telt hier en daar onwaardigen in zijn rangen. 215
Wanneer Edwin met verlof thuiskomt en de ware aard van de Kommandant ontdekt is hij totaal van de
kaart. Hij heeft een zoveelste braspartij georganiseerd in de Kommandantur met veel drank, eten en
jonge meisjes. Omdat de pastoor Edwin de communie heeft geweigerd, probeert de Kommandant hem
op te beuren met een feestje. Maar Edwin is een respectvolle jongeman en kan niet begrijpen hoe een
gedisciplineerd volk als de Duitsers zich kunnen verlagen tot dergelijk decadent gedrag. Niet alleen
het gedrag van de Kommandant, maar ook de manier waarop hij en de andere jongens van het Vlaams
Legioen worden behandeld, zit hem dwars:
‘De Duitsers spuwen op onze idealen. We zouden Vlaamse officieren hebben. Het zijn
Duitse. De commandotaal zou Vlaams zijn. Ze is Duits. We zouden bezettingsgroepen zijn.
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We zitten in de eerste linie. Een aalmoezenier? Nooit gezien. Ze lappen hun laars aan
Vlaanderen, aan de kerk. Ze gebruiken ons.’ 216
Toch keert Edwin na zijn verlof terug naar het oosten. Hij blijft trouw aan zijn belofte en zal strijden
voor zijn overtuigingen. En dat is de laatste belofte die hij zijn moeder ooit zal maken: na de
bevrijding ontvangt ze de overlijdensakte van haar zoon, samen met zijn Ijzeren Kruis en een
erelintje…
B) HISTORISCHE DUIDING
Alvorens toelichting te geven bij het Vlaams Legioen is het interessant het Verdinaso van Joris Van
Severen voor te stellen. Verdinaso staat voor Verbond van Dietsch Nationaal-Solidaristen en werd als
politieke beweging gesticht door Van Severen in 1931. De opzet van de beweging was breken met het
traditionele Vlaams nationalisme en onder invloed van de Action Française en het Italiaanse fascisme
streven naar Diets nationalisme, een Dietse Volksstaat en Diets nationaal-solidarisme 217 . Het
Verdinaso was tegen parlementarisme, liberalisme, marxisme en materialisme en tegen de Franstalige
volksvijanden. Oorspronkelijk beoogde de Dietse volksstaat de groepering van Vlamingen,
Nederlanders en Frans-Vlamingen, maar vanaf 1934 werd gekozen voor een meertalige natie, waartoe
eveneens Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg zouden behoren. Hierbij kwam ook een
scherpe afwijzing van het flamingantisme. Met de moord op Van Severen in 1940 verdween de
beweging grotendeels. Een deel van de Verdinasoleden stapt in 1940-1941 de collaboratie binnen, een
ander deel verkiest de kant van het verzet, nog anderen verlaten de politiek. In 1941 wordt wat
overblijft van de beweging verenigd met het Vlaams Nationaal Verbond. 218
In de zomer van 1940 wordt de Waffen-SS opgericht. Het was een politieke en militaire voorhoede die
de aanhechting van België en Nederland bij het Grootgermaanse rijk voorstond. Daartoe werd de
voorhoede ook ingezet in de strijd tegen de geallieerden. Het Vlaams Legioen is opgericht als een
buitenlands vrijwilligerslegioen na Operatie Barbarossa (aanval op de Sovjet-Unie, 22 juni 1941). In
tegenstelling tot de Waffen-SS was het legioen enkel ingezet in de strijd tegen het bolsjewisme.
Vandaar dat het legioen overwegend uit Vlaamsgezinde katholieken bestond 219 .
De oprichting van het Vlaams Legioen kwam voort uit een tekort aan manschappen. Na de Duitse
aanval tegen de Sovjet-Unie worden manschappen erg belangrijk en gaat men over tot de inschakeling
van niet-Duitsers. Het VNV zag de oprichting van het Vlaams Legioen daarenboven als een poging
om buiten de Waffen-SS een volwaardige militaire eenheid op te richten. Dit deed de beweging via het
voeren van een anti-communistische propagandacampagne 220 .
Ondanks eerdere beloftes wordt het Vlaams Legioen echter ingelijfd in de Waffen-SS. De gevolgen
hiervan zijn hard te verduren voor het VNV: verlies van politieke controle, geen eigen beveeltaal, geen
eigen officierenkorps, geen katholieke aalmoezenier voor het Vlaamse Legioen. Desondanks blijft de
werving verdergaan: tot midden 1943 melden zich ongeveer 4.000 vrijwilligers aan. Ze worden
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verplicht de SS-eed af te leggen, wat veel legionairs zullen weigeren. Vanaf augustus ’43 komt de
werving in handen van de SS-schoothondjes: de Vlaamse-SS en DeVlag 221 .
Wat waren de beweegredenen van de legionairs? Maurice De Wilde schuift er een aantal naar voor: a)
de sociaal-economische verwezenlijkingen van Duitsland, nl. de 6 miljoen werklozen opnieuw aan het
werk zetten. Dat dit gebeurde dankzij een massale herbewapening en de input vanwege de arbeiders
werd meestal genegeerd; b) het aanblik van de zegevierende Duitsers in de zomer van 1940 had bij
sommige jonge Vlamingen heel wat geestdrift gewekt; c) ontzag voor orde en tucht; d) overtuiging dat
Duitsland reeds in mei-juni 1940 de oorlog had gewonnen; e) hoop bij Vlaams Legioensoldaten naar
Vlaanderen terug te keren om er in het leger of bij politie carrière te maken; f) materiële voordelen
zowel voor de legionairs zelf als voor hun familieleden; g) ambitie, zin voor avontuur, de status,
glorie, ontvluchten van de dagelijkse sleur, onttrekken aan familiale of andere moeilijkheden en h)
idealisme. De laatste beweegreden kan opgedeeld worden in enerzijds Vlaams-nationalisme en
anderzijds anti-bolsjewisme. Dit onderscheid toont zich duidelijk in het aantal vrijwilligers die
toetreden: reeds vanaf 1940 treden honderden Vlaamse vrijwilligers toe tot de Waffen-SS regimenten.
Hier gaat het dus voornamelijk om Vlaams-nationalisten. Anderzijds zijn er nog duizenden die zich na
Barbarossa melden voor het Vlaams Legioen 222 .
Dat de overeenkomst tussen het VNV en de Duitse instanties niet altijd werd nagevolgd uit zich in het
feit dat de commandotaal Duits was. Ondanks de belofte dat er Vlaamse officieren zouden zijn die de
manschappen zouden aanvoeren. Daarenboven kwam dat de bevelhebber ter plaatse niets in de
onderrichtingen gelezen had over een ‘Vlaams Legioen’. Het Vlaams werd door de Duitsers
beschouwd als een ‘soort dialect’. De Vlamingen dienden dan zo snel mogelijk verduitst te worden.
Tevens was er geen Vlaamse geneeskundige dienst, noch een katholieke aalmoezenier. Het gevolg was
dat reeds eind augustus 1941 een aantal Vlaamse legionairs terugkeerden naar huis 223 . Ook het
inzetten van het Legioen aan het Oostfront, ondanks de belofte dat het zou gebruikt worden als
bezettingsleger, leidde tot ontevredenheid. Deze wantoestanden worden echter in de kiem gesmoord,
de werving gaat gewoon verder. Om de zaken nog erger te maken werden eind 1943 de resten van het
Legioen en de Vlaamse Waffen-SS’ers omgevormd tot de 6de SS-Sturmbrigade Langmarck. Dit bracht
met zich mee dat de legionairs nu ook tegen de geallieerden konden worden ingezet 224
C) BEELDVORMING
Uit de meeste artikels over de Oostfronters blijkt de ontevredenheid en de misleiding waarmee ze zijn
geconfronteerd geworden. In feite kan Edwin gezien worden als een (onwetende??) jongeman die hoe
dan ook was overtuigd dat de Duitsers zouden zorgen voor een plaats van Vlaanderen op de
wereldkaart, los van het Franse juk. Onwetend? Ja, maar wel te verstaan! Het is namelijk die belofte
die werd voorgelegd aan de jonge mannen van het Vlaams Legioen. Het was zelfs een lokmiddel.
Hoewel de collaborerende instanties zelf op de hoogte waren van de problemen aan het front, bleef
men toch leden ronselen met de niet in te lossen beloftes als lokmiddel.
Naast de niet in te lossen beloftes komen ook tal van andere aspecten aan bod: Edwin wordt de
communie geweigerd in uniform, hoewel hij toch juist naar het oosten trok om er te vechten tegen het
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communisme, vijand nummer één van het katholicisme… Dit toont opnieuw het standpunt dat de
pastoor heeft ingenomen ten aanzien van collaboratie.
Waar komt Edwins overtuiging vandaan? In de serie ligt het antwoord voor het rapen: zijn moeder
Hilda is meer dan wie ook een overtuigd flamingant. Beiden geloven dat na de Belgische capitulatie de
oorlog voorbij is en dat Duitsland weldra geheel Europa onder de voet zal lopen. Behalve Vlaanderen
natuurlijk, want de Germaanse roots delen ze met die van de Duitsers. Althans, dat is wat hen wordt
voorgehouden. Dat is de reden waarom Hilda de werkzaamheden in het naaiatelier niet stopzet. Dat is
tevens de reden waarom Edwin naar het Oostfront trekt. Vlaanderen en het Vlaamse volk zullen hun
verdiende plaats krijgen en het zal dankzij de Duitsers zijn. Kortom, Beyens stelling dat het
emotionele aspect primeert op het ideologische aspect komt hier goed tot zijn recht 225
Vandaar dat Edwin en Hilda het zo goed kunnen vinden met de eerste Duitse Kommandant. Hij is de
belichaming van als hun idealen: cultureel begaafd, beschaafd, viriel, overtuigd van de kracht van het
Duitse (en Vlaamse) volk, gedisciplineerd en tuchtvol. De schok is dan ook des te groter wanneer de
eerste confrontatie mijn zijn opvolger zich voordoet. Hij is alles wat ze niet van een Duitser
verwachten: lomp, boertig, een echte bulderlach, een op seks belust man, geen respect voor de
Vlaamse idealen of voor de inspanningen van Edwin. Toch geeft Edwin zijn geloof in de
eindoverwinning niet op. De Duitsers moeten winnen zodanig dat Vlaanderen krijgt waar het recht op
heeft.
In feite neemt Geldhof geen neutraal standpunt in als het gaat om Edwin. Hij schildert hem niet af als
een Duitsgezinde fascist of als een rasechte collaborateur, maar eerder als een overtuigde
Vlaamsgezinde jongeman. Om het Vlaamse verhaal tot een goed einde te brengen ziet hij zich
genoodzaakt met de Duitsers ‘mee te werken’ (collaboreren?). Dit toont aan hoe Geldhof verschillende
vormen van collaboratie naar voor schuift, zonder de keuzes te beoordelen of te veroordelen. Op dat
vlak kan hij mijn inziens als een goed historicus beschouwd worden. De nuances zijn er, maar toch
worden er op bepaalde niveaus duidelijke standpunten ingenomen. Anderzijds volgt Geldhof nog
steeds de mythevorming over “de” collaboratie, waarbij emotionaliteit (hier: liefde voor het Vlaamse
vaderland) de ideologische drijfveren (hier: met de Duitsers vechten aan het oostfront) verdoezelt.
5.5 OORLOGSWINTER 1941-1942
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
Het enige element dat aan bod komt is ‘de hitler’ ten huize Meersman. Hoewel de strengste
Oorlogswinter deze van 1941-1942 was, komt de hitler reeds in de derde aflevering, die de herfst van
1940 behandelt, aan bod. Zelfs wanneer de strenge winter zich voordoet, in de vijfde aflevering, draait
de kachel van Raymond in zijn schildersatelier op volle toeren. Van hout- of steenkooltekort is
bijgevolg geen sprake.
‘Klein Londen, Klein Berlijn’ behandelt de vier bezettingsjaren en tevens de vier seizoenen.
Achtereenvolgens komen aan bod: de herfst van 1940 (aflevering drie), de winter van 1940-1941
(aflevering vier), lente van 1942 (aflevering vijf) en de zomer van 1944 (aflevering zeven) aan bod. De
hitler komt dus reeds in de herfst van 1940 aan bod… Nochtans was het logischer geweest ‘de hitler’
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te vermelden op het moment dat de strengste Oorlogswinter zich voordoet, namelijk tijdens het begin
van 1942. Ook het steenkooltekort komt totaal niet aan bod. Nochtans was het een probleem waar vele
gezinnen mee geconfronteerd zijn geweest.
In dit opzicht kan de opmerking van Jan Neckers zeker niet vergeten worden. Zo meldde hij dat ik
zeker moest onderzoeken of de vier oorlogstrauma’s aan bod komen. Zijnde a) de vlucht en de chaos
van 40-42 miljoen vluchtelingen. Er waren 12.000 doden wat dus betekent dat zo een 500.000 mensen
een familielid verloren; b) honger en Ersatzgoederen, iets meer in de steden dan op het platteland; c)
koude want steenkolen gingen naar de Duitse oorlogsindustrie en d) bombardementen 226 . Het element
‘koude’ wordt bijgevolg niet voldoende gerepresenteerd. De reactie van dramaturg Leo Dewals en
Hoofd Drama Frans Puttemans was dat ‘koude’ een erg moeilijk gegeven is om uitgebeeld te
krijgen 227 . Je kan natuurlijk werken met kledijaanpassingen, maar aangezien ook deze zaken
gerantsoeneerd waren, droeg men vaak dezelfde kleren, zonder weinig afwisseling.
Besluitend bij dit onderdeel kan gesteld worden dat er aanwijzingen zijn naar de koude winters, maar
niet op het moment waarop je ze verwacht als kijker (zeker niet als je vooronderzoek hebt gedaan en je
weet dat de winter van 1941-1942 de strengste was). Het vermelden van ‘de hitler’ is dan wel op zijn
plaats, hoewel niet chronologisch, toch toont het de inventiviteit van de lokale bevolking in tijden van
nood. Het afwijken van de chronologie is meer dan waarschijnlijk te wijten aan de dramatische logica,
waarbij de opeenvolging van de seizoenen als belangrijker wordt geacht. ‘De hitler’ roept herkenning
op bij inwoners uit de streek van Eeklo en Knesselare en deze afwijking van de historische
chronologie is dan ook ‘een kleine aanpassing die niet indruist tegen de historische correctheid’.
B) HISTORISCHE DUIDING
In januari werden temperaturen van -17,9 °C opgemeten. Deze barre temperaturen brachten heel wat
ellende met zich mee. Niet alleen het openbare vervoer was geheel ontredderd, ook manifesteerde zich
een tekort aan brandstof. Steenkool was namelijk sinds september 1941 gerantsoeneerd, omdat de
Duitsers heel wat steenkool opeisten voor de oorlogvoering. De rantsoenering en de steenkoolbedeling
verliepen niet naar wens met als gevolg dat tal van gezinnen enorme koude leden. Daarbovenop kwam
nog eens de benaderde voedselsituatie 228 . Ook na de bevrijding bleef er nood aan steenkolen 229 .
Wat ‘de hitler’ betreft heb ik slechts een enkele verwijzing teruggevonden in de gebruikte secundaire
literatuur. Het gaat om het werkje van Cyriel Van De Bouchaute over Eeklo tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het betreft een bewerking van het dagboek van Eeklonaar Leon Minne en is
verschenen in 1970, naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de bevrijding. Over de koude winter
van 1941-1942 schrijft Van De Bouchaute het volgende neer: ‘In normale tijden zou men gesproken
hebben van een uiterst gure winter, nu in oorlogstijd verdiende hij zeker het predicaat vreselijk. Want
de bijtende koude was ook in de huizen allerbest voelbaar daar er een nijpend gebrek ontstond aan
steenkool. […] Een mens in miserie is echter een uitstekend plantrekker… Wie het eerste met de
nieuwe uitvinding voor de pinnen kwam zal wel eeuwig onbekend blijven, maar op enkele dagen tijd
kon men in de meeste Eeklose huizen een origineel verwarmingsprocédé aantreffen: de “hitler”. Deze
fameuze hitlers waren niets anders dan een oude emmer, een afgedankte kolenpan of zelfs een oud
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olieblik, dat opgestampt werd met stukken hout, droge sparrennaalden, vodden of vlasklodden.
Vervolgens werd dat ding omgekeerd op de brandende kachel geplaatst. Wanneer de brand erin kwam
stond de hitler vaak roodgloeiend en moest men achteruit wijken van de hitte. Zo een vulsel was echter
vrij vlug opgebrand en daarna werd de koude des te beter voelbaar. We hadden het echter een half
uurtje warm gehad en dan konden we (de hitler was meestal een avondoperatie) een weinig verwarmd
het bed in.’ 230 Uit het feit dat er slechts weinig bericht wordt over ‘de hitler’ in algemene bijdragen,
kan afgeleid worden dat het om een plaatselijke uitvinding ging, die zich ook in de streek van
Knesselare en Ursel heeft gemanifesteerd.
5.6 HOUDING VAN DE KATHOLIEKE KERK
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
De katholieke kerk, gerepresenteerd door de pastoor, komt voor het eerst in beeld tijdens de
‘Vlaamsche Kermis’. Onmiddellijk wordt een nieuwe scheidingslijn tussen ’t Veld en ’t Dorp
duidelijk. Zo mag blijken uit het gesprek tussen Charley en de pastoor:
‘Moeilijkheden, Canadees?’
Charley draait zich om. Achter hem staat de pastoor, de laatste man die hij op het Veld
verwacht.
‘Mijnheer pastoor!’ roept hij verrast uit. ‘Wat doet gij hier? Verdwaald?’
‘Ik dacht zo, die van het Veld komen nooit naar mijn kerk, ik ga ze zelf wel bezoeken.’
‘Ja, want ge weet nooit hoe de herder een verloren schaap kan terugwinnen.’
Charley en de pastoor wandelen door het vele volk tussen de kramen. De priester stoort
zich niet aan de verwonderde blikken die hij ontmoet, knikt voortdurend naar de
voorbijgangers.
Ze worden opgeschrikte door het rumoer dat is ontstaan in de buurt van het drankkraam.
De jonge knullen [van ’t Veld] zijn aan het bakkeleien met de Dinaso’s [van ’t Dorp]. Ze
staan als kemphanen tegenover elkaar.
‘Ja, in ’t Veld houden ze niet van uniformen,’ zegt Charley.
‘Ik ook niet,’ zegt de pastoor. 231
Uit deze passage blijkt reeds dat de pastoor zich van de vetes tussen ’t Veld en ’t Dorp niets aantrekt
en als het ware zelfs zorgt voor een zekere verbinding tussen de beide regio’s. Anderzijds toont het
gesprek aan dat ook op religieus gebied een onderscheid merkbaar is tussen de inwoners van de beide
gebieden. Toch zal de pastoor proberen de gemoederen enigszins te bedaren door de hele bezetting
door rechtlijnig op te treden. Vandaar ook zijn opmerking dat hij niet van uniformen houdt. Een derde
punt is dat de pastoor wel weet wie uit het Veld hij te vriend moet houden: zo gaat hij geregeld op
bezoek bij Charley, omdat hij inziet dat het via hem is dat hij de andere inwoners kan bereiken.
Vanaf de vijfde aflevering – die de nazomer van 1941 tot het voorjaar van 1942 bestrijkt – treedt de
pastoor duidelijker op de voorgrond. Toch is het moeilijk hem in een bepaalde categorie onder te
brengen: enerzijds staat hij Raymond toe een plaatselijk kapelletje te gebruiken als opslagplaats voor
wapens, hoewel de pastoor het liever niet zou toestaan. Anderzijds weigert hij resoluut de communie
aan Edwin in uniform. Toch zegt hij erbij dat het enkel en alleen om het uniform te doen is. Indien
Edwin in gewone burgerkledij naar de kerk was gekomen, was er geen enkel probleem geweest. Met
andere woorden, de pastoor probeert tussen beide strekkingen te schipperen. Hoewel hij mijn inziens
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eerder de kant van ‘de witten’ aanhangt, anders zou hij Raymond resoluut de toegang tot het kapelletje
ontzeggen.
Vervolgens komt in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ ook het wegnemen van de klokken aan bod. In het
begin van de zesde aflevering, in september 1943, worden de klokken van de kerk neergehaald. Om
een impressie op te wekken van de situatie vermeld ik hoe het gebeuren werd ervaren door de
inwoners:
Zowat een kwart van het dorp is samengetroept op het plein. Het terras van café Den Hert
zit stampvol toekijkende mensen en ook achter het brede raam verdringen zich
nieuwsgierigen. De omstaanders zijn merkwaardig stil. Het dorp wordt beroofd van zijn
stem, het heldere geluid van geboorte en huwelijk, het sombere geluid van de dood. Gerard
staat naast Jozef tussen de menigte. Hij kijkt verholen naar zijn vader, die met Oscar van café
De Poezenhoek vooraan heeft postgevat, vlak bij de vrachtwagen. Charley blikt brutaal naar
de aannemer en de werklui, die de kabels losmaken van de in de laadbak neergelaten klok.
Van dichtbij ziet de kerkklok er imposant uit. Charley werpt een begripsvolle blik naar de
pastoor, die handenwringend de werkzaamheden gadeslaat. De maat is vol, hij kan dat niet
zomaar over zich heen laten gaan.
‘Dat had ik niet van u gedacht, aannemer!’ schreeuwt Charley
Iedereen draait het hoofd naar de man in het Veld in zijn mooie tweedjasje. Hij heeft meer
lef dan verstand, zo kennen ze hem. De aannemer werkt onverstoorbaar door, negeert het
geterg.
‘Of ge van stiel gaat veranderen, aannemer? Gaat ge een kerk openen? ’t Is niet van uw
schoonste, de pastoor zijn broodwinning afpakken!’
‘Het is voor kogels, Canadees. De Duitsers zitten zonder munitie.’ ‘Ik trek me er niets van
aan,’ bromt de aannemer. ‘Ze eisen mijn camion en mijn mannen op, dus…’
Raymond heeft een tijdje geamuseerd staan luisteren naar het gesar van de Canadees. Hij
zoekt reikhalzend naar de pastoor, ziet hem op enige afstand van het oploopje eenzaam en
machteloos staan toekijken. Hij gaat naast hem staan. ‘Bezoek. In de sacristie,’ sist de
pastoor, zonder Raymond aan te kijken. 232
Twee elementen kunnen hieruit afgeleid worden. Ten eerste dat de pastoor nog steeds ‘hulp’ verleent
aan het verzet, of althans zijn deur openstelt voor ontmoetingen tussen de verzetslui. Ten tweede dat
hij het wegnemen van de klokken met lede ogen moet aanzien. Toch protesteert hij niet, hij laat dat
over aan de Canadees.
Verder in deze zesde aflevering weigert de pastoor de communie aan Edwin. Edwin is op verlof van
het Oostfront en wil zijn katholieke plichten gaan vervullen. De pastoor weigert hem dit echter. Ook
dit fragment is vermeldenswaardig.
Raymond zit geknield in de kerkstoel. Hij laat zijn ogen over de misgangers dwalen, vindt niet
wie hij zoekt. Veel volk is er niet in de vroegmis, de meesten van het dorp wonen de negenen tienurenmis bij. Op de rij voor hem staat Edwin stram achter zijn kerkstoel. Zijn uniform
van het Vlaams Legioen is onberispelijk. Hij is zich bewust van de indruk die hij maakt op de
mensen rondom zich, hij houdt zijn kin geheven. De pastoor houdt de hostie in de hoogte.
De communiegangers stappen met gebogen hoofd naar voren, knielen neer voor de
communiebank, schuiven hun handen onder het witte kleed. Edwin knielt tussen hen in. De
pastoor gaat met de kelk langs de rij, legt murmelend de hostie op hun uitgestoken tongen.
Edwin sluit zijn ogen, opent zijn mond. De priester loopt hem voorbij zonder hem de hostie toe
te dienen. Edwin geeft geen krimp, blijft stokstijf zitten. Hij loopt met een van woede
vertrokken gezicht naar zijn plaats terug. Hij heeft een kleur gekregen, maar hij houdt zich
in de hand, wacht onbeweeglijk het einde van de mis af.
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Als hij maar geen last krijgt, denkt Raymond. Hij is wars van dat soort gratuite daden van
opstandigheid. Op zijn manier handelt de pastoor als de Canadees, het is
hartversterkend allemaal, maar het brengt niets op. Wat zij vanavond zullen ondernemen
233
kan het lot van honderden jonge mensen beter maken, hen behoeden voor dwangarbeid.
Na het voorval gaat Edwin naar de pastoor en vraagt hem om uitleg. De pastoor maakt duidelijk dat hij
geen sacramenten toedient aan leden van de Nieuwe Orde in uniform. Edwin dient klacht in bij de
Duitse commandant, maar zonder enig resultaat. Wat de opmerking van Raymond betreft klopt het dat
de pastoor ook een soort ‘uilenspiegelfiguur’ is. Toch minder extreem dan de Canadees. Zo probeert
de pastoor echt een middenweg te zoeken tussen wit en zwart. Hoewel hij de enige is die als inwoner
van ’t Dorp op bezoek komt in ’t Veld (Gerard en Hilda uitgezonderd), blijft hij een belangrijke
instantie, die representatief moet zijn voor het gehele dorp, het Veld inbegrepen. Vandaar dat hij zich
een al te duidelijke mening niet echt kan permitteren, althans niet in het openbaar. In zijn kerk bepaalt
hij uiteraard wat wel en niet kan. Daar heeft hij het voor het zeggen. Na de bevrijding, op het moment
dat ‘Klein Londen’ en ‘Groot Londen’ met elkaar verbroederen en er wellustig feest wordt gevierd in
’t Veld, is ook de pastoor aanwezig!

De pastoor (Vic Moeremans) brengt een bezoek aan de Vlaamsche Kermis in ’t Veld. Hij staat symbool voor de eenheid tussen het Veld en
het Dorp (bron: Het Volk, 14.10.1988)

B) HISTORISCHE DUIDING
Algemeen kan gesteld worden dat de kerk als instantie wordt getolereerd door de bezetter, hoewel de
nazi-doctrine zeer vijandig staat tegenover het christendom. Toch beloven de Duitsers dat ze zich niet
zullen mengen in morele en geestelijke aangelegenheden op voorwaarde dat de kerk zich onthoudt van
politieke activiteiten. Na 1942 zullen de relaties vertroebelen door talrijke schendingen van dit
compromis. Een voorbeeld van een dergelijke schending is de toenemende Duitse bemoeienis met
morele en geestelijke zaken. Vooral rond de verplichte tewerkstelling zullen de spanningen hoog
oplopen.
Hoewel de katholieke kerk een tamelijk behoedzame houding aanneemt, is ze toch duidelijk gekant
tegen collaboratie. Dit blijkt uit de dwangmaatregelen die worden afgekondigd tegen de Nieuwe
Ordeleden: ze kunnen geen kerkelijke uitvaart krijgen, ze worden de communie geweigerd als ze in
kostuum zijn en in katholieke colleges wordt een verbod op elke vorm van totalitaire propaganda
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ingesteld. Door de behoedzame aanwezigheidspolitiek komen de wereldlijke structuren van de kerk in
België praktisch ongeschonden uit de oorlog.
Een minderheid van de geestelijken is actief betrokken bij het conflict. Zo een 2 tot 3 % kiest de kant
van de collaboratie. Een aanzienlijk groter aantal kiest de zijde van het verzet. Toch is het precieze
aandeel moeilijk vast te stellen. Wel dient ook gewezen te worden op de rijke infrastructuur, die de
mogelijkheid biedt als veilige schuilplaatsen voor mensen die door de bezetter worden vervolgd 234 .
Eind 1941beslist de bezetter tot de inbeslagname van alle kerkklokken, na de inventarisatie van alle
klokken in kerken en kapellen juni van datzelfde jaar. Er komt enorm veel reactie van de kerkelijke
overheid, maar zonder resultaat. Op 12 februari 1943 wordt kanunnik Van der Elst door het Militair
Bestuur opgelegd kardinaal Van Roey mee te delen dat ook in België de klokken zullen worden
opgeëist, ten gevolge van de oorlogsomstandigheden. Het protest dat hier op volgt leidt tot een breuk
tussen de bezetter en de geestelijke overheid. De inbeslagneming, die overigens erg snel verliep,
verliep zonder noemenswaardige problemen? Toch waren vele gelovigen diep geschokt door de
maatregel 235 .
C) BEELDVORMING
De houding van de pastoor toont inderdaad de behoedzame aanwezigheidspolitiek. Hoewel hij naar de
buitenwereld toe geen duidelijk standpunt inneemt, en bijgevolg als neutraal wordt beschouwd, is het
duidelijk dat hij meer tegen de bezetter is gekant dan ervoor. Aanvankelijk lacht hij de bezetting eerder
weg, maar vanaf het einde van 1941 profileert hij zich duidelijker. Daarbij dient nogmaals benadrukt
te worden dat hij de enige figuur was die tijdens de bezetting op post is gebleven in het dorp. Zo is de
burgemeester het land uitgevlucht en heeft de gemeentesecretaris zijn plaats ingenomen. De
veldwachter is ook op post gebleven, maar door zijn overtuigd pro-Duitse houding staat hij bij de
inwoners van het Veld niet op een goed blaadje. Hoewel de pastoor niet vaak in contact komt met de
burgers van ’t Veld wordt hij toch getolereerd. Wat niet kan gezegd worden van de andere inwoners
van ’t Dorp, die eerder buiten gekeken worden in ’t Veld. De pastoor is met andere woorden een soort
ankerpunt voor zowel het Veld als het Dorp, niettegenstaande dat men op het Veld niet praktiserend is.
5.7 MENTALITEIT
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
De inwoners van ‘Klein Londen’ krijgen voor het eerst te maken met Duitse officieren na de
capitulatie. Wanneer ze komen vragen of er nog Belgische soldaten zijn op de hoven van Charley,
weigert deze te antwoorden. De officier probeert het dan maar op een andere manier en biedt de
kinderen en vrouwen chocolade aan. De inwoners zijn duidelijk verrast door deze houding en weten
niet goed hoe te reageren. Ze hadden een even barbaarse houding als in ’14-‘18 verwacht, maar in
tegenstelling daarvan zijn de Duitsers vriendelijk en gedisciplineerd. Charley houdt er een eigen
mening op na: ‘Het zijn onze overwinnaars. Ze kunnen het zich permitteren.’ 236
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Wit en Zwart verenigd: Hilda maakt zich schuldig aan ideologische collaboratie, terwijl Jozef informatie inzamelt voor de Witte Brigade
(bron: Willy Van Poucke, ‘Klein Londen, Klein Berlijn’, p. 196)

In de serie komen twee Duitse commandanten naar voor, die elkanders complete tegenpool zijn. De
eerste commandant (Horst Mentzel) neemt zijn intrek in de Kommandantur bij de aanvang van de
Duitse bezetting, na de Meidagen van ’40. Dat de Kommandantur gevestigd is ten huize Hilda en
Gerard vinden ze hoegenaamd niet erg. Vooral Hilda en haar zoon Edwin kijken met respect op naar
de gecultiveerde Kommandant, die zo muzikaal is aangelegd en overtuigd is van de Duitse idealen.
Charley van zijn kant is minder geneigd goed te spreken over de Duitsers. Toch is ook hij verplicht
soldaten in te kwartieren. Hij haalt kattenkwaad met hen uit, zoals bijvoorbeeld het klaarmaken van
hun kat en ze presenteren als ‘konijn’ op Kerstavond. Ook wanneer de Kommandant en Edwin
schapenvellen komen ophalen zonder dat hij ervan af weet, is hij razend en trekt hij naar de
Kommandantur. Niet om er met de Kommandant te praten, maar om Hilda op haar plaats te zetten.
Toch komt het tot een handgemeen met de Kommandant. Het is in dit gesprek dat ’t Veld voor het
eerst als ‘Klein Londen’ wordt genaamd. De confrontatie vertaalt zich als volgt:
‘Herr Sierens, darf ich annehmen?’
Charley strekt de rug. Zijn verontwaardiging wordt snel aangetast door de vrees dat hij deze
keer te ver is gegaan. In zijn woede is hij vergeten dat hij niet alleen in het huis, maar in de
Kommandantur zelf, in het hol van de leeuw, heibel is komen schoppen. Hij knikt stijfjes, wil
zich uit de voeten maken, maar de Kommandant houdt hem staande.
‘Moment. Komt u eens met me mee.U houdt niet van ons Duitsers.’
‘Ik houd niet van oorlog en alles wat dat meebrengt.’
‘Denkt u dat ik daar van houd?’ De Kommandant richt zijn blik op de foto op zijn bureau,
lacht vermoeid. ‘Denkt u dat ik het zo prettig vind, in een vreemd land, ver van vrouw en
kinderen.’
‘Ontroerend,’ mompelt Charley.
‘U zou tevreden moeten zijn dat de bezetting zo menselijk verloopt. In het dorp is men zo
verstandig, die van het Veld blijkbaar niet. Mijn soldaten gedragen zich als vrienden van de
bevolking.’
Charley draait zich met veel vertoon om naar de kapstok, waaraan de revolver van de
Kommandant in een holster is opgehangen.
‘Als vrienden. Als ik bij vrienden op bezoek ga, neem ik geen wapens mee.’
De Duitsers verliest eindelijk zijn zelfbeheersing. Hij ploft de briefopener op de werktafel.
‘De naïviteit!’ roept hij uit. Duitsland is nog altijd in oorlog.’ Hij knijpt de ogen dreigend tot
spleetjes. ‘Maar ik weet wat u bent. U ben een anglofiel! Indien u niet de vader van Gerard
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was!. ‘Maar ik verwittig u. Probeer maar de plaatselijke Churchill te worden, maak voor
mijn part van het Veld een klein Londen. We houden u in het oog.’ 237
Het is het enige moment dat de Kommandant zijn zelfbeheersing verliest en ook de eerste keer dat
Charley vindt dat hij te ver is gegaan. Toch houden ze beiden voet bij stuk. Charley blijft kattenkwaad
uithalen maar er volgen geen confrontaties meer tussen beiden. Net als Edwin vertrekt ook de
Kommandant begin 1942 naar het Oostfront, tot groot ongenoegen van Hilda.
De tweede commandant (Hans-Jürgen Krützfeld) die zijn intrek neemt in de Kommandantur is
volledig gedesillusioneerd door de oorlog. Die desillusie komt inderdaad sterk naar voor. In
tegenstelling tot de eerste commandant, die in ‘Klein Berlijn’ verblijft tijdens het ‘eerste deel van de
oorlog’, de periode die voorafgaat aan 1942, nog voor de Duitse kansen op de eindoverwinning
tanende zijn. Hij kon geloven in de fascistische doctrine omdat het toen leek alsof Duitsland snel de
eindoverwinning zou behalen. Wanneer hij echter ook naar het Oostfront wordt geroepen begint de
Duitse overwinning meer op een illusie te lijken dan op werkelijkheid. Vandaar het grote verschil
tussen de beide commandanten. Krützfeld zegt het volgende over zijn personage: ‘Ik ben de tegenpool
van de eerste commandant die hij Gerard en Hilda was ingekwartierd. Dat was een kunstzinnig,
muzikaal man. Ikzelf ben gedesillusioneerd over de oorlog. Ik geef geen barst om muziek en cultuur.
Drank en vrouwen zijn waar het bij mij om gaat. Ik ben geen Nazi, wel een onsympathieke Duitser.
Een cultuurbarbaar.’ 238 En dat laatste is onmiddellijk de grootste tegenstelling met zijn voorganger.
Toch is vooral de desillusie een belangrijk punt van verschil: Mentzel gelooft nog in de Duitse
overwinning, terwijl Krützfeld een oog is verloren door een Belgische scrapnell. Vandaar dat hij
helemaal niet geïnteresseerd is in de belangen of de wensen van de Vlaamse bevolking. Tot groot
ongenoegen van Edwin en Hilda.

