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INLEIDING 

 

In de jaren dertig van de vorige eeuw bestond er onder een niet onaanzienlijk deel van de 

Arabische bevolking de hoop dat het Derde Rijk van Adolf Hitler voor enige verandering zou 

kunnen zorgen in de door Europa gekolonialiseerde Arabische wereld. Een aantal activisten 

besloot Duitsland actief te ondersteunen om op deze manier onder het juk van Europa uit te 

komen. Sommige nazileiders zagen van hun kant in het bijstaan van het Arabische 

nationalisme een manier om de Britten en de Fransen te verzwakken. Dit leidde tot een aantal 

gezamenlijke projecten, waaronder de oprichting van een Arabisch radiostation in Berlijn. 

Vanaf 1939 zond dit radiostation dagelijks programma‟s uit voor de Arabische wereld in de 

Arabische taal. Het Arabische Radio Berlijn was niet het enige Arabischtalige radiostation in 

Europa op dat moment, ook de Britse BBC en het Italiaanse Radio Bari hadden hun eigen 

Arabischtalige afdeling. Radio was in deze periode een machtig medium om propaganda te 

verspreiden en werd actief ingezet voor dat doel. Ook het Arabische Radio Berlijn was voor 

dat doel opgericht. Een van de meest prominente medewerkers van dit radiostation was de 

Irakese journalist en radiopresentator Yūnus Baḥrī (1903-1979). Voordat hij in Berlijn terecht 

kwam was hij al een befaamd journalist en wereldreiziger.
1
 Over zijn ervaringen in nazi-

Duitsland schreef Baḥrī tien jaar na de oorlog in zijn memoires onder de titel Hunā Berlin. 

Ḥayy al-ʿArab (Dit is Berlijn! Heil aan de Arabieren!).
2
  

Bovenstaande korte schets levert de interessante vraag op hoe twee ogenschijnlijke 

tegenpolen, de nazi‟s die met hun biologisch racisme de Arabieren als minderwaardig 

beschouwden aan de ene kant en de Arabische nationalisten aan de andere kant, elkaar vonden 

in hun strijd tegen hun gemeenschappelijke vijanden. Over de samenwerking tussen nazi-

Duitsland en prominente Arabische leiders is de afgelopen jaren al veel onderzoek gedaan en 

gepubliceerd. Ook dit onderzoek gaat deels over de vraag hoe deze samenwerking tot stand is 

gekomen en hoe deze feitelijk functioneerde. Nieuw is de inzet van Baḥrī‟s autobiografie en 

daarmee ook de focus op Baḥrī als journalist in Berlijn. Met zijn memoires als uitgangspunt is 

de centrale vraagstelling van deze scriptie welke rol Yūnus Baḥrī speelde in de verspreiding 

van (nazi)propaganda via het Arabische radiostation van Berlijn ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog. Was hij slechts een gewillig en passief doorgeefluik van nazipropaganda 

gericht tot de Arabische wereld of had hij een actieve rol in het samenstellen van propaganda 

                                                 
1 J.K. Brederode, „Over land naar Batavia‟, Algemeen Handelsblad (8 mei 1934), 9. 

2 Yūnus Baḥrī, Hunā Berlin. Ḥayy al-ʿArab, 5 dln (Beiroet 1955-z.j.).  
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voor het Arabische en islamitische publiek? In de centrale vraag is het woord „nazi‟ tussen 

aanhalingstekens gezet. Dit omdat het nog maar de vraag is of de propaganda die verspreid 

werd vanuit het Arabische Radio Berlijn daadwerkelijk nazipropaganda was of dat er eerder 

gesproken kan worden in meer algemene termen, zoals haatpropaganda. De intenties en de 

doeleinden van de Arabieren lagen immers op een ander vlak dan die van de nazi‟s. Hierin zat 

uiteraard een bepaalde spanning. Hoe werd dat in de praktijk opgelost? 

Door een antwoord te geven op de voorgaande vraagstelling kan er meer inzicht komen 

in de manier waarop haatpropaganda vanuit Duitsland voor de Arabische wereld tot stand 

kwam. Het kan dienen als een aanvulling op de reeds beschikbare literatuur over propaganda 

en de literatuur over de relaties tussen prominente Arabieren en nazi-Duitsland ten tijde van 

de Tweede Wereldoorlog. Bovendien schetst het een completer beeld door niet alleen de 

boodschap zelf te analyseren, maar ook de rol van één van de belangrijkste actoren in het 

propaganda-apparaat, de propagandist Yūnus Baḥrī, te onderzoeken. Op deze manier is het 

mogelijk om af te stappen van de standaardopvattingen over de samenwerking tussen 

Arabieren en nazi-Duitsland, waarbij enerzijds een hechte ideologische band wordt gecreëerd 

en anderzijds vooral een apologetische houding wordt aangenomen.
3
 Ook is het interessant 

om de belangrijke rol van de radio in de periode van het interbellum te onderzoeken. 

Het is de bedoeling van dit onderzoek om een completer en complexer beeld te schetsen 

van de samenwerking tussen nazi-Duitsland en Arabische activisten. Niet alleen vanuit de 

wetenschap is het antwoord op de voorgaande vraagstelling interessant, ook vanuit 

maatschappelijk opzicht is het van belang om deze kwestie nader te onderzoeken. De laatste 

jaren is een toename van antisemitisme onder moslimjongeren waargenomen, dat zich onder 

andere via moderne communicatiemiddelen zoals social media verspreidt.
4
 In Europa hebben 

moslimextremisten de laatste jaren meerdere aanslagen gepleegd op Joodse doelen, zoals de 

aanslag in Parijs op een Joodse supermarkt in januari 2015. Ook het Midden-Oosten heeft te 

kampen met intolerantie en haat tegenover etnische minderheden. Dit heeft zelfs geleid tot 

grootschalige massamoorden, zoals recentelijk gebeurde met de Yezidi‟s in Irak. Anderzijds 

                                                 
3 Zoals: Jeffrey Herf, Nazi propaganda for the Arab world (New Haven 2009); Stefan Wild (red.), „Special 

theme issue: “Islamofascism”?‟, Die Welt des Islams 52 (2012); Francis R. Nicosia, Nazi Germany and the Arab 

world (New York 2014); David Motadel, Islam and Nazi Germany’s war (Cambridge MA 2014); Barry Rubin 

en Wolfgang Schwanitz, Nazi’s, Islamists, and the making of the modern Middle East (New Haven 2014).  

4 „Antisemitisme-rapport toch openbaar‟, Trouw (16 juni 2015) 

<http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4078184/2015/06/16/Antisemitisme-rapport-toch-

openbaar.dhtml > [geraadpleegd op 25-2-2016]; Remco Ensel, Haatspraak (Amsterdam 2014) 14. 
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is het zo dat het onderzoek naar de samenwerking tussen Arabieren en nazi‟s veelal 

gepolitiseerd en geïdeologiseerd wordt en dat moslims hierdoor als de nieuwe nazi‟s worden 

neergezet. Er wordt getracht om dergelijke onwetenschappelijke en „islamofobe‟ opvattingen 

te ontzenuwen en tot een meer genuanceerde visie te komen. 

Deze scriptie vormt een poging de wortels van de voorgaande fenomenen bloot te leggen. 

Door vergelijkbare situaties uit het verleden te bestuderen kan worden aangetoond dat de 

hedendaagse gebeurtenissen niet zomaar uit het niets komen, maar voortkomen uit een 

langere traditie. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat deze traditie niet lineair of 

zelfs maar duidelijk aanwezig is, noch dat directe parallellen getrokken kunnen worden tussen 

heden en verleden. Dergelijke parallellen zijn enerzijds moeilijk te bewijzen en anderzijds ligt 

het buiten de doelstelling van deze scriptie. Aan de andere kant is er getracht om niet te 

vervallen in een apologetische of zelfs vergoelijkende houding ten opzichte van de 

propagandisten van haat in dienst van het naziregime. Hoewel er uiteraard allerlei redenen 

kunnen zijn waardoor iemand in benarde situaties belandt, is het niet de bedoeling om dat als 

verzachtende omstandigheid aan te voeren. Het onderzoeken van de motieven van de daders 

van haatmisdaden is belangrijk, niet om begrip te kweken of te zoeken naar excuses voor hun 

daden, maar om ze te bestrijden en te voorkomen in de toekomst. 

Voorafgaand aan het feitelijke bronnenonderzoek is het noodzakelijk om allereerst de 

achterliggende theoretische en historiografische kaders te verhelderen. In het eerste hoofdstuk 

wordt een poging gedaan om tot een eenduidige definitie te komen van het begrip 

propaganda. Verder wordt in dit eerste hoofdstuk ingegaan op het belang van de radio en 

wordt een kritische beschouwing gegeven van de termen nazipropaganda en haatpropaganda. 

Het tweede hoofdstuk behandelt de historiografie over de relatie tussen de Arabische wereld 

en nazi-Duitsland in het algemeen en het Arabische radiostation van Berlijn met diens Irakese 

omroeper Yūnus Baḥrī in het bijzonder. Het bronnenmateriaal is het onderwerp van hoofdstuk 

drie. Allereerst zal de hoofdbron onderzocht worden en gekeken worden naar de 

mogelijkheden en de beperkingen van deze bron. Verder zal een beschrijving worden gegeven 

van het aanvullende bronnenmateriaal. 

Na dit theoretische en methodologische gedeelte zal de propaganda van Radio Berlijn en 

de rol van de propagandist Yūnus Baḥrī worden onderzocht. De indeling is deels 

chronologisch. Het volgt hoofdzakelijk de levensloop van Baḥrī. Hoofdstuk vier begint met 

de ontwikkeling van Baḥrī van jongvolwassene tot wereldreiziger en journalist. Vervolgens is 

hoofdstuk vijf op een thematische wijze ingedeeld. Hierin wordt de rol van Baḥrī als 

radiopresentator van het Arabische radiostation in Berlijn nader geanalyseerd. Er is voor 
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gekozen om de nadruk te leggen op vier aspecten van propaganda en de rol van Baḥrī daarin 

te ontwaren. In vier paragrafen worden respectievelijk de organisatiestructuur, de ideologie, 

doel en inhoud van de propaganda, de gebruikte propagandatechnieken en de reacties van het 

doelpubliek onder de loep genomen. Deze indeling is afgeleid van de methode van de 

Amerikaanse communicatiewetenschappers Jowett en O‟Donnell om propaganda te 

analyseren. Zij ontwikkelden een tienstappenplan waarin de belangrijkste aspecten van 

propaganda zijn opgenomen.
5
 Het zesde hoofdstuk ten slotte geeft een beschrijving van de 

gevolgen van en terugblik op het naziverleden van Baḥrī nadat nazi-Duitsland was verslagen 

en het radiostation werd stopgezet. Ook zal worden ingegaan op de vraag in hoeverre de 

radiopropaganda vanuit Berlijn op de langere termijn gevolgen had voor de Arabische wereld. 

Afsluitend zal een conclusie worden gesteld waarin de belangrijkste resultaten van het 

onderzoek zullen worden opgesomd, aangevuld met inzichten en suggesties voor verder 

onderzoek.  

Voor het schrijven van Arabische namen en woorden is gebruik gemaakt van het 

transcriptiesysteem van het International Journal of Middle East Studies. Geografische namen 

en woorden die een Nederlands equivalent hebben zullen op die manier geschreven worden. 

De schrijfwijze van Arabische namen in citaten zal niet worden aangepast. Daardoor kan het 

voorkomen dat een bepaalde naam op verschillende manieren voorkomt in dit onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Garth S. Jowett en Victoria O‟Donnell, Propaganda and persuasion (Los Angeles 2012) 289-290. 
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1. THEORIE: PROPAGANDA 

 

1.1 Oorsprong en definities 

Er wordt tegenwoordig veelvuldig gebruik gemaakt van de term propaganda in de politiek en 

de media. In de meeste gevallen heeft de term een negatieve connotatie. Het wordt gezien als 

iets wat de ander, de vijand, de tegenstander doet, terwijl de eigen groep ervan wordt 

gevrijwaard. Het is daarmee een beladen term geworden, synoniem voor woorden als 

leugenachtigheid, misleiding, vervalsing en manipulatie. Vaak is het echter onduidelijk wat er 

exact wordt verstaan onder deze term. Wanneer kan er gezegd worden dat er sprake is van 

propaganda? Bij een studie naar propaganda is het van het grootste belang om allereerst te 

zoeken naar een neutrale en afgebakende definitie van de term. Het dient neutraal te zijn, 

zodat er geen sprake is van een bepaalde partijdigheid in de definitie. Het moet mogelijk zijn 

om propaganda overal te kunnen ontdekken, ook bij de eigen groep. De veronderstelling dat 

een bepaalde groep zelf niet aan propaganda doet kan op zichzelf ook al als propaganda 

worden beschouwd. Daarnaast moet de definitie correct worden afgebakend zodat het kan 

worden onderscheiden van andere vormen van communicatie zoals overtuigen en 

informeren.
6
 Om tot een heldere definitie te komen zal als eerste de oorsprong en 

geschiedenis van het concept propaganda aan bod komen. Vervolgens wordt het accent 

verlegd naar de manier waarop wetenschappers, die onderzoek deden naar propaganda in de 

twintigste eeuw, hebben getracht om tot een goede definitie te komen. Daarna wordt uitgelegd 

voor welke definitie is gekozen in deze scriptie, gevolgd door enkele kanttekeningen en een 

analyse van enkele vormen van propaganda en hoe deze van toepassing zijn op dit onderzoek. 

Het voeren van propaganda, in de meest ruime zin van het woord, is in feite al 

eeuwenoud. Het kan worden teruggevoerd tot de eerste beschavingen in het Midden-Oosten, 

de Oude Grieken, de Romeinen tot aan de Middeleeuwen. In die tijd werd het echter nog niet 

zo genoemd. De oorsprong van de term gaat terug naar de Rooms-Katholieke Kerk in de 

zeventiende eeuw. In 1622 werd door Paus Gregorius XV de Sacra Congregatio de 

Propaganda Fide (gewoonlijk vertaald als „de Heilige Congregatie voor de Voortplanting van 

het Geloof‟) opgericht. Deze congregatie had tot doel om het katholicisme naar de nieuwe 

wereld (Amerika) te importeren, maar ook om de macht van het Vaticaan te behouden in de 

                                                 
6 Ibidem, 6. 
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strijd tegen het protestantisme.
7
 De term werd ontleend aan het Latijn. Het werkwoord 

propagare heeft in die taal betekenissen als „zaaien‟ en „voortplanten‟.
8
 

Met de opkomst van de massamedia, zoals kranten en tijdschriften en later ook radio en 

televisie, kreeg het begrip propaganda rond het begin van de twintigste eeuw een nieuwe 

lading. Met behulp van massamedia werd het mogelijk om grote groepen mensen rechtstreeks 

te bereiken en te mobiliseren. De Eerste Wereldoorlog bracht een revolutie in de omvang en 

stijl van moderne massapropaganda.
9
 Het werd niet langer gebruikt voor religieuze 

doeleinden, zoals de Katholieke Kerk eeuwenlang had gedaan, maar het werd gebruikt om 

seculiere boodschappen te verspreiden die in het belang van de eigen natie lagen. De 

belangrijke rol die propaganda speelde in de Eerste Wereldoorlog leidde tot de eerste serieuze 

studies op dit gebied. Daarnaast werd de term onderdeel van de politieke taal. In de politiek 

werd het vooral gebruikt voor de (misleidende) informatie die werd verspreid door de 

vijand.
10

 

Een van de eersten die propaganda grondig analyseerde was de Amerikaanse politicoloog 

en communicatiewetenschapper Harold Lasswell. In 1927 promoveerde hij op de dissertatie 

Propaganda Technique in the World War. In de loop van zijn leven heeft Lasswell meerdere 

definities gegeven voor propaganda. Hij definieerde propaganda onder andere als „de techniek 

van het beïnvloeden van menselijke handeling door het manipuleren van representaties‟.
11

 De 

Franse socioloog Jacques Ellul beschouwde propaganda als een sociologisch fenomeen en 

niet als iets dat werd geproduceerd en per definitie bewust werd gedaan door mensen. 

Volgens hem konden alle vooringenomen berichten in de samenleving als propagandistisch 

worden beschouwd.
12

 Een andere socioloog, Leo Bogart, zag propaganda voornamelijk als 

een kunstvorm. Hij stelde dat het geen mechanistische of wetenschappelijke bezigheid is, 

maar een kunst waarvoor speciaal talent nodig is. De propagandist dient instinctief te werk te 

gaan om te weten te komen hoe hij zijn publiek kan overtuigen.
13

 Zo zijn er de afgelopen 

                                                 
7 Keith Somerville, Radio propaganda and the broadcast of hatred. Historical developments and definitions 

(New York 2012) 3. 

8 Oxford English Dictionary; Van Dale Etymologisch woordenboek. 

9 Somerville, Radio propaganda, 24-26. 

10 Ibidem, 26-27. 

11 Ibidem, 4. 

12 Jowett en O‟Donnell, Propaganda and persuasion, 4; Jacques Ellul, Propaganda. The formation of men’s 

attitudes (New York: 1973) xv. 

13 Ibidem, 5. 
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decennia steeds meer verschillende definities verschenen over het fenomeen propaganda. Om 

die reden verklaarde de Amerikaanse psycholoog en socioloog Leonard Doob dat „een scherp 

omlijnde definitie van propaganda niet mogelijk is, noch gewenst‟.
14

  

Er zijn dus veel verschillende definities gegeven die op de één of andere manier 

gebrekkig zijn gebleken. Toch zal er in dit onderzoek een definitie als uitgangspunt genomen 

moeten worden. Wellicht de meest omvattende definitie is die van de eerdergenoemde 

Amerikaanse communicatiewetenschappers Garth S. Jowett en Victoria O‟Donnell in hun 

omvangrijke studie Propaganda and Persuasion. Zij definiëren propaganda als „de 

doelbewuste, systematische poging om percepties te vormen, kennis te manipuleren en 

specifiek gedrag te sturen om een reactie te bereiken waarmee het beoogde doel van de 

propagandist wordt bevorderd‟.
15

 Met „doelbewust‟ wordt bedoeld dat propaganda niet 

onbewust wordt uitgevoerd. Het wordt opzettelijk en strategisch uitgedacht door een selectie 

te maken van datgene dat het meest effectief is om een bepaalde ideologie te promoten of een 

voordelige situatie te behouden.
16

 De definitie van Ellul valt hierdoor af omdat in zijn 

definitie ook onbewuste acties als propaganda kunnen worden gezien. Propaganda is 

„systematisch‟, omdat het georganiseerd wordt binnen een institutioneel kader. Er worden 

ministeries, departementen en bureaus opgezet speciaal voor dat doel. Propaganda is verder 

een „poging‟ om een bepaalde staat bij een bepaald publiek te creëren. De gewenste staat kan 

betrekking hebben op de perceptie, de cognitie en het gedrag en van het doelpubliek. De 

eerste, het „vormen van percepties‟, houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van taal, tekens en 

afbeeldingen om zo een bepaald beeld te vormen bij het doelpubliek. Het „manipuleren van 

kennis‟ als tweede gebeurt door beschikbare informatie zo neer te zetten dat de ontvanger 

gelooft dat het zo gebeurd is, door op zijn eigen verstand in te spelen. De derde mogelijke 

intentie is het „sturen van een specifiek gedrag‟.
17

 Hierbij gaat het er om dat de propagandist 

tot doel heeft om de ontvangers tot een bepaald gedrag aan te zetten. Deze genoemde 

doeleinden kunnen ook alle drie tegelijkertijd beoogd worden. Met deze pogingen wordt 

getracht een reactie te bereiken bij het publiek waarmee het beoogde doel van de propagandist 

verder wordt bevorderd. Dit laatste gedeelte is de sleutel tot de definitie van propaganda. 

Degene die voordeel heeft van de reactie van het publiek is de propagandist en niet 

                                                 
14 Leonard Doob, „Propaganda‟, in: Erik Barnouw e.a. (red.), International Encyclopedia of Communications 4 

(New York en Oxford 1989) 374-378, alhier 375. 

