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EEN IJZEREN GORDIJN DAALT NEER OVER EUROPA. 
De jaren ’40 en ’50 in vogelvlucht. De Koude Oorlog in de spiegel van tijdschriften. 
 
Al tijdens de april/mei dagen van ’45 werd duidelijk dat de strijd om Europa niet ten einde was door 
het verslaan van nazi – Duitsland. Een “nieuwe” ideologische vijand kondigde zich aan in de vorm 
van het communisme. Sommige verzetsorganisaties hadden hier tijdens de oorlog op geanticipeerd 
en hun maatregelen genomen voor het naderende uur van de bevrijding. In Nederland was de OD 
– Orde Dienst – speciaal bestemd om na de bevrijding het machtsvacuüm tussen het wegvallen 
van de bezettende macht en het herstel van de macht van de Nederlandse regering op te vullen. 
De OD was hiernaast een verzetsorganisatie. Het communisme werd als een potentieel gevaar 
beschouwd.  (Boze tongen beweren zelfs dat de zogenaamde “Velser Affaire” die - met 
tussenpozen - speelde van 1945 tot in de jaren ‘80 in dit licht moet worden gezien. )Voor de 
bevolking van wat “Het Vrije Westen” ging heten, was dit na de oorlog onbelangrijk. Men was vrij en 
of dit nu door Amerikanen of Russen was, maakte (toen nog) niemand iets uit. 
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In de loop van de tweede helft van de ‘40er jaren veranderde dit en werd de nieuwe dreiging steeds 
duidelijker voelbaar. Aan het einde van de vijandelijkheden waren er weliswaar wat incidenten 
geweest tussen Geallieerden en Sovjet eenheden. Bijvoorbeeld in de omstreden stad Triëst tussen 
Geallieerde troepen en Tito’s (communistische)partizanen en de strijd tussen Griekse 
communistische ELAS guerrilla’s en Britse para’s in 1944.  
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Dit veranderde al snel en de verse sovjetbondgenoot werd een openlijke vijand. Vanaf 1949 hing 
over de oplopende tegenstellingen een atoomdreiging. “Mutual annihiliation” werd een voorstelbare 
optie. Het begrip totale oorlog (door Duitsland’s propaganda minister Goebbels in 1944 
geïntroduceerd in een artikel in het blad Signaal -zie Jaarboek I -) ging een nieuwe fase in. Beide 
supermachten hielden elkaar scherp in de gaten. De grens tussen oostelijke en westelijke zones 
werd een ondoordringbaar IJzeren Gordijn. Reizen, voor de Duitsers en Oostenrijkers, aanvankelijk 
nog vrij en onbeperkt in Duitsland en Oostenrijk werd aan steeds meer (communistische) 
beperkingen gebonden. Na de bouw van de Muur in1961, was het ook onmogelijk geworden om via 
het laatste “muizengaatje Berlijn” aan het communisme te ontsnappen. 
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ARMY TALKS een Amerikaans legertijdschrift dat achtergronden verschafte van politieke en 
militaire ontwikkelingen, appelleerde in 1945 nog aan kameraadschappelijke gevoelens t.o.v. de 
sovjetlegers. Dit veranderde snel in openlijke vijandschap.  

 
Definitief breekt de Koude Oorlog uit door de scheiding tussen Oost en West als gevolg van de 
Berlijnse Blokkade in 1948. Op het grondgebied van het voormalige Deutsches Reich ontwikkelen 
zich twee nieuwe staten de Bundes Republik Deutschland (BRD) en de Deutsche Demokratische 
Republik(DDR).  
 
Typisch was het blad Deutsche Demokratische Republik Im Aufbau (zie afbeelding II) een 
tweemaandelijks “cultureel” tijdschrift dat in meerdere talen verscheen. Dit is nummer 3 uit 1956. 
DDR im Aufbau liet de bekende inhoudelijke formule zien zoals die uit de toenmalige 
communistische koker kwam. Fabuleuze productie resultaten én producten (die niemand wilde), 
culturele hoogstandjes en artikelen over de verdediging van “Der Heimat des Friedens” door 
dappere communistische soldaten en arbeiders; want immer bedreigd door het kwaadaardige 
kapitalisme.  
 