Hans-Jürgen Krützfeld als de tweede Duitse Kommandant. Hier is hij samen te zien met Liesje Meersman tijdens een braspartij ten huize
Hilda en Gerard (bron: Willy Van Poucke, ‘Klein Londen, Klein Berlijn’, p. 279)

Dit verschil verklaart ook waarom de tweede Kommandant geen gevolg heeft aan de weigering van de
pastoor om Edwin de communie toe te dienen. In plaats van hardhandig op te treden en de pastoor te
straffen, geeft hij een feestje voor Edwin, een soort troostprijs. Ook het afkondigen van represailles
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nadat de Witte Brigade de Werbestelle is binnengedrongen, vindt eerder plaats in een dronken,
gedesillusioneerde bui, dan dat het gaat om een weloverwogen beslissing.
Doordat de mentaliteit van de tweede commandant niet langer overeenstemt met de manier waarop
Hilda de Duitsers ziet, verandert ook de houding van Hilda. Van verafgoding is niet langer sprake en
ook de Duitse braspartijtjes worden niet in dank afgenomen. Daarboven komt nog de teleurstelling van
Edwin over de behandeling aan het Oostfront. Je merkt duidelijk dat Hilda verstelt staat dat ‘haar
Duitsers’ zo brutaal en beestachtig kunnen zijn. Toch houdt ze voet bij stuk en denkt ze niet aan
opgeven. In tegenstelling tot haar man Gerard, die genoeg heeft van het ‘gecollaboreer’ en zo snel
mogelijk ‘zijn kar wil keren’.
Tenslotte hebben niet alleen de Duitsers hun weerslag op de mentaliteit van de bevolking, ook de
geallieerde bombardementen. Vanaf de landing in Normandië zijn de bombardementen niet meer
gestopt. Het scenario dat zich afspeelde tijdens de 18-Daagse Veldtocht wordt herhaald: de inwoners
schuilen in de wijnkelder van Charley, wachtend op stilte. De angst die dit alles inboezemt zorgt er
voor dat de bevolking zich ook tegen de geallieerden lijkt te keren. Ze willen enkel dat de oorlog
beëindigd wordt, zonder nog meer bloedvergieten.
Algemeen gesteld houdt de bevolking zich redelijk kalm tegenover de Duitse officieren en soldaten.
Vele gezinnen moeten soldaten inkwartieren en doen dat zonder al te veel problemen. Er worden zelfs
vriendschappen gesloten, vooral tussen de jonge inwoners van het Veld en de soldaten. Enkel Charley
treedt op als Uilenspiegel, maar verder dan wat kattenkwaad en één enkele confrontatie met de
commandant komt het niet. De houding van de bevolking na de bevrijding slaat om in wraak, die zich
uit in acties die vooral gericht zijn tegen collaborateurs. Het feit dat velen onder hen reeds richting
Duitsland zijn vertrokken, doet de bevolking de aandacht vestigen op hun familieleden, die vaak
hardhandig aangepakt worden.
B) HISTORISCHE DUIDING
Het is niet eenvoudig ‘de’ mentaliteit van ‘de’ bevolking te schetsen. In ‘Klein Londen, Klein Berlijn’
komen een aantal aspecten aan bod, maar het is slechts één visie natuurlijk. Luc Schepens stelt dat er
zich in het begin van de bezetting een korte periode van toenadering, verbroedering voordeed. Deze
houding kwam voort uit de houding van de bezetter en de onverwachte capitulatie van Frankrijk. Toch
is het belangrijk dat de publieke houding van de bevolking niet gelijkgeschakeld wordt met de privéhouding 239 . Dit kan verduidelijkt worden aan de hand van de serie: Charley mag dan wel de
ongekroonde burgemeester van het Veld zijn, dat wil niet zeggen dat iedereen zich gedraagt zoals hij.
De inwoners kijken naar hem op en zien hem als een soort beschermer, maar ze houden er wel hun
eigen opvattingen op na. Doordat vele gezinnen onderdak moesten bieden aan soldaten ontstonden
persoonlijke contacten, die vaak wederzijds begrip en soms zelfs vriendschap meebrachten 240 .
Toch slaat de ingesteldheid al snel om in anarchie en chaos. Hiervoor kunnen een aantal redenen
aangegeven worden: toenemende moeilijkheden voor vrijwillige tewerkgestelden contact te
onderhouden met familieleden; de invoering van de verplichte tewerkstelling; de talloze Duitse
verordeningen; de rantsoenering en voedseltekorten; geallieerde successen vanaf de zomer van 1941 in
Noord-Afrika; de moedige houding van de gouverneur-generaal van Belgisch Kongo, die de zijde van
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de geallieerden heeft gekozen en de BBC-propaganda 241 . Anderzijds wordt de burgerij beïnvloed door
andere gebeurtenissen die hen in de richting van de Nieuwe Orde drijven: het conflict tussen de koning
en de Belgische regering, de hoffelijkheid van de bezetter, in tegenstelling tot WO I en de overtuiging
dat democratische regimes het nu wel voorgoed verkorven hadden.
Algemeen gesteld wordt een onderscheid gemaakt tussen drie periodes:
1) 28 mei 1940 tot de zomer van 1940: er heerst complete verwarring doordat het Belgische
gezag nagenoeg volledig verdwenen is. De houding van de Duitsers en die van Koning
Leopold III is compleet tegengesteld aan die tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen hield
Albert I stand en waren de Duitsers echte barbaren.
2) Zomer 1940 tot zomer 1941: in deze periode worden de eerste krachtlijnen duidelijk.
Enerzijds begint de collaboratie zich af te tekenen, anderzijds komt het georganiseerd verzet
steeds meer tot stand. Toch is er van deze beide strekkingen nog weinig invloed op de
meerderheid van de bevolking. Hoewel haar mentaliteit enigszins evolueert in pro-geallieerde
zin.
3) 22 juni 1941 tot het einde van de bezetting: vanaf de herfst ’42 ontstaat een polarisatie in de
publieke opinie. Er zijn de collaborateurs (zoals Hilda, Michel, Gerard, René,…), er is de
meerderheid van de bevolking met een kern die actief is in het gewapend verzet (bvb.
Raymond, Antoine, Jozef, Louis) en er is de zwijgende meerderheid (bvb. Moeder Meersman,
242
Margriet, Nand, Cyriel,…).
5.8 RANTSOENERING EN ZWARTE MARKT
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
Voedselproblematiek en smokkel zijn twee aspecten die uitgebreid aan bod komen in de serie. Tijdens
het eerste deel is er van voedselproblemen nog geen sprake. Zo wordt tijdens het trouwfeest van Mark
en Margriet nog gretig koffie gedronken, net als wijn en er wordt een heus feestmaal gegeten. Hier
dient de opmerking dat Charley over een wijnkelder beschikt waar hij de hele oorlog mee verder kan.
Wijn is dus geen probleem ten huize Charley.
De eerste insinuatie dat voedsel wel eens problematisch zou kunnen worden doet zich reeds tijdens de
Achttiendaagse Veldtocht voor: ‘Margriet heeft ondertussen de bakkerswinkel bereikt. Het geratel en
gedokker van de karren, de overladen fietsen, de kinderwagens van doortrekkende vluchtelingen
weergalmen tegen de gevels van het dorpsplein. Voor de gesloten deur van de bakkerswinkel verdringt
zich een groep vluchtelingen op zoek naar proviand. Ze storen zich niet aan het bord voor het raam
met ‘uitverkocht’ erop, kloppen op de deur, schreeuwen. De bakker komt naar buiten, roept; ‘Alles
uitverkocht. Tout vendu. Plus de pain!’ De mensen voor de deur zijn niet overtuigd, er wordt
geprotesteerd, gescholden en gedreigd. Hilda pakt Margriet bij de mouw van haar jurk, fluistert haar in
het oor: ‘Ga langs achter en betaal ze goed, dan toveren ze wel een brood tevoorschijn.’ De bakker ziet
Margriet, knipoogt en maakt haar met een hoofdgebaar duidelijk dat ze langs de achterkant van de
bakkerswinkel naar binnen kan en zal worden geholpen. Margriet schaamt zich voor de vluchtelingen,
maar loopt toch door de doorgang tussen de huizen naar de achterkant van het dorpsplein en bereikt
via het poortje de bakkerij. De bakkersvrouw duwt een paar broden in haar boodschappentas. Het
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brood wordt duur betaald, merkt Margriet wanneer ze afrekent, maar ze is dankbaar, ze is
geholpen.’ 243
De eerste voedselproblemen doen zich voor bij de familie Meerman wanneer Michel wordt ontslaan
door Charley. Michel is de kostwinner van het gezin en de enige die over een inkomen beschikt. Het is
mij echter niet duidelijk waarom de vader niet werkt. De moeder is huisvrouw en zorgt voor de
kinderen en voor het eten. Via de aankleding van het interieur en de gezinsituatie kan ik stellen dat het
gaat om een arme arbeidersfamilie.
Een allereerste vermelding van rantsoenzegels vindt plaats tijdens de winter van 1940 (aflevering
drie): ‘Margriet duwt Jantje geld en de rantsoeneringzegels in de handen. Hij stopt ze diep in de grote
zakken van zijn winterse jas.’ 244 Eveneens ten huize Charley wordt de eerste verwijzing naar smokkel
en zwarte handel gemaakt:
Elza duwt de keukendeur open, steekt haar hoofd naar binnen, ruikt snuivnd.
‘Dat riekt hier naar karamellen! Hier wordt luxueus geleefd.’ Ze trekt met veel omhaal een
half pakje koffie uit haar tas. ‘En kijk es wat ik bijheb.’
‘Dat lijkt me geen malt. Waar haalt ge zoiets?’
‘St! Van Oscar van de Poezenhoek.’
‘Ja, die heeft niets tekort,’ knikt Maria. Het is alsof de oorlog de vadsige Oscar wakker heeft
geschud en hem gewiekst heeft gemaakt. Hij heeft een smokkelhandel opgezet die meteen de
wind in de zeilen heeft gekregen. 245
Ook de Duitse soldaten hebben kennelijk niets tekort. Op een dag schenken ze zelfs een brood en een
pot kersen aan Elza. Charley is razend! Hij wil niks, maar dan ook niks dat Duits is in zijn huis.
Om de smokkel van Oscar te duiden is de volgende passage vermeldenswaardig, die zich ook afspeelt
tijdens de winter van 1940: ‘Het is donker en koud. De stallantaarn die Oscar in zijn hand draagt werpt
grillige lichtkringen over het gammele berghok achterin de binnenplaats van de Poezenhoek. Oscar
houdt zijn sleutelbos tegen het zwakke licht van de lantaarn. Hij maakt de zware hangsloten open.
Charley wrijft zijn handig driftig over elkaar om er terug wat warmte in te krijgen. Hij duwt zijn
kruiwagen een halve meter dichter bij de deur die knarsend opengaat. Op de kruiwagen liggen twee
kisten wijn gestapeld van de grote voorraad in zijn kelder. Charley prijst zichzelf om zijn
vooruitziendheid. Hij heeft altijd beweerd dat wijn een investering was. Hij heeft de schampere blik
van Hilda moeten verduren, hij hing zogezegd de seigneur uit terwijl zijn zaak achteruitboerde. Hij
heeft gelijk gekregen. Voor wijn worden nu woekerprijzen betaald. De wijn zal hen redden nu de
looierij stilligt. Hij pakt een van de kisten, draagt hem naar het berghok. Hij zet hem neer in een hoek,
kijkt verbaasd om zich heen. Het hok ligt van vloer tot zoldering volgestapeld met smokkelwaar, met
pakken koffie, zakken meel en aardappelen, tonnetjes boter, flessen geestrijke drank. De hammen
hangen op een rij aan haken in de dwarsbalken. In het hok hangen geuren die hij stilaan begint te
vergeten. De geur van koffie.’ 246 Charley verruilt zijn flessen wijn voor smokkelwaar van Oscar, die
de flessen verkoopt voor een goede prijs…
De kwaliteit van het brood gaat zienderogen achteruit. Het deeg blijft zelfs al aan de handen plakken
en het schuurt, alsof er nu ook al zand in het meel zit.Een andere manier dan smokkel om aan eten te
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geraken waren de strooptochten. Nand en Michel stelen konijnen van een boerenfamilie. Michel zal
echter gesnapt worden, met alle gevolgen van dien.
Op Kerstavond worden zelfgebakken wafels gegeten met verse koffie ten huize Charley. Dit in
tegenstelling tot het heuse avondmaal dat Hilda de Kommandant voorschotelt. Maria en Charley
maken “konijn” klaar voor de ingekwartierde soldaten. Ze staan versteld van de gastvrijheid en de
toenadering van hun gastheer en weten niet waar eerst te beginnen.
Wanneer Madeleine op bezoek komt in ’t Veld op zoek naar voedingswaren, vertelt Charly dat het
Veld het goede adres is. ‘Eieren, aardappelen, hespen. We hebben alles waar ze zich in de stad ziek
voor betalen.’ Om Madeleine op haar wenken te bedienen vraagt Charley aan Margriet een ware
feestmaaltijd klaar te maken. Frieten, wijn, saus, koekjes,… alles is geleverd door Oscar. Antoine, Jan
en Margriet moeten het stellen met een plakkerige boterham…
Ook tijdens de overgang naar het derde bezettingsjaar gaat het smokkelen verder. Op de zolder bij
Charley worden tabaksbladeren gedroogd. Ook de wijn wordt nog steeds verhandeld aan Oscar. De
Duitse Kommandant neemt ondertussen voedingswaar die bestemd zijn voor Winterhulp in beslag
voor eigen gebruik. De gevolgen zijn niet aan te zien: ‘Besmeurde tafellinnen, borden met etensresten,
de grote schotel met de resterende, dakpansgewijs geschikte varkensribbetjes, druipend van de
matglimmende jus, de fruitschaal met druiven en sinaasappelen en andere dingen waar gebrek aan is,
waar schatten voor worden betaald op de zwarte markt. Een wijnglas is omgevallen, de rand is het
vertrekpunt van een trechtervormige, bloedrode vlek.’ 247
Oscar Van de Voorde doet ook zaakjes met twee beroepssmokkelaars, Smessaert en Blomme.
Opnieuw twee heren die rijk zijn geworden door de ellende van de gewone bevolking. De familie Van
de Voorde gaat ongestoord verder met het uitbreiden van haar smokkelwaar. Cyriel slacht een
‘vetgemest varken’. Maar een controle van de Feldgendarmerie brengt een einde aan de slachting.
Toch weten ze de Duitsers te bedotten door het varken in het bed van Liliane te leggen en te doen alsof
ze besmet is met tuberculose. De twee Feldgendarmen vluchten al snel weer het huis uit! Tijdens het
najaar wordt Cyriel opgepakt tijdens het smokkelen. Hij wordt vrijgelaten door de veldwachter in ruil
voor varkensvlees.
B) HISTORISCHE DUIDING
Reeds voor de oorlog waren maatregelen ingesteld om de ravitaillering zo vlot mogelijk te laten
verlopen. Maar door de snelle opmars van de Duitse troepen lopen de plannen al snel spaak. Deze
situatie leidt tot plunderingen, een ware “rush naar levensmiddelen”. 248
Na de capitulatie wilden de arbeiders zo snel mogelijk weer aan het werk. Toch betekende het hebben
van een baan geen oplossing van de problemen. De oorlogseconomie is een schaarste-economie. Het
marktmechanisme dat voor de oorlog zorgde voor de distributie van goederen, wordt aan banden
gelegd. De bevolking voelt dat het best in de voedselbevoorrading. Basisvoedsel is niet langer vrij te
koop, maar wordt gerantsoeneerd. Elke inwoner heeft recht op een basisrantsoen en krijgt daarvoor
bonnen die samen met geld overhandigd moeten worden aan de winkelier, slager of bakker. Voedsel
wordt schaarser onder andere doordat de Britse blokkade de overzeese aanvoer heeft afgesneden. 249
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Op 27 augustus 1940 wordt de Landbouw- en Voedingscorporatie opgericht. Deze instelling zal
uitgroeien tot één van de meest indrukwekkende administratieve machines tijdens de bezetting.
Desondanks zal ze toch de bevoorradingsproblemen niet kunnen oplossen. 250
Hoop op enige normalisering van de probleemsituatie blijkt al snel een illusie te zijn. Vooral in de
steden en industriegebieden heeft de bevolking eten te kort en lijdt ze honger. De voedselproblematiek
heeft vooral ingrijpende gevolgen voor de vrouwelijke populatie: er zijn de lange rijen wachtende
mensen en daarenboven is er een tekort aan kolen en gas waardoor koken een moeilijke opdracht
wordt. Alternatieven voor het rantsoeneringsysteem zijn liefdadigheid (via Winterhulp) of de zwarte
markt. 251
De ravitaillering en de zwarte markt zijn de spillen waaromheen het dagelijkse leven tijdens de
bezetting draait. Jacquemyns stelt zelfs dat er geen enkele Belg was die niet met de zwarte markt
geconfronteerd wordt. Het gaat om een hele wirwar van gelegenheidssmokkelaars, van kleine en grote
beroepssmokkelaars. 252 In feite kan er een onderscheid gemaakt worden tussen drie vormen van
illegale handelstransacties: de amicale zwarte markt, waar goederen worden geruild en verkocht aan
bekenden (zoals Oscar en Charley), de grijze markt, waar de vertrouwensband ontbreekt en diegenen
omvat die in een officieel verkoopspatroon woekerwinsten maakten. Tenslotte is er de echte zwarte
markt, die zich in de volledige illegaliteit bevindt: niet alleen de aankoop en verkoop, maar ook de
kwaliteit en het prijsniveau ontsnappen aan een officiële controle. 253
Door al deze ontwikkelingen staat de Tweede Wereldoorlog ook wel gekend als “de tijd van de
rantsoenering, de zwarte markt, de honger”. De maatschappij kon dan ook opgesplitst worden in twee
klassen: zij die voldoende eten hebben en zij die honger lijden. 254
C) BEELDVORMING
De voedselproblematiek is een aspect dat zeker niet mag ontbreken als het leven tijdens de bezetting
wordt geschetst. Zeker niet als de opinie van Jacquemyns gevolgd worden, nl. dat iedereen vanaf het
opstaan tot het slapengaan geconfronteerd werd met de problematiek. Elke dag moest er eten op tafel
komen. Meestal was het erg beperkt en bovendien weinig afwisselend. Met een lege maag gaan slapen
was niets ongewoons.
Wat niet echt tot uiting komt zijn de lange wachtrijen die enorm tijdrovend waren. De impact van de
ravitaillering op het leven van de vrouw wordt wel goed uitgewerkt. Vooral de scène waar Margriet
klaagt tegen Charley over het tekort aan degelijk eten is tekenend. Dat is tevens ook de reden waarom
Charley de leerlooierij opnieuw opent.
Wel komen de verschillende vormen van smokkel aan bod: er is de amicale zwarte markt tussen
Charley en Oscar, maar er is ook de ‘echte’ zwarte markt met gekwiekste mannen als Smessaert en
Blomme.
Daarnaast zijn er ook nog de families die zichzelf probeerden voorzien via een eigen moestuin en het
kweken van varkens. Maar ook dit werd gecontroleerd en aan banden gelegd door de Duitse
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overheden. Daartegenover stond dat de Duitse officieren en soldaten zelf ook sterk vertegenwoordigd
waren op de zwarte markt.
5.9 JODENVERVOLGING
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
Eind 1943: wanneer de oude vlam van Charley, Madeleine, op bezoek komt vraagt ze zijn hulp. Ze is
vergezeld van een oudere man en diens zoon die dringend moeten onderduiken. Charley beseft dat het
om Joden gaat en schakelt Raymond in. De passage vertaalt zich als volgt:
‘De Joden verdwijnen één voor één,’ verklaart de vriend van Madeleine. ‘Vanmorgen zijn
mijn broer en zijn familie opgepakt.’
‘Weet gij waar ze kunnen onderduiken, Charley?’ vraagt Madeleine. ‘Ik loop geen
gevaar. Ik ga terug. Onze zaken.’
‘Er komt direct iemand van de Witte Brigade. Die weet wel iets. Als dat zo doorgaat moet
half België onderduiken voor onze Duitse vrienden.’
Mark hoort gerucht buiten. Hij duikt weg in een donkere hoek achter de werkbank. De poort
van de stapelplaats gaat knarsend open, wordt weer gesloten. Hij keert terug naar zijn
uitkijkplaats. In het gele licht van de stallantaarn staan nu ook Margriet en Raymond. Mark
kijkt onthutst toe. Margriet gaat om met leden van de Witte Brigade!
Raymond wrijft over zijn kin, denkt na. Hij boezemt Madeleine vertrouwen in. Dit is geen
avonturier, dit is een man die weet met wat hij bezig is.
‘Voor twee man? Ik ken een boer, op dertig kilometer van hier. Als hij nog plaats heeft.’
‘Geld is geen probleem,’ zegt Madeleine.
‘Kunnen ze vannacht hier blijven?’ vraagt Raymond aan Charley.
De Joden blijven die avond overnachten in het vellenkot van Charley. Er is enkel één probleem: Mark
heeft alles gehoord en gezien, ook dat Margriet – die nog steeds zijn wettige echtgenote is – een relatie
heeft met Raymond. Mark confronteert hem en verwijt hem enkel uit te zijn op geld. Mark trekt
vervolgens woedend naar café Den Hert en praat er in een dronken bui zijn mond voorbij aan mannen
van de Vlaamse Wacht, zich van geen kwaad bewust. Althans zo lijkt het toch. De Vlaamse Wachters,
waaronder Michel Meersman, zien hun kans mooi en waarschuwen de commandant. Michel trekt
echter naar Gerard om hem te waarschuwen dat Charley gevaar loopt. Deze schenkt er – onder invloed
van Hilda – geen verdere aandacht aan. Toch komt het tot een razzia, eerst bij Juffr. Spanoghe, op
zoek naar Raymond en de ondergedoken Joden. Later komen de Duitsers de leerlooierij controleren.
Tijdens deze razzia komt het tot een patstelling tussen ‘Klein Londen’ en ‘Klein Berlijn’. Raymond en
Antoine kunnen nog net op tijd vluchten maar door het lawaai komen Nand en Jantje kijken naar wat
er gaande is. Wanneer Nand wordt neergeschoten probeert Jantje hem naar binnen te brengen, maar hij
wordt zelf ook geraakt. Nand wordt meegenomen door de Duitse soldaten, Jantje overlijdt nog
diezelfde avond…
Tijdens de laatste aflevering zie je dat de Joodse vader en zijn zoon effectief op zolder bij een
boerenfamilie ondergedoken leven.
B) HISTORISCHE DUIDING
De eerste verordeningen dateren van oktober 1940. Er kwam een verbod op rituele slachtingen en er
werd een apart register voor de burgerlijke stand opgesteld. Zo dienden alle Joden ouder dan 15 jaar
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zich verplicht te registeren 255 . Een jaar later volgden een reeks economische apartheidsmaatregelen.
Vanaf 1 juni 1942 volgde het verplicht dragen van de davidster, wat het begin van de deportaties
inluidde. De jacht op Joden werd dagelijkse werkelijkheid. Na de oproepingen vanaf juli 1942,
volgden vanaf september de razzia’s. Op iedere razzia volgde het vertrek van een konvooi uit
Mechelen naar Auschwitz. Van de 65.000 Joden die op 10 mei 1940 in België verbleven, kon
ongeveer een derde naar het buitenland vluchten. 13.000 kwamen in Auschwitz terecht en de rest
leefde ondergedoken, van de zomer 1942 tot het einde van de oorlog 256 . Van de 25.631
gedeporteerden keerden er slechts 1.244 terug 257 . Wat de rol van het verzet was in het onderbrengen
van Joden komt verder aan bod.
In de serie wordt enkel gemeld dat de broer van de oudere man is opgepakt, maar niet waarheen hij is
gebracht of wat hem staat te wachten. Wist de bevolking in feite wat het lot was van de Joodse
bevolking? Van Isacker besteedt aandacht aan de kwestie en vermeldt dat de publieke opinie steeds
onrustiger werd. Iedereen vroeg zich af wat er werkelijk gebeurde met de talloze weggevoerde Joden.
Geleidelijk aan kreeg de bevolking een antwoord op de vraag: de Joden werden stelselmatig
uitgeroeid. Vele geruchten worden verspreid via de clandestiene dagbladen. De informatie haalden ze
van Duitse militairen. Door berichten uit Oost-Europa was eind 1942 de uitroeiing van de Joden in
gaskamers een gekend feit in het westen. Doordat het nieuws inslaat als een ware bom, is er veel
ongeloof. De dood van miljoenen mensen was onvatbaar en werd als onwaar afgedaan 258 .
De verzetsgroeperingen die hulp verleenden aan de onderduikende Joden moet toch ook op de hoogte
geweest zijn? In België wisten het ‘Comité de la défense juive’ en de Joodse verzetslieden vanaf het
vroege voorjaar 1943 wat er aan de gang was. Er werd geregeld over gerapporteerd in de sluikbladen.
In oktober 1942 had het Onafhankelijkheidsfront een verkenner naar Polen gestuurd. Hij werd
aangehouden maar kon ontsnappen, met een bron aan informatie! 259
C) BEELDVORMING
Het fragment op het einde van de zesde aflevering scoort hoog wat het dramatisch gehalte betreft. Het
volledige gebeuren verloopt erg snel en er gebeurt erg veel op korte tijd: de inbraak in de Werbestelle,
de sabotagedaad waarbij een munitiewagon tot ontploffing wordt gebracht, de spanning die dat met
zich meebrengt, Mark die te weten komt dat Margriet iemand anders heeft, en dan nog wel iemand van
de Witte Brigade, hulp aan Joodse onderduikers, de verklikking door Mark, de razzia bij Juffr.
Spanoghe en tenslotte bij Charley, met als dramatisch slot de dood van Jantje en de opsluiting van
Nand. Vooral het moment waarop Jantje in de armen van Margriet en Els sterft is één van de meest
aangrijpende scènes.
Toch wordt er naast deze dramatiek ook heel wat aandacht besteed aan historiciteit. De Joden dragen
een davidster, waardoor je weet dat het gebeuren zich afspeelt na juni 1942. Daarnaast is er ook de
arrestatie van Nand. Hij leefde ondergedoken bij Charley als werkweigeraar, maar wordt door de
Duitsers meegenomen omdat ze hem ervan verdenken lid te zijn van de Witte Brigade. Dat is in feite
een moment waarvan je niet weet waarom hij nu precies wordt opgepakt: is het omdat ze weten dat hij
als werkweigeraar ondergedoken leeft? Dit kan want eerder in de serie heeft Charley reeds controle
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gekregen van Feldgendarmen en agenten van de Zivilfahndungsdienst. Anderzijds kan de reden voor
zijn arrestatie ook zijn dat ze vermoeden dat hij lid is van het verzet, maar dan zullen ze niet veel
informatie krijgen want Nand is totaal niet op de hoogte.
5.10 BREENDONK
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
Breendonk wordt voor het eerst vermeld door verzetsman Louis in een gesprek met Raymond. Louis
praat er over het ongeluk dat hij en zijn medestrijders hebben gehad nadat ze naar het Veld waren
gekomen om er de wapens uit het kapelletje te halen. Ze zijn er op een patrouille gebotst en enkel
Louis is kunnen ontkomen. Gelukkig dat ze onmiddellijk overleden zijn, anders waren het folteringen
in Breendonk geworden…
Een tweede vermelding van Breendonk vindt plaats tijdens de laatste aflevering. Nand Van de Voorde,
zoon van Oscar van De Poezenhoek, duikt op het einde van 1943 na zijn oproeping om te gaan werken
in Duitsland onder bij Charley. Hij slaapt er samen met Antoine in het vellenkot van de leerlooierij.
Later in datzelfde jaar vindt er echter een razzia plaats ten huize Charley en wordt Nand opgepakt door
de Gestapo.
Op dat moment weet je als kijker nog niet wat er van hem zal terechtkomen of waar hij naartoe wordt
gebracht. In feite zie je zelfs niet dat hij wordt meegenomen door de Duitsers. De razzia eindigt met de
dood van Jan, terwijl Nand gewond op de grond ligt. Pas later vernemen we dat hij is opgepakt en is
opgesloten in Breendonk. Daar overlijdt hij echter. Het zijn de veldwachter en de oorlogsburgemeester
die het nieuws aan Charley komen vertellen. Ze vragen hem of hij het nieuws aan Oscar wil vertellen.
De reactie van de Canadees wanneer hij het nieuws verneemt spreekt boekdelen:
‘Nand is gestorven. In Breendonk,’ zegt Van Eeghem.
Charley knarsetandt. Het verraad van Mark blijft zijn tol eisen [het was Mark die in een
dronken bui heeft geklikt aan de Vlaamse Wacht dat Raymond zich bezighoudt met
verzetsdaden en dat ook zijn vader meewerkt. Met als gevolg de razzia bij Charley en het
oppakken van Nand]. Een kille woede maakt zich van hem meester.
‘Nand. Gestorven noemt ge dat!’ valt hij uit. ‘Vermoord! Doodgemarteld, ja!’ 260
Charley legt sterk de nadruk op het woord ‘doodgemarteld’, een aspect dat mijn inziens niet door
iedere Belg is geweten. Ook bij mijn eerste lezing vroeg ik mij wat het belang is geweest van het fort
tijdens de bezetting. In wiens handen was de gevangenis? Stond het onder Belgisch of Duits bestuur?
Later in het verhaal komt de ware toedracht aan het licht: Nand is opgepakt omdat de Duitsers
vermoedens hebben dat hij bij de Witte Brigade is. Aangezien Mark heeft geklikt en de naam van
Raymond en Antoine heeft genoemd trekt de Gestapo naar het huis van de Canadees, waar ook Nand
zich bevindt. Kortom, Nand wordt niet meegenomen omdat hij zijn oproeping voor de Arbeidseinzats
heeft ontlopen. Er is zelfs een vermoeden dat hij niet langer in Breendonk zit, maar reeds in
Büchenwald.
B) HISTORISCHE DUIDING
Wanneer op 28 mei 1940 het Belgische leger capituleert, ontstaat het ‘opvangkamp’ Breendonk, als
resultaat van het samenspel van diverse Duitse organisaties. Zoals bijvoorbeeld het Militair Bestuur,
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de Sipo-SD, … Aangezien er geen geschreven bevel tot oprichting bestaat, is het onmogelijk met
exacte zekerheid te weten welke organisatie het voor het zeggen had. Hoe dan ook, het eerste SS-kamp
in bezet België is een feit.
Breendonk is volgens de SS-terminologie geen concentratiekamp maar eerder een opvangkamp van de
Sipo-SD, hoewel de levensomstandigheden vergelijkbaar zijn. Daarenboven was het niet de eerste
gevangenis waarin tegenstanders van het nazi-regime werden opgesloten, ook de citadel van Hoei
deed daarvoor dienst. Vele gevangenen verbleven meestal ook eerst in een ‘gewone’ gevangenis, zoals
bijvoorbeeld de Nieuwe Wandeling in Gent. De gevangenen worden geleverd door verschillende
instanties: Sipo-SD, Geheime Feldpolizei, Feldgendarmerie en diversie Sonderkommandos.
De eerste maanden kunnen de gevangenen ingedeeld worden in twee categorieën: zij die politieke
daden stelden die indruisten tegen de overtuigingen en idealen van de bezetter enerzijds en Joden
anderzijds. Vanaf 1941 wordt de tucht strenger en in februari valt reeds de eerste dode, ten gevolge
van het harde werktempo. Na de operatie Barbarossa wordt het aantal gevangenen maar liefst
verdubbeld. Vanaf de zomer 1941 wordt het kamp dan ook ‘het kamp van de sluipende dood’
genoemd. De oplossing voor deze overbevolking zijn deportaties, onder meer naar Neuengamme,
Büchenwald,… waardoor Breendonk een doorgangskamp wordt.
Vanaf 1942 doet zich een verschuiving voor in de samenstelling van de kampbevolking. Enerzijds
verdwijnen de meeste Joden uit het kamp. Dit heeft te maken met de opening in juli 1942 van de
Dossinkazerne te Mechelen als verzamelkamp voor te deporteren Joden. Anderzijds bevinden zich
onder de gevangenen steeds meer leden van georganiseerde verzetsbewegingen.
De hardste periode doet zich voor tijdens de winter van 1942-1943. Van november 1942 tot maart
1943 sterft bijna de helft van het totaal aantal doden dat in Breendonk is overleden. Dit ten gevolge
van mishandelingen, de zware winter, het verbod op het ontvangen van voedselpakketten.
Op 6 mei 1944 beslist de SS het kamp voor de eerste maal te ontruimen. 641 gevangenen worden
afgevoerd naar Büchenwald, slechts een klein deel van de gevangenen blijft in het kamp. Tussen 31
augustus en 1 september 1944 worden de laatste gevangenen weggebracht. Daarna nemen ook de
SS’ers de benen naar de Heimat 261 .
Dat geweldpleging en foltering dagelijkse realiteit waren mag blijken uit de inrichting van de
folterkamer in 1942. De gevangenen werden er onderworpen aan intimidatie, verbaal en fysiek
geweld, folteringen,… In de eerste maanden was er nochtans geen sprake van zware mishandeling.
Vele sterfgevallen waren te wijten aan ondervoeding. De piek van het aantal sterfgevallen wordt
bereikt in maart 1943, met maar liefst 13 doden. Een laatste opflakkering van het geweld wordt bereikt
in augustus 1944 262 .
C) BEELDVORMING
Net als de Jodenvervolging slechts fragmentarisch aan bod komt, is ook Breendonk eerder een te
verwaarlozen aspect in de serie. Toch acht ik het vermeldenswaardig, aangezien duiding bij de
precieze opzet van het kamp niet mag ontbreken bij een studie over de Tweede Wereldoorlog in
België.
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Alle feitelijke vermeldingen over Breendonk in de serie kunnen historisch onderbouwd worden: Nand
wordt opgepakt in 1943 omdat hij ervan verdacht wordt lid te zijn van de Witte Brigade. Dit kan
gestaafd worden met hetgeen Nefors aanbrengt over de veranderende samenstelling van de
kampbevolking en het toenemend aantal verzetsstrijders. Dat Nand is ‘doodgemarteld’ kan ook
gestaafd worden: hij was geen lid van de Witte Brigade en kon dus onmogelijk namen geven aan de
folteraars, met alle gevolgen van dien. Ook de verwijzing naar Büchenwald en de geruchten als zou
Nand naar daar overgebracht zijn, komen overeen met de feitelijke waarheid. Op het moment dat Nand
naar de gevangenis is overgebracht, deed Breendonk reeds dienst als doorgangskamp naar andere
kampen.
5.11 DE BEVRIJDING
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
Na de geallieerde landing in Normandië is de kelder van Charley opnieuw het trefpunt geworden van
de bewoners van het Veld. De keldermuren daveren, het stof valt met pakken naar beneden. Charley,
Margriet, vader en moeder Meersman, Pol, Maria en haar man, Oscar, Cyriel en Liliane, Elza, de
bewoners van de kleine huisjes zijn moe gekeken op de keldermuren. Charley is vol vertrouwen dat de
Amerikaanse en Engelse bommen hen zullen sparen. Hij bekijkt de aanwezigen, het zijn er minder dan
vier jaar geleden: Antoine ontbreekt, hij leeft ondergedoken met Raymond, Nand is nog steeds in
Breendonk, Liesje en Michel Meersman wonen in het Dorp. Hij mist vooral Jantje, die altijd vlak
naast hem zat, hem bestudeerde, hem imiteerde, op hem begon te lijken.
Charley is er vast van overtuigd dat het niet lang meer zal duren, nu de geallieerden geland zijn in
Normandië. Vader Meersman is er minder gerust in en is van mening vat de Duitsers te fanatiek zijn
om te plooien. Tussen de bombardementen door gaan Margriet en Els op zoek naar hun geliefden.
Charley is er niet echt voor te vinden, hij wil hen ook nog niet verliezen. Toch heeft hij geen andere
keuze, Margriet weet wat ze wil. Een van de volgende dagen komt Charley te weten dat Nand is
gestorven in Breendonk…
In het Dorp is men ook ongerust, maar om een geheel andere reden: wat moet er gebeuren nu de
Duitsers de oorlog aan het verliezen zijn? Alles wordt in gereedheid gebracht om te vluchten naar
Duitsland. Anderen blijven dan weer ter plaatse, bereid de consequenties van hun daden te ondergaan.
Nog anderen proberen zich wit te wassen. Liesje Meersman neemt afscheid van ‘haar commandant’,
die samen met zijn officieren terugkeert naar de Heimat. Niet alle Duitse soldaten vertrekken echter,
sommigen verstoppen zich in het vellenkot van de leerlooierij, wachtend op de komst van de bevrijder
om zich aan te geven.
En dan is het zover. ‘Het is bij elven. Het is muisstil in het dorp. De Duitsers zijn weg, de geallieerden
zijn nog niet gearriveerd. Iedereen blijft binnen, wacht onzeker het grote moment af. Alle huizen
blijven verduisterd, geen sprankeltje licht valt op straat.’ 263 ‘Els rent als een gekkin. Ze lacht en schreit
tegelijkertijd, ze heeft het warm en koud, haar hart gaat als bezeten te keer. Ze draaft door het Veld,
voorbij de bevlagde huizen, holt naar het huis van de Canadees. ‘Ze zijn daar! Ze zijn daar!’’ 264
Iedereen stormt te straat op. Uit de verte komt het geratel van de rupsbanden van een pantservoertuig.
De tank komt de hoek omgedraaid, gevolgd door een tweede en een vrachtwagen vol met soldaten.
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Voor de tank rijden twee verzetslui in witte overalls, met machinegeweren op hun rug. Els en Margriet
zijn uitgelaten dat het Raymond en Antoine zijn!
De inwoners zijn opgetogen, ze zijn eindelijk vrij, na vier jaar bezetting mogen ze eindelijk de
verduistering achterwege laten, mogen ze ’s avonds op straat vertoeven. Charley is mogelijk nog meer
verheugd: het veld is bevrijd door Canadezen! De soldaten worden geen moment met rust gelaten, ze
worden bepoteld, omarmd, gezoend. Hun oponthoud op het Veld zal hen meer tijd kosten dan een
schermutseling met de Duitsers.
Oscar, Cyriel en Liliane zijn minder vergenoegd. Er wordt niet gevierd in De Poezenhoek vandaag, ze
hebben iets anders op hun planning staan: wraak nemen op al diegenen die hun handen hebben
zwartgemaakt en nu op de vlucht zijn. Het Veld zal nooit nog worden als voordien. Ze zijn uit elkaar
gevallen, niet zoals in het Dorp, waar de mensen nooit aan elkaar hingen, omdat er afgunst heerste en
naijver. Die zijn er bij hen nog altijd niet, maar de oorlog heeft de haat gebracht. Er zijn diepe wonden
geslagen.
De Canadees is de gastheer van ingekwartierde Britse officieren. ‘Klein Londen’ herbergt zijn grote
broer. Charley is hen dankbaar, er wordt Engels gesproken in zijn huis en dat doet hem goed. Er is ook
weer beweging in de vele kamers. Maar het zijn geen vertrouwde stemmen die hij hoort. De stem van
Jan, de stem van Mark. Hij zal ze nooit nog horen. De volgende week is de boomgaard van Charley
uitbundig versierd. Er is een plankhouten dansvloer aangelegd en rondom zijn klapstoelen en tafels
opgesteld. Zowel de mensen van hier als die van het Dorp zijn gekomen, de nieuwe tijd is begonnen.
Maar het is niet Oscar die de glazen voldoet en ook Liliane en Cyriel ontbreken. Van de Meersmans is
er ook niemand.