15 Jowett en O‟Donnell, Propaganda and persuasion, 7. 

16 Ibidem. 

17 Ibidem, 8-12. 
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noodzakelijkerwijs het publiek zelf. Wel kan het zo zijn dat de ontvangers denken dat de 

propagandist hun belangen behartigt, terwijl de propagandist andere (zelfzuchtige) motieven 

heeft.
18

 

Er is gekozen voor deze definitie van Jowett en O‟Donnell om een drietal redenen. Ten 

eerste is de definitie duidelijk te onderscheiden van andere vormen van communicatie, zoals 

overtuiging. Bij overtuiging is er sprake van interactiviteit tussen degene die probeert te 

overtuigen en degene die overtuigd moet worden. Hierbij wordt getracht om de belangen van 

beide partijen te behartigen, in tegenstelling tot propaganda.
19

 Ten tweede is het ook te 

onderscheiden van de partijdige benadering, waarbij propaganda enkel wordt waargenomen 

bij de tegenstander. Iedereen kan zich, los van zijn of haar politieke achtergrond, bezig 

houden met propaganda. De definitie geeft geen waardeoordeel, de boodschap en de intentie 

bepalen in hoeverre propaganda goed of fout is. Ten derde is deze definitie gevrijwaard 

enerzijds van de alomvattendheid van Ellul en anderzijds van de weerstand van Doob om het 

begrip te definiëren. 

Twee belangrijke punten dienen nog benadrukt te worden als er gesproken wordt over 

propaganda. Ten eerste dient er op gewezen te worden dat propaganda gebruik maakt van 

reeds bestaande beelden en niet compleet uit het niets wordt gecreëerd. Propaganda is 

nauwelijks in staat om diepgewortelde gevestigde overtuigingen en opinies te veranderen. De 

propagandist maakt juist gebruik van bestaande neigingen en vooroordelen. Er zal altijd 

rekening gehouden moeten worden met het doelpubliek. Zelfs als het tot doel heeft om het 

wereldbeeld totaal te veranderen, dan nog is het nodig om de bestaande woordenschat, 

terminologie en het geldende waardesysteem toe te passen.
20

 Het is dus niet zoals in de 

populaire media nogal eens wordt verbeeld dat mensen door propaganda als „makke schapen‟ 

worden geïndoctrineerd en alles klakkeloos accepteren. De ontvangers van propaganda zijn 

geen passieve subjecten die geëxploiteerd worden ten bate van de propagandist.
21

 Een tweede 

punt dat van belang is om te benadrukken is dat er geen consensus bestaat over de vraag in 

hoeverre propaganda effect heeft op overtuigingen, emoties en gedrag. Dat er een effect is 

wordt algemeen aangenomen. Er zijn echter geen studies bekend waarin het mogelijk was om 

                                                 
18 Ibidem, 13. 

19 Ibidem, 6. 

20 Somerville, Radio propaganda, 6-7; Jowett en O‟Donnell, Propaganda and persuasion, 279; Ellul, 

Propaganda, 35; Aristotle Kallis, Nazi propaganda and the Second World War (New York 2005) 4. 

21 Jonathan Auerbach en Russ Castronovo (red.), The Oxford Handbook of Propaganda studies (New York 

2013) 9. 
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dit exact te meten en een kwantitatief oordeel erover te vellen. Er kan wel gekeken worden 

naar de mogelijke gevolgen van propaganda.
22

 

 

1.2 Het belang van de radio 

Het is bijna niet meer voor te stellen in deze tijd van internet en mobiele telefoons, maar de 

radio was aan het begin van de twintigste eeuw één van de belangrijkste en meest 

vooruitstrevende communicatiemiddelen. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd in 

Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Duitsland volop geëxperimenteerd met radio, nadat 

wetenschappers als James Clerk Maxwell en Heinrich Hertz hadden gedemonstreerd dat het 

mogelijk was om radiogolven te verzenden. De eerste radio-uitzending werd uitgevoerd op 

kerstavond 1906 in Massachusetts (V.S.). Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog stond de 

ontwikkeling van de radio nog in haar kinderschoenen. Afgezien van een boodschap van de 

Amerikaanse president Woodrow Wilson en uitzendingen van de Duitsers in morsecodes 

werd er op politiek niveau weinig mee gedaan.
23

 Het eerste echt openlijke gebruik van radio 

om nieuws en propaganda te verspreiden vond plaats in 1917 in het revolutionaire Rusland 

van Lenin. In oktober van dat jaar werd de historische toespraak van Lenin uitgezonden om 

de nieuwe Sovjetrepubliek aan te kondigen.
24

  

Vanaf de jaren twintig werd de radio als communicatiemiddel steeds belangrijker in de 

moderne Westerse wereld. Overal werden radiostations opgericht die op regelmatige basis 

begonnen uit te zenden. De voordelen van de radio waren enorm. Het was nu mogelijk om 

direct geluid uit te zenden over lange afstanden zonder de noodzaak van fysieke 

aanwezigheid.
25

 Toen de nazi‟s in 1933 aan de macht kwamen in Duitsland zagen zij ook het 

grote belang in van radio als propagandamiddel. Joseph Goebbels, de minister van het nieuw 

opgezette Ministerie van Propaganda, verplichtte zelfs de installatie van radio‟s met 

luidsprekers in restaurants, fabrieken en op vele openbare plekken.
26

 Niet alleen in het Westen 

werd de macht van de radio als propagandamiddel erkend. Ook in de Arabische wereld had de 

geboorte van de radio een grote impact. Radio werd door sommige Arabische intellectuelen 

                                                 
22 Somerville, Radio propaganda, 7. 

23 Ibidem, 34; Jowett en O‟Donnell, Propaganda and persuasion, 129. 

24 Julian Hale, Radio Power. Propaganda and international broadcasting (Philadelphia 1975), 16. 

25 Jowett en O‟Donnell, Propaganda and persuasion, 128-129. 

26 Ibidem, 244; David Welch, Third Reich. Politics and propaganda (Londen en New York 2002) 38-39. 
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gezien als een machtig antikoloniaal wapen.
27

 De Marokkaanse islamgeleerde Taqī al-Dīn al-

Hilālī prees in het tijdschrift Al-Fatḥ van 23 maart 1939 een klein Syrisch radiostation voor 

hun strijd tegen het koloniale systeem. Wel klaagde hij dat dit het enige tegengeluid was op de 

Arabische radio.
28

 Niet lang daarna werd het Arabische radiostation in Berlijn opgericht en 

kreeg al-Hilali zelf de kans om te werken voor een omroep die de Arabische activisten vrijliet 

in het verspreiden van antikoloniale retoriek. 

 

1.3 Nazipropaganda of haatpropaganda? 

Het is de vraag of de uitzendingen van het Arabische radiostation in Berlijn als 

nazipropaganda kunnen worden gekenmerkt. Zo heeft Jeffrey Herf zijn boek de titel Nazi 

propaganda for the Arab world gegeven. Maar was het wel nazipropaganda wat werd 

uitgezonden naar de Arabische wereld? Het is interessant om over die vraag na te denken. 

Wanneer kan iets nazipropaganda genoemd worden? Hierover zijn geen eenduidige definities. 

In feite wordt alle propaganda afkomstig uit nazi-Duitsland nazipropaganda genoemd. Dus 

ook de Arabische propaganda vanuit Berlijn zou daar onder kunnen vallen. Toch is het 

wellicht zinvol om een andere term te introduceren die mogelijkerwijs beter aansluit op het 

onderwerp van deze scriptie. 

De Britse journalist en schrijver Keith Somerville heeft in zijn boek Radio propaganda 

and the broadcasting of hatred voorgesteld om de term „haatpropaganda‟ te gebruiken. 

Somerville onderzocht een drietal casussen (waaronder nazi-Duitsland) waarin de radio werd 

gebruikt om haat te zaaien tegen de „ander‟ en aan te zetten tot geweld. Volgens hem kan 

gesproken worden van haatpropaganda wanneer de intentie en de inhoud er uit bestaat om de 

„vijand‟ of de „ander‟ te vernietigen, te verdringen of te ontmenselijken.
29

 Over het „zaaien 

van haat‟ of „haatspraak‟, zoals historicus en antropoloog Remco Ensel het aanduidt,
30

 is al 

langer een uitgebreide discussie gaande. In veel landen zijn wetten aangenomen die het zaaien 

van haat verbieden, terwijl in de Verenigde Staten een absolute vrijheid van meningsuiting 

wettelijk is vastgesteld. Maar kan die vrijheid van meningsuiting wel absoluut zijn? Wanneer 

houdt de vrijheid van meningsuiting dan op en waar begint haatspraak? In hoeverre is het 

                                                 
27 Umar Ryad, „A Salafi student, orientalist scholarship, and Radio Berlin in Nazi Germany: Taqi al-Din al-Hilali 

and His Experiences in the West‟ in: Umar Ryad en Götz Nordbruch (red.), Transnational Islam in interwar 

Europe. Muslim activists and thinkers (New York 2014) 107-156, alhier 129-131. 

28 Taqī al-Dīn al-Hilālī, „Al-Radio al-ʿArabī al-Ḥurr‟, in: Al-Fatḥ 13.646, 2 Ṣafar 1358 (23 maart 1939) 10-11. 

29 Somerville, Radio propaganda, 239. 

30 Remco Ensel, Haatspraak (Amsterdam 2014). 
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uitspreken van haat een daad waar iemand verantwoordelijk voor kan worden gehouden? In 

haar boek Excitable speech stelt de Amerikaanse filosofe Judith Butler dat taal performatief 

is.
31

 Met taal wordt dus een daad bedoeld. Dat is interessant in dit geval omdat het argument 

vaak is dat iemand slechts zijn mening verkondigt, dat het slechts woorden zijn en geen 

daden, dat men niet direct oproept tot geweld, terwijl de goede verstaander weet wat er 

bedoeld wordt. Zo werd Julius Streicher (1885-1946), de hoofdredacteur van het 

antisemitische weekblad Der Stürmer, ter dood veroordeeld tijdens het Proces van 

Neurenberg wegens „misdaden tegen de mensheid‟. Ook de Duitse radiopresentator Hans 

Fritzsche (1900-1953) werd tijdens dit proces aangeklaagd, maar hij werd echter 

vrijgesproken.
32

 In Nederland was het Max Blokzijl (1884-1946) die op basis van zijn radio-

uitzendingen ter dood werd veroordeeld. Recentelijk nog werd de radio ingezet om haat te 

verspreiden in het Rwanda van de jaren negentig om op die manier de genocide te 

faciliteren.
33

 Haatpropaganda is dus kort samengevat het zaaien van haat tegen sociale 

groepen op een systematische georganiseerde manier, met de intentie om de ander te 

vernietigen. Er moet overigens worden opgemerkt dat Somerville in zijn studie inzoomt op de 

propaganda van regeringen, bewegingen en partijen die zich richten tot hun beoogde „eigen 

groep‟. Duitse radio-uitzendingen gericht tot een buitenlands publiek heeft hij niet 

meegenomen in zijn onderzoek.
34

 In deze scriptie wordt er van uit gegaan dat de Arabische 

uitzendingen vanuit Radio Berlijn ook gericht zijn tot de eigen (Arabische) groep. 

De stelling van Somerville sluit goed aan bij het onderwerp van deze scriptie, temeer 

omdat hij zich specifiek heeft gewend tot het medium van de radio waarin een discours van 

haat wordt gevormd. Aangezien de term nazipropaganda mogelijkerwijs problematisch is en 

er is gekozen voor een neutrale definitie van propaganda is het toch belangrijk om een term te 

gebruiken die de inhoud en intentie van deze radiopropaganda helder benoemd. Hiervoor zou 

de term haatpropaganda geschikt kunnen zijn. Dat betekent echter niet dat het geen 

nazipropaganda was.  

De Britse historicus David Welch noemde als vier belangrijkste thema‟s van 

nazipropaganda: nationale eenheid, raciale zuiverheid, haat tegen joden en communisten en 

                                                 
31 Judith Butler, Excitable speech (New York en Londen 1997). 

32 Somerville, Radio propaganda, 242. 

33 „Hate radio‟, Rwandan Stories <http://www.rwandanstories.org/genocide/hate_radio.html> [geraadpleegd op 

14-3-2016]. 

34 Somerville, Radio propaganda, 2.  
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charismatisch leiderschap.
35

 Zeker is dat de Arabische radiopropaganda viel onder het 

nazibewind en dat sommige van de bovenstaande thema‟s ook daar werden gebruikt. Er zou 

dus gesproken kunnen worden van Arabischtalige haatpropaganda via het machtige medium 

van de radio in samenwerking met nazi-Duitsland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Welch, Third Reich, 60. 
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2. HISTORIOGRAFIE: ARABIEREN EN NAZI’S 

 

In dit hoofdstuk zal een historiografisch overzicht gegeven worden van het debat over de 

relatie tussen de Arabische wereld en nazi-Duitsland, gevolgd door een beschrijving van de 

stand van de academische en Arabische literatuur inzake Radio Berlijn en Yūnus Baḥrī. 

 

2.1 De Arabische wereld en nazi-Duitsland 

De belangstelling voor de relatie tussen nazi-Duitsland en de Arabische wereld is het 

afgelopen decennium enorm toegenomen. De aanslagen op de Twin Towers van 11 september 

2001, de „War on Terror‟ die daaruit voortvloeide tot aan de recente ontwikkelingen in het 

Midden-Oosten met terreurgroep „Islamitische Staat‟ (IS), hebben geleid tot een verhoogde 

aandacht voor alles wat te maken heeft met de islam en de Arabische wereld. Daarbij is niet 

onopgemerkt gebleven dat in de periode van de Tweede Wereldoorlog een aantal Arabieren 

sympathiseerde of zelfs collaboreerde met nazi-Duitsland en het nazisme. Er verschenen 

verschillende boeken over deze dubieuze relatie, waarvan een viertal hier kort besproken 

zullen worden.
36

 

In 2009 publiceerde de Amerikaanse historicus Jeffrey Herf het boek Nazi propaganda 

for the Arab world. Hierin liet Herf zien dat er vanuit nazi-Duitsland grote inspanningen 

werden geleverd om nazistische en antisemitische propaganda te verspreiden in de Arabische 

taal voor de Arabische wereld, door middel van radio-uitzendingen, pamfletten en boekjes. 

Voor deze propaganda werd gebruik gemaakt van de expertise van Arabische sympathisanten 

van het naziregime, die vaak ook, als vluchteling of student, in Duitsland verbleven. In 2014 

verschenen er op zijn minst drie publicaties die ongeveer hetzelfde onderwerp behandelden. 

David Motadel, een Brits historicus, beschreef in zijn boek Islam and Nazi Germany’s War 

(2014) welke rol de islam speelde in de oorlogsstrategie van nazi-Duitsland. Francis Nicosia 

deed iets soortgelijks in zijn boek Nazi Germany and the Arab world (2014), alleen 

verwisselde hij de term „islam‟ met „de Arabische wereld.‟ Beide boeken overlapten elkaar, 

aangezien Arabieren en moslims vaak als synoniemen door elkaar gebruikt worden. Motadel 

richtte zich op de islam en de moslims, wat zowel het Midden-Oosten als vele andere niet-

Arabische regio‟s omvatte. Nicosia richtte zich specifiek op de Arabische wereld, waarin het 

                                                 
36 Naast de boeken die hier besproken worden verschenen onder andere ook: Klaus-Michael Mallmann en Martin 

Cüppers, Halbmond und Hakenkreuz. Das Dritte Reich, die Araber und Palästina (Darmstadt 2006); Matthias 

Küntzel, Jihad and Jew-Hatred: Islamism, Nazism and the Roots of 9/11 (New York 2007). 
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merendeel van de bevolking weliswaar moslim is, maar er ook significante groepen niet-

moslims aanwezig zijn. Beide studies zijn van belang voor dit onderzoek, omdat Yūnus Baḥrī 

zichzelf (en ook anderen hem) als Arabier én moslim beschouwde(n). De Israëlisch-

Amerikaanse academicus Barry Rubin en de Duits-Amerikaanse historicus van het Midden-

Oosten Wolfgang Schwanitz publiceerden ten slotte hun boek Nazi’s, Islamists, and the 

making of the modern Middle East (2014). Hierin lieten zij de nauwe samenwerking zien 

tussen de nazi‟s en de radicale islamisten. De belangrijkste figuur in dit boek was de 

Palestijnse „grootmoefti van Jeruzalem‟ al-Ḥājj Muḥammad Amīn al-Ḥusaynī (1893-1974). 

Volgens Rubin en Schwanitz was al-Ḥusaynī een belangrijke sleutelfiguur in de aanzet tot de 

Holocaust. 

In de voorgaande studies werd voornamelijk ingezoomd op de sympathisanten en 

collaborateurs vanuit de Arabische wereld. In sommige gevallen werd deze relatie erg 

overtrokken gebracht en werden er beangstigende analogieën getrokken tussen het nazisme en 

de islam of zelfs een continuïteit geschetst tussen de gebeurtenissen in de Tweede 

Wereldoorlog en de hedendaagse islamistische terreurbewegingen. Hierop is dan ook een 

tegenreactie ontstaan door enkele wetenschappers die dit beeld trachtten te relativeren.
37

 Zij 

wezen allereerst op de vraag wat nu eigenlijk de impact was van de Arabische 

nazipropaganda en in hoeverre de Arabische collaborateurs serieus werden genomen in de 

Arabische wereld. Ook wezen zij op de vele andere tegengeluiden in de Arabische wereld 

waarin het fascisme, nazisme, biologisch racisme en antisemitisme ondubbelzinnig werden 

verworpen. In een speciale editie van Die Welt des Islams werd aandacht geschonken aan het 

„islamofascisme‟, een recentelijk opgedoken neologisme. Deze term werd veelal gebruikt als 

stigmatisering om de vermeende parallellen tussen de islam en het fascisme te beschrijven. In 

deze editie werd het fenomeen kritisch onder de loep genomen. De Duitse historicus Joachim 

Scholtyseck betoogde in zijn bijdrage dat de ideologische banden tussen de Arabieren en nazi-

Duitsland, anders dan in sommige studies werd beweerd, marginaal waren en dat nauwe 

samenwerking zeldzaam was. Arabische sympathie voor het nationaalsocialisme was slechts 

                                                 
37 Zie onder andere: Götz Nordbruch, „The Arab world and national-socialism. Some reflections on an 

ambiguous relationship‟, Orient-Institut Studies 1 (2012) 1-20; Israel Gershoni en Ulrike Freitag, „The Politics of 

Memory. The Necessity for Historical Investigation into Arab Responses to Fascism and Nazism‟, Geschichte 

und Gesellschaft 37 (2011) 311-331. 
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een „etiket voor anti-Britse sentimenten.‟
38

 Ook zouden vele Arabieren het antisemitisme van 

Hitler geïnterpreteerd hebben als erkenning voor hun strijd tegen een Joodse staat in het 

Midden-Oosten.
39

 Dit heeft geleid tot een langlopend debat. Aan de ene kant werden politieke 

en ideologische parallellen tussen het Arabische nationalisme en de nazi‟s geschetst, met als 

grootste dieptepunt de stelling dat de islam zelf een van de oorzaken was geweest voor de 

Holocaust. Aan de andere kant stonden academici die van mening waren dat de rol van de 

nazicollaboratie van de Arabieren niet overdreven moest worden. Zij werden daarop weer 

beschuldigd van een „apologetische‟ houding.
40

  

Afgezien van de studies waarin op een suggestieve en speculatieve wijze geschreven werd 

vanuit een politiek-ideologische achtergrond, werd ook het academische werk van Jeffrey 

Herf bekritiseerd. Herf werd door Scholtyseck gezien als één van degenen die zich bij de 

eerste partij hadden gevoegd. Hij bekritiseerde de uitspraak van Herf dat er „een 

samenvloeiing van passie en interesse‟ zou bestaan tussen de nazi‟s en hun Arabische 

collaborateurs.
41

 Er werd volgens Scholtyseck het beeld gecreëerd dat het nationaalsocialisme 

een exportproduct was dat de Arabieren maar al te graag accepteerden. Maar, zo concludeerde 

Scholtyseck, „men kan de Arabische wereld niet reduceren tot gewillige volgelingen van 

Hitler en zijn wereldbeelden‟. De situatie was veel complexer.
42

 De Duitse arabist Alexander 

Flores voegde drie punten van kritiek toe aan het voorgaande. Hij erkende dat Herf als 

historicus van nazi-Duitsland een uitstekende reputatie had, maar tegelijkertijd vrijwel 

onwetend was over de context van de Arabische wereld.
43

 Bovendien maakte Herf in zijn 

studie slechts gebruik van bronnen uit de Duitse en Amerikaanse archieven en negeerde hij 

regionaal Arabisch bronnenmateriaal.
44

 Ook was Flores het niet eens met de conclusie van 

Herf dat de propaganda met genoegen werd ontvangen in de Arabische wereld en dat het een 

voedingsbodem werd voor het antisemitisme van de moderne politieke islam. Flores verwierp 

de stelling van Herf dat de grootmoefti van Jeruzalem na de oorlog zijn status in het Midden-

                                                 
38 Peter Wien, Iraqi Arab Nationalism. Authoritarian, Totalitarian and Pro-Fascist Inclinations, 1932-1941 

(Londen 2006) 37; Joachim Scholtyseck, „Fascism, National Socialism, Arab “Fascism”. Terminologies, 

definitions and distinctions‟, Die Welt des Islams 52 (2012) 242-289, alhier 272. 