De Amerikanen en hun bondgenoten lieten zich natuurlijk niet onbetuigd. Zeker niet toen in 1950 de 
Koreaanse Oorlog ( 1950 – 1953) uitbrak. Door onhandig optreden van de Russische gezant bij 
een stemming van de Veiligheidsraad ( de Russen waren namelijk als protest kwaad weggelopen 
toen de Amerikanen een motie indienden om Zuid – Korea met troepen te hulp te schieten) konden 
de Russen hun veto niet uitspreken tegen een gedragen VN motie. De Amerikanen en hun 
bondgenoten streden daar onder VN vlag tegen het communisme. In 1958 verscheen in het 
Amerikaanse blad Collier’s een artikel onder de titel “Preview of the war we do not want” (zie: 
afbeelding III) met op de titelpagina een staaltje “wishful thinking” oost – Europa en Rusland onder 
VN (lees:  Amerika) bestuur.  
Dit natuurlijk als gevolg van een misrekening van het Kremlin om met een atoomaanval te trachten 
de Verenigde Staten en haar bondgenoten uit te schakelen. Waarop de VS Rusland een koekje 
van eigen deeg bereidt, en de USSR bezet. 
 
In het jaar waarin de Koreaanse oorlog eindigt, sterft in maart sovjetdictator Jozef Stalin. De 
Russische pers bestede hier natuurlijk veel aandacht aan. Communisten “aller landen” zijn in diepe 
rouw gedompeld. Stalin een moordenaar (*) op “multi national” schaal die, in absolute getallen,  
Hitler laat verbleken tot een welwillende amateur werd door miljoenen diep betreurd. Een fenomeen 
dat niet de laatste van dit soort in de geschiedenis zal zijn; vrees ik.  
 
Zie afbeelding IV de omslag pagina van het blad Soviet Union no: 3 march 1953. Het nummer van 
het overlijden van Stalin. Een blad dat in meerdere talen werd verspreid door sovjet ambassades, 
consulaten en zaakgelastigden. Het concept van dit blad was min of meer gelijk aan dat van de 
DDR im Aufau. Dit blad, een uitgave van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de 
Unie van Socialistische Sovjet Republieken,  richtte zich in beginsel op de (ongelooflijke) 
economische ontwikkeling én “de vredeswens der sovjetvolken”.  
 
Ik wil deze vogelvlucht afronden met een afbeelding (zie afbeelding V) van een nummer van TIME 
(no: 1 vol LXIX january 7 ,1957,atlantic edition.) De Hongaarse vrijheidstrijders van 1956 wordt tot  
“Man Of The Year”verheven. De VS liet met de zender FREE EUROPE sinds het begin van het 
Amerikaans Russisch conflict de volken van het door de USSR gecontroleerde Oostblok , in een 
niet aflatende stroom berichten,  weten hoe zij door het sovjet systeem werden onderdrukt. De CIA 
trachtte door middel van destabilisatie operaties de USSR van binnenuit uit te hollen. Toen in 
oktober ’56 de Hongaren daadwerkelijk in opstand kwamen, was de Amerikaanse president 
Eisenhower gelukkig voldoende “realpolitiker” om te beseffen dat ingrijpen niet alleen tegen de 
afspraken van Yalta (1944) en Potsdam(1945) ingingen, maar ook tot een strijd zonder winnaars 
zouden hebben geleid. De Suez - crisis zorgde voor voldoende (politieke) afleiding. 
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Lezers die geïnteresseerd zijn in mijn opmerking over de “Velser affaire”mag ik verwijzen naar de 
website van Ton Biesemaat ( tonbiesemaat.nl/content/cv.html ) een journalist die over dit 
onderwerp heeft gepubliceerd.  
Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit mijn collectie. 
 
(*) Volgens een KGB document ,gepubliceerd vlak na de ineenstorting van het regime in 1991, 
bedroeg het aantal Goelag en andere slachtoffers onder Stalin 42 ½  miljoen mensen. 
 
           Rudi Dolfin 