September 1944: de bevrijding is een feit! Charley is verheugd: het zijn canadezen! (Bron: Willy Van Poucke, ‘Klein Londen, Klein Berlijn’,
p. 380)

B) HISTORISCHE DUIDING
De geallieerden rukken met relatief weinig tegenkanting naar de Belgisch-Franse grens op en in de
ochtend van 2 september 1944 overschrijden ze voor het eerst de Belgische grens. In de dagen na de
inname van Antwerpen wordt de rest van het Vlaamse land bevrijd door Britten, Canadezen en Polen.
De Britten steken de Schelde over en nemen Gent in, bevrijden Limburg. De Polen rukken op door
West-Vlaanderen en bevrijden onder meer Roeselare en Tielt, waarna ze verder naar Oost-Vlaanderen
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trekken. De Canadezen steken pas op 6 september de grens over en nemen de Belgische kust voor hun
rekening, waar ze op 8 september Oostende bevrijden 265 .
De snelle bevrijding heeft de Belgische bevolking voor onnoemelijk veel leed behoed. De vreugde van
de bevolking bij de bevrijding was explosief en gemeend. De excessen tegenover degenen die
gecollaboreerd hadden waren reëel maar niet erger dan in de buurlanden. Door de snelheid van de
bevrijding en de kordaatheid van de geallieerden werd het ergste vaak vermeden. Van politieke
vernieuwing kwam nauwelijks iets terecht, hoewel vele verzetslui daarop hadden gehoopt. Tijdelijk
kwamen de communisten wel versterkt uit de oorlog maar onder meer door de opkomende Koude
Oorlog zullen ze snel aan populariteit inboeten 266 .
Voor de Ardennen komt de oorlog echter terug tijdens de Ardennenslag die zal duren van 16 december
1944 tot 17 januari 1945 267 . Hitler mislukt in zijn opzet waardoor het Ardennenoffensief eerder de
oorlog heeft verkort dan verlengd. De hele Ardennenslag had de Duitsers ruim 100.000 man gekost, de
geallieerden verloren ca. 85.000 man. Naast gewonden en vermisten sneuvelden 19.000 Amerikanen
en 1.000 Britten, onder de burgerbevolking vielen 3.000 slachtoffers te betreuren.
De overgrote meerderheid van de Belgische bevolking wil zo snel mogelijk opnieuw een normaal
leven leiden. Tussen de periode 1940-1945 zijn in totaal 48.000 huizen verwoest en nog eens 268.000
beschadigd. Pas op 1 juni 1945 wordt de avondklok afgeschaft. Het grootste probleem blijven echter
de voedselvoorraden en de distributie ervan. Pas vanaf november 1946 wordt de rantsoenering van een
aantal voedselwaren afgeschaft 268 .
België kent een snelle economische opleving, ook wel het ‘Belgisch mirakel’ genoemd. Dit mirakel
vond plaats dankzij de operatie-Gutt, genoemd naar de minister van Financiën, en ging op start op 9
oktober 1944. Hierdoor werd de totale geldcirculatie gehalveerd. De meeste mensen keurden de
operatie goed, vooral de loontrekkenden 269 . De maatregelen waren de volgende: vanaf 9 oktober
werden de biljetten van 100 fr. en meer niet langer als betaalmiddel erkent; tot en met een bedrag van
2.000 fr. konden ze tegen de in de VSA gedrukte nieuwe biljetten omgewisseld worden; wat men
voorts nog bezat diende aangegeven te worden; de gelddeposito’s in banken, spaarkassen,
kredietinstellingen en postcheque werden in principe geblokkeerd; alle Belgische en vreemde effecten
dienden eveneens aangegeven te worden 270 . De inflatie was nu wel min of meer aan banden gelegd
maar de zwarte markt bleef welig tieren, waardoor de regering verplicht was de prijsreglementering,
die zo gehaat was tijdens de oorlog, opnieuw in te voeren.
Een tweede ontwikkeling die heeft bijgedragen tot de snelle economische opleving was de nieuwe
sociale wetgeving van Achille Van Acker, ingevoerd in december 1944 271 . De nieuwe sociale
wetgeving kwam tegemoet aan de tijdens de oorlog ontstane sociale verzuchtingen onder de
bevolking. Voortaan was er een verplichte verzekering voor ouderdom, ziekte, invaliditeit en
werkloosheid. De kas werd bovendien gevuld door bijdragen van werkgevers en overheid. Men
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voorzag eveneens in gepaste kinderbijslagen en vakantiegeld. Hiermee was de Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid geboren 272 .
Een ander aspect dat bij de bevrijding moet vermeld worden is de repatriëring. Tussen eind maart 1945
en eind december 1946 zijn maar liefst 300.000 Belgen gerepatrieerd. Naar schatting sterven zo een
zeven –tot negenduizend Belgen in kampen (Buchenwald, Neuengamme, Dachau, Flossenburg, …).
Ofwel komen ze om tijdens dodenmarsen bij de evacuatie van de kampen ofwel werden ze op nog
andere plaatsen terechtgesteld. Veel gerepatrieerden houden blijvende fysieke of psychologische
problemen over aan hetgeen ze hebben meegemaakt. Velen sterven voortijdig in de eerste naoorlogse
jaren 273 .
5.12 DE REPRESSIE
A) KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
Tijdens laatste bezettingszomer komt Oscar Van de Voorde te weten dat zijn zoon Nand is gestorven
in Breendonk. De schuldige hiervan zal boeten. Maar wie is de schuldige? Mark omdat hij diegene is
die heeft geklikt bij de Vlaamse Wachters? Gerard omdat hij niet naar zijn vader is gegaan om hem te
waarschuwen voor de komende razzia? Michel omdat hij bij de Vlaamse Wacht is gegaan? Charley
omdat hij Michel heeft ontslaan of omdat hij Mark heeft laten vertrekken naar Duitsland? Of
Raymond omdat hij en Margriet een affaire hebben terwijl Mark nog steeds haar wettige echtgenoot
is? Kortom, er zijn veel mogelijke schuldigen, en dit zal zich ook tonen op het moment dat het dorp en
het veld bevrijd worden.
Oscar schakelt zijn zoon en dochter in om wraak te nemen. Dit uit zich eerst in schijnbare pesterijen,
maar naderhand zal de omvang en de impact van de wraakacties groter worden. Oscar krijgt wapens
van de smokkelaars Smessaert en Blomme en samen met nog een paar mensen – die nooit eerder in de
reeks aan bod zijn gekomen – leiden ze de zoektocht naar alle vermeende collaborateurs. Ze gaan naar
het huis van Hilda en Gerard, niet wetend dat Gerard reeds richting Duitsland is gevlucht en Mark ook
is vertrokken. Daarenboven weten ze niet dat Hilda is ‘witgewassen’, waardoor ze kan ontkomen aan
de repressie. Liesje Meersman, zij die schuldig is aan ‘amoureuze collaboratie’, wordt wel opgepakt.
Ook de ouders van Michel Meersman, die ook is gevlucht, worden hard aangepakt. Hoewel zij niet
verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de daden van hun zoon en dochter. Hun huis wordt met
de grond gelijk gemaakt. Naderhand worden ze wel ‘gered’ door de ‘echte verzetsstrijders’. Ook
anderen worden hardhandig opgepakt en opgesloten in het plaatselijke schooltje. Ondertussen hebben
ze ook Mark kunnen opsporen.
Wanneer Raymond op de hoogte wordt gebracht van wat er aan het bewegen is in het schooltje,
begeeft hij zich samen met Margriet en Charley naar de school. Zij weten echter niet wat Oscar met
Mark van plan is. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de buurt van Mark een pistool ligt. Mark zal
uiteraard proberen dat pistool te nemen, waardoor Oscar hem ‘uit pure zelfverdediging’ kan
neerschieten. Maar de redding komt te laat, Mark sterft in de armen van zijn vader. Raymond trekt
onmiddellijk de witte armband van Oscar en de andere ‘septemberweerstanders’.

272
273

DE VOS (L.), p. 109
NEFORS (P.), p. 286-288

111

De repressie: Charley verliest zijn zoon Mark door toedoen van ‘la fausse résistance’ (bron: Knack, 30.11.1988)

B) HISTORISCHE DUIDING
‘Het feest van de haat’ begon in de eindfase van de bezetting, met duizenden aanslagen en het
vermoorden van honderden mensen. Van Isacker schuift de volgende cijfers naar voor: driehonderd in
1943 en meer dan zevenhonderd in de eerste drie maanden van 1944 274 . Niet alleen collaborateurs,
maar ook hun ouders, vrouwen en kinderen, zelfs jonge kinderen, vielen ten prooi aan de haat- en
wraakacties. De wraaknemers werden beschermd door de besluitwet van 22 juni 1942: de misdaden en
misdrijven die begaan werden tussen 9 mei 1940 en de 41ste dag na de bevrijding en als verzetsdaden
konden worden beschouwd, werden van strafvervolging vrijgesteld 275 . Na de aftocht van de Duitsers
sloeg de terreur om in een jacht op verraders en verklikkers. Het gevolg hiervan waren tienduizenden
willekeurige aanhoudingen. In de septemberdagen van 1944 zaten de officiële en geïmproviseerde
gevangenissen dan ook overvol.
Dat het verzet zeer actief was bij het oppakken van de collaborateurs was aanvankelijk niet te
vermijden, maar ook niet onwenselijk. Grote delen van België zijn immers bevrijd op een moment dat
de regering nog niet was teruggekeerd uit Londen. In allerijl werden tal van tijdelijke
interneringscentra opgetrokken. Voor sommige collaborateurs wordt de opsluiting als een
beschermende maatregel beschouwd, zodanig dat ze niet in de handen van de volksrepressie kunnen
terechtkomen. De beelden hiervan zijn overbekend: kaalgeschoren vrouwen, mannen met bloedneus
die onder groot jolijt van omstanders door enkele ‘septemberweerstanders’ worden opgebracht,
inboedels die uit het raam worden gegooid, verbrijzelde etalages en geplunderde interieurs 276 .
De repressie heeft veel leed veroorzaakt. Zo een 400.000 Belgen, tegen wie een aanklacht was
ingediend, hebben maanden in angst en onzekerheid geleefd. De meesten zijn nooit voor de rechter
verschenen omdat hen uiteindelijk niets ten laste kon worden gelegd. Tienduizenden verdachten zijn
wel schuldig bevonden, de enen voor de rechtbank, anderen na een kort onderzoek door de
krijgsauditeur. Er is op sommige momenten veel te streng gestraft, zeker in het geval van de politieke
collaborateurs. Dat onrecht is vaak door het rechtssysteem zelf verwekt. Het gerechtelijk apparaat was
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niet op zijn taak berekend: een te complexe opdracht, te weinig middelen, gebrek aan informatie,
enzovoort 277 .
C) BEELDVORMING
Hoewel de repressie maar een klein aspect uitmaakt van de reeks, is er toch belangrijke kritiek op
gekomen vanuit wetenschappelijke hoek. Steven Dhondt en Luc Huyse hebben tijdens de jaren 1980
onderzoek verricht naar de repressie en de manier waarop deze in beeld wordt gebracht. Over de
manier waarop de repressie wordt gevisualiseerd in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ zeggen ze dat er een
te eenzijdig beeld wordt opgehangen. Zo is er enkel aandacht voor de volksrepressie tijdens de weken
na de bevrijding, in september-oktober 1944. De berechting van collaborateurs in militaire
rechtbanken en de zuivering en particuliere organisaties komt niet aan bod 278 . In het artikel schrijven
ze dat ook ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ een vertekend beeld brengt van collaboratie en repressie. De
“incivieken”, die in de serie rondlopen, zijn ontleend aan het wassenbeeldenmuseum van de Vlaamse
Beweging: de misbruikte idealist [Edwin], de zielige slappeling [Michel Meersman], de apolitieke
profiteur [Gerard Sierens]. Er zaten in de collaboratie veel van dat soort mensen, dat is zo. Maar er
waren ook de anderen, de grote en gevaarlijke vissen in het troebel water van de bezetting. Wat de
zevende aflevering over de repressie verhaalt, bevestigt het eenzijdige beeld dat ook over deze episode
in omloop is: de willekeurige aanhoudingen, de plunderingen, de wilde executies. De repressie was
echter meer, veel meer dan dat.
In de doctoraatscriptie van Lensen 279 wordt een volledig hoofdstuk gewijd aan de beeldvorming van
de repressie in romans. Daaruit blijkt dat vooral de volksrepressie erg diep staat gebrand in het
collectief geheugen. En dan vooral de eerste golf van deze straatrepressie, die ook in ‘Klein Londen,
Klein Berlijn’ aan bod komt. De tweede golf, die losbarst bij de terugkeer van de politiek gevangenen
uit de kampen in mei 1945, leeft minder in de herinnering. Het verhaal dat wordt verteld is er een van
terreur, foltering, plunderingen en brandstichting. Dit zijn elementen die allemaal naar voor komen in
de zevende aflevering van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’. Het meerlagig karakter van de repressie
waarover Huyse en Dhondt het hebben kan bijgevolg niet afgeleid worden uit de dramaserie. Is dit
begrijpelijk? Waarom wordt de nadruk voornamelijk gelegd op de volksrepressie? Wat ‘Klein Londen,
Klein Berlijn’ betreft kunnen mijn inziens de volgende verklaringen aangehaald worden: a) de serie
eindigt in september 1944, net na de bevrijding. Het is bijgevolg compleet normaal dat enkel de
volksrepressie wordt gevisualiseerd, aangezien de berechting door de staat pas later van start gaat.
Deze wettelijke repressie komt pas traag op gang, onder meer doordat de krijgsraden en
krijgsauditoraten de hoeveelheid aanklachten praktisch niet kunnen bijhouden 280 . De eerste vorm van
repressie, en de meest duidelijke was dan ook deze door de bevolking; b) dat enkel deze vorm van
repressie wordt getoond heeft ook te maken met de opzet van de serie: de menselijke relaties tijdens de
oorlogsjaren in beeld brengen. De inwoners van het dorp en van het veld hebben bijgevolg meer
voeling met de volksrepressie dan met de wettelijke repressie. Het gaat om kennissen, familieleden en
vrienden die door voormalige kennissen, familieleden en vrienden gestraft worden.
Lensen vermeldt verder dat de volksrepressie in de beeldvorming wordt geïnitieerd door een
verzameling van personages die zich profileren als verzetsstrijders, met aan het hoofd meestal een
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weerstandsman die het voortouw neemt in de bestraffing 281 . In ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is dat de
figuur van Oscar Van de Voorde. Hij heeft het initiatief genomen, gedreven door de dood van zijn
zoon. Ook het verdoezelen van zijn eigen oorlogsverleden kan hier een rol spelen. Niet dat hij een
‘zwart’ verleden met zich meedraagt, maar wel een smokkelverleden. Hij is rijk geworden ten koste
van anderen. Uiteindelijk is Oscar de initiator, maar hij wordt wel gevolgd door het volk, dat actief
deelneemt aan de bestraffing. Ook dat komt aan bod in de serie: zo is er de scène waar de vermeende
collaborateurs tot publieke schandpaal worden gemaakt. De inwoners kijken toe hoe een vrouw
kaalgeschoren wordt, hoe het ondergoed van een jonge vrouw omlaag is getrokken, hoe hakenkruizen
worden getekend op hun voorhoofden.
5.13 VOORLOPIGE CONCLUSIE
Het is begrijpelijk dat velen moeite hebben met het verjagen van de spoken uit de jaren veertig.
Tijdens de jaren 1980 leed België aan een soort neurose die door de collaboratie met de Duitse
bezetter en de bestraffing daarvan is verwerkt. Er was het onvermogen van politici schoon schip te
maken, ook de manier waarop Maurice De Wilde te werk is gegaan is onderhevig aan verkrampte
reacties. Dit toont dat de Tweede Wereldoorlog nog altijd een wrange nasmaak had tijdens de jaren
1980. Toch heeft ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ aangetoond dat er wat de bezetting betreft een zekere
consensus bestaat. Feit en fictie wijken op bepaalde punten van mekaar af, maar dan is dat vaak te
wijten aan filmische regels en wetten die gevolgd moeten worden door de auteur en de regisseur.
Nooit is er echt sprake van complete tegenstrijdigheden.
De repressie is anderzijds wel onderhevig aan kritieken. Er zou een te eenduidig beeld weergegeven
worden. Toch kan die kritiek niet volledig overgenomen worden: Geldhof heeft gewerkt met de
beelden die op dat moment gegrift waren in het geheugen van een grote bevolkingsgroep. Dat die
beelden niet volledig overeenkomen met wat werkelijk is gebeurd, en er slechts een fractie van
weergeven, is begrijpelijk: de volksrepressie was een moment van anarchie zo je wil. Er was geen
gezag, de Belgische regering bevond zich nog in Londen en kon weinig tot niets beginnen tegen de
wraak en de haat van de bevolking. Op die manier heeft Geldhof het bestaande collectieve geheugen
bevestigd. Een fictieve visualisering houdt de bestaande mythes in leven. Onder meer omdat drama
herkenning beoogt. Indien een afwijkend beeld zou worden vertoond, zou het kunnen dat de kijker
ofwel stopt met kijken ofwel vindt dat Geldhof een te genuanceerd standpunt inneemt. Ook op dat
niveau zit je als televisiemaker als het ware tussen feit en fictie en ben je gebonden aan het medium.
Anderzijds bevindt Geldhof zich zelf ook tussen de bevolking en is ook hij onderhevig aan de
algemene beeldvorming. Hij volgt de algemene consensus, of hij dat nu wil of niet.
Dit opent de discussie over het al dan niet mogelijk zijn van objectiviteit. Geldhof wil als auteur een
zo genuanceerd mogelijk beeld ophangen over de bezetting (inclusief de repressie), maar hij is hoe dan
ook een onderdeel van de maatschappij en van de beeldvormingen die leven in die maatschappij.
Aangezien het pas eind jaren ’80 is dat het onderzoek naar de repressie, de collaboratie en het verzet
zal worden uitgediept, blijft Geldhof ‘gebonden aan de kennis van dat moment’, ‘vooringenomen’, zij
het vaak onbewust. Je volgt de heersende ideeën en beeldvormingen.
Concluderend kan toch gesteld worden dat wat de visualisering van de bezettingstijd (de repressie niet
meegerekend) er rekening wordt gehouden met uiteenlopende aspecten, zowel feitelijke gegevens als
autobiografische gegevens – die uiteraard ook feitelijk kunnen zijn. Dat sommige van die feiten vaak
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slechts sporadisch worden aangeraakt, wil niet zeggen dat ze onbelangrijk worden geacht. Het wil wel
zeggen dat de opzet van de dramareeks in het achterhoofd wordt gehouden: ‘menselijke relaties met de
oorlog als decorum in beeld brengen’. Het is en blijft een dramareeks, waarvan fictie het
hoofdbestanddeel vormt.