39 Ibidem, 272. 

40 Ibidem, 276. 

41 Jeffrey Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 261. 

42 Scholtyseck, „Fascism‟, 276. 

43 Alexander Flores, „The Arabs as Nazis? Some reflections on “Islamofascism” and Arab Anti-Semitism‟, Die 

Welt des Islams 52 (2012) 450-470, alhier 452. 

44 Ibidem, 454. 
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Oosten herkreeg en dat islamisten als Sayyid Quṭb (1906-1966) het antisemitisme op hadden 

gepikt via de Arabische nazipropaganda.
45

 Dit deed Flores af als pure speculatie.
46

 Ten slotte 

bekritiseerde de Duitse historicus René Wildangel Herf‟s beschrijving van de samenwerking 

tussen Arabische individuen en nazi-Duitsland als een „meeting of hearts and minds‟.
47

 

Volgens Wildangel werd de propaganda vooral gehaald uit de koker van de nazi-ideologie.
48

 

De Amerikaanse historicus Peter Wien omschreef de toestand van Arabische individuen in 

nazi-Duitsland als de „culpability of exile‟ (de schuld van ballingschap). Hiermee doelde hij 

op de mate waarin een individu de „afschuwelijke ideologische plannen van een gastland als 

nazi-Duitsland‟ accepteerde. Er diende volgens Wien rekening gehouden worden met een 

drietal zaken. Ten eerste was het de vraag of de banneling met opzet naar dit gastland was 

gevlucht. Een andere vraag was in hoeverre het meewerken aan de propagandamachine 

vrijwillig gebeurde. In hoeverre werd de nazi-ideologie door de banneling geaccepteerd? De 

laatste kwestie betrof de mate van collaboratie in de misdaden van het naziregime. Volgens 

Wien waren er, op de grootmoefti van Jeruzalem na, geen Arabische bannelingen die 

betrokken waren geweest bij deze misdaden. Het Arabisch nationalisme was hun belangrijkste 

zaak. De naziretoriek werd daarbij slechts als functioneel gezien en er was zelfs sprake van 

ongemak en verwarring.
49

     

Er zijn dus twee stromingen te herkennen in het debat over de relatie tussen de Arabische 

wereld en nazi-Duitsland. Aan de ene kant staat een groep die stelt dat er een inherente en 

structurele affiniteit bestond tussen het Arabisch nationalisme en panislamisme enerzijds en 

nazi-ideologie, waaronder het antisemitisme, anderzijds. Aan de andere kant staan degenen 

die de relatie tussen Arabische individuen en het naziregime in de context trachten te plaatsen 

van de politieke trends in de Arabische wereld van de eerste helft van de twintigste eeuw. Het 

wordt dan bijvoorbeeld geplaatst in de context van het antikolonialisme. Veelal wordt hierbij 

gebruik gemaakt van lokale bronnen.
50

 In dit onderzoek is er voor gekozen om de werken en 

                                                 
45 Herf, Nazi Propaganda for the Arab world, 259. 

46 Flores, „The Arabs as Nazis?‟, 456. 

47 Herf, Nazi propaganda for the Arab world, 4. 

48 René Wildangel, „The invention of “Islamofascism”. Nazi Propaganda to the Arab World and perceptions 

from Palestine‟, Die Welt des Islams 52 (2012) 526-543, alhier 529. 

49 Peter Wien, „The culpability of exile. Arabs in Nazi Germany‟, Geschichte und Gesellschaft 37 (2011) 332-

358, alhier 357-358. 

50 Umar Ryad, „A Salafi student‟, 107. 



Lucien Kerkhoff | Masterscriptie Actuele Geschiedenis | 15 maart 2016 

 

 

25 
 

conclusies van beide stromingen in overweging te nemen en zoveel mogelijk af te zien van 

een „subjectieve‟ analyse gebaseerd op een vooringenomen politiek-ideologische overtuiging. 

 

2.2 Radio Berlijn 

In de discussie over de samenwerking tussen de Arabieren en nazi-Duitsland heeft het 

Arabische radiostation van Berlijn recentelijk een prominente plaats ingenomen. Jeffrey Herf 

en David Motadel hebben in hun studies al een uitgebreide analyse verricht van dit 

radiostation. Herf heeft zich voornamelijk geconcentreerd op de inhoud van de uitzendingen 

en de impact daarvan op de Arabische wereld. Ook heeft hij de organisatiestructuur in kaart 

gebracht. David Motadel doet in zijn boek iets soortgelijks. Motadel is uitgebreider dan Herf 

in het beschrijven van de personen die werkzaam waren bij het radiostation. Bij Herf blijft dit 

aspect wat oppervlakkig. Vanuit een ander perspectief wordt Radio Berlijn besproken door de 

Egyptische islamoloog Umar Ryad en de Canadese arabist Henri Lauzière. Beiden zijn 

primair geïnteresseerd in het leven en het werk van de Marokkaanse islamgeleerde 

Muḥammad Taqī al-Dīn al-Hilālī. Deze islamgeleerde werkte enkele jaren voor Radio Berlijn. 

De periode dat hij daar werkzaam was is in beide studies onderzocht.
51

 

De discussies over Radio Berlijn hebben voornamelijk betrekking op de inhoud van de 

uitzendingen, de impact in de Arabische wereld en de effecten op langere termijn. Bestond de 

inhoud uit pure nazi-ideologie, met antisemitisme als belangrijkste component, of was het een 

mengsel van verschillende ideologieën? Hoe was de receptie van het radiostation bij het 

doelpubliek in de Arabische landen? En wat waren de effecten van deze propaganda op de 

langere termijn? Over al deze vragen bestaat geen consensus. Sommige van deze debatten zijn 

heftiger dan andere. Vooral vragen over wat er gebeurd zou zijn met de Joodse 

gemeenschappen in de Arabische wereld wanneer de nazi‟s daar voet aan de grond hadden 

gekregen zorgen voor heftige reacties. In de debatten is, afgezien van het bekende verhaal van 

de grootmoefti van Jeruzalem en het werk van de Marokkaanse al-Hilālī waar eerder naar 

verwezen werd, minder ruimte voor andere en meer individuele verhalen. In dit onderzoek is 

een poging gedaan om een institutionele benadering van het radiostation te combineren met 

een individualistische benadering van diens hoofdomroeper Yūnus Baḥrī, om zo een beter 

inzicht te verkrijgen in de totstandkoming van haatpropaganda. 

 

                                                 
51 Henri Lauzière, The evolution of the Salafiyya in the twentieth century through the life and thought of Taqi al-

Din al-Hilali (Washington 2008); Umar Ryad, „A Salafi student‟. 
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2.3 Yūnus Baḥrī 

Over Yūnus Baḥrī is in de Westerse academische literatuur nog nauwelijks iets geschreven. 

Eén van de eersten die Baḥrī vermeldt is de Duitse oriëntalist Stefan Wild. In een artikel 

getiteld „National Socialism in the Arab near East between 1933 and 1939‟ wordt Baḥrī 

zijdelings genoemd als één van de Arabische sprekers bij Radio Berlijn.
52

 Meer recentelijke 

studies bespreken hem eveneens zijdelings. In het boek van Rubin en Schwanitz wordt Baḥrī 

slechts als voorbeeld gegeven van Arabische collaborateurs die onafhankelijk van de 

eerdergenoemde Amīn al-Ḥusaynī optraden. Hij wordt door hen „de populairste Arabische 

omroeper‟ genoemd en zijn activiteiten in Berlijn worden in het kort beschreven.
53

 Jeffrey 

Herf noemt Baḥrī vijf keer in zijn boek, meestal in combinatie met andere Arabische 

collaborateurs. Het meest uitgebreid is David Motadel. In een paragraaf met als titel „Islam en 

radiopropaganda in Noord-Afrika en het Midden-Oosten‟ wordt besproken hoe Baḥrī omging 

met zijn taak als omroeper in het Arabische Radiostation van Berlijn. Hierbij maakt Motadel 

gebruik van documenten van de Britse inlichtingendienst en documenten van Duitse 

naziambtenaren waarin Baḥrī wordt vermeld.
54

   

In de Arabische literatuur is het verhaal van Yūnus Baḥrī langdurig afwezig geweest. In 

het voorwoord van een uitgave van zijn memoires over de Iraakse staatsgreep van 1958 wordt 

hij geïntroduceerd als „een Irakese mediapersoonlijkheid die in de vergetelheid is geraakt.‟
55

 

De laatste jaren is er echter een opleving in de Arabische media wat betreft aandacht voor 

deze Irakese journalist. Er zijn regelmatig artikelen verschenen met daarin veelal dezelfde 

strekking. In al deze artikelen wordt namelijk een chronologisch verhaal verteld over een 

bijzondere man met een buitengewoon levensverhaal. De verhalen over zijn leven zijn vaak 

blindelings overgeschreven zonder enige bronvermelding. Zo zou hij bijvoorbeeld over het 

Kanaal hebben gezwommen zonder enige voorbereiding, wat hem zijn bijnaam Baḥrī 

(Arabisch voor „zeeman‟) zou hebben opgeleverd. Verder zou hij getrouwd zijn geweest met 

                                                 
52 Stefan Wild, „National Socialism in the Arab near East between 1933 and 1939‟, Die Welt des Islams 25 

(1985) 126-173, alhier 145. 

53 Barry Rubin en Wolfgang Schwanitz, Nazi’s, Islamists, and the making of the modern Middle East (New 

Haven 2014) 178. 

54 David Motadel, Islam and Nazi Germany’s War, 93-94. 

55 Khālid ʿAbd al-Munʿim al-ʿĀnī, „Al-Muqaddima‟, in: Yūnus Baḥrī, Mudhakkirāt al-Raḥḥāla Yūnus Baḥrī, 

red. Khālid ʿAbd al-Munʿim al-ʿĀnī (Beiroet 2005) 5-13, alhier 5. 
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tientallen vrouwen en bevriend zijn geweest met de grote wereldleiders.
56

 Deze artikelen 

getuigen vooral van een grote bewondering voor Yūnus Baḥrī. In veel titels wordt wel het 

Arabische woord usṭūra (Arabisch voor „fabel‟) gebruikt. Soms wordt hij vergeleken met 

Sinbad de Zeeman uit de vertellingen van Duizend-en-een-nacht.
57

 Deze vergelijking is wel 

treffend, aangezien Sinbad volgens het verhaal ook uit Bagdad afkomstig was. Daarnaast is 

eerder al vermeld dat zijn bijnaam Baḥrī in het Nederlands vertaald kan worden als „zeeman‟. 

Yūnus Baḥrī was echter verre van een sprookjesfiguur. De Arabischtalige artikelen zijn dus 

over het algemeen weinig analytisch, noch wordt er kritisch gekeken naar de bronnen en het 

waarheidsgehalte van de verhalen. Vandaar dat deze artikelen grotendeels onbruikbaar zijn 

voor dit onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Zie bijvoorbeeld: Qāsim al-Khaṭṭāṭ, „Yūnus Baḥrī..dhālika al-Mawṣulī al-Usṭūrī al-Mughāmir!!‟ 

<http://www.mesopot.com/old/adad7/6.htm> [geraadpleegd op 25-2-2016]; ʿAbdullāh Ibrāhīm al-ʿAskar, 

„Yūnus Baḥrī wa-tārīkhunā al-ḥadīth‟ <http://www.alriyadh.com/32107> [geraadpleegd op 25-2-2016]; Nabīl 

ʿAbd al-Amīr al-Rabīʿī, „Yūnus Baḥrī..usṭūra al-iʿlām al-ʿIrāqī‟ 

<http://almothaqaf.com/index.php/memoir/901301.html> [geraadpleegd op 25-2-2016]; Sayyār al-Jamīl, „Yūnus 

Baḥrī, usṭūra al-arḍ‟ <http://www.baytalmosul.com/15751583-1587161015751585-1603160816031576-

157516041580160516101604/7> [geraadpleegd op 25-2-2016]. 

57 „Yūnus Baḥrī al-Jabbūrī: Sindibād ʿalā janāḥay al-mughāmara wa-l-khayyāl‟, Al-ʿArab, 11-1-2015. 
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3. DE BRONNEN 

 

Dit hoofdstuk behandelt de verschillende soorten primaire bronnen die zijn gebruikt voor deze 

scriptie. Allereerst zijn de beschikbare schrijfwerken en memoires van Yūnus Baḥrī 

geraadpleegd. Hierbij is nagegaan wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn van deze 

bronnen in het kader van dit onderzoek. Als aanvulling op en ondersteuning van de 

uitgegeven schrijfwerken van Baḥrī is verder gezocht naar archiefmateriaal, correspondentie 

en krantenartikelen. In dit hoofdstuk zullen als eerste de memoires van Baḥrī nader onder de 

loep worden genomen. Als tweede is er aandacht voor het archiefmateriaal en de persoonlijke 

correspondentie. Als laatste zullen de geraadpleegde krantenartikelen besproken worden. 

 

3.1 Memoires van Baḥrī 

Eén van de meest belangrijke bronnen voor dit onderzoek zijn de memoires van Yūnus Baḥrī 

die hij na de oorlog schreef over zijn periode in Berlijn. Deze waren echter niet beschikbaar in 

Nederland. De Duitse onderzoeker Nils Riecken, die zich eveneens bezig houdt met het leven 

van Yūnus Baḥrī, heeft daarom een digitale versie van het werk beschikbaar gesteld speciaal 

voor dit onderzoek.
58

 Daarvan is in deze scriptie uitgebreid gebruik gemaakt. 

Zijn ervaringen in Berlijn deelde Baḥrī in dit vijfdelige werk genaamd Hunā Berlin. Ḥayy 

al-ʿArab (Dit is Berlijn! Heil aan de Arabieren!). De titel van het werk is ontleend aan de 

openingszin die Baḥrī aan het begin van elke uitzending uitsprak.
59

 Elk deel heeft een omvang 

van ongeveer honderdvijftig bladzijden. Alle delen, met uitzondering van deel één, zijn 

voorzien van een ondertitel. De ondertitels luiden achtereenvolgens als volgt: „De nazileiders 

zoals ik ze heb leren kennen‟, „Hitler en het communisme‟, „Hitler en de Arabische leiders in 

Berlijn‟ en „Hitler en wij‟. Aan het eind van deel vijf wordt een zesde deel beloofd. Dit is er 

nooit van gekomen. Alle delen zijn gedrukt en uitgegeven in Libanon, waar Baḥrī in die 

periode ook woonachtig was. Het eerste deel is gedrukt en uitgegeven in 1955 zoals op het 

boek staat aangegeven. De tekst van deel één van Hunā Berlin moet ook geschreven zijn in 

datzelfde jaar. In de tekst verwijst Baḥrī bijvoorbeeld naar het ambt van Werner Otto von 

                                                 
58 Zie: Nils Riecken, „The Journalist, Writer, and Traveler Yūnus Ṣāliḥ Baḥrī al-Ğabūrī (1903-1979) between 

Anti-Imperialism, Arabism, and National Socialism‟, Freie Universität Berlin <http://www.geschkult.fu-

berlin.de/e/fmi/forschung/kultglobe1900/projects/The_Journalist__Writer__and_Traveler_Y__nus______li____

Ba___r___al-__ab__r__.html> [geraadpleegd op 14-3-2016]. 

59 Baḥrī, Hunā Berlin, I: 5. 
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Hentig als adviseur van het Saoedische koningshuis, een ambt dat Von Hentig vanaf 1955 

bekleedde.
60

 Op de andere vier delen staat geen jaartal van uitgave aangegeven maar deze zijn 

later dan 1955 uitgegeven. In deel twee schrijft Baḥrī dat het elf jaar geleden is dat Goebbels 

zelfmoord pleegde (Goebbels pleegde zelfmoord in 1945).
61

 Het is goed mogelijk dat het 

laatste deel (vijf) uitgegeven is in 1958, het jaar dat Baḥrī terugkeerde naar Irak. Wellicht dat 

hierdoor uiteindelijk is afgezien van deel zes. 

Alle vijf delen zijn geheel in het Arabisch geschreven. Mogelijk is de tekst nog 

geredigeerd door de uitgever Muḥammad Anīs al-Ṭabbāʿ. De stijl is over het algemeen 

Modern Standaard Arabisch. Zo nu en dan wordt een Arabisch dialect gebruikt of worden 

Europese woorden geschreven in het Arabische schrift. Het valt op dat Baḥrī overmatig 

gebruik maakt van Europese woorden, een verschijnsel dat in de Arabische wereld veelal 

werd beschouwd als verloedering en verwestersing van de taal. Een voorbeeld hiervan is het 

woord al-intalījans sarfīs (van het Engelse woord „intelligence service‟; inlichtingendienst), 

een woord dat met jihāz al-mukhābarāt een uitstekend Arabisch equivalent kent. 

Het centrale onderwerp van de memoires is zijn periode als radiopresentator voor het 

Arabische radiostation van Berlijn tussen 1939 en 1945. Uiteenlopende onderwerpen worden 

behandeld die in meer of mindere mate met deze periode te maken hebben. Er is geen 

duidelijke structuur te herkennen. Het boek heeft geen herkenbare thematische noch 

chronologische opzet. Het is veelal experimenteel opgesteld. Dat bevestigt Baḥrī zelf ook. In 

deel vijf geeft hij aan dat de voorgaande vier boeken uit deze serie een proces waren om 

poolshoogte te nemen bij de Arabische lezer om op die manier zijn voorkeur te ontdekken.
62

 

Er is wel gebruik gemaakt van tussenkopjes die niet altijd even begrijpelijk zijn. Feitelijk 

komt het neer op losse verhaaltjes die aan elkaar zijn geplakt. 

Er wordt door Baḥrī geen directe reden gegeven voor het schrijven van deze memoires. 

Wel zijn er enkele aanwijzingen die er op duiden dat Baḥrī zichzelf wilde verdedigen en zijn 

rol in de Arabische zaak wilde uitvergroten. Het boek is dus apologetisch van aard. Geregeld 

maakt Baḥrī in het boek duidelijk dat hij, en hij alleen, verantwoordelijk was voor het 

opzetten van het Arabische Radio Berlijn. Zo zegt hij aan het begin van deel één dat hij het 

radiostation in zijn eentje heeft opgezet en er in het begin helemaal alleen voor stond.
63

 Ook 

                                                 
60 „Koning Saoed benoemt Duitse adviseur‟, De Telegraaf, 11 maart 1955. 

61 Baḥrī, Hunā Berlin, II: 67. 

62 Ibidem, V: 24. 

63 Ibidem, I: 5. 
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laat hij de lezers weten dat hij de directeur was van de Arabische afdeling van Radio Berlijn.
64

 

Hij zou naar eigen zeggen de eerste Arabier zijn geweest die begon samen te werken met 

Hitler en nazi-Duitsland.
65

 Motadel stelt dan ook dat Baḥrī de indruk wekte in zijn memoires 

dat hij het radiostation bijna geheel op zichzelf beheerde.
66

 Ook verdedigde Baḥrī zich bij het 

Arabische publiek voor de keuze die hij had gemaakt om samen te werken met de nazi‟s. In 

een gesprek dat volgens Baḥrī in 1947 plaatsvond tussen hem en Nūrī al-Saʿīd (1888-1958), 

de bekende pro-Britse Irakese politicus, maakte al-Saʿīd de (volgens Baḥrī sarcastische) 

opmerking: „Heb je gezien hoe het einde was van jouw Duitse vrienden? En hoe jij de 

verliezende kant hebt gekozen?‟
67

 Zijn antwoord daarop was dat hij Duitsland als vriend had 

uitgekozen en daarbij niet had gekeken naar winst of verlies, maar omdat hij een hekel had 

aan het kolonialisme en het Jodendom.
68

 Het werk is duidelijk geschreven voor een Arabisch 

publiek, vanwege het taalgebruik. In een andere taal zou hij bepaalde bewoordingen wellicht 

minder snel gebruiken. 