6. ANALYSENIVEAU 5. HET PRODUCT (2): “HET VERZET” GEVISUALISEERD
De Tweede Wereldoorlog is zoals reeds aangetoond het decor waartegen het verhaal zich afspeelt.
Vandaar dat bepaalde oorlogsfeiten als ondergeschikt worden beschouwd. Dit geldt echter niet voor
het verzet en de collaboratie. Deze beide ‘gevoelige onderwerpen’ komen sterk tot uiting in de serie,
en kunnen bijgevolg niet als ondergeschikt gezien worden. Verzetsdaden en collaboratie zijn constant
aanwezig, zij het soms aan de oppervlakte en soms eerder onderhuids. In dit onderdeel zal de aandacht
gevestigd worden op hoe Geldhof het verzet heeft weergegeven. Welke elementen komen aan bod,
gaat het om een volledig beeld, welke algemene beeldvorming wordt gevolgd, wordt een genuanceerd
of eenzijdig beeld opgehangen, enzovoort. Net als bij de analyse van de Tweede Wereldoorlog, wordt
eerst getoond op welke manier het verzet in de serie zelf aan bod komt. Vervolgens wordt historische
duiding gegeven om tenslotte te eindigen met de beeldvorming van het verzet. Om te begrijpen
waarom de personages deze of gene keuze maken, is het ook van belang de mentaliteit te schetsen.
6.1 KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
AFLEVERING 1. MAART – MEI 1940
Een eerste verwijzing naar de tegenstelling in mentaliteit tussen ’t Dorp en ’t Veld komt reeds tijdens
de mobilisatie, omstreeks maart 1940. Zowel Charley als Oscar uiten hun anti-Duitse gevoelens en
zouden Hitler en de Duitse troepen liever niet meer zien, na de oorlog van veertien-achttien. Ook
Mark, de jongste zoon van Charley, uit zijn ongenoegen over ‘dat vuil kaki’. Tijdens de Vlaamse
Kermis komen deze tegenstellingen nog meer tot uiting: de jongens van het veld staan tegenover de
Dinaso’s van het dorp. In feite is de eerste aflevering erg belangrijk voor het latere verloop van het
verhaal. Toch mag deze tegenstelling niet als een vast en onveranderlijk gegeven beschouwd worden.
Later zal blijken dat het niet wit/het veld versus zwart/het dorp is. De tegenstellingen zullen doorkruist
worden naargelang de bezetting vordert en het einde van de oorlog in zicht is.
AFLEVERING 2. MEI 1940 EN ZOMER 1940
Daags voor de Belgische capitulatie neemt Charley een overduidelijk standpunt in ten opzichte van de
Duitsers. Zijn Uilenspiegelgehalte wordt met de dag groter. Wanneer hij op bezoek is bij Hilda en
Gerard, zijn ze bezig met het verbergen van hun ‘marchandise’. Ze raden Charley aan ook het een en
het ander te verbergen in zijn leerlooierij. Charley wijst hun goede raad kordaat af: ‘De eerste Duitser
die mijn erf betreedt, krijgt mijn hond op zijn nek! Ze hebben hier geen zaken.’
28 mei 1940: de Belgische capitulatie is een feit. De oorlog is voorbij. Meteen komt het tot een eerste
ontmoeting tussen de inwoners van het veld en de Duitse soldaten. Ze zien er niet uit zoals ze hadden
gedacht en ook hun houding is niet zoals verwacht. Hun uniformen zijn smetteloos, hun koppelriemen
glimmen. Ze zitten rechtop, houden de kin hoog geheven. Ze lijken in de verste verte niet op de
Duitsers van veertien-achttien. De kinderen en vrouwen krijgen zelfs chocolade. Voor de kinderen is
dit de hemel op aarde! Charley denkt er echter anders over. Hij houdt niet van oorlog en weigert de
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Duitsers te zeggen waar het gemeentehuis zich bevindt. Oscar begrijpt niet wat Charley bezielt en
wijst de Duitsers de weg naar het stadhuis.
Om zo snel mogelijk het gewone leven te hervatten en te zorgen voor ‘Ruhe und Ordnung’ eisen de
Duitsers een aantal mannen van het veld op om de lijken van Belgische soldaten weg te halen. Antoine
en Raymond worden belast met deze emotioneel zware taak. Raymond stelt onmiddellijk twee daden:
hij zorgt er voor dat een aantal Vlaamse (en Waalse) soldaten, waaronder Mark, worden vrijgelaten
door een Duitser van lage rang aan te spreken met Herr Hauptmann. Vervolgens stopt hij de wapens
van de gesneuvelde soldaten weg in het bos… Hij heeft de keuze van verzet reeds gemaakt.
Charley gaat ook voort met zijn verzet, zij het iets openlijker en met minder resultaat op lange termijn
dan Raymond. Charley weigert Duitsers in zijn huis in te kwartieren. Zowel de gemeentesecretaris als
zijn eigen zoon Gerard leggen zich bij de Duitse eis neer. Charley begrijpt niet waarom iedereen zich
zo gemakkelijk bij het ‘zogezegde onvermijdelijke’ lijkt neer te leggen. De vier Wehrmachtsoldaten
die hun intrek zullen nemen bij Charley wachten in het salon op de thuiskomst van hun gastheer. Ze
zingen luidkeels en zijn blij dat ze eindelijk in een echt huis zullen slapen, en niet in een vrachtwagen
of op de grond, zoals de afgelopen weken. Margriet denkt er echter anders over maar hoezeer ze ook
probeert, ze krijgt hen niet stil. Raymond treedt opnieuw op als ‘redder in nood’ en eist dat de soldaten
buiten wachten tot Charley komt.
In deze tweede aflevering worden reeds een aantal keuzes duidelijk. De jongeren zijn verheugd dat er
van de gruwelijke verhalen over de Duitsers niet veel waar blijkt te zijn. Dan zijn er Raymond en
Charley die zich niet bij hun lot neerleggen. Hoewel er een groot verschil is tussen beide: Raymond
verzet zich in stilte en uit eigen leed. Charley daarentegen uit zijn ongenoegen openlijk en gedraagt
zich als een echte Uilenspiegel, die denkt op zijn eentje de oorlog te kunnen winnen. Naast deze
personages, lijkt de overgrote meerderheid van de bevolking dankbaar voor het einde van de oorlog.
Ze zijn trots op hun koning, die een einde gemaakt heeft aan het leed. Men is blij dat de oorlog ‘maar’
achttien dagen heeft geduurd.
AFLEVERING 3. HERFST 1940
Charley houdt voet bij stuk en blijft het spel hard spelen. Wanneer Hilda en Gerard hem vragen vellen
te leveren voor zakenman Delcourt weigert hij resoluut. Delcourt is een harde zakenman die goede
vriendjes is met de Duitsers. Charley blijft bij zijn gedacht: van zodra de huidige voorraad
schapenvellen op is, stopt hij met de leerlooierij. De reden die hij naar voor schuift zegt genoeg:
‘Nooit gehoord hoe mijn vader hier gevaren heeft, in veertien-achttien, Gerard? Ook hij leverde aan
een opkoper. Na de oorlog bleek dat die opkoper het leder had doorverkocht aan het Duitse leger. Daar
heeft uw grootvader veel last mee gehad, na de oorlog.’ 282
Ondanks de voedselproblemen die steeds groter worden, weigert Charley brood en kersen aan te
nemen van de ingekwartierde soldaten. De Duitser weigert halsstarrig zijn gift terug in ontvangst te
nemen. Daarenboven verbiedt Charley hen nogmaals in zijn huis te komen. De Canadees blijft bij zijn
overtuiging: De Duitsers zijn een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen.
Raymond begint contacten te leggen met de plaatselijke inwoners. Op café luistert hij een gesprek af
tussen Jozef en Oscar. Jozef werkt als knecht in het naaiatelier van Hilda en bevindt zich als het ware
‘in het hol van de leeuw’, aangezien daar tevens de Kommandantur is gevestigd. Jozef bezit nog een
pluspunt: hij bezit enig zangtalent en aangezien er geregeld muzikale avonden plaatsvinden met de
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Duitse Kommandant, kan dat talent nog goed van pas komen. Raymond overtuigt Jozef dan ook te
proberen op een goed blaadje te staan bij Hilda en de Kommandant. Zo kan hij tijdens die
zangavonden belangrijke informatie opvangen, die Raymond dan doorgeeft ‘aan iemand in de stad die
de gegevens doorspeelt naar Londen.’
De volgende daad kan niet echt beschouwd worden als verzet, maar licht toch een tipje van de
mentaliteitsluier. Het komt niet vaak voor, maar op een avond is er een Duitse soldaat in Café De
Poezenhoek. Hij praat er met Oscar, Nand en Cyriel over zijn leven als soldaat. Maar in een zatte bui
vergeet hij zijn portefeuille. Nand en Cyriel nemen een kijkje in zijn bezittingen en zien er foto’s van
zijn vrouw en kinderen én van zijn minnares. Ze besluiten zijn vrouw op de hoogte te brengen van het
‘harde soldatenleven’. Dergelijke kleine wraaknemingen maken hun dag goed…
Wanneer de jongens van het veld hout gaan sprokkelen in het bos naast het vliegveld, ziet Antoine
Raymond en Jozef, die bezig zijn een plattegrond te tekenen van het vliegveld. Er heerst eerst een
moment van verwarring en angst bij Jozef. Uiteindelijk nemen ze Antoine in vertrouwen. Vanaf dat
moment is hij één van hen. De drijfveer van Antoine komt eveneens aan bod: ‘Hij kijk geïntrigeerd
naar de lijst met aanduidingen en kentekens van de vliegtuigen. Zijn bloed gaat sneller stromen. Hij
heeft geen werk, hij lummelt maar wat rond op het erf van de Canadees, voelt zich nutteloos. Hij is het
beu, wil eindelijk iets nuttigs aanpakken.’ 283
Dit derde deel toont hoe Charley zijn Uilenspiegelhouding volhoudt en hoe het verzet langzamerhand
tot stand komt. Ook de motivaties van de verzetsmannen komen duidelijk tot uiting.
AFLEVERING 4. WINTER 1940 – 1941
Tijdens het einde van het eerste bezettingsjaar komt het tot een confrontatie tussen Charley en de
Kommandant. Charley is razend nadat Edwin, de veldwachter en de Kommandant schapenhuiden zijn
komen halen op een moment dat hij niet eens thuis was. Compleet over zijn toeren trekt hij naar zijn
schoondochter om zijn schapenhuiden terug te eisen. Hij scheldt de Duitsers uit voor alles wat niet
mooi is, maar de Kommandant hoort zijn getier en roept hem op het matje. Ondanks alles houdt
Charley toch voet bij stuk. Hij maakt duidelijk dat hij niet van oorlog houdt en alles wat dat met zich
meebrengt. Op dit moment geeft de Kommandant een nieuwe naam aan het veld: ‘Klein Londen’.
Hiermee tekent de tegenstelling tussen het veld en het dorp zich steeds meer af.
Ondertussen bevinden Raymond en Antoine zich in de donkere kamer op de bovenverdieping van het
huis van Juffrouw Spanoghe. Ze bekijken er de opnamen van het vliegveld en de hangars. Op tafel
bevinden zich tekeningen van het afweergeschut en lijsten met typeaanduidingen van vliegend en vast
materiaal. Dan worden ze gewaarschuwd door Jozef: er is een Engels vliegtuig neergeschoten. Twee
piloten zijn omgekomen, één is kunnen vluchten.
In de buurt van het vliegtuig hebben zich tal van inwoners verzameld. Ze lachen met Michel die sinds
kort werkzaam is als stokchampetter. Ook vader Meersman ziet voor het eerst waar zijn zoon is
terechtgekomen. Hij reageert op dezelfde manier als Charley: volledig van de kaart, hij kan niet
geloven dat zijn kinderen zonder nadenken de kant van de Duitsers kiezen. Hijzelf is gedecoreerd in de
eerste oorlog, zijn been is kapotgeschoten door de Duitsers. Op de terugweg ontdekt Raymond dat
René van Café Den Hert de ontsnapte Engelse piloot is gaan verklikken bij de Duitse soldaten. Later
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die dag luistert Jozef een gesprek af tussen René en de Duitse Kommandant: René wordt beloofd dat
hij mag leveren in de kantines…
De treiterijen van de Canadees gaan ongestoord verder. Op kerstavond staan er ten huize Sierens
wafels op het menu. Het dagelijkse voedselprobleem is ook op feestdagen aanwezig. Wanneer Charley
en Maria konijn voorschotelen aan de soldaten weten deze laatste niet wat er gebeurt. Hun gastheer
wordt opeens vriendelijk! Ook Margriet en haar broers vinden het maar niets dat zij droge wafels
moeten eten, terwijl de Duitsers konijn krijgen om te eten. Weten zij veel dat Maria hun eigen kat
heeft klaargemaakt… Uiteindelijk wordt Charley verplicht zijn leerlooierij opnieuw leven in te blazen.
Ondanks zijn aanvankelijk weigerachtige houding. Doch geeft hij toe, ware het maar om Margriet
gerust te stellen en omdat ze hem duidelijk maakt dat hij helemaal niet hoeft te werken onder de
Duitsers.
De kern van het verzet in het veld komt tot stand tijdens de aflevering: Raymond, Antoine en Jozef. Er
ontstaat een sterke band van vertrouwen tussen de drie mannen.
AFLEVERING 5. NAZOMER ’41 – VOORJAAR ‘42
Charley raakt er steeds meer van overtuigd dat de Duitsers op de terugtocht zijn. Een Duitse
overwinning lijkt hem steeds minder waarschijnlijk. Samen met Oscar sluit hij een weddenschap met
twee ingekwartierde soldaten. De Duitsers zijn er stellig van overtuigd dat ze Moskou zullen bereiken
tegen Kerstdag 1941. Charley heeft dergelijke overtuigingen reeds eerder gehoord, zo zouden de
Duitsers vorig jaar tegen Kerstdag ook Londen bereiken… Na Nieuwjaar incasseren Charley en Oscar
hun winst. De Duitsers zijn moeten terugtrekken door de Russische winterkoude.
De bevolking lijkt zich met de dag meer en meer achter de geallieerden te scharen. Dit uit zich in
steeds meer Victory-tekens, vooral in het dorp. Als reactie op deze toename bouwen de Duitsers een
eigen monument. Dat monument, ‘Duitschlands Zegeteken’, is aangepakt door anti-Duitsers: het is
veranderd in ‘Duitschlands Zeeteken’, omdat de invasie naar Engeland is uitgesteld.
Voor het eerst lijkt het dat de pastoor kant kiest: hij laat Raymond gebruik maken van een plaatselijk
kapelletje om er wapens te verbergen. Toch is het niet uit volle overtuiging. De pastoor kiest liever
geen kant, maar als hij dan toch partij moet kiezen, dan toch maar beter voor ‘de goeie’. Wanneer
Raymond en Margriet op weg naar het dorp halt houden bij de kapel, begrijpt ze eindelijk waar
Raymond mee bezig is. Bijna worden ze gesnapt door de veldwachter, maar hij laat hen begaan.
Raymond en Jozef gaan verder met de organisatie van het verzet. Ze leveren wapens aan Louis, een
man uit Gent die in een verzetsgroep zit. Dit is tevens de eerste en enige vermelding van een stad die
met naam wordt genoemd. Later die avond fietsen Jozef en Raymond naar de afgesproken plek. De
eerste ontmoeting verloopt als volgt:
Inmiddels zijn Raymond en Jozef op de tast naar de afspraakplaats gefietst. De volle maan
behoedt hen voor een valpartij. Uit de huizen die ze passeren, komt geen spatje licht en het
dunne spleetje licht van hun fietslantaarns schijnt nog geen halve meter ver. Ze fietsen over
het jaagpad naast het kanaal. De maan doet het donkere water oplichten. Schotsen ijs drijven
langzaam zeewaarts. Het is bar koud, maar droog, ze hoeven niet te vrezen voor gemeen
glibberige plekken. Ze houden stil, luisteren. Er is niet te horen, op het geklots van het water
na. Opeens duikt een rijzige man naast hen op. Hij zegt kalm het afgesproken wachtwoord.
Raymond gaat vlak bij hem staan om hem goed te kunnen opnemen. Hij heeft een hard gezicht,
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koelbloedige ogen. De zware snor van de man is berijmd. Jozef geeft hem een hand, zonder
zijn handschoenen uit te trekken. Raymond doet hetzelfde. De handdruk van de man die hij als
Louis kent, is krachtig. Ze praten niet lang, ze weten waarvoor ze zijn gekomen. Louis wil de
geweren.
‘Goed. Akkoord,’ zegt Raymond, na afwachtend te hebben toegeluisterd. ‘Alleen, als ge met
wapens begint en er komen Duitse represailles…’
‘We weten wat we doen. Bij ons zitten er zelfs anciens uit de Spaanse burgeroorlog. En dat
betekent discipline. Waar zijn de wapens?’
Raymond zwijgt een hele poos. Hij wil meer weten vooraleer hij ze overdraagt, hij wil nog een
en ander uitvissen.
‘Dat ziet ge dan wel. We nemen nog contact op. Dan spreken we precies af waar en wanneer
we samenkomen. Wij met onze mannen, gij met uw mannen. En gij zorgt voor vervoer.’
Louis knikt, steekt zijn hand uit. Raymond drukt ze. Ze kijken elkaar doordringend aan. Ze
moeten elkaar vertrouwen. 284
Tijdens de avondmis krijgt Antoine de sleutel van de pastoor. Die avond zullen alle wapens uit de
kapel worden weggehaald, tot groot genoegen van de pastoor. Het volgende moment liggen Raymond,
Antoine en Jozef in het struikgewas achter de kapel. Ze wachten op Louis en zijn mannen, die later
zijn dan verwacht omdat ze op een patrouille zijn gebotst. Dankzij hun lidkaarten van het VNV hebben
ze er zich kunnen uitpraten. De overdracht van de wapens duurt slechts enkele minuten. De transactie
is geslaagd, maar op de terugweg botsen Louis en zijn mannen op Duitsers. Raymond, Antoine en
Jozef horen doffe knallen van geweervuren. Enkel Louis overleeft de patrouille maar hij is wel
gewond. Ze brengen hem naar het huis van Charley, die nu eindelijk ook weet waar het allemaal om
draait: Witte Brigade.
Tijdens deze aflevering komt de polarisatie steeds meer tot uiting. De verzetskern van het veld knoopt
banden aan met andere verzetsgroeperingen die actief zijn in naburige grootsteden. De overgrote
meerderheid van de inwoners van het veld begint zich achter de geallieerden te scharen.
AFLEVERING 6. SEPTEMBER 1943

September 1943: Raymond (links) ontmoet Louis in de sacristie. De Witte Brigade zet haar acties tegen de Duitse oorlogsmachine
ongehinderd verder (bron: Willy Van Poucke, ‘Klein Londen, Klein Berlijn’, p. 295)
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De pastoor blijft zijn infrastructuur verlenen aan het verzet: Louis wacht in de sacristie op Raymond.
Het is de eerste keer na het fiasco van vorig jaar dat ze elkaar terugzien. Louis heeft niet veel hinder
ondervonden van de kogel die door zijn dijbeen is gegaan. Hij is een weinig spraakzaam man. Zijn
gezichtsuitdrukking verandert niet als hij Raymond ziet. Hij bezit de zwaarwichtigheid van de
ideologisch gedrevene. Louis schakelt Raymond in om de lijsten met namen van jongens die zijn
opgeroepen voor de verplichte tewerkstelling te laten verdwijnen.
Raymond wacht tijdens de mis op verdere informatie. Daar ziet hij hoe de pastoor opnieuw een stap in
de richting van het verzet zet: hij weigert de communie aan Edwin in uniform. Hoegenaamd niet bang
van eventuele last die deze daad met zich zou kunnen meebrengen, houdt hij voet bij stuk. Diezelfde
avond trekt Raymond samen met Antoine, Louis, Margriet en de mannen van Louis naar de
Werbestelle. De actie verloopt rimpelloos. Daarna blazen ze een Duitse munitiewagen op. Represailles
volgen! Ondertussen neemt het aantal hakenkruizen in het dorp zienderogen toe.
Een vroegere vriendin van Charley vraagt zijn hulp: ze heeft Joodse vrienden die op de vlucht zijn.
Charley roept de hulp in van Raymond die weet waar hij ze kan onderbrengen. Hij kent een boer op
dertig kilometer van het veld. Mark hoort het gesprek en praat later op de avond zijn mond voorbij in
Café Den Hert. Tijdens een razzia ten huize Charley sterft de jongste broer van Margriet. Nand, die als
werkweigeraar tevens ondergedoken leeft bij Charley, wordt opgepakt en weggevoerd naar
Breendonk. Antoine en Raymond kunnen vluchten.
Deze zesde aflevering toont het toenemend belang van het verzet. Dit uit zich in meer Duitse
represailles en controles doordat het verzet steeds zwaarder begint te wegen en een steeds grotere
bedreiging begint te vormen. Anderzijds heeft deze toenemende Duitse druk ook te maken met de
internationale situatie en het feit dat hun overwinningskansen met de dag kleiner worden.
AFLEVERING 7. ZOMER 1944
Het einde van de bezetting is in zicht. Toch blijft het onrustig in het veld. Tussen de geallieerde
bombardementen door trekken Margriet en Els er op uit, ze gaan op zoek naar hun geliefden. Na de
razzia van vorig jaar leven Raymond en Antoine ondergedoken op de zolder van een boekenwinkel.
Ze gaan nu door het leven als Lucas Steenland en Jacques Piers. Toch moet Margriet heel wat moeite
doen om te weten te komen waar Raymond zich bevindt. Ze wordt naar Jozef gestuurd, hij stuurt haar
naar Louis maar deze vreest dat Margriet voor problemen zou kunnen zorgen. De discussie tussen
Margriet en Louis ging als volgt:
Margriet heeft de dag van de gemiste afspraak met Raymond Jozef aangeklampt na zijn werk
op het atelier. Ze heeft geëist Louis te spreken. Ze moet erg wanhopig hebben
geklonken,maar ook overtuigend, ze zal Louis zien, om drie uur aan de bakenpaal 110 A. Ze
kijkt op haar horloge. Nog twee minuten. In de verte komt een spoorwegarbeider over het
grind van de berm aanstappen. Margriet trekt zich dieper tussen de struiken terug. Dan
herkent ze de potige gestalte. Ze wacht tot de man op haar hoogte is, komt dan pas
tevoorschijn.
‘110 A. Ge zijt op tijd, Louis.’
Louis stapt van de steenslag af, komt gebukt bij haar onder de elzestruik. Hij knikt haar
afgemeten toe. Hij is een zwaarwichtig man. Margriet vraagt zich af wat hij zal aanvangen als
de oorlog is afgelopen en het bestaan opnieuw draaglijke lichtheid zal hebben gekregen
‘En?’ bromt hij.
‘Ik wil nu eindelijk Raymond eens zien.’
‘Is het alleen daarvoor dat ge…’
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‘Dat ik uw kostbare tijd steel? Ja! En ik heb dat recht, Louis. Toen gij gekwetst waart, heb ik u
verzorgd. In ons huis zitten voortdurend onderduikers. Mijn broer en de man van wie ik hou
zijn op de vlucht en…’ Ze kan het niet zeggen zonder dat haar stem breekt. ‘Jan is gestorven.’
‘Ik weet het, Margriet. Een beetje geduld. Raymond is onmisbaar geworden voor ons en hij
loopt gevaar. Kijk.’
Hij gaat in zijn binnenzak, haalt er een aanplakbiljet uit, plooit het open. Er staat een foto van
Raymond en daaronder dat hij wordt gezocht als terrorist.
‘Ik ken dat.’ Ze geeft Louis het aanplakbiljet terug, boort haar ogen in de zijne. ‘Kunt ge me
niet inschakelen bij het verzet. Als koerierster tussen u en hem bijvoorbeeld. Dan zie ik hem af
en toe.’
‘Dat moeten we gescheiden houden, Margriet. Geen nodeloos gevaar voor Raymond. Nu de
geallieerden naderen, sturen de Duitsers massa’s troepen op hen af. Het is onze opdracht die
Duitse transporten te saboteren.’
‘Ge vertrouwt me niet omdat Mark geklikt heeft. En hij is nog altijd mijn wettige man, hé.’
‘Maar nee!’
‘Organiseer dan een afspraak met Raymond. Ge kunt dat. Ik ben geen kind, ik kan voorzichtig
zijn.’
Louis schudt het hoofd. ‘Het is niet volgens de regels.’
‘Ik heb lak aan uw communistische kadaverdiscipline. Hebt ge een vrouw, Louis?’
‘Nee.’
‘Raymond heeft wel een vrouw. Mij!’
Haar ogen vlammen. Louis is onder de indruk van haar halsstarrigheid. Zijn weerstand
verslapt. ‘Goed ik organiseer wel iets. Donderdag gaat ge boeken kopen.’
‘Boeken?’
‘Liefdesromans, Margriet. Liefdesromans.’
Hij lacht breed, slaat zijn arm om haar schouder, drukt haar kameraadschappelijk tegen zich
aan. 285
Daags voor de bevrijding grijpt Hilda haar kans. Wanneer ze verneemt van Gerard dat Jozef bij de
Witte Brigade is en op zoek is naar een rode farde uit het kantoor van de Kommandant ziet ze haar
kans mooi om zichzelf wit te wassen. Haar plan lukt.
Ondertussen verneemt Oscar dat zijn zoon is overleden in Breendonk. Mark zal hiervoor boeten!
Meteen is de toon gezet voor wraakacties. Bij de bevrijding is het zover: Oscar en een paar anderen
trekken naar alle vermeende collaborateurs en hun familieleden. Ze krijgen geen kans te ontkomen aan
de handen van deze septemberweerstanders. De collaborateurs worden op het marktplein als
schandpaal tentoon gesteld. Raymond en Antoine zijn ondertussen niet langer voortvluchtige
terroristen. Ze begeleiden de Canadese troepen bij de bevrijding van het veld. Wanneer Raymond te
weten komt wat Oscar en zijn handlangers aan het uitrichten zijn, maakt hij een einde aan de
wantoestanden van ‘la fausse résistance’. Maar de hulp voor sommigen komt te laat…
6.2 HISTORISCHE DUIDING
Het is niet eenvoudig een wetenschappelijk gegrond werk te schrijven over het verzet. Ten eerste
omdat ‘het verzet’ als zodanig niet bestaat. Er bestaan tal van verzetsgroeperingen, die allen deel
uitmaken van het geheel dat als ‘het verzet’ wordt gedefinieerd. Zo bestaan er bewegingen die zich
vooral bezighouden met het uitgeven van clandestiene dag- of weekbladen. Tevens bestaan er
groeperingen die zich dan weer specialiseren in sabotagedaden. Ook op basis van het soort
sabotagedaden kunnen verzetsbewegingen worden onderverdeeld. Daarnaast zijn er ook politieke en
ideologische verschillen aanwezig. Terwijl het Onafhankelijkheidsfront aanvankelijk vooral aanhang
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vond in communistische milieus, zal de Nationale Koninklijke Beweging dan weer voorstander zijn
van een autoritair regime onder leiding van de koning. Toch dient hierbij reeds de opmerking dat tal
van verzetsgroeperingen na verloop van tijd op een erg brede ideologische en politieke basis zullen
steunen. Dit heeft onder meer te maken met leidinggevende figuren die opgepakt worden door de
bezetter en vervangen worden door jongere, minder politiek gedreven personen.
Een tweede element dat de studie van ‘het verzet’ bemoeilijkt is het ondergrondse karakter van het
verzet. Tal van daden zijn nooit opgeëist geworden, andere zijn dan weer opgeëist door verschillende
groeperingen, wat kwantitatief (feiten)onderzoek bemoeilijkt. Heel wat verzetsstrijders zijn enkel
actief geweest tijdens de bezettingsjaren en zijn daarna in de unanimiteit verdwenen. Anderzijds is er
het fenomeen van de ‘septemberweerstanders’ die pas van zich laten horen wanneer de bevrijding een
feit is en nooit lid zijn geweest van een georganiseerde verzetsorganisatie tijdens de oorlogsjaren zelf.
Ook dit maakt het moeilijk met zekerheid het aantal leden aan te geven.
Los daarvan is er de vaststelling dat de bevolking op een totaal tegengestelde manier reageert op de
bezetter dan tijdens de Groote Oorlog in 1914-1918. Reeds van in het begin zijn er sporen van verzet
en vooral vanaf 1942 zullen de groeperingen meer georganiseerd geraken en dus ook doelgerichter
kunnen optreden. Maar voor het zover komt, staat de bevolking eerder afwijzend tegen een anti-Duitse
houding, die zo sterk aanwezig was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoe komt dit? Waarom is er in
1940 een totaal tegengestelde reactie? Hiervoor kunnen een aantal redenen naar voor worden
geschoven. Vooreerst is er de snelle capitulatie van het Belgische leger. Slechts 18 dagen heeft het
Duitse leger nodig gehad alvorens het Belgisch grondgebied in handen te krijgen. In 1914 daarentegen
heeft de strijd om het grondgebied veel langer geduurd. Tijdens de hele duur van het conflict blijft
Koning Albert I, tevens opperbevelhebber van het leger, in België. Het Belgisch leger blijft bijgevolg
voort vechten. Een tweede oorzaak voor het afwezig blijven – althans bij de meerderheid van de
bevolking – van anti-Duitse sentimenten was de wrok jegens Groot-Brittannië en Frankrijk en de
bewondering voor de Duitse overwinnaar. Waar men zich ten gevolge van WO I verwachtte aan
barbaarse Duitsers, krijgt de bevolking orde en discipline te zien. In tegenstelling met wat de
burgerbevolking heeft ondervonden van de eigen soldaten, de Franse of de Britse, begeven de Duitsers
zich niet aan plunderingen 286 . Tenslotte, maar niet minst belangrijk, is er het geschil tussen de Koning
en de regering. Net als de Franse en Britse is ook het gros van de Belgische regering eerder geneigd de
oorlog verder te zetten en niet te capituleren. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog schijnt
het parlementaire regime dan ook ten dode opgeschreven. Het politiek vacuüm dat daardoor ontstaat
wordt opgevuld door de monarchie, die een vergroting van haar prestige en populariteit kent.
Toch zijn er reeds van bij de aanvang van de oorlog uitingen van verzet merkbaar. Deze acties laten
zich tijdens de eerste maanden van de bezetting vooral merken door prikacties die weinig invloed
kunnen uitoefenen op het verloop van de krijgsverrichtingen of op de moraal van de bezetter. De
eerste als actief verzet te omschrijven daden zijn te bevinden op het gebied van de sabotage 287 . Het
gaat om sabotage van het Duitse militaire telefoonnet, in fabrieken, van spoorwegen, het hinderen van
het Duitse vrachtwagenverkeer, schilderen van hakenkruisen op muren van Duitsgezinden of Vtekens. Er was nog geen sprake van echte groepsvorming en de meeste acties waren eenmansdaden of
van hoogstens een paar mensen. Het logische gevolg is dat de Duitse bezetter aanvankelijk niet zwaar
tilt aan de tegenstand die ze in de eerste maanden te verduren krijgt. Na verloop van tijd wordt de
tegenstand echter steeds groter en meer georganiseerd.
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Men kan diegenen die zich opstellen tegen de Duitser onderverdelen in drie categorieën. De eerste
groep omvat diegene die de Eerst Wereldoorlog niet vergeten zijn, die er zelf nog de sporen van
dragen, zowel lichamelijk als mentaal. Het gaat om gevangenen die zijn gewond, verminkt,
weggevoerd, mensen die lange tijd in de loopgraven hebben doorgebracht of die familieleden hebben
verloren. De tweede onderscheiden categorie omvat zij die agressief reageren op de Duitse inval zelf,
op de aanslag van de Belgische neutraliteit, op de instellingen die het land rijk is, op de morele
waarden en materiële verworvenheden van het land. Het zijn mensen die geen enkele bezetting
tolereren onder geen enkele voorwaarde. Het gaat hier met andere woorden om nationalistisch verzet,
dat in de anti-Duitse oppositie algemeen verspreid is, maar vooral zal aarden in militaire kringen en
ook in rechtse milieus. De derde categorie wordt gevormd door diegene die de Duitse bezetter vooral
zien als de incarnatie van het nationaalsocialisme, het duizendjarig Duits rijk dat over Europa wil
heersen en aan alle niet-Duitse volkeren een status opdringt die hen tot Untermenschen maakt
tegenover het Duitse Herrenvolk. Deze categorie wordt gevormd door het antifascisme. Afsluitend
hierbij kan gesteld worden dat het verzet slechts enige kans op slagen heeft wanneer het kan rekenen
op de actieve medewerking van de bevolking, of tenminste op haar sympathie 288 .
Naast medewerking van de bevolking, is ook de (inter)nationale context een belangrijke
voedingsbodem voor de verdere uitbouw van de verzetsbasis. Aanvankelijk dacht een overgrote
meerderheid dat niets of niemand een einde kon maken aan de Duitse overmacht. Tot er zich een
aantal belangrijke ontwikkelingen voordoen: de bijstand van de Verenigde Staten aan Groot-Brittannië
en het mislukte Duitse luchtoffensief tegen Groot-Brittannië. In België zelf begint de bezetting zwaar
te wegen op de bevolking. Vooral de gebrekkige voedselvoorziening zorgt voor een problematische
situatie. Elk gezin krijgt vroeg of laat te maken met een tekort aan voedsel en ongevarieerde
maaltijden. Ook het onderscheid dat wordt gemaakt tussen Vlaamse en Waalse krijgsgevangenen en
de enorme werkloosheid in de zomer en herfst van 1940 drukken op de gemoedstoestand van de
Belgen 289 .
6.2.1 DE VERZETSBASIS WORDT BREDER
In het jaar 1942 doen zich een reeks ontwikkelingen voor die zorgen dat de verzetsbasis breder wordt.
In 1942 gaat het om een paar honderd verzetsgroepjes, vooral werkzaam in de steden in de Waalse
industriegebieden, in 1944 wordt het gehele Belgische grondgebied bestreken door 100- tot 150.000
verzetslui. Wat heeft zich in 1942 precies voorgedaan zodanig dat de basis zich verder heeft kunnen
ontwikkelen en verstevigen? 290 In de eerste plaats moet er melding gemaakt worden van de
Jodenvervolging. Reeds in 1940 dringen de Duitsers de joden in een speciaal statuut door tegen hen
een aantal discriminerende maatregelen te treffen. Van 1940-1942 volgden tal van anti-joodse
Verordnungen: verbod om de tram te gebruiken of de cinema te bezoeken, Joodse kinderen worden
geweerd uit Belgische scholen, Joden moeten hun radiotoestellen inleveren, Joden moeten hun
bezittingen als joods laten registeren en afficheren, ze worden verplicht zich als jood in het
gemeentelijk jodenregister te laten inschrijven, ze worden verplicht tot het dragen van de Davidster
e.d.m. De Belgische bevolking zal zich ook steeds meer kanten tegen de eerste deportaties van joden
in de zomer van 1942. Een breed opgezet verzet zal hierdoor echter niet tot stand komen.
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De tweede gebeurtenis was de invoering in oktober 1942 van de verplichte tewerkstelling of
Arbeitseinsatz, om de Duitse economie draaiende te houden. Enkele maanden na deze verordening
komt een brede beweging van burgerlijk verzet op gang die wordt geleid door de grote
verzetsorganisaties, vooral het Onafhankelijkheidsfront, maar ook door enkele traditionele
maatschappelijke groeperingen zoals de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ). Het is de bedoeling om
vanaf 1943 de slachtoffers van de verplichte tewerkstelling aan te sporen onder te duiken en hen
daartoe materieel te steunen. Dit brengt eveneens een verbreding van de verzetsbasis met zich mee
aangezien vele van deze werkweigeraars zich aansluiten bij het verzet.
De derde reden waarom men steeds vaker actief gaat deelnemen aan het verzet is te situeren in de
toename van de Duitsvijandigheid en de haat jegens collaborateurs. Men wordt geconfronteerd met
materiële tekorten, repressie, collaborerende Belgen, … wat ertoe leidt dat vele patriotten en
antifascisten zich mengen in de verzetstrijd.. De bevolking krijgt te maken met de gevolgen van de
eisen die Berlijn aan België stelt: voedselravitaillering, zwarte markt en smokkel, oorlogsschuld die
een verhoging van de belastingen met zich meebrengt,… Kortom, de openbare opinie keert zich –
langzaam maar zeker – tegen de bezetter. Wat uiteraard een uitstekende voedingsbodem vormt voor
het definitieve tot stand komen van het verzet 291 .
De vierde belangrijke reden is het verloop van de internationale situatie vanaf het einde van 1942 en
vooral de gebeurtenissen die het einde van het Derde Rijk aankondigen. De eerste grote tegenslag van
de Duitsers sinds het begin van WO II was het mislukken van de slag om Engeland. Andere
internationale Duitse tegenslagen waren de Russische overwinning bij Stalingrad begin 1943, de
Italiaanse capitulatie in de zomer van 1943 en de landing in Normandië in juni 1944. Al deze
gebeurtenissen leiden tot een toename van het aantal deelnames aan de illegaliteit.
6.2.2 VERSCHILLENDE STREKKINGEN
Pas na de oorlog is gebleken hoeveel verschillende verzetsbewegingen er actief waren geweest. Deze
verscheidenheid was niet merkbaar tijdens de bezetting. Dit uitte zich in een algemene benaming voor
“het verzet”, namelijk ‘De Witte Brigade’ of ‘De Witten’. Pas na de oorlog worden de diverse
categorieën erkend en wordt duidelijk wat de omvang is geweest van de verzetsdaden. Er kunnen maar
liefst vijf wettelijke statuten vastgelegd worden: inlichting –en actiediensten (met inbegrip van de
ontsnappingslijnen), gewapend verzet, sluikpers, werkweigering en burgerlijke weerstand 292 . Het is
belangrijk op te merken dat deze indelingen arbitrair zijn. Zoals in de inleiding reeds is vermeld, is het
niet eenvoudig verzetsdaden onder te brengen bij deze of gene groepering, of de acties zelf onder een
bepaalde noemer onder te brengen. Zo is het niet onlogisch dat bepaalde inlichtingdiensten zich ook
hebben gericht op gewapende acties. Andersom is het ook niet onmogelijk dat gewapende
verzetsbewegingen inlichtingen hebben doorgespeeld naar Londen. Het is echter gemakshalve dat
indelingen en categorieën zijn opgesteld, net als bij de collaboratie het geval zal zijn. Vervolgens
worden deze verschillende categorieën nader toegelicht, met uitzondering van de sluikpers en de
ontsnappingslijnen. De reden ligt voor de hand: in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ wordt geen melding
gemaakt van deze beide vormen van verzet.
INLICHTINGSDIENSTEN
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Vanaf de herfst van 1940 begint een aanzienlijk aantal Belgen inlichtingen te verzamelen met de
bedoeling deze informatie door te spelen naar de Britse overheden. Deze inspanningen leiden tot het
ontstaan van maar liefst negentien netwerken waarvan de sterkst ontwikkelde zich uiteindelijk over het
gehele Belgische grondgebied zullen verspreiden 293 . Vanaf de zomer van 1941 groeit er een
vruchtbare samenwerking tussen Groot-Brittannië en België. De inlichtingsnetten werkten in
verbinding met het reeds genoemde Special Intelligence Service, belast met het verzamelen van
inlichtingen.
Met welk soort acties houden deze Inlichtings- en Actiediensten zich bezig? Er kunnen drie
categorieën onderscheiden worden. Vooreerst gaat het om alle netten die inlichtingen hebben
verzameld die voor de geallieerden nuttig kunnen zijn. Daarenboven moeten die netten er ook in
geslaagd zijn die inlichtingen via een georganiseerd net naar Londen te sturen. Op de tweede plaats
zijn er de georganiseerde ontsnappingslijnen, waarvan de bekendste Comète is. Ten derde waren er de
actie- en sabotagegroepen. De activiteiten werden in opdracht van of in samenwerking met de Britse
of Belgische geheime diensten in Londen uitgevoerd.
Ook de andere verzetsbewegingen konden inlichtingen verzamelen. Doch diende deze informatie
enkel ter bevordering van de eigen goede werking. In tegenstelling tot bij de Inlichtingsdiensten, waar
de informatievergaring centraal stond en waarbij de informatie tevens aan Londen werd bezorgd.
W ERKWEIGERING EN BURGERLIJK VERZET