Voor de vraagstelling van deze scriptie zijn vooral de paragrafen uit Hunā Berlin van 

belang waarin Baḥrī direct spreekt over wat er gebeurde in en rondom het Arabische 

radiostation van Berlijn. Dit is voornamelijk te vinden in deel één en deel vijf. In deel twee tot 

en met vier bespreekt Baḥrī allerlei gebeurtenissen binnen het naziregime en het verloop van 

de oorlog. Dit is voor de vraagstelling niet (direct) relevant. Baḥrī bespreekt bijvoorbeeld 

uitvoerig de interne problemen tussen nazikopstukken evenals hun persoonlijke liefdesleven. 

Deze hoofdstukken zullen dan ook niet worden geanalyseerd. Het gaat primair om datgene dat 

Baḥrī persoonlijk heeft meegemaakt en niet datgene dat hij heeft vernomen via andere 

bronnen over andere onderwerpen dan de Arabische radiopropaganda.  

Vervolgens is het natuurlijk ook zo dat zijn getuigenis van gebeurtenissen van tien jaar 

eerder kritisch moet worden beschouwd en ook moet worden geverifieerd (zover mogelijk) 

door ander bronmateriaal dat beschikbaar is. 

David Motadel is erg sceptisch over de betrouwbaarheid van Hunā Berlin. Het boek 

bevat volgens hem talrijke incorrecte uitspraken en dient gelezen te worden met erg veel 

voorzichtigheid.
69

 Hiermee doelt hij onder andere op de verhalen die Baḥrī schreef over zijn 

                                                 
64 Ibidem, V: 37. 

65 Ibidem, V: 17. 

66 Motadel, Islam and Nazi Germany’s war, 94. 

67 Baḥrī, Hunā Berlin, I: 9. 

68 Ibidem. 

69 Motadel, Islam and Nazi Germany’s war, 379. 
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ontmoetingen met de grote nazileiders en de overdrijving van zijn rol in het radiostation. Ook 

Peter Wien heeft zijn twijfels bij de werken van Baḥrī. Wien schrijft: „It is hard to see through 

his [Baḥrī‟s] personality […]. He would deserve a biography for himself. The memoirs he 

wrote are often close to fairy tales.‟
70

 Als voorbeeld noemt Wien het boek Asrār 2 Māys 1941 

(De geheimen van 2 mei 1941) dat Baḥrī uitgaf in 1968.
71

 Zoals eerder al is opgemerkt gaan 

er in de Arabische wereld veel sprookverhalen over Baḥrī in het rond. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat hij deze zelf in de wereld heeft geholpen. Tijdens een ontmoeting met 

Baḥrī in de jaren twintig merkte de Algerijnse schrijver en filosoof Malek Bennabi op dat de 

verhalen die hij vertelde veelal „onrealistisch‟ waren.
72

 Hoewel de schrijfwerken van Yūnus 

Baḥrī dus niet vrij zijn van overdrijvingen en onwaarheden zal toch een poging worden 

gedaan om hier doorheen te zien en feit van fictie te onderscheiden, deels ook door middel 

van het aanvullende bronnenmateriaal. Een andere belangrijke bron van informatie is 

Mudhakkirāt al-Raḥḥāla (Memoires van de reiziger). Dit is een verslag van zijn 

gevangenschap in de bekende Abu Ghraib-gevangenis in Bagdad tijdens de revolutie van 

1958. 

 

3.2 Archiefmateriaal 

Ter aanvulling op de voornaamste bron is verder gezocht naar beschikbaar archiefmateriaal. 

Als eerste is er gebruik gemaakt van documenten uit de Britse India Office Records (IOR) die 

online beschikbaar waren.
73

 Deze bevatten de archieven van de regering van India tot en met 

1947. Een onderdeel daarvan is het archief van de Britse politieke residenties in de Perzische 

Golf genaamd „R/15‟. Deze archieven bevatten geheime inlichtingendocumenten uit de 

Arabische wereld, waaronder Bahrein. Er wordt daarin onder andere melding gemaakt van de 

reacties op Radio Berlijn door de lokale Arabische bevolking. 

Een andere bijzondere vondst is het nagelaten persoonlijke archief van de Nederlandse 

kunstenares Julie van der Veen. Zij heeft enige tijd een relatie gehad met Yūnus Baḥrī. Tussen 

1929 en 1949 onderhielden zij regelmatig schriftelijk contact. In één van de Arabischtalige 

artikelen over Baḥrī werd de naam genoemd van een Nederlandse vrouw genaamd Narcisse 

                                                 
70 Wien, Iraqi Arab Nationalism, 65. 

71 Ibidem, 132. 

72 Malek Bennabi, Mudhakkirāt shāhid li-l-qarn (Damascus 1993) 110. 

73 Qatar Digital Library, The India Office Records < http://www.qdl.qa/en/india-office-records> [geraadpleegd 

op 25-2-2016]. 
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Vollenbroek aan wie dit persoonlijke archief zou zijn nagelaten.
74

 Na met haar contact te 

hebben opgenomen vertelde ze over haar band met Julie van der Veen en wat ze zoal over de 

relatie met Baḥrī wist. Daarnaast stelde ze essentiële delen van het archief beschikbaar, 

waaronder vele waardevolle brieven en foto‟s.  

Als laatste is er het archief van de Egyptische journalist Muḥammad ʿAlī al-Ṭāhir waarin 

een aantal interessante foto‟s zijn bewaard. Het was niet mogelijk om belangrijke Duitse en 

Amerikaanse archieven te raadplegen waarin transcripties zijn te vinden van de radio-

uitzendingen vanuit Berlijn. Voor deze bronnen is vertrouwd op de werken van Herf en 

Motadel. 

 

3.3 Kranten en tijdschriften 

Er is naast de memoires van Baḥrī en de genoemde archieven, in Nederlandse 

krantenarchieven gezocht naar referenties naar Yūnus Baḥrī en Radio Berlijn. Hierover is een 

bescheiden aantal artikelen gevonden tussen 1930 en 1950 in de Nederlandse dagbladen, 

waaronder opvallend veel artikelen uit Nederlands-Indië. De berichten zijn in de meeste 

gevallen vrij summier, maar in sommige gevallen wordt er ook uitgebreider verslag gedaan. 

De kranten die over dit onderwerp berichten zijn onder andere het Bataviaasch Nieuwsblad, 

de Indische Courant, het Algemeen Handelsblad, De Telegraaf, de Sumatra Post en De Tijd. 

Ook is gezocht in een aantal Arabische kranten en tijdschriften. Helaas was het vanwege de 

tijd en de slechte toegankelijkheid niet mogelijk om een groot aantal Arabische kranten te 

raadplegen. Wel is er gebruik gemaakt van het tijdschrift Al-Fatḥ van de Egyptische 

islamgeleerde Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb, het blad Lughat al-ʿArab, het Algerijnse religieuze 

blad Al-Baṣāʾir en het maandblad dat Baḥrī samen met de Koeweitse historicus ʿAbd al-ʿAzīz 

al-Rashīd redigeerde, genaamd Al-Kuwayt wa-l-ʿIrāqī. Baḥrī heeft daarnaast nog een aantal 

andere tijdschriften geredigeerd zoals Al-ʿUqāb. Deze waren echter niet beschikbaar voor dit 

onderzoek. 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Muḥammad Saʿīd al-Ṭurayḥī, „Man huwa al-sāʾiḥ al-ʿIrāqī?‟ <http://sadik70.tripod.com/diwan01/bahri.htm> 

[geraadpleegd op 14-3-2016].  
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4. ALS JOURNALIST DE WERELD ROND (1903-1939) 

 

Yūnus Baḥrī groeide op in Irak aan het begin van de twintigste eeuw. Om een helder beeld te 

krijgen van de context waarin hij opgroeide, zal eerst de politieke situatie van Irak in dit 

tijdperk worden beschreven. Hierin verdienen vier belangrijke ontwikkelingen speciale 

aandacht. Vervolgens zal een beeld worden geschetst van het leven van Baḥrī als globetrotter 

tot aan zijn aankomst in Berlijn in dienst van nazi-Duitsland.  

 

4.1 De politieke situatie van Irak in de eerste helft van de twintigste eeuw 

Aan het begin van de twintigste eeuw maakte het gebied dat tegenwoordig Irak heet deel uit 

van het Ottomaanse Rijk. Dit eens zo machtige rijk was al geruime tijd in verval en werd ook 

wel eens spottend aangeduid als „de zieke man van Europa‟. Toen in 1914 de Eerste 

Wereldoorlog uitbrak, kozen de Ottomanen de kant van het Duitse keizerrijk. Nadat de 

centrale mogendheden de oorlog hadden verloren werd het Arabische deel van het 

Ottomaanse Rijk verdeeld over Frankrijk en Engeland volgens het roemruchte Sykes-

Picotverdrag uit 1916. De drie Ottomaanse provincies Basra, Bagdad en Mosul werden 

samengevoegd tot het Britse mandaatgebied Mesopotamië. Dit besluit stuitte echter op 

weerstand bij de lokale bevolking. In 1921 werd daarom een Iraaks koninkrijk opgericht 

onder Brits mandaat. Een van de aanvoerders van de Arabische opstand tegen de Ottomanen 

tijdens de Grote Oorlog, de Hasjemitische Fayṣal b. Ḥusayn, werd uitgeroepen tot koning 

Fayṣal I van Irak. In dit nieuwe systeem verkreeg Irak een beperkte vorm van 

„onafhankelijkheid‟, waarin de Irakezen vrij waren om binnenlands politiek beleid te voeren 

zoals zij dat geschikt zagen, maar tegelijkertijd de aanwezigheid van Britse militaire bases op 

hun grond moesten toestaan en een buitenlands beleid moesten aannemen dat acceptabel was 

voor het Britse Rijk.
75

 Ruim tien jaar later in 1932 werd het koninkrijk officieel onafhankelijk 

verklaard. Dit hield echter niet in dat de Britse invloed op het Iraakse overheidsbeleid 

daarmee ook verdween. De Brits-Iraakse overeenkomst van 1930 verzekerde de Britten van 

het recht om twee militaire bases in Irak te behouden en verzekerde hen van het sluiten van 

gunstige oliedeals.
76

 De Britten bleven dus economisch en militair gezien grote belangen 

behouden in het pas gevormde koninkrijk. 

                                                 
75 William L. Cleveland en Martin Bunton (red.), A history of the modern Middle-East (Philadelphia 2009) 193. 

76 Ibidem, 208. 
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Bovenstaande is een korte schets van de politieke ontwikkelingen in Irak in de eerste 

helft van de twintigste eeuw. Yūnus Baḥrī groeide op in deze turbulente jaren van staats- en 

natievorming. Als jongvolwassene werd hij geconfronteerd met een koninkrijk dat nog in 

opbouw was. Er zijn minstens vier ontwikkelingen die zich voordeden in dit nieuwe Irak (en 

ook in de rest van de Arabische wereld) die relevant zijn om te vermelden om zo meer inzicht 

te verkrijgen in de achtergrond van Baḥrī en de keuzes die hij maakte. 

Het eerste en wellicht meest belangrijke aspect is het Arabische nationalisme dat zich 

vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw had ontwikkeld in de Arabische wereld. Het 

omvatte de gedachte dat er ooit een gouden tijdperk was geweest van een groot Arabisch 

wereldrijk in de Middeleeuwen. Nadat de Ottomanen een groot deel van de Arabische wereld 

onder controle hadden gekregen zou de Arabische natie in verval zijn geraakt. Nu was het tijd 

om het glorieuze verleden van de Arabieren weer in ere te herstellen. De historicus van het 

Europese nationalisme ziet direct de overeenkomsten met het nationalistische project in 

Europa, zoals dat bijvoorbeeld is bestudeerd door de Amerikaanse politicoloog Benedict 

Anderson in zijn boek Imagined communities.
77

 De ogen van de Arabieren werden dan ook 

geopend door de groeiende nationalistische bewegingen in de Balkanlanden in het Europese 

gedeelte van het Ottomaanse Rijk. Aanvankelijk legden de Arabische schrijvers en politieke 

activisten vooral de nadruk op de etnische en taalkundige verschillen, die de Arabieren van 

hun Turkse overheersers onderscheidden.
78

 Een van hen was de Syrische schrijver ʿAbd al-

Raḥmān al-Kawākibī (1855-1902). Hij pleitte ervoor dat de machtsbalans verplaatst zou 

worden van de Turken „terug‟ naar de Arabieren, door het terugbrengen van het kalifaat naar 

het Arabisch schiereiland, waar een Arabier uit de stam van Quraysh verkozen zou worden 

door de vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap.
79

 Dit was uiteraard een utopie, 

aangezien de veronderstelde islamitische gemeenschap en de Arabieren niet eensgezind waren 

in hun opvattingen en overtuigingen. Het Arabisch nationalisme werd vaak op één lijn gesteld 

met een islamitische identiteit, maar er waren ook christelijke Arabieren die deze ideologie 

aanhingen. De Syrische christen Najīb ʿĀzūrī (1870-1916) verkondigde dat de Arabische 

natie niet alleen uit moslims bestond, maar ook uit Arabischsprekende christenen. 

Gezamenlijk vormden zij dezelfde natie die politiek afhankelijk diende te worden van de 

                                                 
77 Benedict Anderson, Imagined Communities (Londen 1983); Adeed Dawisha, Arab nationalism in the 

twentieth century. From triumph to despair (New Jersey 2003) 15. 

78 Ibidem, 18. 

79 Ibidem, 23. 
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Ottomaanse Turken.
80

 De recentelijk aangetreden koning Fayṣal I was een groot voorstander 

van het Arabisch nationalisme. Hierdoor kreeg het ook in Irak voet aan de grond. Vanuit de 

staat werd het actief gepropageerd. Voor de jongere Iraakse intellectuele elite, de Effendiyya, 

was het Arabisch nationalisme een essentieel onderdeel in de vorming van de identiteit.
81

 

In combinatie met het vorige aspect gold ten tweede het antikolonialisme als een krachtig 

ideaal in de gehele Arabische wereld. Rond het begin van de negentiende eeuw werden 

pogingen ondernomen door met name de Britten en de Fransen om delen van Noord-Afrika te 

koloniseren. Het feit dat deze Europese overheersers noch islamitisch noch Arabisch waren, 

droeg bij aan de felle tegenstand tegen het koloniale gezag. Toen de Eerste Wereldoorlog 

uitbrak werd het Britse en Franse imperialistische project uitgebreid naar het Midden-Oosten, 

wat leidde tot een toename aan antikoloniale gevoelens in die regio. In Irak werkten aan de 

ene kant Arabische politici samen met de Britten terwijl aan de andere kant een anti-Britse 

houding werd aangenomen, een haat tegen de Britse bezetter en tegen alles wat Brits was. De 

Israëlische Midden-Oostendeskundige Orit Bashkin onderzocht het politieke pluralisme in het 

Irak van de Hasjemitische dynastie. Volgens haar was het kolonialisme voor Irakese 

intellectuelen geen theoretische aangelegenheid maar een dagelijkse realiteit. Het Britse 

mandaat betekende feitelijk de onderwerping van Irak aan Britse belangen. Bovendien 

voerden de Britten een hardvochtig beleid dat ongevoelig was voor de sentimenten onder de 

Irakese bevolking. Toen Irak in 1932 officieel onafhankelijk werd, betoogden de Irakese 

nationalisten dat er in werkelijkheid helemaal geen sprake was van onafhankelijkheid. De 

overeenkomst van 1930 werd door hen gezien als een tactische zet om Britse belangen in Irak 

veilig te stellen. De onafhankelijkheid was volgens hen een loze kreet, daar de Britten zich 

bleven mengen in het binnenlands beleid van het land. Zij stelden dat het kolonialisme niet 

beperkt was tot fysieke bezetting van een land maar dat het ook betekende dat de markten en 

de bronnen van een land werden gedomineerd.
82

 Hier was het weer de Effendiyya, de jonge 

Iraakse intellectuele elite, die vooraan stond in het demonstreren tegen de Britten en in het 

formeren van anti-Britse partijen.
83

 Deze jonge intellectuelen waren gedesillusioneerd over de 

opgelegde democratie vanuit het Britse mandaatsysteem en neigden naar andere systemen, 

waaronder nationalisme, fascisme, autoritarisme en communisme. Zij waren teleurgesteld 

over het pseudo-democratische systeem als gevolg van nepotisme, gebrek aan autoriteit en 

                                                 
80 Ibidem, 25. 

81 Wien, Iraqi Arab nationalism, 24. 

82 Orit Bashkin, The other Iraq. Pluralism and culture in Hashemite Iraq (Stanford 2009) 158-159. 
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persoonlijke ambities.
84

 De jonge intellectuelen genoten dan ook niet de voordelen van het 

samenwerken met de Britten zoals dat wel het geval was voor de oudere politieke elite.
85

 Het 

nationalisme in Irak was tegelijkertijd anti-kolonialistisch en pro-Westers. Het Britse mandaat 

kreeg de schuld voor het mislukken van het moderniseringsproject. In plaats daarvan werden 

zij gezien als uitbuiters. Er werd daarom gezocht naar een alternatief concept van „Westers 

modernisme‟. Het fascisme en het nazisme werden gezien als succesvolle alternatieve 

modellen.
86

  

Een andere ontwikkeling die samenhangt met de voorgaande twee aspecten was de 

toenemende anti-Joodse houding in de Arabische wereld als gevolg van het zionistische 

streven om Palestina tot „nationaal Joods tehuis‟ te maken. In combinatie met eeuwenoude 

vooroordelen uit de cultuur en de islam en moderne stereotype beelden die geïmporteerd 

werden vanuit Europa nam de haat tegen Joden toe in de Arabische wereld.
87

 Al eeuwenlang 

leefden Joden in deze regio. Zij genoten de status van dhimmī, tweederangsburgers met 

bijzondere rechten en plichten. Ook Irak en met name Bagdad kende een eeuwenoude Joodse 

gemeenschap. Ondanks het feit dat de Irakese Joden de Arabische cultuur grotendeels hadden 

omarmd, waren zij toch bang voor de steun die Duitsland verkreeg in extreem 

antidemocratische kringen en het onvermogen dat er bestond onder de Arabische bevolking 

om een onderscheid te maken tussen het Jodendom en het zionisme.
88

 Vele Joodse 

intellectuelen beschouwden het zionisme als een bedreiging voor hun integratie. Er werd 

veelvuldig tegen geprotesteerd.
89

 Dat nam niet weg dat de anti-Joodse houding toenam in de 

eerste helft van de twintigste eeuw. Anti-Joodse vooroordelen bestonden al langer in de 

Arabische wereld. De Arabische christenen namen dezelfde anti-Joodse houding aan als hun 

geloofsgenoten in Europa. Vanaf het midden van de jaren dertig namen de moslims deze 

houding over. De Joden werden neergezet als de vijanden van de samenleving. Deze 

haatgevoelens werden niet alleen gevoed door het conflict in Palestina, maar waren in 

                                                 
84 Wien, Iraqi Arab Nationalism, 10-11. 

85 Ibidem, 99. 

86 Ibidem, 41. 

87 Voor meer informatie over de ontwikkeling van het antisemitisme in de Arabische en islamitische wereld zie 

onder andere: Martin Kramer, „The salience of Islamic antisemitism‟, Martin Kramer on the Middle East 

<http://martinkramer.org/sandbox/reader/archives/the-salience-of-islamic-antisemitism> [geraadpleegd op 15-3-

2016]; Bernard Lewis, „The new anti-Semitism. First religion, then race, then what?‟, The American Scholar 

<https://theamericanscholar.org/the-new-anti-semitism/#.VudfM8r2Z9A> [geraadpleegd op 15-3-2016]. 

88 Bashkin, The other Iraq, 188. 

89 Ibidem, 187. 
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toenemende mate gebaseerd op de bewering dat de Joden verantwoordelijk waren voor de 

problemen in de gehele Arabische wereld.
 90

 

Als laatste is het van belang om te vermelden dat Duitsland vanaf de jaren tachtig van de 

negentiende eeuw zich begon te mengen in het Midden-Oosten in het kader van de Weltpolitik 

van keizer Wilhelm II (1859-1941). Hierin was de Orientalische Frage (de „Oosterse 

kwestie‟) een belangrijk aspect. Dit hield in dat het verval van het Ottomaanse Rijk de 

mogelijkheid opwierp om een leegte op te vullen die zou ontstaan als gevolg van de 

ondergang van dat rijk. Tot 1914 hadden de Duitsers slechts economische belangen in de 

regio. Het was van essentieel belang om een militaire alliantie met Istanbul te vermijden.
91

 

Wel werd het Ottomaanse leger getraind en gemoderniseerd door de Duitsers. Het Duitse 

keizerrijk had economisch gezien een aanzienlijk aandeel in de uitbreiding van het 

Anatolische treinspoor en de exploitatie van Mesopotamisch olie en andere natuurlijke 

bronnen.
92

 Ondanks de eerdere terughoudendheid werd er in 1914 toch een militaire alliantie 

gevormd met de Ottomanen als gevolg van de politieke ontwikkelingen. Tot aan het einde van 

de oorlog bleef deze alliantie bestaan. Na het verlies van de centrale mogendheden in 1918 

verdampte ook de Duitse invloed in het Midden-Oosten.
93

 Uit deze alliantie ontstond een 

„germanofilie‟ onder vele oude Ottomaanse officieren die doorliep naar de volgende 

generatie.
94

 Vanuit Duitsland zelf was er vanaf 1918 geen speciale interesse meer voor het 

Nabije Oosten. Dit was ook zo na de machtsgreep van 1933. Vanuit de kant van de Arabieren 

werden er wel pogingen ondernomen om steun te verkrijgen van nazi-Duitsland tegen de 

koloniale overheersers Engeland en Frankrijk. Na 1936 begonnen jonge Duitse ambtenaren 

gebruik te maken van de Arabische sympathie voor Duitsland.
95

 De Britten vreesden voor 

deze explosieve combinatie van pro-nazi, pan-Arabische, anti-Britse en anti-Joodse 

propaganda voor de Arabische wereld.
96

 In het Arabische Radio Berlijn zouden al deze 

stromingen samenkomen. 
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4.2 Journalist en wereldreiziger (1903-1939)  

Het leven van Yūnus Baḥrī werd gekarakteriseerd door een veelzijdigheid aan activiteiten. 

Het is dan ook lastig om de man in enkele woorden te beschrijven. Wie zijn levensloop 

bestudeert merkt op dat Baḥrī vooral werd gedreven door zijn liefde voor schrijven en reizen. 

Hij stond bekend als een avontuurlijke levensgenieter, maar ook als een onverantwoordelijke 

charmeur en ruziestoker. Hier zal zijn levensloop worden geschetst totdat hij aan de 

vooravond van de Tweede Wereldoorlog terecht kwam in Berlijn als radiopresentator. 

Yūnus Baḥrī Ṣāliḥ al-Jabbūrī, zoals hij voluit heette, werd geboren in 1903 te Mosul. Zijn 

vader, Ṣāliḥ Aghā al-Jabbūrī, was een kapitein in het Ottomaanse leger. Hij was 

verantwoordelijk voor het bewaken van het postverkeer tussen Istanbul en Mosul.
97

 Op 

twaalfjarige leeftijd werd Yūnus Baḥrī, naar eigen zeggen, door zijn vader naar Istanbul 

gestuurd om aldaar opgeleid te worden tot zeeofficier in het Ottomaanse leger. Hij was 

voorbestemd om dezelfde carrière als zijn vader te volgen. Toen het Ottomaanse Rijk werd 

opgeheven eindigde zijn militaire carrière. Baḥrī bleek ook niet echt geïnteresseerd in een 

loopbaan bij het leger. Meer geïnteresseerd was hij in journalistiek en onderwijs, zoals hij 

later in een interview zou bekennen.
98

 Daarom begon hij in 1921 (toen hij ongeveer achttien 

jaar oud was) aan een opleiding op de Dār al-Muʿallimīn school te Bagdad.
99

 Dit was een van 

de eerste scholen in Irak die onderwijzers opleidde. Volgens de Irakese historicus Maʿn ʿAbd 

al-Qādir Āl Zakariyyā, wiens vader bevriend was met Baḥrī, verbleef hij in een van de kamers 

op de school en verspreidde hij per fiets het literaire werk van de school. Baḥrī kreeg echter 

ruzie met de schooldirecteur, de invloedrijke Arabische nationalist Sāṭiʿ al-Ḥuṣrī (1882-

1968),
100

 waarna hij de studenten ophitste om te gaan staken. Hierdoor werd hij van school 

gestuurd. Rond diezelfde tijd begon Baḥrī te schrijven naar verschillende kranten en 

tijdschriften in binnen- en buitenland. Hij schreef aanvankelijk vooral over de gebeurtenissen 

in het nieuw opgerichte koninkrijk.
101

 

In de jaren twintig reisde Baḥrī de hele wereld rond. Nadat hij van school was gestuurd 

begon hij met reizen. Allereerst wendde hij zich richting Basra. Van daaruit vertrok de jonge 

avonturier via een stoomboot op weg naar Nice. Gedurende twee jaar reisde hij over de 
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wereld totdat hij in 1924 weer terugkeerde in zijn thuisland Irak.
102

 Hier bleef het echter niet 

bij. In het Irakese tijdschrift Lughat al-ʿArab werd vermeld dat Baḥrī op 21 mei 1930 was 

teruggekeerd van een vier jaar durende wereldreis. In het artikel werden meer dan dertig 

landen opgesomd die hij bezocht zou hebben in alle werelddelen.
103

 Het is maar zeer de vraag 

of Baḥrī daadwerkelijk al deze landen heeft bezocht. De Algerijnse schrijver en filosoof 

Malek Bennabi (1905-1973) had in de jaren twintig al twijfels bij de fantasierijke verhalen 

van Baḥrī. In zijn autobiografie vertelde hij dat hij Baḥrī had ontmoet in Algerije, die als gast 

van zijn oom verhalen vertelde over zijn wereldreizen. Bennabi beschouwde de verhalen van 

Baḥrī als fabels.
104

 Desondanks verkreeg de jonge Baḥrī een imago van wereldreiziger en 

kwam hij bekend te staan als „al-Saʾiḥ al-ʿIrāqī‟ (de Irakese reiziger). 

Tijdens één van zijn reizen ontmoette Baḥrī in 1929 de Nederlandse kunstenares Julie van 

der Veen (1903-1997). Zij kwam uit een welgestelde familie van ondernemers uit Nederlands-

Indië. Nadat haar vader op vroege leeftijd was komen te overlijden vestigde ze zich met haar 

moeder in Den Haag. Ze verbleef ook vaak met haar in Frankrijk. Daar zouden Yūnus en Julie 

elkaar hebben leren kennen.
105

 Er ontstond een liefdesrelatie tussen de twee en er volgde een 

jarenlange correspondentie. Op 6 september 1930 verstuurde Baḥrī een kaart naar de 

Egyptische journalist Muḥammad ʿAlī al-Ṭāhir, waarin hij hem schreef dat hij was 

aangekomen in Port Said op weg naar Europa voor „persoonlijke zaken‟. Vanuit Europa zou 

hij weer terugkeren naar het Arabisch schiereiland om zijn reis te voltooien. De kaart werd 

ondertekend met „de Irakese reiziger‟.
106

 Niet lang daarna, op 10 oktober 1930, verscheen een 

mededeling in de Nederlandse krant Het Vaderland waarin een verloving tussen Julie van der 

Veen en Yūnus Baḥrī bekend werd gemaakt.
107

 Er bestonden nogal wat twijfels over een 

verloving met deze Irakese reiziger. Toen Julie navraag ging doen over haar kersverse 

verloofde om advies in te winnen over een eventueel huwelijk, kreeg zij van de toenmalige 

consul van Djedda, Daniël van der Meulen, het volgende antwoord: „Hij [Baḥrī] sprak me al 
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gauw over zijn groote sympathieen [sic] voor ons land […]. Hij wilde zich verdienstelijk 

maken voor Holland en vroeg mij of ik een weg tot dat doel zag. Hij maakte op mij den 

indruk van een oppervlakkig, zelf-ingenomen [sic] man, een typische journalist van de Near-

East‟.
108

 Hieruit blijkt het opportunisme van Baḥrī. Hij wilde zich verdienstelijk maken voor 

Nederland, terwijl Nederland de koloniale overheerser was van Indonesië, een groot 

moslimland. Van der Meulen concludeerde uiteindelijk dat het onverstandig was om een 

huwelijk met deze man aan te gaan. 

Vanaf het begin van de jaren dertig begon Yūnus Baḥrī, naast schrijven en reizen, met het 

uitgeven van eigen tijdschriften. Baḥrī bevond zich in een transnationaal netwerk van min of 

meer gelijkgestemde Arabische nationalisten, islamitische activisten, journalisten en 

intellectuelen. Zij maakten dankbaar gebruik van de mobiliteit die de koloniale wereld hen 

bood in die tijd. Op 8 januari 1931 woonde Baḥrī als verslaggever voor verschillende kranten 

een feest bij van de Saudische koning ʿAbd al-ʿAzīz (1875-1953) in Djedda. Daar ontmoette 

Baḥrī de Koeweitse schrijver ʿAbd al-ʿAzīz al-Rashīd (1887-1938).
109

 De Saudische minister 

ʿAbdullāh al-Sulaymān had voorgesteld om al-Rashīd als promotor van het „salafisme‟ naar 

Nederlands-Indië te sturen, waarna al-Rashīd naar het grote moslimland vertrok.
110

 Baḥrī 

vermeldde in zijn memoires dat hij ook naar Nederlands-Indië was vertrokken op advies van 

koning ʿAbd al-ʿAzīz. Hij gaf echter aan dat dit in 1929 was.
111

 Volgens de biograaf van al-

Rashīd kwam Baḥrī pas aan in Singapore rond 25 juni 1931.
112

 Dit laatste is meer 

waarschijnlijk aangezien de ontmoeting met de koning ook in 1931 plaatsvond. Vanuit 

Singapore zouden beide mannen naar het eiland Java vertrokken zijn. Aangezien ze met 

hetzelfde doel naar Nederlands-Indië waren gekomen, besloten ze om samen te werken en 

gezamenlijk een tijdschrift uit te geven. De eerste uitgave van het maandblad Al-Kuwayt wa-l-

ʿIrāqī (Koeweit en de Irakees) verscheen in september van datzelfde jaar.
113

 In de 
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Nederlandstalige Indonesische kranten verschenen daarnaast berichten over Yūnus Baḥrī, die 

zich bekommerde om het lot van de Ḥaḍārim, de lokale Arabisch-Indonesische bevolking.
114

  

Eenmaal terug in Irak richtte Baḥrī de krant Al-ʿUqāb (de Adelaar) op. Hij gaf het deze 

titel vanwege de gelijkenis met de Duitse adelaar en vanwege een ontmoeting die hij met 

Joseph Goebbels zou hebben gehad.
115

 Op vrijdag 17 november 1933 verscheen de eerste 

editie.
116

 In 1934 kwam de Nederlandse journalist J.K. Brederode bij Baḥrī op bezoek in 

Irak.
117

 Baḥrī werd voorgesteld door Brederode als een „zeer ontwikkeld en bereisd Arabisch 

journalist […] die vele landen van Europa bezocht, maandenlang in Nederland vertoefde en 

nog niet lang geleden te Batavia een weekblad redigeerde‟. Het gespreksonderwerp was de 

strenge censuur waarmee Baḥrī te kampen had in zijn thuisland. Baḥrī was positief gestemd 

over Nederland en het Nederlandse bewind in Nederlands-Indië, waar hij nog een 

journalisten-penning van zou hebben gekregen. Over zijn eigen land was Baḥrī minder 

enthousiast. Brederode citeerde hem als volgt: „Te Batavia was ik een vreemdeling in een 

vreemd land. Desniettegenstaande heb ik er ook nogal eens critiek op het regeeringsbeleid 

uitgeoefend, maar nooit heeft men mij daarom lastig gevallen of mijn uitgave verboden.‟
118

 

Hieruit komt het beeld naar voren van een liberaal journalist die vrijheid van meningsuiting 

hoog in het vaandel had en tegen censuur was. Dit stond in schril contrast met zijn latere 

collaboratie met de nazi‟s.
119

 

Eind jaren dertig ging Baḥrī aan de slag als radiopresentator. In 1936 was hij verbannen 

naar Syrië en Libanon na een staatsgreep van de Koerdische generaal Bakr Ṣidqī (1890-

1937).
120

 In 1937 keerde hij terug naar Irak alwaar hij de Irakese politicus Fāḍil al-Jamālī 

(1903-1997) bezocht, die destijds algemeen directeur was in het Ministerie van Onderwijs. 

Jamali was op zoek naar een hoofdomroeper voor de Iraakse radio. Hij vond Baḥrī de 

geschikte kandidaat en droeg hem voor bij het Ministerie. Nog diezelfde avond begon hij om 
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te roepen achter de microfoon met de woorden: „Hunā Baghdād!‟ (Dit is Bagdad!).
121

 Baḥrī 

merkte op dat de Arabische luisteraars genoten van zijn stem en zijn voordracht. Uit een soort 

van valse bescheidenheid voegde hij daar aan toe: „Ik weet niet waarom, maar over smaak 

valt niet te twisten.‟
122

 Gedurende zijn periode als omroeper bij Radio Irak ontstond een 

conflict met koning Ghāzī I (1912-1939). Ghāzī had op jonge leeftijd als enige zoon van 

koning Fayṣal, na diens dood in 1933, de Iraakse troon bestegen. De jonge koning was een 

Arabisch nationalist en een tegenstander van de Britse aanwezigheid in Irak.
123

 Volgens Baḥrī 

was hij dol op radio en had hij een sterke band met Hitler en Duitsland door de aanwezigheid 

van de Duitse ambassadeur Fritz Grobba (1886-1973). Op een zekere avond gaf Baḥrī politiek 

commentaar op de toestand in Palestina toen hij gebeld werd door een boze Ghāzī, die Baḥrī 

verzekerde: „Als ik een radiostation had dan zou ik jullie laten zien hoe je radio moet maken! 

Wat is dit voor een schaamteloze slapheid tegenover de Britten?!‟ Een week later bezocht 

Baḥrī de koning om hem uit te leggen dat Radio Irak een officieel radiostation van de 

overheid was en dat hij geen eigen inbreng had. Ghāzī kreeg vervolgens een radiosysteem 

cadeau van Grobba. Voortaan zouden Baḥrī en Ghāzī samen radio-uitzendingen maken vanuit 

het koninklijk paleis „Qaṣr al-Zuhūr‟.
124

 Dit duurde totdat koning Ghāzī in de nacht van 4 

april 1939 omkwam bij een auto-ongeluk met een sportwagen.
125

 Grobba adviseerde Baḥrī om 

onmiddellijk het land te verlaten omdat hij er nu van beschuldigd werd dat hij de koning had 

opgestookt tegen de Britten en de Fransen. Diezelfde nacht vertrok Baḥrī vanuit Bagdad 

richting Berlijn om daar aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven te beginnen.
126
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5. ALS RADIOPRESENTATOR IN BERLIJN (1939-1945) 

 

„Ik voelde, terwijl ik uit het vliegtuig stapte, dat ik van de ene [oude] wereld naar de [andere] 

nieuwe wereld ging. Dat had ik van tevoren helemaal niet verwacht! Ja, ik had Berlijn vele 

malen bezocht [...], maar deze keer kwam ik aan in Berlijn om te werken en om met het 

zwaard van de ether de bolwerken van het kolonialisme neer te slaan.‟
127

 Zo beleefde Yūnus 

Baḥrī zijn aankomst in Berlijn op 5 april 1939. Enkele dagen later al, op 7 april 1939, begon 

hij aan zijn werkzaamheden bij het nieuw opgerichte Arabische radiostation van Berlijn.
128

 

Volgens Herf begonnen de uitzendingen in het Arabisch officieel pas op 25 april 1939 vanuit 

het kleine stadje Zeesen ten zuiden van Berlijn waar krachtige kortegolfzenders waren 

geplaatst.
129

 In dit hoofdstuk zal de rol van Yūnus Baḥrī als radiopresentator van het 

Arabische Radio Berlijn worden geanalyseerd. Het is ingedeeld in vier paragrafen. Elke 

paragraaf omvat een belangrijk aspect van de propaganda-analyse. Als eerste zal de 

organisatiestructuur van het radiostation worden besproken. Hierbij is het de vraag hoe het 

radiostation was georganiseerd en wat exact de plaats van Baḥrī hierin was. Vervolgens zal 

een blik worden geworpen op de ideologie, het doel en de inhoud van de radiopropaganda die 

vanuit Berlijn werd uitgezonden naar de Arabische wereld. In hoeverre waren de Arabische 

werknemers en het naziregime eensgezind in hun doelen en in de invulling daarvan? Ook is 

het de vraag welke rol Baḥrī had in de vormgeving van het doel en de inhoud van de radio-

uitzendingen. De gebruikte propagandatechnieken vormen het derde onderdeel dat onderzocht 

zal worden. Als laatste volgt een analyse van het doelpubliek van de Arabische 

radiopropaganda en hun reacties op de propaganda vanuit de hoofdstad van het Derde Rijk. 

Hoe werd Radio Berlijn ontvangen en welke rol speelde Baḥrī in deze receptie? 

 

5.1 Organisatiestructuur 

Succesvolle propagandamachines zijn doorgaans opgebouwd uit sterk gecentraliseerde en 

hiërarchische organisatiestructuren.
130

 Dit gold in het algemeen ook voor de nazipropaganda 

in het Duitsland van Adolf Hitler. Met het Ministerie van Propaganda en diens minister 

Joseph Goebbels beschikte de Führer over een propaganda-apparaat dat de touwtjes sterk in 
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handen hield. Het Arabische radiostation van Berlijn was een aparte organisatie in dit 

apparaat. Het viel niet direct onder het Ministerie van Propaganda en had als zodanig geen 

eenduidig leiderschap. Zoals eerder al is geconstateerd nam Yūnus Baḥrī deze rol op zich 

zoals hij zelf meermaals in zijn memoires verklaarde. Ook in een persoonlijke 

correspondentie met Julie van der Veen stelde Baḥrī dat hij de organisatie van het Arabische 

radiostation op zich had genomen.
131

 Was dit meer dan grootspraak? Hoe groot was de 

verantwoordelijkheid van Baḥrī in werkelijkheid?  

Het radiostation viel ten eerste onder het Duitse nazibewind. Jeffrey Herf en David 

Motadel hebben in hun analyse al een redelijk overzichtelijk beeld geschetst van hoe het 

Arabische Radio Berlijn was georganiseerd. Het radiostation viel in eerste instantie onder 

twee ministeries: het Ministerie van Propaganda van Joseph Goebbels en het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken van Joachim von Ribbentrop. Beide ministeries wedijverden enige tijd 

met elkaar over de controle over de inhoud van de Arabische radio-uitzendingen. In oktober 

1941 beslechtte Adolf Hitler voor de rest van de oorlogsjaren het conflict door de 

hoofdverantwoordelijkheid te geven aan Von Ribbentrop en zijn Ministerie van Buitenlandse 

Zaken.
132

 Dit geschil werd ook door Baḥrī uitgebreid besproken in zijn memoires. Wel 

centreerde hij het geschil in de meeste gevallen rondom zichzelf.
133

 

In het Ministerie van Buitenlandse Zaken was het Arabische Radio Berlijn ondergebracht 

bij zowel het Politieke Departement als bij het Departement van Radiobeleid 

(Rundfunkpolitische Abteilung). In beide departementen was een speciale afdeling opgericht 

genaamd „Abteilung VII‟ (ook wel het „Oriëntaals Bureau‟ genoemd). Directeur van het 

Oriëntaals Bureau in het politieke departement was Wilhelm Melchers (1900-1971). Hij 

verving Otto von Hentig vanaf 16 december 1939 en bleef in deze functie tot aan het einde 

van de oorlog. Melchers had Rechten gestudeerd en was daarna in dienst gegaan bij het 

ministerie. Voorheen had hij lange tijd gewerkt op Duitse ambassades in het buitenland. Het 

Oriëntaals Bureau in het politieke departement was verantwoordelijk voor het opstellen van 

algemene richtlijnen voor propaganda en politieke strategie gericht op het Nabije Oosten. De 

productie van de radio-uitzendingen zelf was de verantwoordelijkheid van het Oriëntaals 

Bureau in het Departement van Radiobeleid. Deze stond onder leiding van Kurt Munzel 

(1905-1982). Hij was de meest vooraanstaande Duitse ambtenaar bij dat bureau vanaf het 
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begin van de oorlog. Op 1 januari 1942 werd hij officieel benoemd tot directeur van deze 

afdeling. Ook was hij persoonlijk verantwoordelijk voor de Arabische radio-uitzendingen 

vanuit Berlijn. Kurt Munzel woonde en werkte tussen 1929 en 1939 in Egypte, waar hij 

werkzaam was bij diverse Duitse banken. Ook studeerde hij enige tijd aan de Amerikaanse 

Universiteit van Cairo. Het Oriëntaals Bureau was niet alleen belast met propaganda in het 

Arabisch, maar ook met propaganda in andere talen, zoals het Perzisch, het Turks en het 

Hindi.
134

 De afdeling werd gevormd door een staf van negentien personen dat bestond uit 

schrijvers en vertalers, Arabische en Duitse moedertaalsprekers en vier Duitse deskundigen 

met kennis van het Arabisch, de Arabische wereld en de islam.
135

 

Het Arabische radiostation was daarnaast ook nog eens verbonden aan het Ministerie van 

Propaganda. In dat ministerie werd de programmering van het radiostation gecoördineerd 

vanuit het departement van radio-uitzendingen.
136

 Beide ministeries maakten dus aanspraak 

op de verantwoordelijkheid voor het radiostation, aangezien het ging om propaganda gericht 

op het buitenland. De twee ministers Goebbels en Ribbentrop hadden volgens Baḥrī een 

persoonlijke en heimelijke hekel aan elkaar, ook al werkten ze officieel met elkaar samen.
137

 

Baḥrī had hierin een duidelijke voorkeur voor het Ministerie van Propaganda. Hij zag het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs als zijn vijand. Zo hadden zij bijvoorbeeld getracht 

hem te verbieden om te spreken van „Joodse criminelen‟ in de radio-uitzending. Het was op 

deze manier volgens Baḥrī „net alsof Duitsland een bondgenoot was van het 

wereldjodendom.‟
138

 Het geschil tussen beide ministeries werd uiteindelijk grotendeels 

opgelost door Adolf Hitler in oktober 1941. 