Vanaf juni 1940 kwam Duitsland op de proppen met een tewerkstellingsplan. Maar in tegenstelling tot
wat men in België gewoon was, het economisch (democratisch) liberalisme, schakelde men nu over op
een door de staat geleide economie. Hierdoor kwam een einde aan het sociaal overleg, ontstaan
veranderende verhoudingen tussen werkgevers en werknemers en wordt het sociaal-economisch beleid
gepolitiseerd 294 . Het ging hier duidelijk om een dirigistisch tewerkstellingsplan dat zich uitte op drie
niveaus: het bedrijfsleven werd nieuw leven ingeblazen, de wederopbouw van het land werd
gestimuleerd en er werden arbeidsplaatsen gecreëerd bij bepaalde Duitse diensten 295 . Die
wederopbouw uit zich in het herstellen van huizen, fabrieken, … In september 1940 biedt dit reeds
werkgelegenheid voor 60.000 mensen 296
Wat de tewerkstelling in Duitsland betreft mag gesteld worden dat de voorwaarden erg aantrekkelijk
waren. Velen redeneren daarenboven dat ook de Belgische nijverheidinstanties voor de Duitsers
produceren, dus dat zij evengoed in Duitsland kunnen werken. Met als gevolg dat tussen augustus ’40
en oktober ’42 maar liefst ca. 200.000 Belgen richting Duitsland trekken 297 . Tijdens de zomer van
1941 begon het aantal vrijwilligers echter aanzienlijk te dalen. De oorzaken hiervan worden
toegeschreven aan de verslechterde levensomstandigheden in Duitsland, onder meer door geallieerde
bombardementen die vooral de industrie als doelwit hadden.
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Vanaf 1942 ontstaat een nieuwe situatie. Aanwervingen blijven dalen, contracten worden verbroken,
arbeiders die met verlof zijn in België keren na hun verlofperiode niet meer terug. Dit heeft alles te
maken met de kerende oorlogssituatie vanaf de herfst van 1942. Zo tast de strijd aan het Oostfront de
Duitse reserves gevoelig aan en de geallieerde overmacht aan mensen en materiaal begint zich steeds
scherper af te tekenen 298 . Kortom, de actie voor de vrijwillige tewerkstelling in Duitsland levert
uiteindelijk niet het verhoopte resultaat op. Vandaar dat de Militärverwaltung (het militair bestuur in
België, zie eerder) ertoe wordt verplicht de beruchte verordening van 6 oktober 1942 uit te vaardigen.
Deze verordening decreteert de verplichte tewerkstelling in Duitsland van mannen tussen 18 en 50 jaar
en van ongehuwde vrouwen tussen 21 en 35 jaar. De verordening wekt verbijstering en
verontwaardiging bij de bevolking, lokt een stroom van protesten uit bij de hoogste burgerlijke en
kerkelijke instanties. Zo zal kardinaal Van Roey zijn ongenoegen uiten in een brief aan Von
Falkenhausen, gedateerd 25 oktober 1942. Leopold III richt zich tot Hitler zelf in een brief op 3
november 1942 299 . Maar iedereen beseft dat elk protest nutteloos is. Slechts van de opeising van de
vrouwen zal in januari 1943 onder druk van de openbare opinie afgezien worden 300 . Om toch aan de
dienstverplichting in Duitsland te ontsnappen verzint men allerhande middeltjes. Overstelpt met
protesten en zich bewust van de nefaste invloed die de verplichte tewerkstelling op de openbare opinie
heeft, tracht von Falkenhausen (leider van het militair bestuur) de bevelen van Berlijn ietwat te
verzachten. Het aantal arbeiders dat naar Duitsland vertrekt, ligt dan ook opmerkelijk lager dan het
aantal dat wordt geëist 301 . Een laatste poging die wordt ondernomen is de overschakeling van de
individuele oproepingen tot collectieve oproepingen, via jaarklassen. Zo worden in september 1943 de
klassen 1920 en 1921 opgeroepen en in maart 1944 de klassen 1922, 1923 en 1924. Desondanks levert
ook deze nieuwe methode niet veel resultaat op. Immens veel jongeren weigeren gehoor te geven aan
de verplichting. Vooral het Onafhankelijkheidsfront orkestreert het burgerlijk verzet tegen de
verplichte tewerkstelling. Geregeld worden door de Duitse politie razzia’s gehouden met vaak
aanhoudingen tot gevolg. Zij die worden gesnapt worden naar Duitsland gestuurd, zij die kunnen
ontkomen hebben geen recht meer op rantsoeneringzegels en worden als het ware vogelvrij verklaard.
GEWAPEND VERZET

Het statuut van gewapend verzetsstrijder viel niet onder de bevoegdheid van de Belgische regering.
Wel werd daartoe in februari 1945 de Nationale Raad van de Weerstand opgericht, bestaande uit
negen militaire verzetsorganisaties. Het Geheim Leger was de belangrijkste organisatie, terwijl het
Onafhankelijkheidsfront slechts voor een deel was vertegenwoordigd, namelijk door de Patriottische
Milities. Omdat de Raad een aantal op eventuele promotie had gesteld en elke groepering zelf het
uitdelen van certificaten in de hand had, waren wantoestanden geen uitzondering. Vandaar dat vier van
de negen verzetsbewegingen deze wantoestanden aanklaagden, et als gevolg dat er tussen maart 1946
en maart 1947 een nieuw coherent geheel van statuten tot stand kwam. In 1950 zullen opnieuw een
hele reeks erkenningen ongeldig worden verklaard door een parlementaire commissie 302 .
Na de oorlog werden de volgende organisaties wettelijk erkend als ‘gewapende weerstand’ 303 : het
Belgisch Leger der Partizanen en de Patriottische Militie die beiden deel uitmaakten van het
Onafhankelijkheidsfront; het Geheim Leger, Bevrijdingsleger, Belgische Nationale Beweging, Witte
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Brigade/Fidelio, Nationale Koninklijke Beweging, Belgische Militaire Weerstandsorganisatie, Groep
G, Les Insoumis, Groupe Nola en dan nog een aantal kleinere organisaties zoals Service Dénonciation,
Het Kempisch Legioen, Les Affranchis en L.100. Vervolgens wens ik meer duiding te geven bij het
Onafhankelijkheidsfront en het Geheim Leger, omdat deze beide bewegingen verder nog aan bod
zullen komen.
Onafhankelijkheidsfront

Het ontstaan van het Onafhankelijkheidsfront vond plaats onder impuls van de Belgische
communisten, die het in hun strijd tegen het fascisme niet gemakkelijk hadden na het Duits-Russisch
niet-aanvalspact (23 augustus 1939). Na de Duitse inval op 10 mei 1940 waren vele communisten door
de Belgische overheid aangehouden en kwamen ze in Franse concentratiekampen terecht. Vanaf
september 1940 begonnen te communisten zich te reorganiseren. Begin 1941 vond de
Kommunistische Partij van België het nodig een breed front van verzet op te richten, met als resultaat
een verzetsgroep die alle partijen oversteeg. Dit leidde tot de oprichting van het
Onafhankelijkheidsfront in de herfst van 1941 304 . De beweging probeert via haar ‘patriottische
mantel’ 305 alle verzetsinitiatieven samen te bundelen, maar slaagt hier maar gedeeltelijk in. Wel slaagt
men er in zich te verzekeren van de nodige steun van de gematigd linkse zijde, maar de georganiseerde
socialisten en patriottisch rechts houden zich afzijdig.
De Patriottische Milities met 22.000 leden en het Belgisch Partizanenleger met 13.000 erkende leden
zijn bij de bevrijding de meest zichtbare exponenten van het Onafhankelijkheidsfront. De Gewapende
Partizanen zijn opgericht in de zomer van 1941 door Joseph Leemans, ex-vakbondsman uit Verviers
en lid van het kader van de KPB 306 . In feite bestonden reeds in de zomer van 1940 communistische
strijdkrachten, maar vanaf de zomer van 1941 worden de strijdkrachten gebundeld in een sterk
hiërarchisch Partizanenleger 307 . Aanvankelijk richt dit leger zich uitsluitend op de logistiek van het
Duitse leger maar vanaf het voorjaar van 1942 nemen die acties grotere proporties aan. Het is er de
Partizanen om te doen ‘elke neiging om te zwichten voor de verleiding van de Nieuwe Orde in de
kiem te smoren’ 308 .
Als reactie op de terechtstelling van een groot aantal communisten richt het Partizanenleger zich op de
voornaamste exponenten van de collaboratie én op leden van het Duitse bezettingsleger. De reactie
van de bezetter uit zich in een toename van het aantal executies en om niet beroofd te worden van haar
actiefste militanten neemt de partijleiding van de BKP het besluit de aanslagen tegen de bezetter op te
schorten. Toch gaat de jacht op Partizanen door! Op het einde van de zomer van 1943 komt er een
nieuw topkader en nemen de sabotageacties en aanslagen opnieuw toe. De vraag of de liquidaties van
de bezetter veel zin hebben gehad wordt door sommigen negatief beantwoord. Maar voor de
Partizanen hadden deze acties wel degelijk een belangrijke betekenis: de vijand laten voelen dat hij
niet alleen heerste en hem niet alleen treffen in zijn economisch potentieel maar ook in de persoon van
de collaborateurs die hij nodig had 309 .
Toch vormden de Partizanen niet echt een massabeweging, ze bleven een elitekorps met als centrale
doel het opstellen van een structuur die het gewapende burgerverzet vertegenwoordigt: de
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Patriottische Milities. Het Onafhankelijkheidsfront bedient zich tevens van propaganda en maakt zich
vanaf eind 1942 sterk in de strijd tegen deportaties. Daarvoor houdt het Onafhankelijkheidsfront een
eigen kanaal voor fondsenwerving en –verspreiding in stand. Al deze acties volstaan echter niet om de
Patriottische Milities te doen uitgroeien tot de grote organisatie waarvan men droomt. Onder andere de
betere troeven waarover het Geheim Leger beschikt en de weigering van vele werkweigeraars zich in
het verzet te storten hebben daarin een rol gespeeld 310 .
Het aantal acties van de Partizanen opsommen is onbegonnen werk maar een naoorlogse publicatie
van het Onafhankelijkheidsfront schrijft over honderden sabotagedaden en aanslagen tegen
collaborateurs. Twee acties worden in 1941 gesitueerd, 27 in 1942 en de overgrote meerderheid in
1943 en 1944 311 .
Geheim Leger

Wanneer het Belgische leger in mei 1940 onder de voet wordt gelopen aanvaardden tal van militairen
niet dat de oorlog gedaan is voor België, wat leidt tot het ontstaan van tal van groeperingen in de
zomer en herfst van 1940: La Phalange, het Heropgericht Leger en het Belgisch Legioen van
Commandant Claser. Deze drie bewegingen zullen zich in het voorjaar van 1941 samenvoegen tot het
Belgisch Legioen 312 . Het doel van dit legioen is vierledig: clandestien optreden tegen de bezetter door
middel van sabotage, uitbouwen van een militaire macht, handhaven van de orde en zorgen voor het
behoud van nationale instellingen 313 . Claser wilde in verbinding komen met Londen maar ondervond
hierbij tal van moeilijkheden tot hij in augustus 1942 van de reeds vernoemde sabotagedienst Special
Operations Executive en van het Belgisch ministerie van Landsverdediging een sabotageopdracht
krijgt: voorbereiden van militaire operaties in de kustzone en van acties tegen de vijand over het
gehele grondgebied. In tegenstelling tot SOE was de Belgische regering helemaal niet enthousiast over
de plannen van Claser en eind augustus 1942 keert Claser terug naar België. In november 1942 is de
hele staf, met uitzondering van kolonel Bastin, tweede in het bevel, aangehouden. Bastin neemt
bijgevolg de leiding over en verandert de naam van de beweging in Leger van België/Belgisch
Leger 314 . Langzamerhand komt de dialoog met Londen terug op gang maar de communicatie verloopt
aanvankelijk erg stroef. Dit geeft de Duitsers de mogelijkheid eind april 1943 een val te zetten waar
veel kopstukken, onder andere Bastin, inlopen 315 . Hierdoor raakt het Belgisch Leger volledig
gedesorganiseerd. Sommigen kunnen ontkomen en herstellen het net van groeperingen in de diverse
regio’s; de inspanningen van de opvolger van Bastin, de Luikse kolonel Yvan Gérard, worden
aangemoedigd door de regering in Londen, die de beweging in de zomer van 1943 voorziet van
instructies, materiële hulp en geld. Hierdoor komt een einde aan de financiële problemen waardoor de
beweging – die ondertussen luistert naar de naam Geheim Leger 316 – begin juni 1944 klaar is om in
actie te treden tegen de bezetter. Deze actie uit zich in sabotage van verbindingen en
communicatiemiddelen waarvan het Duitse leger zich bedient, het organiseren van guerilli-acties, het
voeren van missies op logistiek vlak en het opruimen van verspreide haarden van Duits verzet 317 .
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Op 31 augustus 1944 gaf de regering te Londen het bevel tot het betrekken van de schuiloorden om
van daaruit de vijand te bestoken door guerilla-acties. Om geografische redenen hebben deze acties
enkel op kleine schaal in de Ardennen plaatsgevonden. Belangrijk is wel dat het Geheim Leger tijdens
en na de bevrijding hulp heeft geboden aan de geallieerde troepen, zowel met verkenning- als met
infanterieopdrachten 318 .
Op 15 augustus 1944 werden alle leden van het Geheim Leger gedemobiliseerd. De grootste
verzetsorganisatie verkreeg erkenning voor 54.314 leden als zijnde gewapende weerstander voor de
Belgische staat. Uiteindelijk stierven meer dan 4.000 leden in gevangenschap of door terechtstelling.
6.3 BEELDVORMING
‘Klein Londen, Klein Berlijn’ verloopt chronologisch, van capitulatie tot Canadese bevrijding. Kan dit
ook gezegd worden over het verzet? Zoals uit de historische duiding is gebleken bestond er
aanvankelijk een algemene pro-Duitse attitude bij de bevolking. Men was overwegend blij dat de
Koning een einde had gemaakt aan wat alweer een zinloze oorlog zou worden. Reeds op dat moment
waren er mensen die zich niet zomaar wilden neerleggen bij de capitulatie en de Duitse bezetting.
Toch ging het hier slechts om een klein percentage van de Belgische bevolking. Een ander klein
percentage kon zich dan wel weer verzoenen met de nazistische gedachte en zetten hun
Vlaamsgezinde houding uit de jaren 1930 verder.
W EERSTANDERS 319

In de serie komen zeven personages aan bod die elk op hun eigen manier weerstand bieden tegen de
Duitse overheersing:
Charley (en samen met hem ook Oscar Van de Voorde en vader Meersman, zij het veel minder
openlijk) denkt dat hij via individuele Uilenspiegeldaden de oorlog kan winnen. Dit gedrag komt voort
uit twee zaken (wat Charley betreft althans): enerzijds de ervaringen van de Eerste Wereldoorlog en
anderzijds de tijd die hij heeft doorgebracht in Canada. Het eerste aspect heeft hem ertoe gebracht alles
te haten wat oorlog met zich meebrengt. Dit betreft dan zowel de bezetter als de gevolgen van de
bezetting op het dagelijkse reilen en zeilen. Wat het tweede aspect betreft is het duidelijk dat Charley
door zijn jaren in Canada een sterke band heeft ontwikkeld met de Amerikaanse samenleving. Hij kan
dan ook geen kwaad woord zeggen over de Amerikanen en is rotsvast overtuigd dat zij Hitler de
genadeslag zullen toebrengen. Logischerwijze is hij dan ook anti-Duits aangezien beide grootmachten
tegenover elkaar staan in deze wereldstrijd. Bij Oscar en Meersman komt het eerste aspect ook tot
uiting, zij het niet zo extreem als bij Charley: zij hebben hun overtuiging maar laten ze als het ware
voor wat ze is. In tegenstelling tot Charley die er ook naar handelt. Neem bijvoorbeeld de reactie van
Meersman wanneer hij ziet dat zijn zoon voor de Duitsers werkt: hij begint hem gewoon te negeren,
maar stelt geen verdere acties. Natuurlijk had hij niet veel kunnen doen, en ook Charley is onmachtig
wanneer Mark naar Duitsland trekt om er te gaan werken. Toch is hun houding sterk tegengesteld.
Raymond is de eerste ‘echte’ verzetsstrijder die in beeld wordt gebracht. Toch is niet echt duidelijk
waarom hij exact die richting uitgaat. Hij is zijn vrouw verloren door de Duitse bombardementen en
ook zijn huis is met de grond gelijk gemaakt. Persoonlijke motieven zouden bijgevolg aan de basis
kunnen liggen van zijn gedrag. Toch is het vooral zijn karakter dat hem brengt tot verzet: hij kan niet
tegen onrechtvaardigheid en zal dan ook weerstand bieden. Daartoe heeft hij uiteraard nood aan
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hulp… Tenslotte nogmaals vermelden dat dit personage is gebaseerd op de neef van Geldhof die was
aangesloten bij het Geheim Leger, Antoine Geldhof.
Antoine is de eerste die Raymond in vertrouwen neemt. Antoine is een stabiele, rustige jongeman die
zeker geen ‘wilde Uilenspiegelstreken’ zal uithalen, zoals Charley. Antoine is daarenboven de enige
jongeling die deelneemt aan het verzet. Hoewel hij pas 17 jaar oud is, beschikt hij toch over een hoge
dosis gezond verstand en voorzichtigheid. Hij is dus niet de speelse jongen die zijn jongere broer Jan
wel is. Zijn toetreding tot het verzet is te wijten aan de dagdagelijkse verveling die hem reeds rap beu
wordt. Hij zoekt een nuttig tijdverdrijf.
Jozef werkt als knecht in het naaiatelier en wordt al snel ingeschakeld door Raymond om te
luistervinken. Nuttige informatie dient hij door te spelen naar Raymond die het op zijn manier
doorseint naar iemand uit het dorp waar hij vandaan komt. Dat – niet nader omschreven – personage
stuurt de inlichtingen op zijn beurt naar Londen. Dit is dus een duidelijke vorm van
‘inlichtingendienst’, hoewel Jozef er natuurlijk zelf niet echt onderdeel van uitmaakt en er ook geen
sprake is van een ingenieus opgezette verbinding met Londen, maar dat wordt weliswaar geïnsinueerd.
Louis is eerder een nevenpersonage, maar toch belangrijk. Hij komt pas voor de eerste keer in de serie
aan bod in de vijfde aflevering, tegen het voorjaar van 1942. Louis is lid van een verzetsbeweging die
onder meer actief is in Gent. De beweging houdt zich bezig met gewapende acties, aangezien Louis
Raymond heeft ingeschakeld om wapens te leveren. Hij is uit puur ideologische overtuiging bij het
verzet gegaan. Als communist kan hij zich niet verzoenen met de nazi-ideologie.
Nand is niet zozeer een verzetsman. Wel krijgt hij hulp van het verzet om onder te duiken. In het begin
van ’43 wordt hij opgeroepen in Duitsland te gaan werken. Hij wenst aan deze oproeping liever geen
gevolg te geven en duikt onder bij Charley. Aangezien hij als werkweigeraar gezocht wordt door de
Zivilfahndungsdienst is het belangrijk dat hij zich goed schuil houdt. Op het einde van ’43 wordt hij
tijdens een razzia opgepakt en weggevoerd naar Breendonk.
Tenslotte is er nog ‘la fausse résistance’ of de septemberweerstanders. Deze vorm van verzet is vooral
aan bod gekomen bij de repressie. De weerstanders van het laatste uur worden dan ook niet als ‘echte
weerstanders’ beschouwd. Temeer omdat de serie zelf na de bevrijding geen ‘echte weerstanders’
(zoals Raymond en Louis) in beeld brengt. Of dit te maken heeft met het feit dat de
septemberweerstanders de algemene beeldvorming hebben bepaald en er voor gezorgd hebben dat de
bijdrage van ‘de weerstand’ aan de bevrijding als onbetekenend wordt afgeschilderd, is niet echt
duidelijk. Anderzijds heeft Geldhof er in tal van interviews op gewezen dat de repressie slechts wordt
ingeleid op het einde van de serie en dat er bijgevolg wel enige vertekening aanwezig kan zijn.
VERZETSDADEN

Naast de voorstelling van de verzetsstrijders, is het interessant te kijken naar welke soort verzetsdaden
in de serie worden gevisualiseerd. Hierbij worden de daden van Charley niet opnieuw vermeld,
aangezien anders te veel zou afgeweken worden van het ‘echte verzet’ of het verzet dat iets heeft
betekend in de strijd tegen de bezetter op het collectieve niveau. De daden van Charley hebben vooral
hem zelf geholpen en waren bijgevolg op individueel niveau erg betekenisvol. Maar ze hebben geen
impact gehad op de houding van de Duitsers. Om de chronologie te volgen wordt telkens weergegeven
wanneer de daden zich hebben voorgedaan.
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1940-1941

Tijdens het eerste en de overgang naar het tweede bezettingsjaar treedt vooral Raymond naar voor als
verzetsstrijder. Reeds kort na de Belgische capitulatie verbergt hij wapens van gesneuvelde soldaten in
het nabijgelegen bos. Niet veel later zorgt hij ervoor dat Vlaamse krijgsgevangen worden vrijgelaten
door zich kordaat op te stellen tegen de Duitse soldaten.
Langzamerhand komt een kern van verzet tot stand. Raymond sluit contacten met Antoine en Jozef en
tussen de drie mannen ontstaat een belangrijke vorm van wederzijds begrip en een noodzakelijke
verstandhouding. Jozef wordt ingeschakeld door Raymond om af te luisteren en inlichtingen te
verzamelen tijdens de vele muzikale avonden. Deze inlichtingen worden bijgevolg doorgegeven naar
Londen.
1941-1942

Tijdens het tweede jaar en het derde bezettingsjaar manifesteert zich een duidelijke polarisatie: er
verschijnen steeds meer V-tekens en hakenkruisen in het dorpsuitzicht. Daarnaast komt het gewapend
verzet tot stand. Er worden banden aangegaan met een andere verzetsbeweging uit Gent.
1943

Het vierde bezettingsjaar toont een grote toename aan verzetsdaden en een steeds groter wordende
aanhang bij de bevolking. De eerste daad is de inbraak in de Werbestelle om er de lijsten met namen
van verplicht tewerk gestelde jongeren te kopiëren. Op die manier wordt hulp geboden aan
werkweigeraars. Daarnaast is er een andere vorm van burgerlijk verzet, namelijk hulp aan Joden die
moeten onderduiken. Er wordt gezocht naar burgers die de Joden willen helpen. Naast burgerlijk
verzet neemt ook het aantal sabotagedaden toe. Zo wordt de Duitse oorlogsmachine uitgedaagd door
de vernietiging van een Duitse munitiewagon.
Het gevolg hiervan is dat het aantal Duitse represailles met zienderogen toeneemt. Ook het aantal
razzia’s en controles op smokkel kennen een stijging.
1944

De kans op een Duitse eindoverwinning wordt met de dag onzekerder. Dit leidt ertoe dat de Duitsers
zullen proberen redden wat er nog te redden valt. Met als gevolg dat er een enorme jacht wordt
geopend op verzetsstrijders. Zo worden ook Raymond en Antoine verplicht onder te duiken en een
valse naam aan te nemen. Zolang ze worden gezocht als terroristen vertonen ze zich maar best niet in
het openbaar. Met de bevrijding in zicht kunnen ze hun schuilplaats verlaten en bieden ze hulp aan de
geallieerde troepen.
Wat het verzet in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ betreft kan aldus gesteld worden dat de volgende
chronologie wordt gevolgd: eerst zijn er de kleine, onbetekenisvolle verzetsdaden, voornamelijk
individuele acties. De bevolking is over het algemeen tevreden dat de oorlog voorbij is.
Langzamerhand komen hier en daar kernen van verzet tot stand. Hier gaat het om groepjes van 2 tot 3
leden. Na verloop van tijd worden banden aangegaan met andere, vaak grotere en beter georganiseerde
verzetsgroeperingen. Dit brengt ook een ander soort acties met zich mee: de acties kunnen beter en
grondiger voorbereid worden en aangezien het ledenaantal toeneemt kunnen de taken beter verdeeld
worden. Waar het aanvankelijk ging om het verzamelen en doorgeven van inlichtingen, schakelt men
vanaf eind ’41 over op gewapend verzet en sabotage van de Duitse oorlogsmachinerie. Het gevolg
hiervan is dat de Duitse repressie hand over hand toeneemt en steeds harder wordt. Naar het einde van
de bezetting moeten tal van verzetsstrijders onderduiken. Uiteindelijk kunnen ze hun positie als
vrijheidsstrijder opnieuw opnemen tijdens de bevrijding.
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VERZETSBEWEGINGEN

Uit een drietal elementen kan afgeleid worden tot welke verzetsgroepering Louis behoort. Er is reeds
vermeld dat de indeling in categorieën een naoorlogse realiteit was. Dat bracht met zich mee dat de
leden op de lagere regionen vaak zelf niet wisten tot welke groep ze behoorden. Enkel de leiders van
de bewegingen waren daarvan op de hoogte. Dit had onder meer te maken met eigen veiligheid: hoe
minder iemand van iemand anders afwist, hoe veiliger verzetsacties konden doorgaan. Op een bepaald
moment vermeld Louis dat er bij hem zelfs anciens uit de Spaanse burgeroorlog zitten. In een ander
gesprek verwijt Margriet hem zijn ‘communistisch kadaverdiscipline’. Tenslotte is er ook het feit dat
Louis afkomstig is uit Gent. Dit doet mij concluderen dat Louis lid was van het
Onafhankelijkheidsfront. Hoewel de verschillende verzetsbewegingen uit uiteenlopende ideologische
strekkingen bestonden, wordt de KPB toch gezien als ‘de motor van de strijd’ tegen de Duitse
overheersing 320 . Het Onafhankelijkheidsfront en de Gewapende Partizanen zijn vooral gevestigd in
Brussel en de Waalse industriegebieden. Ook in de Vlaamse steden zijn ze vertegenwoordigd, zij het
toch in kleinere getale. Dat er Onafhankelijkheidsstrijders aanwezig waren in de streek van Gent, is
ook gebleken uit het prosopografische analyse van het verzet in Eeklo door Isabel Rys 321 . Wat de
aanwezigheid van ‘anciens van de Spaanse burgeroorlog’ betreft, verwijs ik naar de zesde bijdrage in
de reeks over ‘België in de Tweede Wereldoorlog. Daarin wordt vermeld dat de aanwezigheid van
Duitse, Oostenrijkse en Italiaanse politieke vluchtelingen voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog vele socialistische jongeren heeft beïnvloed en hen als vanzelfsprekend naar het verzet
gedreven. Een ander element was de Spaanse burgeroorlog. De solidariteitscampagnes voor Spanje
hebben velen samengebracht. Uit de veteranen van de Internationale Brigades ontstond de kern van de
Gewapende Partizanen 322 .
Toch is het belangrijk vast te stellen dat het verzet geen afgebakend fenomeen was. Iemand die lid was
van de ene beweging, kon evengoed contacten onderhouden met leden van een andere beweging. Vaak
wisten leden uit eenzelfde verzetsbeweging niet dat ze effectief deel uit maakten van diezelfde
verzetsbeweging 323 . Vandaar dat het moeilijk is vast te stellen tot welke groepering Raymond, Antoine
en Jozef behoren. Of opereren ze enkel samen en op vraag van andere verzetsbewegingen, zoals op het
moment dat Louis hen om wapens komt vragen? Dat het personage van Raymond autobiografisch is
en gebaseerd is op de neef van Rudy Geldhof, Antoine Geldhof, brengt niet veel klaarheid. Zo wist
Julien Van den Driessche te vertellen dat hij waarschijnlijk lid was van het Geheim Leger, maar dat hij
ook connecties had met het Onafhankelijkheidsfront 324 .
BEELDVORMING & STEREOTIEPEN

Een belangrijke onderzoeksvraag bij de analyse van beelden is of er stereotiepen worden gebruikt en
zo ja, of deze de rolpatronen bevestigen of subverteren? 325 Een belangrijke karikatuur in de publieke
herinnering of de maatschappelijke beeldvorming, is dat Vlaanderen geen – of toch in elk geval weinig
– verzet heeft gekend en vooral collaboreerde met de Duitse bezetter. Door een zo genuanceerd
mogelijk beeld op te hangen van zowel het verzet als de collaboratie, en de repressie slechts kort te
behandelen, neemt Geldhof op dat vlak toch een belangrijke positie in: ook in Vlaanderen is er
weerstand geboden, zelfs door een volledige gemeenschap, namelijk deze van ’t Veld. Doordat noch
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het Dorp, noch het Veld met een specifieke regio vereenzelvigd kunnen worden, kan je hieruit
besluiten dat er in elk dorpje verzetshaarden zijn geweest, net als er in elk dorpje voorstanders waren
van de Duitse politiek.
Een ander element is dat het verzet al te vaak wordt geassocieerd met terreuraanslagen, die talloze
onschuldige slachtoffers met zich mee brachten. In ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ wordt er mijn
inziens toch een ietwat ander beeld opgehangen. Enerzijds komen geen terreuraanslagen aan bod. De
verzetsdaden nopen geen enkele keer tot contact met de inwoners van het veld of het dorp. Ze zijn
vooral gericht tegen de Duitse oorlogsmachinerie: plattegrond van het vliegveld, namenlijsten uit de
Werbestelle kopiëren, een Duitse treinwagon opblazen. Enkel de aanwezigheid van wapens in de kapel
en later ook het moment waarop Louis en zijn makkers deze komen ophalen, is een verwijzing naar
meer dan ‘onschuldig inlichtingen verzamelen’. Door het feit dat er niet dieper wordt op ingegaan,
krijg je niet de idee als zou het verzet enkel gaan om het zaaien van terreur.
Ook wat de onschuldige (burger)slachtoffers betreft wijkt de serie af van de algemene beeldvorming.
De eerste slachtoffers die vallen ten gevolge van het verzet, zijn de vrienden van Louis zelf. Het is
tijdens een verzetsactie dat ze op een Duitse patrouille botsen, met alle ongelukkige gevolgen van
dien. Wanneer er dan wel burgerslachtoffers vallen, is er onmiddellijk de link met de collaboratie. Het
is namelijk zo dat wanneer Jan wordt doodgeschoten en Nand later sterft in Breendonk, dit te wijten is
aan Mark die heeft geklikt bij de Vlaamse Wacht.
Ten derde is er de beeldvorming van de septemberweerstanders. Dit is reeds gedeeltelijk aan bod
gekomen bij de repressie. Beelden daarvan staan in het geheugen gegrift van de generatie die het
bewust heeft meegemaakt. Ook latere generaties kennen de vertrouwde beelden: kaalgeschoren
vrouwen, hakenkruisen op voorhoofden geschilderd, leeggeroofde huizen, kapotgeslagen inboedels,…
Alles komt aan bod in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’. Het heeft geleid tot een besmeurd beeld van de
‘echte weerstanders’. Toch is er één scène die toont dat Geldhof opnieuw een standpunt inneemt. Het
moment waarop Raymond de witte verzetsband van Oscar aftrekt en hem zijn wapen afneemt toont dat
er een groot verschil was tussen de ‘echte weerstanders’ en ‘la fausse résistance’. Anderzijds kan het
ook tonen dat er een groot verschil is tussen Raymond en de septemberweerstanders, aangezien
Raymond niet zomaar mag vereenzelvigd worden met dé verzetstrijder als zodanig.
Tenslotte is er ook nog de algemene kennis met betrekking tot ‘de persoon van de weerstander’. Wie
sluit zich aan bij de weerstand? Met welke motivaties? Lensen heeft deze beeldvorming onderzocht
aan de hand van romans en besluit dat er ruime aandacht wordt besteed aan de diversiteit aan
motivaties die personages in het verzet drijft. Die motivaties kunnen ofwel samenhangen met
specifieke politieke beweegredenen, zoals in het geval van de Tweede Wereldoorlog, een overtuigd
anti-Duitse houding, ofwel bepaald worden door motivaties van persoonlijke of situatiegebonden
aard 326 . Op basis hiervan maakt Lensen een onderscheid tussen vier vormen van motivatie. Ten eerste
zijn er de praktische overwegingen. Hierbij is de deelname aan het verzet een gevolg van de heersende
omstandigheden. Volgens Lensen leidt dit niet tot daadwerkelijk engagement. Het personage Antoine
uit ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ zou bij deze eerste categorie ondergebracht kunnen worden. Hij wil
een einde aan de dagelijkse sleur en wil iets maken van zijn leven. Toch is hij volgens mij wel
geëngageerd. Reeds van in het begin, vanaf de eerste ontmoeting met Raymond, is hij onder de indruk
van de man. Misschien heeft dit ook wel te maken met het feit dat hij zelf vaderloos is en in Raymond
een soort vaderfiguur ziet? Antoine hoort in elk geval niet thuis bij de volgende categorie: drang naar
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verandering en actie, een zekere dadendrang. Dat hij zich verveelt is één ding, maar hij is niet het
personage dat in conflict ligt met zichzelf of met iets anders dat zich ‘rondom hem’ bevindt. Dit
generatieconflict gaat meer op voor de collaboratie (infra). De derde categorie schuift de menselijke
natuur naar voor als motivatie. De inzet die van een verzetsman wordt gevraagd is immens groot en
brengt het eigen leven meer dan eens in het gevaar. De eigen persoon wordt als het ware volledig
weggecijferd. Bij deze categorie kunnen Raymond en Louis ondergebracht worden. Raymond vooral
in het begin. Na verloop van tijd stelt hij zichzelf meer open voor contacten en gaat hij zelfs een
verhouding aan met Margriet. Louis staat eerder negatief tegen deze relatie of tegen verbintenissen in
het algemeen, omdat ze het werk van een verzetsstrijder op het spel kunnen zetten. Hij heeft er dus
geen enkel probleem mee zichzelf weg te cijferen. De laatste categorie bevat diegene die vanuit een
zeker idealisme gedreven worden. Een bepaalde offervaardigheid, waarbij men via durf en solidariteit
een hoger doel dient. Mijn inziens is deze vorm van motivatie niet aanwezig in ‘Klein Londen, Klein
Berlijn’.
6.4 VOORLOPIGE CONCLUSIE
Geldhof heeft tal van aspecten met betrekking tot het verzet in beeld gebracht. De reeks volgt het
chronologische verloop. Tot 1942 (vanaf aflevering 5) gaat het om individueel verzet, met als symbool
daarvan Charley Sierens, en het ontstaan van verzetskernen, met als symbool Raymond, Antoine en
Jozef. Samen sprokkelen ze informatie die nuttig kan zijn voor de geallieerden, zoals bijvoorbeeld het
uittekenen van de plattegrond van het lokale vliegveld. Daarnaast verzamelt Raymond wapens, maar
er wordt niets mee gedaan. Tot het derde bezettingsjaar aanbreekt: 1942. De mentaliteit van de
bevolking verandert zienderogen, en ook de weerstand wordt openlijker én doeltreffender. Voor het
eerst komt Louis in het verhaal en worden de wapens uit het kapelletje gehaald om gebruikt te worden.
Het is ook vanaf dan dat het aantal razzia’s en patrouilles toeneemt, met alle gevolgen van dien. In
1943 (aflevering 6) komt het burgerlijk verzet aan bod: de namenlijsten voor de verplichte
tewerkstelling worden gekopieerd en er wordt onderdak verleend aan voortvluchtige Joden. Tenslotte
komen ook de septemberweerstanders in zicht. Kortom, het brede verzetsgamma wordt in beeld
gebracht.
Wat de karikaturen betreft is er sprake van verschillende motivaties en dat is een positieve bijdrage.
Daar zit te sterkte van de serie: niet alleen komen verschillende vormen van verzet aan bod, ook de
verschillende motivaties die tot verzet hebben geleid worden gevisualiseerd. Toch zit je ook hier met
de ‘televisielogica’, waarbij alles elkaar logisch opvolgt en in een verhaaltje is gestopt. In realiteit gaat
het er uiteraard anders aan toe. Pas achteraf kan je de logica van bepaalde zaken inzien, of het
onlogische karakter van gebeurtenissen. Maar op het moment zelf, tijdens de bezetting, wist men niet
hoe de oorlog ging eindigen. Vandaar dat bepaalde reacties in de serie misschien als te
vanzelfsprekend overkomen.