Niet alleen in de Duitse ministeries speelde zich een machtsstrijd af. Onder de ministeries 

maar boven het radiostation functioneerden vanaf het najaar van 1941 twee verschillende 

Arabische bureaus die zichzelf als vertegenwoordigers van de Arabische zaak beschouwden. 

Het ene bureau werd aangevoerd door de „grootmoefti‟ van Jeruzalem, al-Ḥājj Muḥammad 

Amīn al-Ḥusaynī (1897-1974), en het andere door de Irakese politicus Rashīd ʿĀlī al-Kaylānī 

(1892-1965). Op 1 april 1941 had al-Kaylānī een staatsgreep gepleegd in Irak met steun van 

Duitsland en Italië. Nadat het Britse leger het land was binnengevallen en de staatsgreep was 

mislukt, vluchtten hij en al-Ḥusaynī eerst naar Perzië om vervolgens in het najaar van 1941 te 
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arriveren in Berlijn. Hun onderlinge strijd was niet ideologisch gemotiveerd. Het was een 

conflict om persoonlijke macht en status. De Duitsers hadden een duidelijke voorkeur voor al-

Ḥusaynī. Deze voorkeur was begrijpelijk, zo stellen Rubin en Schwanitz in hun boek Nazis, 

Islamists, and the Making of the Modern Middle East (2014). Al-Ḥusaynī had een groot 

internationaal bereik in de gehele islamitische wereld, terwijl al-Kaylānī alleen steun ontving 

vanuit Irak. Al-Kaylānī betwiste de voorkeur die de Duitsers hadden voor al-Ḥusaynī, zonder 

daarmee enig succes te bereiken.
139

 Hij beval onder andere zijn gevolg om hem met „Führer‟ 

aan te spreken. Ook benoemde hij zichzelf tot premier van de „Verenigde Arabische Staten‟. 

Al-Ḥusaynī op zijn beurt kon rekenen op erkenning van Duitsland en Italië als leider van de 

Arabische natie.
140

  

Vanaf 1938 was het Duitse nazibewind op zoek gegaan naar bekende Arabische 

omroepers die een weerwoord konden bieden tegen de „aanvallende uitzendingen‟ in het 

Arabisch vanuit Londen en Parijs. Zo waren ze terecht gekomen bij Yūnus Baḥrī, die op dat 

moment opviel in Irak als radiopresentator naast de koning. Baḥrī zou al van plan zijn 

geweest om naar Berlijn te komen, maar door de eerder geschetste omstandigheden werd zijn 

voornemen bespoedigd. Zijn keuze voor Berlijn was zeker niet gedwongen. Hij had Berlijn 

doelbewust uitgekozen om met de nazi‟s samen te werken, zo verzekerde Baḥrī de lezers van 

zijn memoires na de oorlog.
141

 Aanvankelijk werd hij aangenomen als radiopresentator via het 

Ministerie van Propaganda van Joseph Goebbels.
142

 Baḥrī nam echter de rol aan als 

„directeur‟ van het radiostation, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat dit zijn officiële functie 

was. In zijn memoires refereerde Baḥrī regelmatig naar zichzelf als de „directeur‟ van het 

Arabische radiostation in Berlijn.
143

 In een brief aan Julie van der Veen van 14 juni 1939 

vertelde hij haar dat hij verantwoordelijk was voor de organisatie van de Arabische radio-

uitzendingen in het Duitse Ministerie van Propaganda.
144

 De ingewikkelde hiërarchische 

organisatiestructuur en de onderlinge onenigheid resulteerden in onduidelijkheid over wie nu 

werkelijk de leiding had. Baḥrī wist handig gebruik te maken van dat machtsvacuüm en 

functioneerde in ieder geval officieus als directeur. Onderzoek in de Duitse archieven zou 
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meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de officiële positie van Baḥrī binnen de totale 

organisatiestructuur. 

Zoals Rubin en Schwanitz correct stellen opereerde Baḥrī onafhankelijk van de 

eerdergenoemde al-Ḥusaynī en al-Kaylānī.
145

 Na de oorlog sprak hij erg negatief over hun 

bijdrage aan de Arabische zaak. Baḥrī dankte God dat Duitsland de oorlog niet had 

gewonnen. Als Duitsland de oorlog wel had gewonnen dan zou de Arabische wereld zijn 

verdeeld onder de grootmoefti en al-Kaylānī.
146

 De periode voordat zij in Berlijn terecht 

kwamen waren volgens hem de beste jaren. Toen al-Ḥusaynī en al-Kaylānī in Berlijn 

aankwamen, ging alles achteruit volgens Baḥrī.
147

 Hij zou twee keer van zijn werk achter de 

microfoon zijn weggestuurd na meningsgeschillen te hebben gehad met al-Ḥusaynī en al-

Kaylānī in 1942 en 1943.
148

 Beiden zouden vanuit hun status als vertegenwoordiger van de 

Arabische zaak hun macht hebben willen uitoefenen over het radiostation. Baḥrī bleek niet 

opgewassen tegen de komst van „grote namen‟ zoals de grootmoefti en al-Kaylānī. Wellicht 

was hij aanvankelijk zelf als grote man binnengehaald in Berlijn. Met de komst van de twee 

bovenstaande figuren was de rol van Baḥrī grotendeels uitgespeeld. Dat verklaart mogelijk 

zijn rancune ten opzichte van voornamelijk al-Ḥusaynī.  

In de beginperiode van zijn verblijf in Berlijn was Baḥrī erg enthousiast over zijn nieuwe 

werk en had hij het financieel gezien goed voor elkaar. Dat valt op te maken uit de brieven die 

hij in deze periode schreef aan zijn verloofde Julie van der Veen waarin hij haar voortdurend 

aanspoorde om zich bij hem te voegen in Berlijn. Zo liet hij Julie weten dat hij 1250 

Reichsmark per maand verdiende.
149

 Zijn collega Taqī al-Dīn al-Hilālī kreeg ter vergelijking 

„slechts‟ 550 Reichsmark.
150

 Met dat salaris zou hij allerlei luxeartikelen kopen, waaronder 

„een hele goede Mercedes Benz‟.
151

 Nadat Julie zich bij Baḥrī had gevoegd, schreef ze naar 

haar moeder dat de flat van Yūnus „heel aardig‟ was. Het beschikte over „een prachtige 

keuken en badkamer‟ en Baḥrī had een „aardige elektrische grammofoon‟ gekocht.
152

 Hij zou 

dikwijls thuiskomen met cadeaus, zoals een opgemaakte kerstboom, parfum, bloemen en 
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likeur. Geregeld aten ze buitenshuis.
153

 Nadat met de inval van Duitsland in Polen de oorlog 

was uitgebroken stelde Julie haar moeder gerust door naar haar te schrijven: „Overigens merk 

je er niets van dat het oorlog is, het nachtleven gaat gewoon door, alleen sluit alles wat 

vroeger en alles is zo goed geregeld en de mensen zijn zeer kalm. Ik vind bij ons is de 

stemming veel zenuwachtiger.‟
154

  

Omdat hij zo lang als een „flierefluiter‟ door het leven was gegaan, wilde Baḥrī indruk 

maken op zijn verloofde door haar te verzekeren dat hij nu toch een echte harde werker was 

geworden. In de brieven aan Julie garandeerde Baḥrī dat hij trouw was aan zijn werk en loyaal 

aan het Ministerie (van Propaganda). Baḥrī was enorm enthousiast over zijn nieuwe werk en 

liet dat ook duidelijk weten: „Het is geweldig werk. Ik geniet ervan om te spreken tot de 

Arabische volkeren zoals ik vele jaren had willen doen, en eindelijk is mijn droom 

uitgekomen.‟
155

 Hij was het naziregime zeer dankbaar dat hij de kans had gekregen om iets 

betekenisvol met zijn leven te doen. Zo schreef hij Julie: „Voor de eerste keer in mijn leven 

zie ik een overheid die mijn werk waardeert en de mogelijkheid biedt om het te verbeteren 

[…].‟
156

 Nadat Julie eind 1939 gearriveerd was in Berlijn, bevestigde ze het bovenstaande in 

een brief aan haar moeder: „Ik vind het soms heel moeilijk want hij is erg veranderd, nogal 

zenuwachtig, maar doet hij [sic] erg zijn best. Ik ben zo blij dat hij nu een [sic] vast werk 

heeft en is het [sic] voor hem hier heus heel goed.‟
157

 Op 29 december 1939 trouwden ze voor 

het Afghaanse consulaat.
158

 Het huwelijk hield echter niet lang stand. Op 9 mei 1940 keerde 

Julie plotseling voorgoed terug naar Nederland.
159

 Was zij wellicht op de hoogte gebracht dat 

Duitsland een dag later op 10 mei Nederland zou binnenvallen? Daarover heeft Julie van der 

Veen nooit uitgeweid.
160

 

In zijn memoires beschuldigde Baḥrī anderen ervan dat zij slechts vanwege het geld 

hadden gekozen om radiopropaganda te voeren voor de Britten via de British Broadcasting 

Corporation (BBC). Een van hen was de bekende Egyptische schrijver Ṭāhā Ḥusayn (1889-

1973). Volgens Baḥrī was het zelfs zo dat als Ṭāhā Ḥusayn van Joseph Goebbels hetzelfde 

bedrag zou ontvangen dat de Britten hem betaalden, dan zou hij net zo goed Hitler 
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verdedigen.
161

 Afgaande op de bovenstaande citaten zou hetzelfde gezegd kunnen worden van 

Baḥrī. Dit beweerde ook de Britse inlichtingendienst. Volgens hen was Baḥrī boven alles een 

opportunist die werkte voor eenieder die hem goed zou betalen.
162

 Er werden dus over en 

weer beschuldigingen geuit van opportunisme en de aanwezigheid van onoprechte intenties in 

de strijd voor de Arabische zaak. 

Een artikel in de Limburger Koerier van 12 februari 1940 schetste een heel ander beeld 

van de gebeurtenissen en de levensomstandigheden van Baḥrī in Berlijn. Een particuliere 

correspondent van Paris Soir meldde, zo schreef de krant, dat Baḥrī ter dood veroordeeld was 

in Irak wegens betrokkenheid bij de moord op een Engelse gezant. Hij was gevlucht naar 

Cairo waar hij had gehoopt Amerika te kunnen bereiken. Een Duitse delegatie bood hem daar 

de leiding aan van de Oosterse sectie van de Berlijnse radio-omroep tegen een vergoeding van 

zesduizend mark. Achteraf gezien vonden de nazi-overheden hem toch niet geschikt als 

leidinggevende, waardoor hij maar gewoon omroeper zou zijn geworden en zijn salaris tot 

duizend mark werd teruggebracht. Kort voor de oorlog had Baḥrī zelfs geprobeerd om 

Duitsland te verlaten maar de Gestapo had hem laten weten dat hem dan de doodstraf te 

wachten stond.
163

 Dit laatste bevestigde Baḥrī zelf in de correspondentie met Julie. Meermaals 

liet hij haar weten dat de Duitse regering hem niet toestond om het land te verlaten.
164

 

Hoewel Baḥrī in zijn memoires regelmatig de indruk wekte dat hij helemaal alleen 

werkzaam was bij het Arabische Radio Berlijn, liet hij in het laatste deel weten dat hij er toch 

niet alleen voor stond. De eerste twee maanden werkte hij alleen aan het vertalen van de 

nieuwsberichten, het schrijven en uitzenden van politieke commentaren, het opstellen van het 

programma en het inleiden van Koran-recitaties en muziekstukken. Daarna voegden zich 

geleidelijk drie collega‟s bij hem. Als eerste noemde hij de Marokkaanse geestelijke Taqī al-

Dīn al-Hilālī.
165

 Al-Hilālī was als promovendus aan de Universiteit van Bonn op een 

doodlopend spoor geraakt en had de aanbieding gekregen om in Berlijn zijn dissertatie te 

voltooien in combinatie met een baan als proeflezer en taalkundig corrector bij het Arabische 

radiostation van Berlijn. Hij zou daarnaast ook snel aan de slag gaan als presentator, 
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voornamelijk om verslag te doen van Noord-Afrikaanse kwesties.
166

 In 1942 werd al-Hilālī 

door de grootmoefti naar Tetouan (Marokko) gestuurd voor een geheime missie. Het was de 

bedoeling dat hij weer zou terugkeren naar Berlijn, maar door een probleem met zijn paspoort 

was hij echter gedwongen om in Marokko te blijven tot na de oorlog.
167

 De tweede persoon 

die Baḥrī vergezelde was de „Turkestaanse mujāhid‟ Idrīs ʿĀlimjān (1887-1959). Deze 

oudgediende Wolgatartaar had theologie en filosofie gestudeerd in Buchara, Istanbul, 

Lausanne en Luik en was werkzaam geweest in het Ottomaanse Ministerie van Oorlog om 

vervolgens in 1916 in dienst te treden bij de Duitsers.
168

 ʿĀlimjān was vanaf 1933 het hoofd 

van het Oosterse vertaalbureau in het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Derde Rijk. 

Later werd hij ook verantwoordelijk voor het programma van de Turkstalige radiopropaganda 

vanuit Berlijn.
169

 Volgens Motadel was Idrīs veel belangrijker dan Baḥrī het voorstelde in zijn 

memoires, waarin hij de rol van ʿĀlimjān bagatelliseerde.
170

 Als laatste noemde Baḥrī de 

Egyptische journalist Kamāl al-Dīn Jalāl (1903-1986). Deze opsomming van Baḥrī is verre 

van compleet. Een exacte lijst van medewerkers bij het Arabische radiostation zou 

beschikbaar moeten zijn in het Duitse Bundesarchiv. 

 

5.2 Ideologie, doel en inhoud van de propaganda 

Door middel van propaganda kunnen ideologieën worden verkondigd die het publiek een 

„omvangrijk conceptueel kader‟ verschaffen voor het „omgaan met de sociale en politieke 

realiteit‟.
171

 Ideologie kan worden gedefinieerd als een „coherente visie op de wereld‟ waarin 

specifieke regels en structuren zijn vastgelegd. Vaak zijn er ook duidelijke rollen weggelegd 

voor gender en voor etnische, religieuze en sociale groepen. De organisatie van de Duitse 

propagandamachine was opgezet om de nazi-ideologie te verkondigen. De Arabische 

werknemers bij Radio Berlijn waren zeker niet allemaal fervente aanhangers van deze 

ideologie. Er bestond wel een zekere mate van sympathie voor de nationaalsocialisten. De 

meeste Arabieren bleven echter trouw aan het Arabisch nationalisme. Sommigen zagen het 

                                                 
166 Lauzière, The evolution of the Salafiyya, 252; Ryad, „A Salafi Student‟, 129; Taqī al-Dīn al-Hilālī, Al-Barāhīn 

al-Injīliyya ʿalā anna ʿĪsā dākhil fī-l-ʿubūdiyya wa-lā haẓẓ lahu fī-l-ulūhiyya (Mekka 1973) 34-38. 

167 Taqī al-Dīn al-Hilālī, Al-Daʿwa ilā Allāh fī aqṭār mukhtalifa (Cairo 2005) 37; Lauzière, The evolution of the 

Salafiyya, 264. 

168 Motadel, Islam and Nazi Germany’s war, 24. 

169 Ibidem, 44-45; Baḥrī, Hunā Berlin, V: 62. 

170 Motadel, Islam and Nazi Germany’s war, 94. 

171 Jowett en O‟Donnell, Propaganda and persuasion, 291. 



Lucien Kerkhoff | Masterscriptie Actuele Geschiedenis | 15 maart 2016 

 

 

51 
 

nationaalsocialisme als een variant van hun eigen nationalisme. Ondanks dat er enkele 

raakvlakken bestonden tussen beide groepen, waren er ook aanmerkelijke verschillen. Het 

nationaalsocialisme ging uit van de superioriteit van het „Arische ras‟ en de 

minderwaardigheid van alle andere rassen, inclusief het Arabische. De nazi‟s deden hun best 

om dit aspect van hun ideologie te verbergen voor de Arabische natie. De Duitse ambassadeur 

in Irak Fritz Grobba adviseerde bijvoorbeeld om bij de Arabische vertaling van Hitler‟s Mein 

Kampf die delen aan te passen die over de rassenkwestie gingen, zodat het „correspondeerde 

met de gevoeligheden van de ras-bewuste Arabieren.‟
172

  

Er was een gradueel verschil in sympathie voor de nazi‟s. Eén van de vertalers op het 

radiostation, Faraj Allāh Wīrdī, behoorde volgens Baḥrī tot de meest fanatieke aanhangers 

van het nazisme en Adolf Hitler. Zo stelde Baḥrī in zijn memoires dat Wīrdī een grotere nazi 

was dan Goebbels en stelde hij de retorische vraag: „Wie is Goebbels dat hij vergeleken wordt 

met Faraj Allāh?‟ Baḥrī dreef verder de spot met Wīrdī door te stellen dat Wīrdī „geloofde dat 

hijzelf door God was gezonden met de boodschap van Hitler.‟
173

 Aan de andere kant stond 

Taqī al-Dīn al-Hilālī, die vanuit zijn religieuze overtuiging nooit echt enthousiast was over het 

nationaalsocialistische gedachtegoed.
174

 Baḥrī stond hier ongeveer tussenin. Hij was 

weliswaar geen overtuigde nazi maar hij sympathiseerde wel met het nazisme. Hij zag de 

leden van het naziregime als zijn vrienden, op degenen die hem tegenwerkten na, maar hij 

bleef zichzelf op de eerste plaats als Arabisch nationalist beschouwen. Op het vlak van het 

antisemitisme was Baḥrī uitgesprokener dan sommige nazifunctionarissen. Hij verwoordde 

zijn ideologie als het geloof in het Arabisch nationalisme en de bestrijding van het zionisme 

en de koloniale overheersing.
175

 

Op enkele uitzonderingen na verschilde de ideologie van de Arabische medewerkers 

wezenlijk met de ideologie van de nazi‟s. Daardoor hadden ze ook enigszins andere doelen 

met hun propaganda. Baḥrī verklaarde in zijn memoires dat Joseph Goebbels drie 

hoofddoelen had met zijn nazipropaganda. Het eerste doel was om de grote tegenstanders van 

het naziregime, zoals de geallieerde leiders Churchill, Roosevelt en Chamberlain, neer te 

zetten als „incapabele oplichters‟ die alleen maar in staat waren om dansfeesten en 

voetbalwedstrijden bij te wonen. Het tweede doel was om veelvuldig en vasthoudend te 

spreken over de kwaliteit van Duitse producten en Duitse nationalistische gevoelens op te 
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wekken. Ten derde had Goebbels volgens Baḥrī als doel om de publieke opinie in Duitsland 

en in de rest van de wereld zodanig aan te passen dat de Duitse berichtgeving zonder enige 

terughoudendheid geaccepteerd zou worden.
176

 Baḥrī bracht aan de andere kant zijn 

propagandadoeleinden tot uiting in een bericht aan zijn Arabische achterban. In het Algerijnse 

weekblad Al-Baṣāʾir van 5 mei 1939 schreef hij dat zijn doel met het Berlijnse radiostation 

was om propaganda om zo de Arabische landen te dienen, de Arabische kwestie te 

verdedigen, een gunstige publieke opinie in Europa te vormen, de geldigheid van de 

Arabische rechten aan te tonen en het kolonialisme te bestrijden.
177

 Opvallend detail is 

overigens dat Al-Baṣāʾir een pro-Frans weekblad was dat werd geredigeerd door de 

Algerijnse islamgeleerde ʿAbd al-Ḥamīd Ibn Bādīs (1889-1940) en zijn collega al-Ṭayyib al-

ʿUqbī (1889-1965). Zij waren solidair met de Joodse bevolking in Algerije. Gedurende het 

Vichy-regime onderhield al-Ṭayyib el-ʿUqbī nauwe banden met de Joodse leiders in 

Algiers.
178

 Hij deed zelfs oproepen waarin hij aanvallen op Joden afkeurde.
179

 Dit werd 

klaarblijkelijk niet gezien als strijdig met de nazi-ideologie van beide kanten. Mogelijk werd 

het als een „detail‟ gezien in de veel grotere „gemeenschappelijke strijd‟ voor de Arabische en 

islamitische zaak. Verder vermeldde Baḥrī later in zijn memoires dat het doel van het 

Arabische Radio Berlijn was om de Joodse en koloniale propaganda te bestrijden en het 

Arabisch nationalisme te promoten.
180

 De doelen kwamen weliswaar niet geheel met elkaar 

overeen, maar sloten elkaar ook niet uit. Het was goed mogelijk om tegelijkertijd pro-

Arabisch, pro-Duits, anti-Brits en antikoloniaal te zijn. 