7. ANALYSENIVEAU 5. HET PRODUCT (3): “DE COLLABORATIE” GEVISUALISEERD
Net als het verzet is ook de collaboratie een belangrijk historisch element in de fictieserie. Ook hier
heeft Geldhof geprobeerd een zo genuanceerd mogelijk beeld op te hangen, met aandacht voor
uiteenlopende motivaties en drijfveren. Dezelfde volgorde als bij het verzet wordt gevolgd: eerst
aandacht voor de manier waarop collaboratie aan bod komt in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’.
Vervolgens aandacht voor de huidige wetenschappelijke kennis over de collaboratie. Tenslotte kijken
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we hoe feit en fictie in elkaar overgaan, of juist niet. Om te begrijpen welke keuzes mensen maken,
wordt opnieuw een schets gemaakt van de mentaliteit.
7.1 KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN
AFLEVERING 1. MAART – MEI 1940
Reeds voor het uitbreken van de oorlog in België, hebben zowel de inwoners van het veld als die van
het dorp een uitgesproken mening over Hitler en de internationale ontwikkelingen. Vooral Hilda blijft
geloven dat Hitler nooit een neutraal land als België zou binnenvallen. Haar echtgenoot Gerard wil zo
ver mogelijk van politiek verwijderd blijven. Daartegenover staat haar zoon Edwin, die overtuigd lid is
van het Verdinaso, en het toonbeeld is van discipline.
Tijdens de Vlaamse Kermis in het veld is praktisch niemand uit het dorp te bespeuren, met
uitzondering van Gerard, Hilda en een paar Dinaso’s. Indien Gerard niet de zoon was van Charley zou
Hilda nooit een voet zetten in het veld. Het enige wat daar volgens haar te vinden is, zijn
vechtersbazen, stropers en leeglopers. En met dat ‘soort volkje’ wil ze niets te maken hebben. Zij en
haar zoon zijn muzikaal, beschaafd, elitair. Dat muzikale aspect komt later nog sterker tot uiting. Toch
is er reeds de verwijzing naar ‘een impromptu van Schubert’, dat ‘een van de lievelingsstukken van
Edwin’ wordt genoemd.
Dat Gerard in feite niet thuishoort in het dorpse milieu, mag blijken uit zijn houding tijdens het
huwelijk van zijn broer met Margriet. In een dronken bui maakt hij zijn vader duidelijk dat hij niets
moet weten van Hilda’s ‘politiek gezever’ en dat hij enkel zijn zaak draaiende wil houden. Maar dan
breekt de oorlog ook in België uit…
AFLEVERING 2. MEI 1940 EN ZOMER 1940
De Duitse inval in België is een feit en net als de jongens uit het veld, dienen ook Edwin en zijn
vrienden naar Frankrijk met de werfreserve. Het afscheid tussen moeder en zoon vertaalt zich als
volgt:
Hilda trekt de das van Edwin recht, strijkt door zijn haren. Ze drukt een kruisje op zijn
voorhoofd, omhelst hem. Ze krijgt het niet over haar hart hem te laten vertrekken. Ze praat op
hem in, maant hem aan tot voorzichtigheid, overspoelt hem met goede raad. De jongens van
het Veld slaan het toneeltje met verbazing en schamperheid gade. Zo wordt met hen niet
omgegaan, met zo’n flauwe complimenten zouden zij niet zijn gediend.
‘Die doet in zijn broek,’ zegt Nand
Nagekeken door Hilda, haar zoon en zijn maats verdwijnen de jongens van het veld in de
verte. Het is ook voor Edwin tijd om te vertrekken. In een nacht tijds is hij volwassen moeten
worden, gaat het door Hilda heen als ze hem de hoek ziet omslaan. Ze blijft helemaal alleen
achter, ze kan dat aan, terwijl hij... 327
Deze passage toont duidelijk dat Edwin ten eerste een compleet andere opvoeding heeft gekregen dan
de jongens van het veld en ten tweede dat hij erg afhankelijk is van de mening van zijn moeder en die
mening ook erg belangrijk vindt.
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Dat Gerard Sierens niet van oorlog houdt en nog minder van politieke kwesties, toont zich in het
moment dat hij landverraad pleegt. Wanneer zijn vader ervan op de hoogte is, trekt hij naar Gerard en
Hilda. Zoals gewoonlijk komt het weer tot een discussie tussen Charley en zijn schoondochter:
‘Ah! Daar zit onze landverrader!’
Gerard knikt even, trekt en rol van de stapel. Hij houdt even stil, haalt de schouders op,
mompelt.
‘Landverrader. Voor wat overschiet van ons land.’
‘Als ze allemaal zouden redeneren zoals gij…’
Gerard valt heftig uit. ‘We hebben gewoon het voorbeeld gevolgd van de officieren. Die
hebben het eerst de benen genomen. Er rest niets van mijn eenheid. Het enige wat er nog
gedaan werd, was horlogewinkels plunderen.’
Charley pakt ook een rol stof beet, neemt ze onder zijn arm.
‘Toch moet ge voorzichtig zijn, jongen. Officieel zijt ge een verrader…’
Hilda onderbreekt hem bits.
‘Schoon vaderland. Een bende franskiljons die ons Vlamingen de tien geboden voorlezen. Et
pour les flamands la même chose. Gerards vaderland is hier, ons bedrijf.’
Charley blijft onbewogen. ‘Ja dat hebben we al meer gehoord.’
Maar Gerard denkt er hetzelfde over als zijn vrouw.
‘Waarom niet? Ik wil dit beschermen. Straks zijn de Duitsers hier de baas en zal er opnieuw
moeten gewerkt worden,’ merkt hij nuchter op.
‘Ge zijt nu al van plan om voor de Duitsers te werken?’ zegt Charley verontwaardigd.
‘Maar nee!’ roept Gerard gekweld uit.
‘Discuteer niet met hem, Gerard.’ Hilda gaat voor Charley staan. ‘Slechter dan onder de
zogezegde democratie van de banksters 328 zal er wel niet gewerkt worden. In Duitsland is er
tenminste geen werkloosheid meer.’
‘Natuurlijk niet. Hitler heeft ze allemaal een geweer in de handen gestopt.’
‘En de Engelsen en Fransen schieten met pijl en boog zeker?’ zegt Hilda schamper.
‘Ja, ja. Duitsland is een modelstaat. Maar waarom verbergt ge dan uw marchandise? Zijt ge
bang voor plunderingen van het beschaafde broedervolk?’
Hilda is niet onder de indruk. Ze is een zakenvrouw, geen verblinde volgelinge van een
politiek systeem.
‘Het is tenslotte oorlog,’ besluit ze droogweg. ‘Zo naïef zijn we nu ook niet.’
Charley kijkt haar een ogenblik zwijgend aan. Nooit zal hij zich dat soort mentaliteit eigen
kunnen maken, die koelheid, die zakelijkheid en tegelijk ook die hooghartigheid zijn hem
vreemd. 329
Wanneer Edwin terugkeert van Frankrijk is hij niet te spreken over de behandeling die hij en zijn
vrienden er gekregen hebben. Voor de Duitsers heeft hij dan weer niets over dan lof en mooie
woorden:
‘De Fransen,’ klaagt Edwin. Zijn stem beeft van verontwaardiging. ‘Met stenen hebben ze ons
bekogeld. “Boches du Nord 330 !” “Allez boire au canal Albert!” riepen ze.
Hilda pakt de wikkel verband aan die Gerard haar toesteekt, draait het om het hoofd van
Edwin.
‘Ge zijt terug, dat is het voornaamste.’
‘Ja. Dank zij de Duitsers. We mochten mee in een camion. Die waren nogal wat vriendelijker
dan de Fransen.’
‘Dat is niets nieuws, jongen.’ 331
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Na de Belgische capitulatie wordt een Duits bestuur gevestigd in het dorp. De inwoners staan klaar de
Duitsers te helpen waar ze maar kunnen. Vooral de veldwachter en gemeentesecretaris Van Eeghem
lopen als schoothondjes achter de Duitse officieren aan. De inwoners van het veld hebben al snel door
dat de veldwachter ‘een echte gatlikker’ is. Zo moeten zij helpen bij het opruimen van de lijken van de
gesneuvelde soldaten, terwijl de inwoners van het dorp zijn vrijgesteld van deze lugubere taak.
De laatste scène toont hoe snel het gewone leven terug is opgepikt door de bevolking. Alleen het
uitzicht is veranderd: het terras van café Den Hert zit afgeladen vol met ontspannen drinkende Duitse
soldaten en mensen van het dorp. Frieda, de bazin van Den Hert, draait zwierig rond de tafeltjes,
schertst met de soldaten, neemt met een brede glimlach bestellingen op. Ze heeft een bord aan de gevel
opgehangen met ‘Hier helles Bier zu bekommen’ erop. De commandant staat druk te praten met Hilda,
Gerard, Edwin en Van Eeghem. Hij wijst naar de gevel waartegen een ladder is geplaatst en een
soldaat een bord vastmaakt met ‘Kommandantur’ in gotische letters erop geschilderd. Een andere
soldaat hangt uit het raam, bevestigt een vlag aan de lijn van de vlaggenstok, waarin tijdens de
jaarlijkse kermis de Belgische driekleur wapperde. De soldaat hijst de vlag, trekt ze van rond de
vlaggenstok. De wind grijpt het doek, de vlag ontvouwt zich. Enkele Duitsers op het caféterras gaan
rechtstaan. De Swastika spreidt zich breed open aan de gevel van het huis van Gerard en Hilda.

Gemeentesecretaris/oorlogsburgemeester Van Eeghem en de eerste Duitse Kommandant (Horst Mentzel) voor de Ortskommandantur in ’t
Dorp (bron: Zondagsnieuws, 14.10.1989)

AFLEVERING 3. HERFST 1940
Ondanks de Duitse bezetting gaat de bedrijvigheid in het naaiatelier ongestoord verder. Vooral
Delcourt, een belangrijke klant uit Brussel, drijft het aantal opdrachten op. Hilda is niet in het minst
geïnteresseerd waar Delcourt levert, zolang de bestellingen maar blijven komen. Ondertussen heeft de
commandant zijn intrede gemaakt ten huize Hilda en Gerard. De bewondering van Hilda is enorm,
nooit eerder heeft ze zo een gecultiveerd man ontmoet. Niemand in het dorp is van zijn gehalte, hij zal
omgangsvormen van een hogere orde onder hen brengen. Van Eeghem krijgt ondertussen steeds meer
gezag en daar is hij niet rouwig om!
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De komst van de Italianen zorgt voor een internationaal gezelschap in café Den Hert. Tot groot
genoegen van Frieda en René. Er wordt gretig bier geschonken, zowel aan Duitse en Italiaanse
soldaten als aan de vaste klanten uit het dorp. Een nieuw gezicht is Liesje Meersman van ’t Veld.
Terwijl ze vroeger vooral rond de Dinaso’s ging, gaat haar interesse nu uit naar de ‘echte’ soldaten. Ze
voelt zich begeerd door de Italianen en de Duitsers. Al die aandacht is nieuw voor haar.
Elke donderdagavond vertolken Hilda, Edwin en de commandant kamermuziek. Dit is het hoogtepunt
van Hilda’s week geworden. Ook twee andere Duitse officieren, burgemeester Van Eeghem en zijn
vrouw zijn van de partij. Gerard ondergaat de donderdagavondconcerten noodgedwongen. Hij heeft
zich erbij neergelegd dat de Duitse commandant als het ware deel is gaan uitmaken van de familie. De
grens tussen goed nabuurschap en intimiteit is overschreden, wat hem toch wel enigszins dwars zit.
Toch verzet hij zich niet tegen Hilda, het betekent allemaal te veel voor haar. Wanneer hun muziek
wordt verstoord door het gezang van Jozef in het naburige naaiatelier, nodigt de commandant hem uit
met hen mee te zingen. Maar dan wel geen Joodse componisten als Benatzky, want die muziek is
verboden.
Charley dient de Duitse bezetting te ondergaan. Na zijn zoon Gerard, komt nu ook Mark met slecht
nieuws: hij gaat werken als arbeidsvrijwilliger in Duitsland. De reden hiervoor ligt bij Charley die zijn
leerlooierij geen nieuw leven wil inblazen en op die manier zijn belofte om Mark aan werk te helpen
niet inlost. Mark zal zijn geluk dan maar ergens anders gaan zoeken.
AFLEVERING 4. WINTER 1940 – 1941
Van Eeghem blijft hoog scoren bij de Duitse commandant. Samen met Edwin trekken ze naar het huis
van Charley om er schapenhuiden op te halen. Margriet weet niet wat ze moet doen, ze weet nu al dat
de Canadees razend zal zijn omdat de Duitsers op zijn hof zijn geweest. Wanneer Charley er achter
komt, komt het tot een confrontatie tussen hem en de Kommandant. Opnieuw is er een verwijzing naar
een muzikaal hoogstandje: Für Elise van Beethoven 332 . Om nog even de tegenstelling tussen Charley
en Edwin te benadrukken: ‘Het keurige, arrogante, edelgermaanse gezicht van Edwin drukt afkeer uit
voor de overjaarse dandy voor hem, met zijn sjaaltje in de halsopening van zijn overhemd gepropt en
in zijn Engelse overjas. De decadentie straalt van de man af.’ 333
Diezelfde winter trekken Nand Van de Voorde en Michel Meersman op strooptocht naar een naburige
boerderij. Ze stelen er konijnen maar Michel wordt door de eigenares betrapt. Al snel wordt de
veldwachter op de hoogte gebracht. Voorbeeldig als hij is, tikt de veldwachter Michel op de vingers.
Hij wordt voor de keuze gesteld: ofwel dient de veldwachter klacht in bij de commandant waardoor hij
in de gevangenis zal belanden, ofwel vergeet hij het gebeuren maar dan moet Michel wel als
stokchampetter gaan werken. Michels moeder smeekt hem niet voor de Duitsers te gaan werken omdat
vader Meersman dat nooit te boven zal komen. Doch, Michel heeft geen andere keuze. Het is dat of
omkomen van de honger.
Michel wordt al gauw uitgelachen door de medebewoners van het veld. Zijn vader eist hem zijn stok
af te geven, hij is compleet radeloos. De aandacht wordt al snel afgeleid naar een ander gebeuren: er is
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een Brits vliegtuig neergestort achter het vliegveld. De bewoners van het Dorp kijken toe met
gemengde gevoelens. De Duitsers hebben de oorlog gewonnen, de weerstand van de Britten heeft iets
onvolwassen, als die van een kind dat de werkelijkheid niet onder ogen wil zien. Die van het Dorp
hebben het gepaste besluit getrokken, ze hebben zich aangepast en op grotere schaal zou men dat ook
beter doen, als men een greintje verstand in zijn kop had. Michel vraagt zich af waarom dat vliegtuig
nu juist op die plaats moest neerstorten. Nu weet iedereen dat hij stokchampetter is, het laagste van het
laagste, een bewaker zonder uniform.
De piloot is gestorven maar op weg naar huis ziet René van café Den Hert een andere Britse soldaat.
Hij houdt zich gewond schuil in een barakje. René belooft hulp te halen, maar in plaats daarvan
waarschuwt hij de Duitsers… Voor zijn hulp wordt hij later door de Kommandant beloond: vanaf nu
mag René voedingswaar en drank leveren aan de kantines. Het gesprek tussenbeide wordt echter
afgeluisterd door Jozef. Als waarschuwing schrijft iemand een dreigement op een lei: ‘René, pas maar
op, verrader! R.A.F.’
Ook de zus van Michel Meersman, Liesje, blijft interesse tonen in de Duitse en Italiaanse soldaten. Tot
het moment dat ze zwanger raakt van de Italiaan Pietro. Frieda belooft dat ze haar zal helpen en stuurt
haar naar de stad om het kind te laten weghalen.
AFLEVERING 5. NAZOMER ’41 – VOORJAAR ‘42
Liesje keert terug en is veranderd van een fleurig meisje in een harde jonge vrouw. Ze wordt thuis
verstoten en gaat bij Frieda wonen in het dorp. Vader Meersman is nu ook zijn dochter verloren door
de oorlog… Michel wordt gepromoveerd tot Vlaamse Wacht. Ook René gaat het voor de wind. Het
café floreert als nooit tevoren. René levert aan de Duitse kantine. Frieda vraagt zich af hoe haar slome
man dat voor elkaar heeft gekregen.
Net als het café bloeit ook het naaiatelier van Hilda. Mijnheer Delcourt heeft haar gevraagd tentzeil
voor de Duitsers te produceren. Maar opnieuw speelt dat geen rol voor Hilda. Geld moet rollen, de
zaken moeten draaien. Wie er gebruik van maakt en met welk doel is het minste van haar zorgen.
Gerard ziet het allemaal minder rooskleurig in, hij vreest dat ze hun vingers zullen verbranden. Ze
draaien er zich steeds dieper in, ze zitten met handen en voeten aan de Duitsers vast. Alvorens Gerard
iets kan zeggen, brengt Edwin ‘goed’ nieuws: hij is aanvaard door het Vlaams Legioen om aan het
Oostfront te gaan vechten. Maar wanneer ze het nieuws aan de commandant gaan vertellen, krijgt
Hilda een zware klap te verduren: ook hij is opgeroepen om naar het Oostfront te trekken. Er zal een
nieuwe commandant komen.
Die nieuwe commandant is niets vergeleken met de vorige. Van de kracht, de discipline die de eerste
uitstraalde, is niets meer te bespeuren. Hij is getekend door de oorlog en heeft het niet hoog op met het
Vlaamse volk en gedachtegoed. Hij is compleet ontredderd en het enige dat hij nog wil is drank, eten
en vrouwen. Zelfs eten dat voor Winterhulp is bestemd, neemt hij in beslag voor één van de vele
braspartijen. Ook de veldwachter en de oorlogsburgemeester zijn van de partij. En dat allemaal in het
huis van Hilda en Gerard. De onrust bij Gerard wordt groter met de dag. Des te meer wanneer er
hakenkruisen op de poort zijn geschilderd.
De veldwachter blijft zich ten volle inleven in zijn rol van ordebewaarder. Hij klikt bij de
Feldgendarmerie dat er ten huize Oscar gesmokkeld wordt en dat er illegaal wordt geslacht.
AFLEVERING 6. SEPTEMBER 1943
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Edwin is met verlof en wordt de communie geweigerd waarop hij gaat klagen bij de commandant.
Deze heeft echter wel belangrijk dingen te doen dan de pastoor op de vingers te gaan tikken. Hij
organiseert een verwelkomingfeest voor Edwin met, jawel, veel drank, eten en vrouwelijk schoon.
Ook Liesje is van de partij. Zij en de commandant komen steeds beter overeen en blijken echt op
dezelfde golflengte te zitten. Ze drinken de hele dag door en raken steeds verder verwijderd van de
realiteit.
Het volgende fragment toont hoe de leerlooierij Duitse controle over de vloer krijgt. Ze zijn op zoek
naar de ondergedoken werkweigeraars. De aandacht gaat niet zozeer naar het aspect van verplichte
tewerkstelling, die reeds eerder is aan bod gekomen. Wel is het van belang dat er later meer uitleg
wordt gegeven bij het Vlaamse karakter van de controleurs:
Charley werkt door terwijl de agenten de werkplaats doorzoeken, naar het washok trekken, de
deur openstoten van de werkstal waar Jan en Maria vormen voor wanten aan het knippen
waren en nu in elkaar gedoken toekijken, naar de droogkamer onder de pannen klimmen, het
stinkkot binnendringen en terugwijken voor de bedorven stank die er hangt. Ze schoppen in de
stapels schapenhuiden. Ze waren ervan overtuigd hier een goede vangst te zullen doen.
Tenslotte druipen ze af, verzamelen op de binnenplaats.
‘Niets verdomme!’ snauwt een van de controleurs.
De hond rukt aan zijn ketting, het schuim druipt van zijn muil. Een Feldgendarm loopt er
naartoe, fluistert zacht ‘koest’.
‘Zocht u soms iets, heren?’ vraagt Charley.
‘Op een dag vangen we ze wel en kunnen ze gaan werken naar Duitsland, de luiaards!’ sist
een Vlaamse controleur. Hij beent naar de inrijpoort, schopt in het voorbijgaan naar de hond.
De Feldgendarm die van honden houdt, werpt hem een vernietigende blik toe.
‘Vlamingen die naar Vlaamse honden schoppen.’
De laatste scène van deze aflevering is wat mij betreft één van de beste scènes uit de volledige serie.
Het is een heel dramatische scène, maar toch ook heel belangrijk op historisch gebied. Het is het
moment waarop Raymond hulp verleent aan twee Joodse onderduikers. Mark hoort het gesprek tussen
hem, Margriet, Charley en Madeleine en staat versteld van het feit dat zijn vader en Margriet zich
bezighouden met de Witte Brigade. Wat Mark echter meer ophitst is vernemen dat zijn vrouw en
Raymond al een hele tijd een verhouding hebben. Mark stort zich zoals gewoonlijk in de drank en
trekt naar café Den Hert, waar hij zijn mond voorbijpraat tegen Vlaamse Wachters, waaronder Michel.
Deze laatste trekt onmiddellijk naar Gerard en zegt hem dat Charley gevaar loopt. En jawel, een razzia
volgt.
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Vlaamse Wachters uit het dorp in de Kommandantur (bron: TV-Express, 24.10.1988)

AFLEVERING 7. ZOMER 1944
De Duitse nederlaag komt steeds dichterbij. Toch is het leed nog niet voorbij. Charley krijgt te horen
van de veldwachter en van Van Eeghem dat Nand is overleden in Breendonk. Het gesprek verloopt als
volgt:
‘Nand. Gestorven noemt ge dat!’ valt Charley uit. ‘Vermoord! Doodgemarteld, ja!’ En hoe
weet gij dat, hebt ge daar vriendjes?’
Van Eeghem wijkt een stap achteruit. ‘Ik, eh, dat speelt geen rol,’ stamelt hij. ‘Maar ik vond
het mijn plicht om eh… Oscar heeft het recht te weten wat er… Wilt gij het hem voorzichtig
melden, Canadees?’
‘Waarom ik? werpt Charley tegen. Het is voor hem pijnlijker dan voor hen, hij is er
onrechtstreeks bij betrokken.
‘Gij hebt, eh, gezag in ’t Veld en…’
‘Ge durft het hem niet zelf vertellen,’ zegt Charley bitter. Hij moet zich bedwingen hen niet
van zijn erf te schoppen, zijn hond achter hen aan te jagen.
‘We zijn niet verondersteld het te weten. Eigenlijk gaan we ons boekje te buiten, maar we
dachten…’
‘Ge zijt uw kazak aan ’t keren,’ onderbreekt de Canadees hem scherp. ‘Dat is het. De
Amerikanen naderen hé.’
‘Wij zijn niets aan ’t keren,’ protesteert de veldwachter. 334
Na de verklikking en de razzia van het vorige jaar, is Mark ingetrokken bij zijn broer en Hilda. Hij is
kwaad op iedereen, maar ook in het veld is hij niet echt meer graag gezien. Hij wordt bedreigd en
vermoedt wie er achter zit.
Niet alleen de veldwachter en Van Eeghem wordt het iets te heet, maar ook Hilda probeert zichzelf wit
te wassen. Dit doet ze door hulp te verlenen aan de Witte Brigade. Op die manier kan ze aan de
repressie ontkomen. Ook Michel Meersman en Gerard kunnen nog voor de bevrijding vluchten
richting Duitsland, net als de Duitse Kommandant, de officieren en soldaten. Liesje Meersman
daarentegen is bereid te boeten voor haar fouten en waarschuwt ook Frieda dat ze niet zonder
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kleerscheuren uit de oorlog zal komen, net als René. Beiden worden dan ook hard aangepakt tijdens de
repressie voor het schenken van bier aan de Duitse en Italiaanse soldaten.
7.2 HISTORISCHE DUIDING
De Belgische bevolking, de meeste gezagsdragers en de gevestigde instellingen zoals de kerk, het hof,
het bedrijfsleven en de openbare besturen volgden de ‘politiek van het minste kwaad’, de opvatting dat
samenwerking geboden is om erger te voorkomen. Het is namelijk zo dat na de schok van de invasie
de bezette bevolking meestal opnieuw overgaat tot de orde van de dag, waardoor het dagelijkse leven
min of meer weer normaal wordt. Deze accommodatie, aanpassing aan de Duitse bezetting, mag niet
gelijkgeschakeld worden aan het fenomeen dat hierna zal worden besproken, de collaboratie. Dit
fenomeen houdt de samenwerking met de bezetter in vanuit politiek-ideologisch-militaire
overwegingen. Het gaat niet om een gedwongen samenwerking maar een compleet vrijwillige,
gemotiveerde samenwerking. Dit onderscheid tussen aanpassingspolitiek en actieve steun aan de naziideologie is van belang om verantwoordelijkheden te bepalen. Om een goed begrip mogelijk te maken
van de verschillende vormen van collaboratie, wordt eerst toelichting gegeven bij de vestiging van het
Duits Militair Bestuur in België. Een andere reden hiervoor is dat in ’t Dorp een Ortskommandantur
wordt gevestigd. Vervolgens worden de verschillende vormen van collaboratie besproken.
7.2.1 MILITAIR BESTUUR IN BELGIË
Reeds op 9 oktober 1939 geeft Hitler het bevel voor de voorbereiding van de inval in Luxemburg,
België en Zuid-Oost Nederland. Na de ervaringen in Polen wil Von Brauchitsch in deze regio een
militair bestuur installeren. Hoewel de Nazipartij en Hitler meer te vinden zijn voor een burgerlijk
bestuur, krijgt Von Brauchitsch zijn zin. De reden die hiervoor naar voor geschoven wordt is dat Hitler
op dat ogenblik geen spanningen wou met diens legerleiding 335 . Een militair bestuur
(Militärverwaltung) heeft als voornaamste taak het verzekeren van orde en rust, terwijl een burgerlijk
bestuur (Zivilverwaltung) vooral nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van de wensen van de
Nazipartij. Denk hierbij maar aan de talrijke politieke en ideologische motieven, de annexatiepolitiek,
enz… Hoe dan ook, na de capitulatie van het Belgisch leger op 28 mei 1940 wordt een militair bestuur
geïnstalleerd, onder leiding van Von Falkenhausen. Hij zal die functie uitoefenen tot 18 juli 1944. In
juli 1944 wordt uiteindelijk toch nog een burgerlijk bestuur ingesteld, ten gevolge van de steeds groter
wordende invloed van de Nazipartij.
Het gevestigde militair bestuursapparaat had aldus tot doel orde en rust te handhaven en het
economisch en menselijk potentieel in te schakelen in de Duitse oorlogsvoering. Vandaar dat voor
deze doeleinden het bestuur is opgesplitst in de Kommandostab, die instaat voor de militaire gang van
zaken en de Verwaltungsstab, verantwoordelijk voor de burgerlijk-administratieve aangelegenheden.
De Kommandostab wordt geleid door Bobo Van Harbou, terwijl de Verwaltungsstab gedelegeerd
wordt door Eggert Reeder. Het militaire bestuursapparaat kent eveneens horizontale trappen, die te
vergelijken zijn met de huidige federale bevoegdheden op provinciaal ((Ober)Feldkommandantur),
arrondissementeel (Kreiskommandantur) en gemeentelijk niveau (Ortskommandantur) 336 .
Het volgende aspect dat dient behandeld te worden is welke rol de Belgische politieke instanties
vervulden tijdens de Duitse bezetting? De Duitsers wilden een militair bestuur met een minimum aan
eigen mensen, en zoveel mogelijk de bestaande Belgische administratie behouden. Uit een tweetal
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verordeningen tijdens de jaren dertig blijkt dat de Belgische instanties dit zelf ook wilden: de Wet
Bovesse (5 maart 1935) legde de magistraten, notarissen, burgemeesters, schepenen en alle gemeente-,
provincie- en rijksambtenaren de verplichting op, in geval van oorlog, op hun post te blijven 337 . Ook
uit het Koninklijk Besluit van 17 maart 1936 mag dit blijken. Daarin staat dat “zij hun ambt nauwgezet
en trouw blijven uitoefenen en niets doen en alles laten wat schadelijk zou kunnen zijn voor het
vijandelijk bestuur” 338 . Wanneer de oorlog uitbreekt, zullen er echter zeer velen zijn die toch hun
vertrouwde post verlaten. Van hen komen er na een tijdje weliswaar veel terug, maar de Duitsers
hebben in hun geval een voorwendsel om hen niet meer te aanvaarden, om diegenen die niet gunstig
gezind zijn te verwijderen van hun post. Daarbij komt nog eens dat ook de publieke opinie de
postverlaters niet gunstig gezind was 339 .
Ongeveer één derde van de Belgische burgemeesters is bij het begin van de oorlog op de vlucht
geslagen. Op gemeentelijk vlak wordt men geconfronteerd met twee grote problemen: bevoorrading en
financiën. Door de krijgsverrichtingen is de ravitaillering in de war gestuurd, het verkeer ontredderd,
zijn voedselvoorraden meegenomen of vernietigd. Tijdens de eerste oorlogsweken zijn de gemeenten
noodgedwongen op zichzelf aangewezen. Tijdens het verdere verloop van de oorlog zal de distributie
van rantsoeneringkaarten en –zegels tot de belangrijkste opdrachten van de gemeentebesturen behoren.
Wat de financiële problemen betreft wordt een nationale oplossing gevonden in de oprichting van een
Nationale Vereniging voor Steun. Het gevolg is dat vanaf 1941 de situatie zal beteren omdat
gemeenten de inkomensbelastingen mogen verhogen 340 .

7.2.2 VORMEN VAN COLLABORATIE
Om na de oorlog te kunnen bepalen of iemand de Belgische wet heeft overtreden of niet moeten een
aantal duidelijk grenzen worden getrokken. Het Belgisch Strafwetboek definieert vier vormen van
strafbare samenwerking met de vijand: politieke collaboratie, militaire collaboratie, economische
collaboratie en verklikking. Maurice De Wilde 341 maakt een ietwat parallelle indeling, maar toch zijn
een aantal verschillen merkbaar: collaboratie op basis van ‘criminele elementen’, zoals zij die voor SSpolitiediensten de meest lafhartige handlangersdiensten hebben geleverd. Een voorbeeld van zo een
handlangersdienst volgens De Wilde is verklikking, hoewel dit eerder te maken heeft met haat of
jaloersheid dan met politiek en ideologie. In feite komt deze eerste categorie aldus overeen met de
militaire collaboratie zoals gedefinieerd in het Belgisch Strafwetboek. Een volgende categorie betreft
zij die zich schuldig maken aan economische collaboratie. Hiertoe behoren niet zij die collaboreren
‘om den brode’. Bij deze laatste gaat het om diegenen die zich lenen tot allerhande daden voor een
(hoger) inkomen of voor aanzien en prestige. Daarnaast wordt ook collaboratie om de
maatschappelijke positie te verbeteren als aparte categorie beschouwd door De Wilde. Hoewel hier
opnieuw de scheiding met de vorige categorie erg dun is. Tenslotte zijn er ook nog de ideologische
collaboratie, zoals die ook in het Strafwetboek staat omschreven en de ‘sociale collaboratie’ 342 . Deze
vormen zullen vervolgens worden toegelicht.