Zo valt te constateren dat de Arabische radiopropaganda vanuit Berlijn voornamelijk 

gericht was op het construeren van een „vriend-vijand‟ dichotomie. Een uitvoerige analyse 

van de inhoud van de uitzendingen laat dat ook zien. Jeffrey Herf en David Motadel hebben 

op basis van bewaarde transcripten een uitgebreide analyse daarvan gedaan. Hier zal beknopt 

worden weergegeven wat hun bevindingen waren. Herf en Motadel baseren zich op 

manuscripten uit twee verschillende archieven. De eerste verzameling transcripten is 

afkomstig uit het Bundesarchiv te Berlijn. Deze bevatten de Duitse transcripten van de 

Arabische teksten die werden uitgezonden tot 1941. Deze transcripten zijn ondertekend door 

Kurt Munzel. De tweede verzameling is gemaakt onder leiding van de Amerikaanse 
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ambassadeur van Cairo Alexander C. Kirk in Egypte tijdens de oorlog. Onder zijn leiding 

werden Engelstalige samenvattingen gemaakt van de radio-uitzendingen vanuit Berlijn, die 

werden verzonden naar Washington vanaf 13 september 1941 tot aan het einde van de oorlog. 

Tegenwoordig liggen deze transcripten in het Nationaal Archief van de Verenigde Staten.
181

 

Wat de Amerikaanse transcripten betreft is het van belang om deze kritisch te evalueren. Zij 

verzamelden materiaal dat op dat moment voor hen interessant was. Het zou daardoor een 

vertekend beeld kunnen opleveren van het geheel. Wel is het zo dat Herf de Amerikaanse 

transcripten met de Duitse heeft vergeleken en tot de conclusie is gekomen dat ze grotendeels 

met elkaar overeenkomen.
182

 Er zouden bovendien nog radio-opnames van het Arabische 

Radio Berlijn bewaard zijn gebleven in het Deutsche Rundfunk Archiv.
183

 Deze zijn 

overigens niet geraadpleegd in de studies van Herf en Motadel. In de analyse van het 

materiaal let Herf op het antisemitische karakter van de propaganda. Motadel op zijn beurt let 

vooral op het islamitische aspect. 

Het hier volgende overzicht dient om een beeld te schetsen van de politieke boodschap 

van de Arabischtalige radio-uitzendingen vanuit Berlijn. Ten eerste was het de bedoeling om 

een vriendschapsband te creëren tussen de Arabieren en het Duitse volk. De uitzendingen 

waren dus evident pro-Arabisch en pro-Duits. Daarnaast was het belangrijk voor de nazi‟s om 

Duitsland als „grote vriend‟ van de moslims te presenteren. Radio Berlijn had daarom ook een 

sterk religieus karakter. Slechts enkele van deze religieuze toespraken zijn bewaard 

gebleven.
184

 Naast het beoogde bondgenootschap was het van het grootste belang om een 

coherent vijandbeeld te creëren. De drie grootste vijanden van het Arabische Radio Berlijn 

waren de Britten, de communisten en de Joden. De anti-Britse propaganda berustte op de 

inmenging van de Britten in de Arabische en islamitische wereld. Er werd regelmatig 

opgeroepen om tegen de Britten te vechten. Zo verkondigde Radio Berlijn dat het „de plicht 

[is] van de moslims, wanneer de Britten overdrijven in hun overtreding en onderdrukking, om 

de naam van Allah aan te roepen om hen te bevechten.‟ Verhalen over de (vermeende) Britse 

onderdrukking van moslims in India werden gebruikt om te verklaren dat de Britten „de meest 

recente vijanden van de islam‟ waren. Verder werd te kennen gegeven dat de Britten 

immoraliteit verspreidden in moslimlanden en verantwoordelijk waren voor „misdaden tegen 
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de islam‟, zoals het schenden van moskeeën en heilige plaatsen.
185

 De anticommunistische 

propaganda stond in het teken van de misdaden van de Sovjet-Unie tegen de eigen 

moslimbevolking in het zuiden van het land. Regelmatig zond Radio Berlijn verhalen uit over 

Stalins „onderdrukking, vervolging en vernietiging van de moslims‟ in die regio. Dit betrof 

dan bijvoorbeeld verhalen over massamoorden, imams die werden opgehangen of 

neergeschoten voor de ogen van volgelingen en familieleden, het verbranden van de Koran en 

het sluiten van moskeeën. Conclusie was dat Rusland het meest vijandige land voor de 

moslims was en dat het communisme of bolsjewisme gebaseerd was op het volgen van Satan 

en in strijd was met de islam.
186

 

Het vijandbeeld van de Joden dat werd gecreëerd was gebaseerd op oude religieuze anti-

Joodse teksten, politiek antizionistische sentimenten en het moderne raciale 

verlossingsantisemitisme.
187

 Zo sprak de omroeper van Radio Berlijn uit: „Eens te meer 

danken wij God dat Egypte zal worden gezuiverd van deze giftige reptielen.‟
188

 Hier werd de 

techniek van ontmenselijking gebruikt, een wezenlijk kenmerk van haatpropaganda. Ook 

expliciete oproepen tot het doden van de Joodse bevolking werden geuit achter de microfoon: 

„De Joden zijn van plan om jullie vrouwen te verkrachten, jullie kinderen te doden en jullie te 

vernietigen. Volgens de moslimreligie is het een plicht om jullie leven te verdedigen door de 

Joden te vernietigen.‟
189

 Het kon zelfs in nog duidelijkere bewoordingen: „Dood de Joden 

voordat zij jullie doden.‟
190

 In het licht van de Holocaust die op hetzelfde moment werd 

gecoördineerd vanuit Berlijn zijn deze genocidale opmerkingen natuurlijk extra schokkend. 

Baḥrī had toegang tot de top van het naziregime en de geheime plannen die in deze kringen 
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werden besproken. Daarnaast had hij nauwe banden met iemand als al-Ḥusaynī, die ook van 

de genocidale plannen op de hoogte zou zijn geweest.
191

 Als zelfverklaard hoofd van het 

radiostation was Baḥrī hoofdverantwoordelijk voor de haatpropaganda die vanuit Berlijn werd 

uitgezonden, ongeacht of hij het nu zelf omriep of iemand anders dat deed. Verder werd 

gespeeld met de veronderstelling dat de Joden degenen waren die de Britten aanstuurden: 

„Weten jullie niet dat de Britten de dienaren van de Joden zijn?‟
192

 Het valt dus op dat niet 

alleen gebruik werd gemaakt van religieuze en politieke argumenten, maar dat ook het 

conventionele nazidiscours, met de daarbij behorende Joodse stereotypen, complottheorieën 

en oproep tot genocide, werd verwerkt in de Arabische radiopropaganda.
193

 Voor een 

uitvoerige bespreking van de antisemitische taal in de Arabische radio-uitzendingen is het 

aanbevelenswaardig om het boek van Jeffrey Herf te raadplegen, die het uitgebreid heeft 

gedocumenteerd. Het radicale antisemitisme was volgens Herf een centraal component in de 

uitzendingen.
194

 Als belangrijkste omroeper van Radio Berlijn is het zeer waarschijnlijk dat 

Baḥrī het merendeel van deze teksten heeft uitgesproken. 

Waren de Arabische medewerkers en in het bijzonder Yūnus Baḥrī dan helemaal in 

overeenstemming met het nazibeleid? Dat was ook weer niet het geval. Regelmatig botste 

vooral Baḥrī met de Duitse leidinggevenden vanwege de inhoud van de uitzendingen. Zij 

klaagden over de eigenzinnigheid van Baḥrī, die de voor te lezen teksten regelmatig aanpaste 

naar eigen voorkeur.
195

 Een voorbeeld daarvan is het eerdergenoemde voorval met de 

uitspraak „criminele Joden‟. Ook werd Baḥrī verzocht om zijn toon aan te passen ten opzichte 

van het communisme en de Sovjet-Unie, nadat de Duitsers een verdrag met Stalin hadden 

gesloten.
196

 

 

5.3 Propagandatechnieken 

Er zijn veel soorten propagandatechnieken die een propagandist kan gebruiken om een 

maximaal effect te bereiken. In het boek van Jowett en O‟Donnell wordt een opsomming 

gemaakt van een aantal belangrijke technieken, zoals het creëren van instemming, het 
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beroepen op autoriteit, het gebruik maken van beeldende symbolen, specifiek taalgebruik en 

muziek en het opwekken van emoties. Dit is een beperkte lijst, aangezien elke techniek die de 

propagandist in staat stelt om zijn propaganda te maximaliseren als een propagandatechniek 

kan worden aangemerkt.
197

 Door Radio Berlijn werden vele van deze propagandatechnieken 

dan ook volop gehanteerd, onder het motto van „het doel heiligt de middelen‟. Het voordeel 

van radio als propagandakanaal is het grote bereik en de eenvoudige verspreiding. Het nadeel 

ervan is dat er geen gebruik kan worden gemaakt van beeldende technieken. In de vorige 

paragraaf is al een aantal technieken voorbij gekomen zoals het gebruik maken van 

stereotyperingen en het demoniseren. Deze paragraaf beperkt zich tot drie technieken die 

Baḥrī zelf expliciet heeft beschreven in zijn memoires: het gebruik maken van 

Koranrecitaties, specifiek taalgebruik en de techniek van „talkback‟. 

Het Arabische radiostation van de BBC in Londen en Radio Berlijn waren verwikkeld in 

een onderlinge concurrentiestrijd die door Baḥrī werd omschreven als „de strijd van de ether‟. 

Beide radiostations hadden tot doel om het Arabische publiek voor zich te winnen. Eén van de 

propagandatechnieken die Radio Berlijn in deze strijd begon te hanteren was het draaien van 

Koranrecitaties in de radioprogramma‟s. Baḥrī weigerde om populaire Arabische muziek te 

draaien van zangers als Mohammed Abdel Wahab, Umm Kulthum en Farid al-Atrash. Deze 

muziek werd gedraaid vanuit Londen en Parijs. Veel luisteraars stuurden brieven waarin ze 

verzochten om deze muziek te spelen. Baḥrī reageerde op deze brieven door te zeggen dat als 

ze geweeklaag en gejammer wilden horen dat ze dan naar de radiostations van Londen, Parijs 

of Bari moesten luisteren. Maar als ze „mannelijke liederen‟ wilden horen, waarin „de 

daadkracht werd opgewekt‟ en „de vastberadenheid werd aanscherpt‟, dan moesten ze 

afstemmen op Radio Berlijn. De Arabische radio van de BBC werd door Baḥrī voorgesteld als 

vrouwelijk terwijl het Arabische Radio Berlijn als mannelijk werd verbeeld. Dit kwam 

overeen met het nationalistische ideaal van mannelijkheid en daadkracht, terwijl 

vrouwelijkheid werd geassocieerd met zwakte en gejammer.
198

 

In plaats van het draaien van populaire muziek kwam Baḥrī met het plan om de 

Arabische radio-uitzendingen te openen met Koranrecitaties. David Motadel stelt echter op 

basis van Duitse archiefdocumenten dat dit plan afkomstig was van Idrīs ʿĀlimjān.
199

 Toch is 

Baḥrī er in zijn memoires erg stellig over dat het zijn idee was. De bedoeling hiervan was 
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volgens Baḥrī om de geallieerde propaganda te bestrijden dat Hitler een hekel had aan de 

Arabieren en de islam. Nadat het plan was goedgekeurd door zowel Goebbels als Hitler ging 

Baḥrī op zoek naar opnames van Koranvoordragers. Hij kwam aan met opnames van de 

Egyptische zangeres Sukayna Ḥasan en de Sudanese Koranvoordrager Aḥmad Sulaymān al-

Saʿdnī.
200

 Daarnaast begon Baḥrī vanuit Berlijn met het opnemen van recitaties die werden 

uitgezonden vanuit onder andere Cairo. Vervolgens werden deze recitaties door hem 

geredigeerd en voorzien van commentaar, waardoor het leek alsof het oorspronkelijke 

uitzendingen vanuit Berlijn waren. Het gevolg was dat de Britten enkele voordragers in 

Soedan en Egypte opsloten omdat ze dachten dat zij met de Duitsers samenwerkten. Zo 

hoopten ze er achter te komen hoe deze opnames in Berlijn terecht kwamen. De voordragers 

in kwestie wisten echter van niets.
201

  

De Arabische afdeling van de BBC reageerde een aantal maanden later op deze zet vanuit 

Berlijn. Een van de Britse verantwoordelijken voor het Arabische radioprogramma van de 

BBC, Stewart Perwone, schreef op 13 juli 1939 naar het Colonial Office dat hij, na de eerste 

Arabische uitzending van Radio Berlijn gehoord te hebben, was begonnen stappen te 

ondernemen om het aantal Koranopnames bij de BBC te verhogen.
202

 Volgens Baḥrī had de 

BBC echter nooit eerder Koranrecitaties uitgezonden en begonnen ze hem pas na ongeveer 

zes maanden daarin te imiteren.
203

 Naast het uitzenden van de Koran zou de BBC het 

Arabische radiostation van Berlijn ook zijn gaan imiteren in het verwelkomen met de 

islamitische groet en het gebruikmaken van humor in hun kritiek. Dat alles mocht volgens 

Baḥrī niet baten omdat hij hen al was voorgegaan daarin met Radio Berlijn. Bovendien stelde 

hij dat de Arabieren in het algemeen van mening waren dat de Arabische BBC slechts dienst 

deed ter versterking van het kolonialisme.
204

 Om de islamvriendelijke propaganda van de 

Britten in diskrediet te brengen bracht de omroeper van Radio Berlijn de intenties van Londen 

in twijfel. „De Britten bespotten jullie Koran‟, zo verzekerde de omroeper zijn islamitische 

luisteraars.
205

 De Koran werd dus ingezet als „lokmiddel‟ door beide radiostations in de strijd 

om de islamitische identiteit. 
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Een andere techniek die Baḥrī hanteerde was het inspelen op de emoties en 

wereldbeelden van zijn publiek door gebruik te maken van specifieke taal, door „framing‟ van 

het nieuws. Een voorbeeld hiervan is dat toen de Duitse generaal Erwin Rommel begon aan 

een opmars in Noord-Afrika richting Egypte, Baḥrī het Duitse leger voorstelde als „de 

bevrijders van het Egyptische volk‟. Hij zette dat af tegen het beeld van de „onrechtvaardige 

Britse bezetters‟. Zo kondigde hij aan achter de microfoon van Radio Berlijn dat „wanneer het 

Duitse leger Egypte binnentreedt dan doet zij dat slechts als bevrijders en niet als veroveraars. 

Duitsland en de asmogendheden respecteren de onafhankelijkheid van de Arabische landen en 

garanderen deze onafhankelijkheid.‟
206

 Hier werd dus ingespeeld op de wens van vele 

Egyptenaren om onafhankelijk te zijn van de koloniale overheersers. Het Duitse leger werd 

voorgesteld als bevrijder, terwijl dit niet hun doel was. Een ander voorbeeld is de 

berichtgeving na de vlucht van de prominente nazipoliticus en plaatsvervangend Führer 

Rudolf Hess (1894-1987) uit nazi-Duitsland naar Engeland. Dit kon begrepen worden als een 

vorm van onenigheid binnen de nazitop, dus het was van belang om dit uit te leggen aan de 

luisteraars. Baḥrī loste deze verwarring op door te stellen dat Hess gek was geworden en last 

had van maandelijkse zenuwaanvallen.
207

 Zo wist hij de keuze van Hess om te vluchten op 

een eenvoudige manier in diskrediet te brengen. Volgens Baḥrī werd dit dankzij hem het 

officiële verhaal in de nazipropaganda, maar het is waarschijnlijker dat het omgekeerd was.
208

  

Een derde propagandatechniek die Baḥrī ontdekte tijdens zijn werk in Berlijn was een 

nieuwe radiotechniek die „talkback‟ werd genoemd. Dit betekende dat het mogelijk was om 

direct op een radio-uitzending te reageren via dezelfde golflengte. Baḥrī vroeg aan de technici 

van Radio Berlijn om op het tijdstip van de Arabische nieuwsberichten via de BBC op 

dezelfde golflengte uit te zenden als de BBC. Zo was het mogelijk voor Baḥrī om direct te 

reageren op de nieuwsberichten vanuit Londen en deze te bekritiseren. De Arabische 

luisteraar van de BBC hoorde dus zowel de omroeper van de BBC als de reactie daarop van 

Baḥrī. Toen de omroepers van de BBC daar achter kwamen begonnen ze sneller te praten en 

minder pauzes in te lassen tussen de berichten, waardoor de boodschap grotendeels verloren 

ging. Baḥrī beleefde veel plezier in het toepassen van deze propagandatechniek.
209

 

Uit de bovenstaande opsomming van gehanteerde propagandatechnieken wordt 

duidelijk dat Baḥrī een vindingrijke rol speelde in het bespelen van het doelpubliek. Zelfs de 
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Amerikaanse inlichtingendienst van de Office of War Information (OWI) was op de hoogte 

van de technieken die Baḥrī gebruikte in zijn propaganda. In een verslag van de Amerikaanse 

analist Anne Fuller van 29 september 1941 wordt het volgende vermeld: „De kracht van de 

nazi-uitzendingen naar het Nabije Oosten ligt zowel in hun omroeper als in hun inhoud. Unis 

[sic] Bahri, een jonge Irakees, is de Arabische Lord Haw-Haw.
210

 Hij heeft begrepen dat de 

Arabieren houden van lokale informatie en persoonlijke berichten. De programma‟s worden 

afgewisseld met verwijzingen naar leiders, hedendaagse schrijvers, met name dichters. De 

BBC zelf erkent het succes van Baḥrī‟s technieken en doet de laatste tijd pogingen om hem te 

imiteren en, indien mogelijk, hem te overtreffen.‟
211

 Hieruit blijkt dat Baḥrī ook volgens 

andere bronnen een grote rol speelde in de selectie van specifieke propagandatechnieken voor 

de radio-uitzendingen van het Arabische Radio Berlijn.  