337

ibid., p. 28
ibid.
339
ibid., p. 28-31
340
ibid., p. 31-34
341
DE WILDE (M.), België in de Tweede Wereldoorlog (5). De kollaboratie (1). Antwerpen/Amsterdam: De Nederlandsche
Boekhandel, 1985, p. 33
342
VAN DONGEN (H.), Armoede en hulpverlening tijdens de Tweede Wereldoorlog IN s.n., 1940-1945. Het dagelijks leven
in België. Brussel: ASLK, 1984, p. 137-153
338

143

POLITIEK-IDEOLOGISCHE COLLABORATIE

In artikel 118 bis van het Belgisch Strafwetboek wordt deze vorm van collaboratie als volgt
gedefinieerd: ‘Het dienen van de politiek of de plannen van de vijand, het deelnemen aan de
vervorming van wettelijke instellingen, het aan het wankelen brengen van de trouw van de burgers
jegens de Koning en de staat en het voeren van propaganda gericht tegen de weerstand.’ 343 De enige
voorziene strafmaat is de doodstraf maar doordat binnen deze categorie de grens tussen accommodatie
en collaboratie erg moeilijk te trekken is worden heel wat politieke collaborateurs berecht door de
burgerlijke epuratie eerder dan door het strafrecht. Ongeveer 10.000 Belgen worden wegens politieke
collaboratie veroordeeld, terwijl ongeveer 18.000 Belgen om die reden worden geëpureerd. Daarnaast
zijn er nog minstens 10.000 veroordelingen wegens politieke collaboratie in wisselwerking met andere
vormen van collaboratie 344 .
Er liggen twee oorzaken aan de grondslag van deze vorm van collaboratie, zijnde antidemocratie en
nationalisme. Deze beide fenomenen zijn niet enkel eigen aan België en hoeven daarenboven niet
altijd tot collaboratie te leiden. Er moet bijgevolg gekeken worden naar de maatschappelijke
omstandigheden waarin België zich bevond. Reeds in de jaren twintig ontstonden uitgesproken
fascistische organisaties die gekant waren tegen het algemeen enkelvoudig stemrecht (ingevoerd in
1919), de toegenomen macht van politieke partijen en van de arbeidersbeweging. Ook de economische
wereldcrisis ten gevolge van de Crash van Wall Street in 1929, de populariteit van het communisme
en de haat jegens de Belgische overheid zullen tijdens de jaren 1930 een grote invloed uitoefenen op
de manier waarop individuen en groeperingen zich gedragen 345 . In de jaren ’30 geldt Rex van de
fundamentalistische katholiek Léon Degrelle als de belangrijkste uiting van deze antidemocratische
stemming. Degrelle is gekant tegen de heersende politieke corruptie en de binding tussen politiek en
financiën 346 . In 1936 sluit hij een coalitie met het Vlaams-Nationaal Verbond (VNV) maar vele
Belgisch-patriottische aanhangers kunnen zich daar niet mee verzoenen en verlaten de partij. In
Wallonië blijft er een potentieel aanwezig om ideologisch te collaboreren maar aan de vooravond van
de bezetting is er niet veel meer over van het kader van Rex.
Aan Vlaamse zijde liggen de kaarten anders. Het Vlaams-Nationaal Verbond brengt reeds in 1940 de
collaboratie op gang wanneer Staf De Clercq op 3 juni een gesprek heeft met de leiders van het pas
aangekomen Militair Bestuur 347 . De Clercq heeft het volste vertrouwen in de medewerking door de
bevoordeling van de Vlamingen ten opzichte van de Walen via de Flamenpolitik. Waar het VNV
aanvankelijk optrad als anti-parlementaristisch, anti-Belgicistisch en ijverde voor de politieke
hereniging van de Nederlanden in een Dietse staat 348 , is de inzet reeds in november 1940 veranderd.
Tijdens de eerste openbare toespraak van De Clercq heeft hij het niet meer over Dietsland maar schikt
hij zich volledig naar de wensen van het Militair Bestuur en Hitler 349 . Enerzijds was deze openlijke
navolging van nationaal-socialistisch Duitsland bedoeld als poging om als enige partij aan de macht te
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komen in Vlaanderen (en aldus Verdinaso, Rex-Vlaanderen politiek onmondig te maken). Anderzijds
wou men via deze openlijke navolging de doelstellingen van het VNV verwezenlijken 350 .
De voor de hand liggende vraag is of De Clercq echt geloofde dat Duitsland bereid was de Dietse staat
op te richten als beloning voor politieke en militaire collaboratie. Van Isacker antwoordt hierop dat het
aannemelijker is dat De Clercq reeds van het begin door had dat Duitsland geen enkele waarborg gaf
voor de toekomst van Dietsland. Hoogstens kon nu en dan een toespeling op de ‘Dietse droom’
worden ‘getolereerd’ 351 . Een andere reden voor de koerswijziging was de oprichting van een
Algemene SS-Vlaanderen, die door De Clercq ervaren werd als een bedreiging. In mei 1941 traden
Rex-Vlaanderen en de vleugel van het Verdinaso, onder leiding van Jef François, die tot collaboratie
bereid was, verplicht toe tot de Eenheidsbeweging-VNV, weliswaar zonder SS-Vlaanderen 352 . De
Vlaamse bevolking geeft reeds in november 1940 te kennen dat de beloofde nationaal-socialistische
heilsstaat hen niet bevalt doordat deze staat de totale vernietiging impliceert van de civiele
maatschappij 353 . De bezetter vindt in het VNV dan weer een geschikte partner om de Ruhe und
Ordnung te bewaren, duizenden VNV’ers bekleden een post binnen de Belgische bestuursorganen,
waardoor de partij nieuwe leden kan aantrekken en groeit tot 50.000 leden in 1941. In 1943 bestuurt
de partij één op twee Vlaamse gemeenten 354 . De uiterlijke verschijning van de VNVers en het scenario
van de leidersverering, beiden gebaseerd op het Duitse voorbeeld en op Hitlers optreden voor de
oorlog, waren de visuele uitingen van de verbetenheid waarmee het VNV zijn lot aan het nationaalsocialistisch Duitsland verbond 355 .
Om het VNV te beconcurreren beslist de SS-leiding in 1942 de Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap
(DeVlag) te lanceren als politieke concurrent. Deze organisatie bestond reeds voor de oorlog als een
Duits-Vlaamse culturele vereniging, vooral actief in de letteren en aan de universiteiten. In de lente
van 1941 wordt de vereniging in het geheim een onderdeel van het SS-complex 356 . DeVlag wordt een
politieke organisatie met als opdracht een Duits-nationalistisch alternatief te vormen voor het VlaamsNationaal Verbond. Hierdoor werd het VNV de verliezer in de strijd tussen het Militair Bestuur en de
Duitse SS, met als pionnen DeVlag en Algemene SS-Vlaanderen. De Clercq zal weliswaar een andere
tactiek volgen dan bij de oprichting van de Algemene SS-Vlaanderen werd gevolgd. Op het moment
dat deze organisatie het leven werd ingeroepen, verbood De Clercq alle VNV-leden zich aan te sluiten
bij de Algemene SS-Vlaanderen. Wanneer DeVlag tot stand komt zal De Clercq er bij de VNV-leden
integendeel bij pleiten zich wel te verbinden aan DeVlag, om deze naar zijn hand te kunnen zetten.
DeVlag groeide van een academisch clubje met enkele honderden leden tot een aan de SS
ondergeschikte, racistische organisatie, gebonden door de eed van onvoorwaardelijke trouw aan Hitler
en het Groot-Duitse rijk 357 .
Aan de vooravond van de bevrijding wordt DeVlag uitgeroepen tot de partij van de Vlaams nationaalsocialisten, op bevel van Hitler zelf. Nog aan de vooravond van de bevrijding is het VNV samen met
zijn Duits-nationalistische tegenstander verworden tot een kleine, gehate en belaagde minderheid die
de schuld van alle ellende waarmee de oorlog gepaard gaat krijgt. Met als gevolg dat vele militanten of
vermeende collaborateurs worden vermoord door verzetslui.
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MILITAIRE COLLABORATIE

Van alle collaborateurs worden 18.000 Belgen strafrechtelijk veroordeeld wegens militaire
collaboratie en 15.000 wegens militaire collaboratie in wisselwerking met een andere vorm van
samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij komen nog eens de 4.000 Belgen die ervan af komen
met een burgerlijke sanctie. Deze hoge cijfers zijn het gevolg van het goed zichtbare aspect van de
collaboratie en dus goed vaststelbaar én daarbij komt ook dat deze vorm als zeer erg wordt ervaren.
Bij militaire collaboratie gaat het om leden van (para)militaire organisaties die aan de Duitse fronten
hebben geopereerd of in het bezette land zelf. De openbaarheid uit zich in het dragen van uniforms en
wapens. Hoewel dit niet altijd het geval is. De straf die staat op militaire collaboratie is een
gevangenisstraf waarvan de duur wordt bepaald door de formatie waarin men heeft gediend. De
zwaarste categorie is het lidmaatschap van de Waffen-SS, toch kwamen zij na gemiddeld vijf jaar
alweer vrij 358 .
Naast het Vlaamse Legioen, het Waalse Legioen, de Waffen-SS, de Vlaamse Wacht en de Vlaamse
Fabrieksacht vonden veel Belgen tevens aansluiting bij Duitse politiediensten. Deze politiediensten, de
Feldpolizei, de Geheime Feldpolizei en de politie- en inlichtingendienst van de SS, Sipo-SD, krijgen
medewerking van zowel Rex als het VNV. In totaal zullen zo een dertienhonderd Belgen tot de
Hilfsfeldgendarmerie toetreden. Wanneer op 1 november 1943 een speurdienst wordt opgericht die de
Feldpolizei moet helpen bij de opsporing van werkweigeraars, wordt de Nieuwe Orde-bewegingen
gevraagd er vrijwilligers voor te leveren. Dit zal het VNV echter weigeren, Rex en DeVlag stemmen
toe. Ook de Sipo-SD zal samenwerken met de Vlaamse SS en DeVlag en vanaf 1943 ook met het
VNV. Rond de jaarwisseling van 1942-1943 wordt een Polizeizug Verbelen opgericht door Vlaamse
SS’ers met als doel terreur te zaaien onder Belgen die het verzet ondersteunen of daarvan althans
verdacht worden. Naarmate de oorlog vordert en ook de confrontaties met het verzet in getale
toenemen, worden steeds meer Vlaamse SS’ers ingeschakeld in de Sipo-SD. Op het einde van 1943
wordt Formation B opgericht, een organisatie die rexisten moet beschermen tegen aanslagen van
verzetslui. Al deze organisaties raken betrokken bij de acties van terreur en tegenterreur.
ECONOMISCHE/INDUSTRIËLE COLLABORATIE

Artikel 115 van het Belgisch Strafwetboek bestraft met de dood ‘hij die de vijanden van de staat helpt
door het verschaffen van soldaten, manschappen, geld, levensmiddelen, wapens of munitie.’ 359
Economische collaborateurs zijn het kleinst in aantal met zo een vijftienhonderd veroordelingen. De
noodzakelijkheid van de bedrijven om zich aan te passen aan de bezettingsomstandigheden en dus om
binnen bepaalde grenzen de productie te handhaven door te leveren aan de bezetter, wordt door de
naoorlogse politieke machthebbers erkend. Toch wil dit niet zeggen dat er geen vervolgingsbeleid
wordt uitgestippeld. Het zopas vermelde artikel werd tussen 1918 en 1944 niet aangepast. In mei 1945
was dat wel het geval; het artikel werd beperkend geïnterpreteerd. Met als gevolg dat vanaf de zomer
van 1947 de bestraffing van economische collaboratie geleidelijk aan uitdoofde 360 . Cijfers spreken dit
niet tegen: de economische collaboratie maakt minder dan 2% uit van het totaal aantal personen die
voor collaboratie vervolgd werden 361 . Anders gesteld, zij die het meest aan de oorlog verdiend hebben
– via winstbejag – zijn de das ontsprongen 362 .
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De vraag die Luyten stelt is of deze voorstelling strookt met de werkelijkheid.. Hij onderzoekt dit aan
de hand van een analyse van het vervolgingsbeleid. Hiervoor worden vooreerst de structuur en de
werking van het militair gerecht onder de loep genomen, aangezien de bestraffing van de collaboratie
in handen was van het militair gerecht. Dit gerecht was onderworpen aan een sterke hiërarchie. Om als
economisch collaborateur bestraft te kunnen worden volstond het dat de levering – van soldaten,
manschappen, levensmiddelen, wapens of munitie 363 – aan de vijand bewust, zonder dwang en uit vrije
wil was gebeurd. Hierbij moest niet worden gekeken naar de intentie van de dader maar naar het
resultaat van de handeling 364 . Eveneens belangrijk is dat onder ‘vijand’ niet alleen het Duitse leger
moest worden verstaan maar alle Duitse onderdanen en ondernemingen. Wat betreft ‘wapens en
munitie’ moet er op gewezen worden dat het niet ging om oorlogstuig in de strikte betekenis van het
woord maar om alles wat onmisbaar was voor een moderne oorlogsvoering, zoals bijvoorbeeld
spoorwegen, honden, tabak en drank. Tot slot is het ook belangrijk op te merken dat winstbejag elke
rechtvaardiging uitsloot.
Bij de voorstelling van de economische situatie tijdens de oorlogsjaren is reeds gewezen op de stelling
van Van den Wijngaert dat de ‘Galopin-doctrine’, waarbij het volledige Belgische economische
apparaat de economische activiteiten verder zou uitoefenen tijdens de bezetting, niet als economische
collaboratie kan beschouwd worden. De reden hiervoor is dat de leiding van het Belgische
economische apparaat niet vervangen is geworden door Duitsers of echte collaborateurs 365 . Dit had
onder meer te maken met een Duits personeelstekort.
De aanpassing van de criteria voor de bestraffing van de economische collaboratie vond plaats op 25
mei 1945. Deze besluitwet kwam er grosso modo op neer dat enkel de industriëlen zouden worden
vervolgd die zich niet hadden gehouden aan de gedragsregels die door Galopin en zijn collega’s waren
opgesteld. In dezelfde lijn ligt tevens de bijkomende verklaring van de socialist Achille Van Acker,
daterende van 16 maart 1945 in de Senaat dat men bij de beoordeling van de economische collaboratie
er rekening moest mee diende te houden dat het leven in het bezette België moest worden verder gaan.
Kortom, de industriële productie moest hervat worden om in de vitale behoeften van de bevolking te
voorzien 366 .
VERKLIKKING

Collaboratie door verklikking heeft geleid tot de betichting van meer dan 30.000 Belgen, slechts
minder dan zesduizend werden zijn daadwerkelijk vervolgd geworden. Een reden hiervoor is de
moeilijke bewijsbaarheid van verklikking. Een tweede reden is dat verklikking vaak uiteenlopende
vormen aanneemt: of ze is het gevolg van een persoonlijke afrekening, of ze hangt samen met de
functie die de persoon in kwestie uitoefent. Bijgevolg ligt het voor de hand dat leden van Duitse
inlichtingendiensten – de Abwehr, Sicherheitsdienst (Sipo-SD) – structurele verklikkers zijn.
Anderzijds zijn ook minder voor de hand liggende functies, zoals oorlogsburgemeesters, als
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collaboratie te beschouwen. Hoewel dergelijke bestuurders over bepaalde informatie beschikken door
de ‘normale’ uitoefening van hun ambt 367 .
Uit een aantal voorbeelden mag blijken dat verklikkers, die van alle tijden zijn en vooral van tijden
waarin het slecht gaat, op de zenuwen van de Duitsers werkten in het begin van de bezetting. Zo
vermeldt de Geheime Feldpolizei (GFP) over de periode 16-30 november 1940: “Om een einde te
stellen aan de ons overweldigende vloed van verklikkingen in verband met spionage en sabotage heeft
de groep (GFP-groep in Gent) een bijzonder nare anonieme briefschrijver na identificatie aan de
Krijgsraad overgeleverd op grond van welbewuste valse beschuldiging van personen” 368 . De
briefschrijver kreeg acht maanden gevangenisstraf. In april 1941 kwam de GFP-groep 648 in Luik met
eenzelfde gebeuren voor de dag. Ook hier ging het te gaan om valse beschuldigingen. De verspreider
ervan werd gevat en heeft bewijs geleverd van zijn valse beschuldigingen. Logischerwijze bleven een
aantal verzetslui niet onwetend van dergelijke verklikkingsbrieven aan de bezetter. Een verzetsdienst,
Service D – waarvoor D staat voor dénonciation, verklikking – heeft in het Luikse erg degelijk werk
kunnen verrichten op dit vlak.
7.3 BEELDVORMING 369
Het beeld dat van de collaboratie wordt opgehangen in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is er een van
schuld en straf, van actie en reactie. Dit vertaalt zich door collaboratie door personages, vanuit diverse
motivaties en overtuigingen. Die collaboratie wordt aan het einde van het verhaal bestraft tijdens de
repressie. Vandaar dat tijdens het verhaal wordt uiteengezet hoe de collaborateurs ertoe zijn gekomen
de kant van de Duitse bezetter te kiezen. Zodanig dat de bestraffing tijdens de repressie al dan niet kan
gerechtvaardigd worden door de kijker.
Als je kijkt naar de motivaties en drijfveren van de verschillende collaborateurs, valt op dat deze
meestal voortkomen uit de wens de eigen levenssfeer te optimaliseren. Het dienen van de Duitsers is
bijgevolg een middel om het eigen leven te bevorderen en dus niet enkel en alleen om de Duitse
doelstellingen te helpen verwezenlijken. Hoewel de eerste drijfveer (eigen leven) helpt de tweede
doelstelling te realiseren. Omdat de personages die collaboreren met de bedoeling het eigen leven te
optimaliseren indirect bijdragen tot een Duitse oorlogsoverwinning, zijn ze tot op zekere hoogte
medeverantwoordelijk.
Tal van collaborerende hoofdpersonages zijn dus niet gemotiveerd door de verwezenlijking van het
Duitse politiek-ideologisch gedachtegoed. Het is niet die ideologie die ze zich als doel stellen. Een
voorbeeld van een personage dat vanuit de eigen levenssfeer collaboreert is Edwin. Het doel dat hij
voor ogen heeft is de ontvoogding van het Vlaamse volk. Edwin maakt zich schuldig aan politieke én
militaire collaboratie. Politiek omdat hij reeds voor het uitbreken van de oorlog lid is van het
Verdinaso van Joris Van Severen. Militair omdat hij geruime tijd na de capitulatie toetreedt tot het
Vlaams Legioen en naar het Oostfront trekt. Toch is het overduidelijk dat het hem niet gaat om een
slaafse navolging van de nationaalsocialistische doctrine. Hij ziet een pro-Duitse houding als een
hulpmiddel om die ontvoogding te verwezenlijken. Daarenboven speelt bij Edwin ook dat hij opkijkt
naar de Duitse discipline en orde. In deze mening wordt hij nog gesterkt door de relatie die hij
367

DE WEVER (B.) De collaboratie. Bewuste steun aan het Derde Rijk IN VAN DEN WIJNGAERT (M.) (red.), België
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 2004, p. 179.
368
MEYERS (W.C.M) en SELLESLAGH (F.), p. 93.
369
Voor een aantal aspecten bij de beeldvorming in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ heb ik me gebaseerd op de
doctoraatscriptie van Bart Lensen (LENSEN (J.), Al die kleine oorlogen… De nawerking van de Tweede Wereldoorlog in het
Vlaamse Proza (1945-2000). Leuven, Doctoraatproefschrift, 2006, p. 77-129)

148

ontwikkelt met de eerste commandant. Toch verandert hij niet van mening als hij zijn opvolger
ontmoet. Hij is verrast van zijn gedrag, maar stelt zichzelf gerust door hem als een soort ‘Duitse
uitzondering’ te beschouwen. Tussen alle koren is kaf, ook het Duitse leger telt hier en daar
onwaardigen in zijn rangen.
Edwin collaboreert en maakt daardoor zijn eigen persoon ondergeschikt aan een hoger doel, in dit
geval het verwezenlijken van een Vlaamse staat. Toch is er de ontgoocheling wanneer hij ettelijke
maanden aan het Oostfront heeft gezeten. Daar is Edwin tot de vaststelling gekomen dat zijn
Vlaamsgezindheid en zijn engagement vanuit christelijke motieven genegeerd worden vanaf het
moment dat hij en de andere legionairs zijn ingeschakeld in de Duitse oorlogsmachine. Die
oorlogsmachine heeft enkel nog oog voor haar eigen doelstellingen. De strijd tegen het goddeloos
bolsjewisme had niets gemeenschappelijks met het ideaal van een socialistisch Europa, maar alles met
imperialisme en racisme. Dat Edwin zich misleid en bedrogen voelt doet hem echter geen afstand
nemen van de collaboratie. Hij heeft zich geëngageerd en zal blijven doorvechten, tot het bittere eind.
Naast deze drijfveer, waarbij men handelt om een hoger doel te realiseren, een doel dat niet
rechtstreeks de Duitse ideologie volgt maar deze toch bevestigt, speelt ook de herkomst en de
opvoeding een belangrijke oorzaak voor het overgaan tot collaboratie. Hoewel dit niet altijd het geval
is. In ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ merk je duidelijk dat verschillen en conflicten tussen generaties
geen abnormaliteit zijn. Zo zetten Michel en Liesje Meersman zich radicaal af tegen hun antiDuitsgezinde vader. Ook Gerard en Mark maken totaal andere keuzes dan hun vader. Hoewel op dit
niveau niet mag geëxtrapoleerd worden aangezien we niet kunnen weten hoe Charley zou gereageerd
hebben indien hij zelf jong was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch weten Charley en vader
Meersman reeds wat oorlog betekent en welke nare gevolgen het met zich meebrengt. Jongeren die
voor de eerste keer met een vreemde bezetter te maken krijgen, proberen zelf op zoek te gaan naar wat
volgens hen de juiste, de meest zinvolle invulling is van hun leven. Vaak maakt hen dit vatbaar voor
de ideeën die verspreid worden door educatieve instanties, zoals de geloofgemeenschap of het
onderricht. Twee voorbeelden hierbij zijn de personages Edwin en Liesje Meersman. Terwijl het eerste
personage het evenbeeld is van zijn moeder, maakt Liesje een keuze die regelrecht indruist tegen de
wensen van haar vader.
Een derde categorie wordt gevormd door zij die collaboreren uit persoonlijk ongenoegen. Zij kiezen
voor de ‘verkeerde kant’ omdat ze vinden dat hen onrecht is aangedaan door een anti-Duitse instantie,
zoals de geallieerden en het verzet of door een conflict binnen de eigen familiekring. Zo iemand is
Mark Sierens. De eerste daad die hij stelt en waarmee hij duidelijk ingaat tegen de wensen van zijn
vader is op het einde van de tweede aflevering. Aangezien zijn vader hem niet heeft geholpen om aan
werk te geraken, zoals hij had beloofd toen hij trouwde met Margriet, voelt hij zich belogen en
bedrogen. Om het zijn vader betaald te zetten zoekt hij een manier om hem te kwetsen. En hoe kan hij
dat beter dan te gaan werken in Duitsland als arbeidsvrijwilliger? Dit is nog geen echte daad van
collaboratie uiteraard, des te meer omdat hij het in feite enkel doet om zijn vader te tergen.
Door de vrijwillige trek naar Duitsland kan Mark ondergebracht worden in de categorie van de ‘kleine
collaborateur uit noodzaak’. De rantsoenering woog immers zwaar op de bevolking en dat bracht met
zich mee dat er velen de keuze gemaakt hebben naar Duitsland te trekken om geld op tafel te krijgen.
Later maakt Mark zich echter schuldig aan een zwaardere daad, namelijk verklikking. Toch kan ook
dit niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke vorm van collaboratie omdat het opnieuw gaat om
een daad van woede en haat. Weliswaar haat jegens anti-Duitse instanties, zoals de verzetsgroepering
van Raymond. Doorheen het verhaal voelt Mark zich constant uitgedaagd door zijn familie, met als
gevolg dat hij zich van hen afkeert. Met zijn daden heeft hij nochtans nooit de intentie gehad een pro-
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Duitse indruk te geven. Wel komt zijn gedrag voort uit een intern conflict met zijn vader en zijn
echtgenote.
De vierde categorie omvat diegenen die zich schuldig hebben gemaakt aan economische collaboratie.
Lensen wijst er in zijn scriptie op dat deze vorm van collaboratie in tal van romans vaak aangevoerd
wordt als een soort van bijkomende illustratie van de complexiteit van de keuze voor of tegen de
Duitsers. In ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is dat tevens het geval. Het conflict toont zich vooral in de
verhouding tussen Hilda en Charley. Dat Charley uiteindelijk ook ‘onder de Duitser’ zal werken,
neemt niet weg dat hij aanvankelijk radicaal gekant was tegen dat idee. Na verloop van tijd ziet hij
echter in dat het noodzakelijk is om te kunnen overleven. Hilda daarentegen is reeds van bij de
aanvang, nog voor de capitulatie zelfs, niet van plan haar zaak stop te zetten. Het naaiatelier blijft
bestaan en wordt na verloop van tijd zelfs uitgebreid. Tot dan kan er in feite gesproken worden over
accommodatie in plaats van collaboratie. Vanaf het moment dat ze ingaat op de vraag van Delcourt om
tentzeil te produceren voor de Duitse Wehrmacht, gaat de accommodatie over in economische
collaboratie. Bij de historische duiding is reeds vermeld dat vanaf de zomer van 1947 de bestraffing
van economische collaboratie geleidelijk aan uitdoofde, met als gevolg dat de economische
collaboratie minder dan 2% uitmaakt van het totaal aantal personen die voor collaboratie vervolgd
werden. Anders gesteld, zij die het meest aan de oorlog verdiend hebben – via winstbejag – zijn de das
ontsprongen. Dit komt ook aan bod in ‘Klein Londen, Klein Berlijn’: Hilda kan zich witwassen en kan
op die manier ontkomen aan de harde repressie die andere – vaak minder grote – collaborateurs te
verduren hebben gekregen.
Gerard vertegenwoordigt een vijfde categorie collaborateurs: zij die collaboreren vanwege een
persoonlijke band met een Duitsgezind personage. Hoewel ‘Duitsgezind’ hier niet echt op zijn plaats
is als het om Hilda gaat. Zoals bij de personagebeschrijving reeds is aangetoond, is Hilda het
toonbeeld van een overtuigd flamingant. Door haar huwelijk met Gerard, komt hij ook in dat
Vlaamsgezinde milieu terecht. Gerard is in de eerste plaats een handelaar en een onderhandelaar, bij
wie politiek bewustzijn op een erg laag niveau staat. Dat onderhandelen en verkopen is hetgeen hij
gemeen heeft met Hilda. Daarenboven is Gerard een man die weinig tot niets kan beginnen tegen het
sterke karakter van zijn echtgenote. Kortom, Gerard maakt zich ook schuldig aan economische
collaboratie, maar eerder vanuit de band die hij heeft met zijn echtgenote, dan uit een persoonlijke,
individuele overweging.
Ten zesde kan ‘amoureuze collaboratie’ vermeld worden. Volgens Lensen gaat het hier om een vorm
van collaboratie die zich situeert binnen een uiterst persoonlijke sfeer. Het betreft een
liefdesverhouding tussen een Vlaamse vrouw of een Vlaams meisje en een lid van het Duitse
bezettingsleger in België. Het personage dat een aantal overeenkomsten vertoont met deze
omschrijving is Liesje Meersman. Dat ze populair is bij de jongens, mocht reeds blijken tijdens de
Vlaamse Kermis, waar ze vooral rond de Dinaso’s van het dorp ging, tot grote spijt van de jongens van
het veld en haar vader die liever niets te maken heeft met de inwoners van het dorp. Wanneer ze gaat
werken in café Den Hert krijgt ze nog meer mannelijke aandacht, deze keer weliswaar van de Duitse
en Italiaanse soldaten. Tot hier gaat het om eerder onschuldig geflikflooi en is er niet echt sprake van
amoureuze collaboratie, omdat het duidelijk is dat het niet gaat om iets dat zal blijven duren en omdat
ze op dat moment nog een jong en naïef meisje was. Pas wanneer ze na haar abortus terugkeert naar
het dorp en ze kennis maakt met de tweede Duitse commandant, verandert haar houding en maakt ze
zich de levensstijl van de commandant zonder problemen eigen. Uiteindelijk zal ze gestraft worden
tijdens de repressie. Maar wat haar onderscheid van andere collaborateurs in de serie is dat ze bereid is
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te boeten voor haar fouten en de keuzes die ze heeft gemaakt. Zelfs wanneer Hilda probeert haar te
overtuigen een laatste poging te ondernemen zich wit te wassen weigert ze resoluut.
Ook Liesjes broer Michel behoort tot een bepaalde categorie van collaborateurs: militaire collaboratie.
Michel is uit noodzaak stokchampetter geworden. Uit noodzaak omdat hij als enige kostwinner was
ontslaan door Charley en bijgevolg verplicht was ander werk te gaan zoeken zodat hij, zijn ouders,
broer en zus de oorlog konden overleven. Hij wordt door de veldwachter voor een bijna onmogelijke
keuze gesteld en neemt dan de beslissing voor een Duitse ordedienst te gaan werken. Maar hij is niet
tevreden: als stokchampetter krijg je niet veel respect en over een uniform beschikt hij ook al niet. Hij
wil al snel meer gezag en de enige manier om dat te bekomen is hogerop geraken. Een aantal maanden
later werkt hij dan ook als Vlaamse Wacht, deze keer wel met een uniform. Dat Michel niet door en
door zwart is wordt duidelijk wanneer hij Gerard waarschuwt dat er een razzia gepland staat bij de
Canadees. Mijn inziens liggen er twee redenen aan de basis van zijn keuze om toe te treden tot de
Vlaamse Wacht: ten eerste een beter loon. Michel ruikt steeds meer geld en dat was toch de reden
waarom hij is beginnen werken als stokchampetter in de eerste plaats. Ten tweede gezag. Michel is in
feite steeds een rustige en volgzame jongen geweest, die weinig voor het zeggen had. Hij heeft altijd
moeten luisteren naar zijn vader en is nooit tegen hem in gegaan. Door toe te treden tot de Vlaamse
Wacht neemt hij als het ware het heft in eigen handen en krijgt hij eindelijk de kans om zelf
belangrijke beslissingen te nemen.
Tenslotte zijn er ook nog de opportunisten, zoals de veldwachter, gemeentesecretaris Van Eeghem en
cafébaas René. Zij dingen naar de hand van de Duitse commandant en willen enkel op een goed
blaadje staan bij hem. Vandaar dat ze in staat zijn tot alles. Bij René is dat het verklikken van een
gewonde Britse piloot. Als beloning mag hij goederen leveren in de kantines van de Duitse soldaten.
Ook bij de veldwachter komt verklikking aan bod. Uiteraard kan hier als tegenargument aangebracht
worden dat hij zich vooral bevindt in de zone van de accommodatie. Hij vervult enkel zijn
maatschappelijke plicht als ordebewaarder. Akkoord, hij dient te zorgen voor rust en orde, maar het
feit dat hij aan de Feldgendarmerie doorgeeft dat er illegaal geslacht wordt bij de Van de Voordes
spreekt boekdelen.
Van Eeghem is een minder belangrijk personage maar hij is wel het symbool van de
aanwezigheidspolitiek. Bij hem speelt vooral gezag en prestige een grote rol. Echte daden stelt hij niet,
maar je weet wel dat hij aan de zijde van de bezetter staat. Zo is hij ook elke keer aanwezig op de
braspartijen in de Kommandantur. Ook het moment waarop hij en de veldwachter Charley het nieuws
van Nands overlijden komen brengen, is interessant. Vooral dan Charleys beschuldiging als zouden ze
‘hun kar aan het keren zijn’ en zijn vraag of ze ‘daar [Breendonk] vriendjes hebben’.
Wat de drijfveren en motivaties zijn van René is niet echt duidelijk. Waarschijnlijk gaat het ook bij
hem om het maken van winst. Zijn café bloeit namelijk als nooit tevoren en wanneer hij ook nog eens
mag leveren aan de kantines van de Duitsers kan zijn geluk helemaal niet meer op. Ook hij en zijn
vrouw worden tijdens de repressie hardhandig aangepakt.
Tenslotte zijn er naar het einde van de bezetting toe, drie categorieën van collaborateurs te
onderscheiden. Ten eerst zij die het te heet onder de voeten wordt en richting Duitsland vluchten. Hier
kunnen Gerard en Michel vermeld worden. Beiden kunnen op die manier ontsnappen aan de repressie.
Ten tweede zij die het eveneens te heet onder de voeten wordt, maar ervoor kiezen hun zwarte handen
wit te wassen, zoals Hilda. Ook zij komt op die manier zonder kleerscheuren uit de oorlog. Ten derde
zij die bereid zijn voor hun fouten op te draaien, zoals Liesje. Of ze zich bewust is van de gevolgen is
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niet duidelijk. Waarschijnlijk is ze zodanig verward of juist heel zeker van haar stuk dat ze denkt dat
ze haar wel niet al te hardhandig zullen aanpakken. Tenslotte is er in feite nog een vierde categorie: zij
die tijdens hun vlucht gesnapt worden door (onder meer) septemberweerstanders en hun daden met de
dood zullen bekopen. Dit is wat te beurt valt aan Mark Sierens.
7.4 VOORLOPIGE CONCLUSIE
Net als bij de voorstelling van het verzet heeft Geldhof getracht zoveel mogelijk vormen van
collaboratie en evenveel verschillende motivaties aan te brengen. Het hoofddoel was de weergave van
de menselijke relaties en hoe die door het maken van keuzes volledig kunnen veranderen. Ook de
tegenstellingen tussen het veld en het dorp veranderen erdoor. Er is niet langer sprake van wit (Klein
Londen) versus zwart (Klein Berlijn), maar er komt een belangrijke grijze zone. Die zone manifesteert
zich niet alleen tussen het veld en het dorp, maar ook binnen leden van eenzelfde gezin.
Wat de historische waarachtigheid betreft volgt Geldhof de algemeen gekende indeling politiekideologische collaboratie, militaire collaboratie, economische collaboratie en verklikking. Ook de
accommodatiepolitiek is aanwezig, hoewel uiteraard geen uitleg wordt gegeven bij deze verschillende
vormen en houdingen. De interpretatie en beoordeling van de feiten worden overgelaten aan de kijker.
De naoorlogse scheidingslijnen en indelingen in verschillende vormen van collaboratie – net als het
geval was bij de legalisering van een tiental gewapende verzetsgroeperingen – hebben geleid tot een
politiek klimaat waarbij Vlaams-nationalisme an sich als een bewijs van politiek-ideologische
collaboratie gold. Dat beeld is pas tijdens het eind van de jaren 1980 beginnen wankelen, maar
Geldhof houdt het wel nog in stand. Wie staat symbool voor de ideologische collaboratie in ‘Klein
Londen, Klein Berlijn’? Edwin, de jongeman die naar het Oostfront trekt vanuit een Vlaamsgezind
idealisme. Hij is het enige personage dat kenmerken vertoont van de ‘modale Vlaamse, christelijke
jongeman’. Alle andere personages die zich schuldig maken aan collaboratie vertonen dit
flamingantisme niet. Met enige uitzondering van Hilda, maar zij is eerder onder te brengen bij zowel
de economische collaboratie als de politiek-ideologische collaboratie, hoewel zij niet is aangesloten bij
deze of gene ideologische beweging.
In de analyse van de algemene maatschappelijke context is gewezen op het negeren van ideologische
drijfveren van de collaborateurs en het benadrukken van emotionele aspecten 370 . Vaak worden
begrippen als idealisme en liefde voor het Vlaamse vaderland aangewend om de keuze die is gemaakt
tijdens de oorlogsjaren te verklaren en goed te praten. Ook hier is dat niet anders. Daarenboven is er in
‘Klein Londen, Klein Berlijn’ niemand die collaboreert omdat hij of zij zich kan vinden in de Duitse
nazi-ideologie. Je hebt natuurlijk de Vlamingen die deel uitmaakten van de Zivilfahndungsdienst 371 ,
maar aangezien zij vaak lid waren van een vlaamsnationalistische beweging, speelt ook hier idealisme
en liefde voor het Vlaamse vaderland als motivatie, opnieuw emotionaliteit dus. Het ideologische
aspect wordt opnieuw doodgezwegen.
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BEYEN (M.), Zwart wordt van langs om meer de Vlaamsgezinde massa. IN GOTOVITCH (J.) en KESTELOOT (C.), Het
gewicht van het oorlogsverleden. Gent: Academia Press, 2003, p. 113
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Het groeiende aantal werkweigeraars leidde tot de oprichting van de Zivilfahndungsdienst en de Hilfgendarmerie. De
Zivilfahndungsdienst stond in voor de opsporing van burgers, vooral verzetslui, burgers die sabotage hadden gepleegd en
werkweigeraars. Ze waren gekleed als burgers en droegen soms een witte armband met “Zivil Fahndungsdienst” erop. De
Hilfsgendarmen kwamen vooral uit de Dietsche Militie – Zwarte Brigade. De oprichting van de Zivilfahndungsdienst heeft te
maken met de weigering van de Secretarissen-generaal om de Belgische politie in te schakelen bij het opsporen van
werkweigeraars (bron: VERHOEYEN (E.), België in de Tweede Wereldoorlog (9). Het minste kwaad. Kapellen:
DNB/Uitgeverij Pelckmans 1990, p. 210)
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Op dat vlak volgt Geldhof de algemene, op dat moment heersende, beeldvorming van de collaboratie.
Nog een ander element bevestigt deze algemene, op emotie gebaseerde beeldvorming, die tijdens de
jaren 1980 nog steeds volop overheersend was: de nadruk op toevalligheden. Het gaat hierbij om
degenen die tijdens de bezetting toevallig aan de verliezende kant hadden gestaan en daar
meedogenloos voor waren gestraft door de even toevallige overwinnaars 372 . In ‘Klein Londen, Klein
Berlijn’ is zo een ‘toevallige collaborateur’ het personage Michel Meersman.

8. CONCLUSIE: DE OORLOG IN ‘KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN’
Als laatste onderdeel bij de analyse komt aan bod welke indruk ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ geeft
van de bezettingstijd. De belangrijkste vraag die wordt gesteld is wat de kijker kan opmaken en
eventueel kan leren via ‘Klein Londen, Klein Berlijn’. In het algemeen besluit kan bijgevolg een
antwoord geformuleerd worden op de onderzoeksvraag, namelijk of een fictieserie of een historische
film kan aangewend worden als een historische bron of enkel duiding geeft bij de maatschappelijke
context en tijdgeest waarin ze is ontstaan.
Algemeen gesteld riep de reeks een gevoel van alledaagsheid op. Het leven gaat verder en hoewel het
uitzicht is veranderd en de bevolking meer gebonden is aan Duitse reglementeringen, probeert
iedereen zo goed en zo kwaad als mogelijk is de bezetting door te komen. Niemand weet dan ook
hoelang deze zal duren en waar ze zal eindigen. Dit wordt vooral duidelijk vanaf het moment dat ‘het
nieuwe van de bezetting’ niet langer nieuw is, maar een alledaags fenomeen wordt, waar men zich al
snel aan aanpast. Vooral de jongeren lijken het daar niet echt moeilijk mee te hebben. Ze sluiten
vriendschappen met de Duitse soldaten en leven een schijnbaar zorgeloos bestaan. Ook wat de oudere
generaties betreft wordt de sleur van weleer al snel opnieuw de orde van de dag. Dit uit zich in de
dagdagelijkse activiteiten: mensen gaan op café of bij elkaar op bezoek, er wordt gekaart, er wordt
gedanst. Moeders zorgen voor de kinderen en voor het huishouden, doen de was en de plas. Vaders
zorgen ervoor dat er geld op tafel komt en dat hun kinderen niet op het slechte pad geraken.
Toch zullen al snel generatieconflicten optreden. Deze conflicten manifesteren zich kort na de Duitse
inval en de Belgische capitulatie achttien dagen later. Mensen die tijdens het uitbreken van de oorlog
de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt en tijdens de Eerste Wereldoorlog tieners waren, willen liever
niets met de oorlog te maken hebben. Ze weten wat hun ouders en grootouders hebben meegemaakt en
ze herinneren zich nog goed hoe de Duitse soldaten zich gedragen hebben. Ze wensen dit liever geen
tweede keer te beleven. Vandaar dat ze proberen op hun kinderen in te praten en hen duidelijk te
maken dat de Duitsers niet te vertrouwen zijn, zeker niet als ze vriendelijk zijn, want ze zijn ‘een
ijzeren hand in een fluwelen handschoen’. Toch blijken deze pogingen hun effect te missen: jongeren
willen zelf ervaren welke mentaliteit de Duitsers hebben en zijn blij dat er van alle gruwelijke verhalen
niets waar blijkt te zijn. Vandaar dat de jongeren beslissingen nemen die regelrecht indruisen tegen de
wensen van hun ouders.
Anderzijds merken deze oudere generaties ook zelf dat de Duitsers van de vorige oorlog niet dezelfde
zijn als degene waar ze nu mee te maken hebben. Gedragen ze zich zo gedisciplineerd omdat ze deze
keer de overwinnaars zijn en het zich aldus kunnen permitteren? Of zijn ze gewoon zo strikt en
ordelijk? De meningen hierover verschillen en er kunnen op basis daarvan vier soorten mensen
372
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onderscheiden worden: ten eerste zij die op het moment dat België capituleert opgelucht zijn dat de
oorlog voorbij is en het normale leven hervat kan worden. In de serie lijkt het om het overgrote deel
van de inwoners van het dorp (i.e. zowel het Veld als het Dorp) te gaan. Een tweede categorie omvat
zij die argwanend staan tegenover oorlog en bezetting maar zich uiteindelijk zullen neerleggen bij de
bezetting omdat het toch allemaal redelijk menselijk lijkt te verlopen. Toch zullen ze zich niet zonder
slag of stoot overgeven, elke kans die ze krijgen om de Duitse soldaten te treiteren zullen ze grijpen.
Ten derde zijn er de inwoners die in het openbaar in alle stilzwijgen de Duitse overheersing
ondergaan. In het geheim zijn ze echter reeds bezig zich te organiseren tot wat later een verzetskern
zal worden. Aanvankelijk gebeurt dit allemaal zonder dat iemand er erg in heeft of zonder dat iemand
er weet van heeft. Wanneer de mentaliteit van de bevolking langzaam maar zeker in de richting van
een geallieerde overwinning evolueert, wordt de clandestiniteit enerzijds groter, maar anderzijds zijn
er toch steeds meer mensen die zich achter deze categorie van mensen zullen scharen. Tenslotte, als
vierde categorie, zijn er die mensen die zich niet alleen bij de Duitse overheersing neerleggen, maar
daar bovendien openlijk voor uitkomen en zelfs gaan meewerken aan de installatie van het Militair
Bestuur.
Langzaam maar zeker worden deze tegenstellingen, die reeds bij de aanvang aanwezig zijn, meer en
meer gepolariseerd. Op die manier zou je kunnen stellen dat er een duidelijk onderscheid kan worden
gemaakt tussen wit en zwart. Of, dat er na de capitulatie onmiddellijk een splitsing ontstaat tussen de
inwoners van het Dorp en deze van het Veld. Niets is echter minder waar. Dat het Veld als ‘Klein
Londen’ wordt bestempeld is een feit, maar deze benaming komt er pas nadat de Duitse commissaris
de confrontatie is aangegaan met de ‘ongekroonde burgemeester’ van het Veld. Deze confrontatie
heeft hem doen beslissen dat elke inwoner van het Veld de mening en het anti-Duitse gedrag van deze
ongekroonde burgemeester volgt. Bij de aanvang van de bezetting kan deze stelling opgaan, maar
naarmate het gewone leven zich hervat, wordt dat anti-Duitse gedrag toch minder fel benadrukt. Het
komt zelfs zo ver dat er ook binnen het Veld pro-Duitse beslissingen worden genomen. Vandaar dat de
zwart-wit-tegenstelling niet als vanzelfsprekend mag gezien worden. Anderzijds wordt wit op die
manier wel grijzer, maar van de zwarte zijde kan niet hetzelfde gezegd worden. Die blijft de hele reeks
door zwart. Enkel op het moment dat een Duitse eindoverwinning onmogelijk blijkt te zijn en het tal
van collaborateurs te warm onder de voeten wordt, proberen enkelen onder hen zich wit te wassen.
Toch kan algemeen gezien besloten worden dat er niemand uit het Dorp, dat vanaf het eerste moment
als zwart wordt beschouwd, zich tot ‘de witten’ gaat bekeren.
Los van deze politieke keuzes die men maakt, blijft de meerderheid van de bevolking zich focussen op
het dagdagelijkse, familiale leven. De rantsoenering, de avondklok en de verduistering lijken de
grootste invloed te hebben op het gezinsleven. Deze twee laatste verordeningen leiden ertoe dat de
vrijheid van de burgers wordt beknot. Hun gaan en staan, doen en laten wordt aan banden gelegd.
Overal loopt wel iemand rond die connecties heeft met de Duitse bezetter of met iemand die op een
goed blaadje staat bij de Duitse overheden. De kans op verklikking is dan ook reëel. Niettemin lijken
het toch vooral de gemeentelijke overheden te zijn die burgers die de wet overtreden verklikken of
aangeven bij de Duitse commandant. Het is bijgevolg meestal de veldwachter die de commandant op
de hoogte brengt van illegale smokkel of van illegale slachtpartijen. Vandaar dat het dan ook de
veldwachter is die wordt aangesproken als er iemand is verklikt. De kans dat hij zich laat omkopen is
namelijk niet gering. Er is in de serie geen sprake van verklikking van een inwoner door een medeinwoner.
Het meeste impact op het dagelijkse leven is mijn inziens de rantsoenering. Heel wat gezinnen
steunden op een enkele kostwinner, die geld op tafel moest brengen voor vaak meer dan vier
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gezinsleden. Wanneer die kostwinner zijn bron van inkomsten verliest, of het nu is omdat hij ontslaan
wordt of omdat hij weigert onder de Duitser te werken, wordt het moeilijk de eindjes aan elkaar te
knopen. De uitweg voor dit probleem wordt dan gezocht op een andere manier. In de reeks komen vier
dergelijke uitwegen aan bod. Ten eerste is er de illegaliteit, waarbij men gaat smokkelen ‘om den
brode’. Het kan gaan om kleinschalige, amicale smokkel, waarbij vooral producten worden geruild
tussen mensen met een zekere vertrouwensband. Daarnaast zijn er ook de grote smokkelaars, die rijk
zijn geworden van andermans miserie. De tweede uitweg is gaan werken in Duitsland. Vooral in het
begin van de bezetting bleek dit een mooie oplossing te bieden voor de geldelijke problemen. Vanuit
Duitsland werd geld opgestuurd en vaak ook etenswaren. Na verloop van tijd slaat de heimwee toe en
wil men, onder andere door de vaak miserabele omstandigheden waarin men wordt tewerkgesteld,
terug naar huis. Ten derde brengt ook werken voor de Duitser in België een oplossing voor financiële
problemen. Maar ook dit wordt niet door iedereen in dank afgenomen. Het geeft meer dan vaak
aanleiding tot familiale conflicten die moeilijk op te lossen zijn. Ook laster en pesterijen behoren tot
het lot van de arbeidvrijwilligers. Tenslotte is er op kleinschaliger niveau het zoeken van een bijbaan
als aanvulling van het inkomen, zoals bijvoorbeeld het herstellen van kledij.
Een voorlaatste aandachtspunt bij deze eerste impressie heeft te maken met de keuzes die personages
maken. Persoonlijk vind ik dit de sterkte van het scenario. Er wordt namelijk niet enkel aandacht
besteed aan het moment waarop de keuze wordt gemaakt, maar ook de aanloop naar en de
voorgeschiedenis van de keuze wordt in beeld gebracht. Het gevolg hiervan is dat elke beslissing die
valt begrijpelijk wordt gemaakt. De nuances die worden gelegd leiden ertoe dat je niet kan spreken
over dé collaborateur en dé verzetstrijder. Niettemin kan je spreken over dé bevolking en dé
mentaliteit van die bevolking tijdens de oorlogsjaren. Iedereen gaat op zijn manier met de bezetting
om en iedereen neemt de beslissingen die op dat ogenblik de beste oplossing bieden. Of het nu gaat
om smokkel of om toetreding tot de Vlaamse Wacht, doet er weinig toe. Het toont enkel aan dat één
gebeurtenis verschillende gevolgen met zich kan meebrengen, afhankelijk van de persoon die je bent,
de opvattingen die je hebt en eventuele toevalligheden.
Tenslotte wordt niet enkel aandacht besteed aan de bezetting en hoe de inwoners daarmee omgaan.
Ook de internationale oorlogsontwikkelingen worden gevolgd, zowel door de inwoners van het dorp
als door deze van het veld. De Duitse schendingen van het neutraliteitstatuut van Denemarken en
Noorwegen worden reeds in aangekaart in de eerste aflevering. Hoe meer de bezetting begint te
drukken op het dagelijkse leven en hoe meer de Duitse kansen op een ‘totale eindoverwinning’
slinken, hoe meer aandacht er wordt besteed aan de internationale context: de harde Russische winter
die het onmogelijk maakt Moskou in te nemen, de Duitse nederlagen in Noord-Afrika en Sicilië, de
capitulatie van Italië, enzovoort. Het zijn elementen die niet zozeer een neerslag hebben op het
dagelijkse reilen en zeilen van de bevolking, maar wel op de mentaliteit en de ingesteldheid, die steeds
meer pro-geallieerd wordt.
De ontknoping van het verhaal illustreert dat een Vlaams dorp dat relatief goed door te oorlog is
gekomen, toch te maken heeft gehad met interne conflicten en botsingen, die niet zomaar opgelost zijn
eens de oorlog voorbij is. Waar je voor de bezetting de scheiding had tussen ’t Veld en ’t Dorp, krijg je
bij de bevrijding meer dan enkel die scheidingslijn. Families en gezinnen, vrienden en geliefden zijn
door de oorlog getekend. Niet enkel door verlies maar ook door het inzien dat keuzes die toen juist
leken, heel wat leed met zich mee hebben gebracht.

155

ALGEMENE SLOTBESCHOUWINGEN
In het algemeen besluit dienen drie zaken in rekening gebracht te worden. Als eerste gaat de aandacht
uit naar een aantal algemeenheden, die niettemin erg belangrijk zijn: wat is de algemene context
waarin de serie is ontstaan, welke bedoeling hadden de makers? Ten tweede komt de problematiek van
fictieve geschiedschrijving aan bod. Ten derde wordt de vraag beantwoord of ‘Klein Londen, Klein
Berlijn’ aangewend kan worden als historische bron. In de inleiding bij het eerste deel is aangetoond
dat het interessant lijkt interdisciplinair te werk te gaan. De vraag is of dit ook opgaat voor ‘Klein
Londen, Klein Berlijn’.
De analyse van de vijf niveaus is gebaseerd op Vos’ analysemodel, waarbij elk niveau als het ware
informatie bevat die voor een volgend niveau van belang kan zijn. Niet elke vraag die Vos zich stelt
bij een analyseniveau is aan bod gekomen. Er is een keuze gemaakt, die steunt op eigen inzichten. De
vijf niveaus die worden uitgediept tonen hoe een serie tot stand is gekomen en welke – structurele –
elementen een invloed hebben gehad op de precieze invulling van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’. Dit
toont aan dat niet enkel de makers de drijvende kracht zijn achter de serie, maar ook de
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maatschappelijke context, heersende debatten en vigerende beeldvorming. Kortom: een historische
fictieserie kan ook ‘iets’ zeggen over de tijd waarin ze is tot stand gekomen.
De analyse van de vijf niveaus heeft aangetoond dat de serie is tot stand gekomen op een moment dat
er zich twee belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan. De eerste ontwikkeling heeft te maken
met de BRT –logica en –normen. De serie is onder te brengen bij de Dienst Drama die op dat ogenblik
zocht naar een eigen (Vlaamse) plaats in de steeds meer concurrerende en op Europa gerichte
televisiewereld. De gevolgen van deze concurrentie waren vooral merkbaar in de kleinere regio’s die
zich wensten te profileren. Deze regio’s zullen proberen aantonen dat ze ook waardevolle televisie
brengen. Vandaar de opzet Vlaams drama te brengen, ofwel gebaseerd op bestaande literatuur ofwel
aan de hand van originele scenario’s. Tot zover dus de BRT-context. Er speelt namelijk een ander
element mee: de wensen van de auteur, Rudy Geldhof. Doordat zijn familie zelf behoorlijk getekend
was door de bezettingstijd en doordat hij zelf een voorliefde had voor de oorlogsjaren, was het bijna
vanzelfsprekend dat er gefocust zou worden op hoe het de Vlaming is vergaan onder Duitse bezetting.
Deze tegemoetkoming leidde tot de fictieserie ‘Klein Londen, Klein Berlijn’, waarin een Vlaams dorp
tijdens de bezetting in al haar aspecten wordt voorgesteld aan de kijker, met herkenning en
vereenzelviging als voornaamste doelstelling.
De tweede ontwikkeling betreft het historische onderzoek tijdens de jaren 1980. Er is niet zozeer
gefocust op historiografische ontwikkelingen, maar het is niettemin opvallend dat langzaam maar
zeker de ware toedracht – als die al volledig gekend kan worden – van “het verzet” en “de
collaboratie” aan het licht komt. Een aantal stereotiepen en karikaturen worden als onjuist afgedaan en
er wordt meer bronnenonderzoek mogelijk. Algemeen gezien is er wat de bezetting zelf betreft een
grote consensus. Over collaboratie, verzet en repressie is er duidelijk minder eenstemmigheid. Dit
brengt met zich mee dat Geldhof een eigen visie kan brengen over de bezetting, de collaboratie, de
repressie, het verzet en het dagelijkse leven, aangevuld met de nodige dramatische elementen.
De opzet van Geldhof betrof vooral de beeldvorming over collaborateurs en verzetsstrijders. Vooraleer
hier dieper op in te gaan is het van belang nogmaals te vermelden dat de in beeld gebrachte
oorlogsaspecten slechts als decor, als achtergrond, als setting dienen waartegen menselijke relaties
worden uitgebeeld. Verzet en collaboratie behoren bijgevolg tot het decor, maar doordat vooral de
keuzes die gemaakt worden primeren, treden verzet en collaboratie als het ware naar de voorgrond.
Het beeld dat wordt geschetst is realistisch en genuanceerd. Realistisch omdat het dramatisch effect
niet wordt doorgedreven. Hiermee bedoel ik dat het een dramareeks is, maar dat de relaties die
uitgediept worden en de gebeurtenissen die mensen meemaken uit het dagelijkse leven zouden
gegrepen kunnen zijn. Er is bijgevolg herkenning en inleving mogelijk bij de kijker, een belangrijk
aandachtspunt bij televisiemakers. Dat realisme komt mijn inziens voort uit de toenmalige BRTproductielogica: het budget voor ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ was naar BRT-normen redelijk hoog,
waardoor meer mogelijk was dan bij andere dramareeksen of verfilmingen. Toch blijft realisme het
belangrijkse aspect. Vandaar dat het dramatiserende niet wordt overdreven en er ruimte blijft voor
realistische feitelijkheden.
Naast realisme is er ook heel wat nuance te bespeuren. Uit de vele interviews en artikels blijkt dat
Geldhof uit een anglofiele familie komt, maar uit de serie zelf kan je dat niet expliciet afleiden. De
reden hiervan is dat het verzet niet als door en door goed wordt voorgesteld en de collaborateurs niet
als door en door slecht. Zo waren er ook de septemberweerstanders die de ‘goede naam’ van het verzet
hebben beklad. Daarnaast wordt aangetoond waarom iemand de keuze tot collaboreren heeft gemaakt.
Waardoor ook op dat niveau een zeker begrip en zelfs inlevingsvermogen kan ontstaan bij de kijker.
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Met andere woorden: de eenvormigheid die bestaat aangaande de Tweede Wereldoorlog wordt als het
ware ‘gecounterd’ door Geldhofs eigen visie op verzet en collaboratie. Historische kennis wordt
bijgevolg aangevuld met eigen inzichten. Niettemin kan je vaststellen dat de ‘eigen geschiedenis’ die
Geldhof naar voor brengt, niet echt nieuwe inzichten biedt. De nuanceringen buiten beschouwing
gelaten, sluit Geldhof nauw aan bij de bestaande beeldvorming. Zo worden de verschillende
strekkingen binnen collaboratie en verzet nauwgezet gevolgd, primeert het emotionele aspect op het
ideologische en wordt enkel aandacht besteed aan de volksrepressie, met alle overbekende beelden.
Een vraag die in de inleiding tevens aan bod is gekomen was of er vooronderzoek wordt verricht
alvorens het schrijfproces wordt aangevat. Wat ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ betreft kan daar mijn
inziens bevestigend op geantwoord worden. Zo is er geput uit tal van bronnen: verhalen van
familieleden, gesprekken met heemkundigen en mensen die de oorlogsjaren hebben meegemaakt en
secundaire literatuur. Hoe deze informatie wordt opgevat en welke betekenis Geldhof er aan heeft
gegeven is uiteraard een heel persoonlijk gegeven. Hoewel subjectiviteit in wetenschappelijk
onderzoek niet altijd met open armen wordt ontvangen, krijg je er als historicus de laatste decennia
meer en meer mee te maken. De interpretatie van bronnen ligt niet altijd voor de hand en dan kan de
voorgeschiedenis en vooringenomenheid van de onderzoeker een belangrijke rol spelen. De conclusie
die Geldhof uit het vooronderzoek op basis van eigen interpretatie en voorgeschiedenis heeft genomen
komt tot uiting in de serie: niet alles is alleen maar zwart of alleen maar wit. Er zijn tal van grijze
zones die zich tussen de twee extremen bevinden.
Tot zover kan ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ gezien worden als één van de vele waarheden die
verschenen zijn aangaande de Tweede Wereldoorlog. Het is niet de bedoeling geweest Geldhofs
waarheid te beoordelen of te zien als ‘slechte geschiedenis’. Wel was de opzet het onderzoeken of
deze waarheid kan aangewend worden als bron van en voor historische kennis. In zeven afleveringen
worden vier oorlogsjaren weergegeven. Anders gesteld, als je ervan uitgaat dat de serie een bron is van
kennis, kan er op een erg snelle manier kennis vergaard worden. Er wordt geen duiding gegeven, er
kan niet gewerkt worden met een kritisch voetnotenapparaat. Wat je ziet is één visie op de
bezettingsjaren. Als je de serie op die manier evalueert, wordt in feite de postmodernistische visie op
geschiedschrijving gevolgd: er kan nooit sprake zijn van closure, de geschiedschrijving kan nooit af
zijn. Als je hiervan uit gaat, dan aanvaard je ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ als een stem in het debat
over de Tweede Wereldoorlog. Mijn inziens is dat ook correct. De analyse heeft aangetoond dat er wat
het dagelijkse leven praktisch niet wordt afgeweken van de historische kennis tijdens de jaren 1980.
Indien er toch afgeweken wordt, gaat het eerder om visuele aspecten en niet zozeer om inhoudelijke
aspecten.
Deze vaststelling brengt mij tot een volgend aandachtspunt. Er moet een onderscheid gemaakt worden
tussen het gesprokene en het visuele aspect. Bij het vijfde analyseniveau is aangetoond dat er
bijvoorbeeld weinig aandacht wordt besteed aan de militaire verrichtingen tijdens de Meidagen van
’40. Enerzijds is dit te verklaren doordat deze problematiek niet tot de opzet van de serie hoorde
(menselijke relaties!) en anderzijds doordat je als filmmaker gebonden bent aan budgettaire normen.
Niet alles kan getoond worden. Dat is bijgevolg een tekortkoming van historische dramaseries waar
niettemin handig mee kan omgesprongen worden. Het is namelijk zo dat niet elk Vlaams dorp op
dezelfde manier de oorlogsjaren heeft beleefd. Dorpjes als Vinkt en Meigem hebben de Meidagen
anders beleefd dan een dorp waar er relatief weinig is gevochten. Ook op dit niveau kan een
middenweg gezocht worden, onder meer ingegeven door wat het budget wel en niet toelaat. Dit brengt
aldus een bepaalde ‘visuele beperking’ met zich mee. Een aanvulling aan het visuele aspect, betreft het
‘gesproken woord’ of de dialogen die personages voeren. Deze bevatten vaak meer duiding dan
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hetgeen uitgebeeld wordt. Dialogen kunnen als het ware gezien worden als een belangrijke bron van
(historische) kennis.
In dit opzicht kan een volgende beschouwing gemaakt worden: de wisselwerking tussen het gesproken
en het uitgebeelde aspect kan op hetzelfde niveau geplaatst worden als de wisselwerking tussen een
geschreven geschiedkundige tekst en een fictieve historische dramaserie. Zoals dialogen een
aanvulling vormen op wat in beeld wordt gebracht, zo vormt een fictieserie een interessante aanvulling
op de geschreven geschiedenis. Het gaat niet om de enige aanvulling of de enige bron, maar om één
van de vele aanvullingen. Hierbij is het wel van belang dat de fictieve uitingen niet geëvalueerd
worden op dezelfde manier als professionele wetenschappelijke bijdragen. Ze dienen bekritiseerd te
worden op basis van eigen wetten en coderingen van representatie. Hier kan nogmaals verwezen
worden naar de ‘true’ en ‘false inventions’ van Rosenstone. Er dient onderzocht te worden of er niet al
te veel ‘loopjes’ worden genomen met de bestaande geschiedkundige kennis en inzichten. Indien er
afwijkingen plaatsvinden omwille van het dramatische effect, moet er nagegaan worden of deze
afwijkingen wel gegrond zijn.
Dat er in dramareeksen al te veel verpersoonlijkingen naar voor treden en alles lijkt verengd te worden
tot een paar hoofdpersonages, die allemaal in één dorp wonen, is een erg zinvolle kritiek. Als
filmmaker ben je gebonden aan een beperkte tijdspanne en om personages karakterieel tot ontplooiing
te laten komen, wordt er gewerkt met personaliseringen. Ook het feit dat het dorp in de serie
geconfronteerd wordt met praktisch elke vorm van collaboratie en elke vorm van verzet, toont
opnieuw een bepaalde verpersoonlijking. De kritiek is dat je door verpersoonlijking van de
geschiedenis individuen een zekere macht toeëigent, zonder aandacht te schenken aan onderliggende
structurele, minder opvallende, kenmerken. Deze kritiek kan afgebroken worden door te wijzen dat
juist door personalisering het verleden tastbaarder en toegankelijker wordt. Er is de mogelijkheid tot
identificatie met de personages en hun karaktertrekken en de geschiedenis wordt beschouwd als een
aaneenschakeling van concrete gebeurtenissen die door specifieke individuen in gang worden gezet.
Toch blijft het mijn inziens belangrijk dat er ook op dit niveau een onderscheid wordt gemaakt tussen
het gesproken woord via dialogen tussen de personages en het uitgebeelde aspect.
Als algemene slotbeschouwing kan ik stellen dat ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ aangewend kan
worden als één van de vele bronnen van historisch onderzoek. De fictieserie is geëvalueerd op vijf
analyseniveaus en daaruit is duidelijk gebleken dat ze zowel een product is van de jaren 1980 waarin
de toenmalige algemene beeldvorming over de Tweede Wereldoorlog wordt gevolgd, als bron voor
het getoonde verleden. Uit de serie kunnen bijgevolg twee zaken afgeleid worden: tot op een bepaald
niveau volgt Geldhof de bestaande beeldvorming over het verzet en de collaboratie, zij het bewust of
onbewust, hij is gebonden aan de eigentijdse waarden en normen. Geldhof druist bijgevolg niet
regelrecht in tegen deze algemene beeldvorming. Ten tweede kan de serie gehanteerd worden als bron,
om meer duiding te krijgen bij het dagelijkse leven tijdens de bezetting. Niet alleen de feiten maar ook
de fictieve elementen, zoals relaties tussen personages, houdingen en mentaliteiten, kunnen gebruikt
worden als bron voor mentaliteitgeschiedenis. Belangrijk is weliswaar het besef dat er anders te werk
is gegaan dan bij wetenschappelijk historisch onderzoek maar dat er ook gelijkenissen bestaan tussen
de auteur en de historicus. Het is namelijk zo dat beiden werkzaam zijn in een bepaalde maatschappij
en er willens nillens deel van uitmaken. Daarenboven komt er steeds een zekere subjectiviteit aan het
vooronderzoek te pas.
Deze serie kan aangewend worden als bron voor historisch onderzoek en kan zelfs een interessante
aanzet vormen voor verder onderzoek. Toch dient deze bevinding niet geëxtrapoleerd te worden naar
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alle historische fictieseries. Enkel op basis van een volledige analyse kan achterhaald worden hoe de
serie kan gebruikt worden als bron en vooral hoe ze ‘gelezen’ dient te worden.

VERDER ONDERZOEK
In de inleiding is vermeld dat het vijfde analyseniveau van Vos’ ideaalmodel, met name de werking
van de film of fictiereeks, niet aan bod komt. Er is slechts kort aandacht besteed aan een aantal
kijkcijfers. Onderzoek naar de werking van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is dan ook een interessant
onderzoeksveld. Mogelijke vragen hierbij zijn te vinden op drie niveaus: invloed op de publieke
opinie, vertoningsgeschiedenis en het publieksbegrip. ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ is voor het eerst
uitgezonden in 1988 en een tweede keer in 1994. Er zit slechts een tijdspanne van zes jaar tussen.
Vandaar dat het interessant zou zijn de serie nogmaals uit te zenden, anno 2008, en een vergelijkend
receptieonderzoek te doen: hoe reageerde men op de serie in 1988 en hoe reageert men twintig jaar
later? Natuurlijk zit je hier wel met de problematiek dat het aantal mensen dat de oorlog bewust heeft
meegemaakt steeds afneemt.
Een tweede mogelijk onderzoeksveld is de proef op de som nemen en de serie vertonen binnen het
kader van geschiedenisonderwijs. Terwijl het eerste mogelijk onderzoek zich vooral richt op mensen
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die de oorlogjaren hebben meegemaakt of zijn opgegroeid in de jaren kort na de oorlog, richt dit
onderzoek zich vooral op hedendaagse jongeren. De vraag dit gesteld kan worden is welke indruk zij
krijgen over de Duitse bezetting bij het zien van ‘Klein Londen, Klein Berlijn’. Kunnen ze zich daar
een beeld van vormen, enkel en alleen via historische literatuur over het onderwerp? Wekt een fictieve
serie over een historisch gebeuren als de Tweede Wereldoorlog de interesse bij jongeren voor verder
onderzoek?
Een derde en aanzet tot verder onderzoek heeft te maken met de autobiografische elementen die in de
serie zijn opgenomen. In deze analyse is de focus niet zozeer gelegd op feit versus fictie. De aandacht
is vooral uitgegaan naar de algemene beeldvorming over de oorlogsjaren in Vlaanderen. Het is
algemeen geweten dat Knesselare en Ursel symbool hebben gestaan voor de serie. Vandaar dat het
interessant kan zijn te onderzoeken in welk opzicht en in welke mate ‘Klein Londen, Klein Berlijn’ de
bezettingsjaren in Knesselare en Ursel evenaart. Elementen als ‘de zereloper’, ‘de banjospeler’, ‘de
hitler’, enzovoort zijn bij de inwoners uit die streek zeker en vast gekend. Een goede eerste aanzet
voor dit onderzoek is reeds gegeven door Jan Van de Casteele uit Knesselare, in diens artikel
‘Schipperen tussen wit en zwart’ (Het Nieuwsblad, 30 november 1988).
De laatste mogelijk onderzoeksveld ligt in de lijn van de doctoraatscriptie van Jan Lensen (KUL).
Daarin onderzoekt hij op welke manier de Tweede Wereldoorlog in al haar aspecten aan bod komt in
romans. Eenzelfde soort onderzoek kan verricht worden naar de visualisering van de Tweede
Wereldoorlog in fictieseries. Zo kan een vergelijkende studie gemaakt worden en kan achterhaald
worden of mijn inzichten te extrapoleren zijn naar andere fictieseries.
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