 

5.4 Reactie van het doelpubliek 

Naar welk publiek was de propaganda van het Arabische Radio Berlijn gericht en hoe werd er 

door dat publiek gereageerd op deze propaganda? Het doelpubliek bestond primair uit de 

Arabischsprekende moslims van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Yūnus Baḥrī liet 

oproepen plaatsen in regionale Arabische tijdschriften om de lezers op de hoogte te brengen 

van het nieuwe radiostation. Zo schreef hij in een oproep aan de lezers van het Algerijnse 

weekblad Al-Baṣāʾir dat hij de verwachting had dat zij dit nieuws zouden verspreiden en hem 

zouden helpen bij het vergaren van nieuwsfeiten.
212

 Al-Baṣāʾir was een religieus islamitisch 

tijdschrift gericht op een Arabisch moslimpubliek. Behalve de geïnteresseerde 

inlichtingendiensten van de geallieerden zullen er verder weinig luisteraars hebben afgestemd 

op het Arabische Radio Berlijn behalve de Arabieren zelf. In een persoonlijke brief aan zijn 

geliefde Julie vroeg Baḥrī of ze hem had horen spreken.
213

 Hij besefte mogelijk niet dat de 

taalbarrière van het Arabisch zo groot was dat er buiten de Arabische wereld nauwelijks 

luisteraars zullen zijn geweest. 

Hoe massaal werd er geluisterd naar Radio Berlijn in de Arabische wereld? Een 

onderzoek in 1941 van het Amerikaanse Office of War Information wees uit dat het aantal 

radio-ontvangers schaars was. Het grootste aantal was aanwezig in Egypte met een totaal van 
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55.000 ontvangers, terwijl er maar 26 in Saoedi-Arabië waren geregistreerd. De meeste van 

deze ontvangers waren daarbij in het bezit van de Europeanen. Radio‟s waren vaak wel 

beschikbaar in openbare ruimtes waar mensen samenkwamen, zoals bazaars, pleinen en 

cafés.
214

 Malek Bennabi herinnerde zich in zijn memoires dat in café „Bāhī‟ in de Algerijnse 

stad Tébessa iedere avond op Radio Berlijn werd afgestemd, in het bijzonder voor de 

nieuwsberichten van Yūnus Baḥrī. De eigenaar van het café verzorgde na afloop commentaar 

op de uitzending. Aan de ene kant was dit was erg populair bij de moslimbevolking in de stad. 

Aan de andere kant was het impopulair bij de Joodse gemeenschap. Een Joodse inwoner die 

boven het café woonde genaamd Mourali haastte zich bijvoorbeeld telkens wanneer hij langs 

het café liep om maar niet naar Yūnus Baḥrī te hoeven luisteren.
215

 Ook technische 

problemen, zoals stroomtekort en een ontoereikend golflengtebereik, zorgden er voor dat de 

reikwijdte beperkt was. Bovendien hanteerden de geallieerde overheersers in deze landen een 

strenge censuur en verrichtten ze enorme inspanningen om de Duitse uitzendingen te 

verstoren.
216

 

Hoe werd er gereageerd op de radiopropaganda vanuit Berlijn door het Arabische 

doelpubliek? Zowel Motadel als Herf erkennen in hun studies dat het lastig is om iets te 

zeggen over de receptie van de radiopropaganda vanuit Berlijn.
217

 De reacties die zijn 

waargenomen waren zeer afwisselend en schetsen geen coherent beeld. De geallieerde 

autoriteiten neigden er naar om vooral de negatieve reacties aan te stippen terwijl de nazi‟s 

vooral de positieve reacties opmerkten. Zo beschreef Baḥrī in zijn memoires dat Otto von 

Hentig tijdens een bezoek aan het Midden-Oosten duizenden Syriërs en Libanezen had 

ontmoet en hen persoonlijk had gevraagd over de invloed van het Arabischtalige radiostation 

van Berlijn. Het antwoord daarop was overwegend positief. Dit was te danken aan de Irakese 

hoofdomroeper Yūnus Baḥrī. Toen Von Hentig terugkeerde naar Berlijn feliciteerde hij hem. 

In het Frans sprak hij de volgende woorden tot Baḥrī: „Jij bent de meester van de ether!‟
218

 In 

een brief aan Julie van der Veen van 14 juni 1939 schreef Baḥrī vanuit Berlijn dat zijn 

radiostation een grote sensatie was geworden in de gehele islamitische en Arabische 
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wereld.
219

 Verder werd er in een Brits rapport uit Bahrein van 21 maart 1941 gemeld dat 

lokale luisteraars regelmatig naar het Arabische Radio Berlijn luisterden en dat het effect op 

de publieke opinie betreurenswaardig was. Hoewel er ook naar de Arabische BBC werd 

geluisterd, werden de nieuwsberichten uit Berlijn toch eerder geloofd.
220

 In een ander rapport 

van voorjaar 1941 werd gemeld dat ook de koning van Saoedi-Arabië, ʿAbd al-Azīz Ibn Saʿūd 

naar Radio Berlijn luisterde. Hij zou zelfs nooit een uitzending missen. In het bijzonder was 

de koning geboeid door „de gevatte opmerkingen van Yūnus Baḥrī‟. Hij genoot er erg van en 

herhaalde deze opmerkingen vaak in zijn zittingen.
221

 

Aan de andere kant werden door dezelfde Britse inlichtingendiensten ook negatieve 

reacties gemeld. Begin 1942 werd gerapporteerd dat de uitzendingen van Yūnus Baḥrī in 

Bahrein en in de Verdragskust (Verenigde Arabische Emiraten) bezien werden met een 

positieve afkeer. Het taalgebruik van Baḥrī dat hij geleerd zou hebben in de „goten‟ van Irak, 

zou aanstootgevend zijn voor de Arabieren in de Perzische Golf. Bovendien waren details van 

zijn „beruchte verleden‟ zo welbekend dat zijn meningen al werden verworpen nog voordat hij 

ze uitte.
222

 In andere delen van de Arabische wereld waren ook negatieve geluiden te horen. In 

Palestina werd bijvoorbeeld een radio-enquête gehouden door Stuart C. Dodd, een hoogleraar 

aan de Amerikaanse Universiteit van Beiroet, gepubliceerd in september 1943. Hierin werd 

duidelijk dat dat er door de Arabische Palestijnen het minst naar Radio Berlijn werd geluisterd 

en dat dit radiostation behoorde tot de minst populaire van alle radiostations. Er werd alleen 

naar Radio Berlijn geluisterd voor de populaire muziekprogramma‟s. Wat betreft 

betrouwbaarheid kreeg Berlijn de slechtste beoordeling van alle radiostations.
223

 

De bovenstaande bronnen laten een gemengde receptie zien van de propaganda vanuit 

Berlijn. Er werden zowel positieve als negatieve reacties waargenomen. De latere Emir van 

Sharjah, Sulṭān b. Muḥammad al-Qāsimī, herinnerde zich dat hij als kind hoorde hoe „de 
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scherpe tong van de Irakese omroeper Yūnus Baḥrī de aanhangers van de geallieerden razend 

maakte‟. Vanuit het raam zag hij hoe beide partijen met elkaar in gevecht gingen.
224

 Motadel 

vermoedt dan ook dat de Duitse propaganda voor de Arabische wereld veel minder succesvol 

was dan de verantwoordelijken in Berlijn hadden gehoopt.
225

 De receptie van de propaganda 

verschilde per regio en hing af van verschillende factoren. Wat in een enquête werd 

toevertrouwd aan een Brit of een Duitser verschilde veelal van wat onderling werd 

aangenomen. Wel is het duidelijk dat Yūnus Baḥrī een significante rol speelde in zowel de 

positieve als de negatieve beoordelingen van het Arabische Radio Berlijn. 
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6. ALS OUDGEDIENDE NA DE OORLOG (1945-1979) 

 

Na de oorlog speelde Yūnus Baḥrī geen grote rol van betekenis meer in de Arabische wereld. 

Hij zou nog enkele tijdschriften uitgeven, contacten met Arabische leiders onderhouden en de 

revoluties van 1958 en 1963 meemaken in zijn geboorteland, maar verder was zijn rol op het 

wereldtoneel grotendeels uitgespeeld. In dit hoofdstuk zullen de gevolgen van zijn verblijf in 

Berlijn worden uiteengezet en zal worden nagegaan hoe Baḥrī terugblikte op zijn periode in 

dienst van nazi-Duitsland. Afsluitend zal nog worden ingegaan op de naoorlogse effecten van 

de nazipropaganda in de Arabische wereld. 

 

6.1 Gevolgen van en terugblik op het naziverleden van Baḥrī 

Tegen het einde van de oorlog werd de situatie in Berlijn steeds beklemmender met het 

naderende Rode Leger en de opmars van de geallieerden in het westen. Voor Baḥrī was het de 

vraag hoe hij deze situatie zou overleven en ongeschonden uit de oorlog zou komen. In deze 

chaotische periode aan het einde van de oorlog kreeg hij de mogelijkheid om veilig uit het 

Derde Rijk te vluchten. Een Pools-Duitse werknemer bij het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken waar hij goed bevriend mee was, „Rakofsky‟ genaamd, sprak hem in maart 1945 bij 

hem thuis. Rakofsky verzekerde Baḥrī dat Duitsland de oorlog zo goed als verloren had en dat 

Baḥrī op de vierde plaats stond op een lijst van Arabische oorlogsmisdadigers. Baḥrī vroeg 

zich af wie hij nu eigenlijk voor zich had. Rakofsky zou toen hebben onthuld dat hij een 

Amerikaanse „consul-generaal‟ was. Van hem kreeg Baḥrī een vrijgeleidebrief mee die hij aan 

de geallieerde troepen kon laten zien wanneer hij hen zou bereiken. Op de brief was vermeld 

dat zijn naam Yūnus al-Jabbūrī was, afkomstig uit de republiek Syrië.
226

 Ook was er een 

Indiase moslim die met hem samenwerkte in Berlijn genaamd Ḥamīd Khān. In een gesprek 

dat hij met hem had over het naderende verlies van de Duitsers zei Khān tegen Baḥrī: „Geef 

jezelf over aan de Britten. Je zult zien hoe waardig zij jou zullen behandelen!‟ Baḥrī vroeg 

hem hoe hij daar zo zeker van was. Khān antwoordde dat hij hem als een goed persoon zag en 

hem zou helpen. Baḥrī wist hierdoor zeker dat Khān al die tijd een spion was geweest voor de 

Britten.
227
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Op 30 maart 1945 verzorgde Baḥrī zijn laatste uitzending achter de microfoon van Radio 

Berlijn.
228

 Daarna vluchtte hij via de Elbe in de richting van de geallieerden. Uiteindelijk 

kwam hij in Parijs terecht. Van daaruit ging Baḥrī door naar Marseille alwaar hij hoopte de 

boot te nemen richting Syrië. In de kuststad kwam hij de Syrische nationalist en journalist 

Munīr al-Rayyis (1901-1992) tegen, die net als Baḥrī vanuit Duitsland op weg was naar Syrië. 

Al-Rayyis vertelde hierover in zijn memoires.
229

 Ze besloten om samen verder te reizen en 

kwamen terecht op een boot richting Algiers. Van daaruit vertrokken ze met de trein richting 

Tunis. Op de grens tussen Algerije en Tunesië kwamen ze langs een controlepost van de 

douane. Baḥrī werd herkend en beide mannen werden opgepakt. Hij vroeg aan al-Rayyis om, 

als al-Rayyis eerder vrij zou komen, de Iraakse of de Britse ambassade te laten weten dat hij 

in de cel zat in Tunesië.
230

 Hierdoor was al-Rayyis er van overtuigd geraakt dat Baḥrī een 

Britse spion was. Als hij ergens problemen mee had dan was het wel met de Britten en de 

Irakese regering. Al-Rayyis vroeg zich af hoe het mogelijk was dat de Duitsers deze „spion‟ 

nooit ontdekt hebben? Hij moest wel een zeer begaafde spion zijn geweest. Na in aparte 

cellen te zijn geplaatst, werd Baḥrī dagelijks naar het kantoor geroepen om een verslag te 

schrijven over de Arabieren in Duitsland, over hun activiteiten en hun relaties met de 

Duitsers. Ook de Britse consul van Tunis bezocht hem om hem te ondervragen.
231

 

Nadat Baḥrī alles had opgeschreven wat de agenten van hem verlangden, werd hij per 

vliegtuig teruggebracht naar Parijs. Volgens al-Rayyis had Baḥrī met de Franse autoriteiten 

afgesproken om de Arabieren daar die uit Duitsland waren gevlucht op te sporen en op te 

pakken.
232

 Eenmaal gevestigd in Parijs zette hij zijn werk als uitgever voort door een nieuw 

weekblad op te richten in 1946 genaamd Al-ʿArab. Dit tijdschrift was deels Arabischtalig, 

deels Franstalig. De Britse inlichtingendiensten in de Golfregio reageerden met argwaan toen 

zij ontdekten dat het tijdschrift van hun oude vijand werd verkocht in Bahrein. De Britse 

diplomaat Cornelius James Pelly vroeg in een geheim verslag om de mening van zijn collega 

Charles Belgrave en vroeg zich af of het noodzakelijk was om actie te ondernemen tegen de 

verkopers van dit blad. Belgrave antwoordde daarop dat Baḥrī welbekend was in Bahrein en 

dat hijzelf ooit door hem als „de beruchte dictator van Bahrein‟ was omschreven. Over het 
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weekblad oordeelde Belgrave dat het „nogal onschuldig‟ was en hij zag dan ook geen reden 

om op dat moment enige actie te ondernemen.
233

  

Hoe kon het dat Baḥrī zo vlak na de oorlog ongemoeid werd gelaten in Frankrijk en 

ongestoord doorging met het uitgeven van tijdschriften zonder dat hij voor een 

oorlogstribunaal werd gedaagd? Drie mogelijke verklaringen zijn hiervoor te geven. Ten 

eerste had hij zich verdienstelijk gemaakt als helper van de geallieerden, zoals Munīr al-

Rayyis had waargenomen. Ten tweede zou Baḥrī bevriend zijn geweest met de Franse 

oorlogsheld en politicus Charles de Gaulle (1890-1970).
234

 De derde en meest aannemelijke 

verklaring is dat het berechten van de Arabische oorlogsmisdadigers niet werd toegejuicht van 

de kant van de geallieerden. In Washington werd ter voorbereiding op het Proces van 

Neurenberg gekeken naar de mogelijkheid om de pro-nazi Arabische bannelingen te 

berechten voor hun deelname aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. William 

Donovan, directeur van het Amerikaanse Office of Strategic Services (OSS) concludeerde 

echter dat het berechten van Arabische oorlogsmisdadigers zoals al-Ḥusayni en al-Kaylānī en 

prominente omroepers zoals Yūnus Baḥrī de vijandigheid tegenover de geallieerden in de 

Arabische wereld zou versterken.
235

 Er werd dus uiteindelijk van afgezien om Baḥrī ter 

verantwoording te roepen.  

Rond het begin van de jaren vijftig verhuisde Baḥrī naar Libanon. Daar schreef hij zijn 

memoires over zijn ervaringen als radiopresentator in Berlijn. Deze memoires Huna Berlin, 

die ook als leidraad zijn genomen voor dit onderzoek, laten vooral zien hoe Baḥrī ongeveer 

tien jaar na de oorlog terugblikte op deze periode. Allereerst was hij er trots op dat hij had 

samengewerkt met de nazi‟s. Baḥrī vertelde dat hij het centrum van de asmogendheden had 

uitgekozen om samen te werken met Duitsland.
236

 Sterker nog, hij beschouwde zichzelf als 

„de eerste Arabier die samenwerkte met Hitler en nazi-Duitsland‟.
237

 Wel liet hij zich 

incidenteel kritisch uit over het naziregime. Zo zei hij dat de misdaden van Hitler tegen de 

Arabieren groter waren dan zijn verdiensten voor hen.
238

 Ook beschreef Baḥrī het naziregime 

                                                 
233 „File 4/15 Sale of the “al-Arab” in Bahrain‟, British Library: India Office Records and Private Papers, 

IOR/R/15/2/936, in: Qatar Digital Library <http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000241.0x00019f> 

[geraadpleegd op 26 januari 2016]. 

234 Malījī, „Usṭūra‟, 32. 

235 Herf, Nazi propaganda for the Arab world, 233-234. 

236 Baḥrī, Hunā Berlin, I: 8. 

237 Ibidem, V: 17. 

238 Ibidem, IV: 82. 



Lucien Kerkhoff | Masterscriptie Actuele Geschiedenis | 15 maart 2016 

 

 

66 
 

op een spottende manier. De Arabische gasten in Berlijn leefden volgens hem onder de 

bescherming van een „op basis van willekeurigheid improviserend regime dat zijn wetten 

ontleende aan het ogenblik‟. De wil van Hitler was wet.
239

 Het naziregime vergeleek hij met 

de „taifa‟-koningen in het middeleeuwse al-Andalus, een gebied dat een tijd lang bestond uit 

meerdere minikoninkrijkjes. Elke organisatie in het Derde Rijk werd geleid op basis van de 

neigingen en de begeerten van de leider.
240

 

In de memoires van Baḥrī was zijn anti-Joodse houding nog steeds nadrukkelijk 

aanwezig. Veelvuldig maakte hij gebruik van het woord „wereldjodendom‟, een term die in de 

naziterminologie een Joods complot van wereldheerschappij impliceerde. Hij bediende zich 

van antisemitische stereotypen zoals „de rijke Joodse Rothschild bankiersfamilie‟.
241

 Zij 

zouden met hun geld Engeland en Frankrijk hebben aangestuurd om hun doelen te 

bereiken.
242

 Zijn ongewijzigde anti-Joodse houding kan deels worden verklaard door de 

stichting van de (Joodse) staat Israël in 1948 en de daaropvolgende oorlogen met de 

Arabische buurlanden.
243

 Dit is echter niet voldoende als verklaring. Naar eigen zeggen had 

Baḥrī al van oudsher een hekel aan de Joden.
244

 Hiermee creëerde hij een vorm van 

continuïteit in zijn eigen opvattingen. Om aan te tonen dat hij onveranderd was gebleven in 

zijn standpunten getuigde Baḥrī dat hij ten tijde van het schrijven van zijn memoires „nog 

steeds de beweringen van de Joodse kolonialisten weerlegde‟.
245

 De Holocaust bleef geheel 

onvermeld in zijn memoires. Dit betekende echter niet dat hij er niet van op de hoogte was. 

Integendeel, hij had nauwe banden met het naziregime en moet beslist hebben geweten van de 

genocidale plannen van de nazi‟s. Zijn opmerkingen over Heinrich Himmler, aan wie hij 

persoonlijk een grote hekel had, duiden daar ook op. Himmler werd door hem „de grootste 

massamoordenaar van Europa in de twintigste eeuw‟ genoemd.
246

 In het algemeen verdedigde 

Baḥrī zijn nazicollaboratie door te stellen dat hij zijn propaganda vanuit Berlijn niet voerde uit 

liefde voor „de blauwe ogen van Hitler‟, omdat Mein Kampf hem bekoorde of om de leringen 
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van de nazipartij te steunen, maar om de Arabische landen te helpen tegen de koloniale 

overheersers.
247

 

Op 13 juli 1958 kwam Baḥrī terecht in Bagdad nadat hij was gevlucht voor een opstand 

in Beiroet.
248

 Een dag later, op 14 juli, brak in Irak een revolutie uit aangevoerd door de twee 

legerofficieren ʿAbd al-Salām ʿĀrif (1921-1966) en ʿAbd al-Karīm Qāsim (1914-1963). Dit 

resulteerde in de opheffing van het Koninkrijk Irak en de stichting van de Iraakse republiek. 

Premier Nūrī al-Saʿīd werd tijdens de staatsgreep om het leven gebracht en zijn aanhang werd 

gevangen gezet. Yūnus Baḥrī, die als radiopresentator in Berlijn nog fel had gefulmineerd 

tegen de pro-Britse premier, werd nu beschouwd als één van zijn aanhangers. Door de 

revolutionaire junta werd hij opgepakt en in de bekende Abu Ghraib-gevangenis gevangen 

gezet. Tijdens zijn verblijf in de cel kwam zijn naziverleden weer ter sprake. Een bezoeker 

van de gevangenis herkende Baḥrī en riep: „Dit is de nazi, de omroeper van Hitler, de vijand 

van het communisme.‟ Baḥrī reageerde hierop door te zeggen dat hij geen nazi was. De 

bezoeker vroeg hem vervolgens om zijn mening over het communisme, waarop Baḥrī 

antwoordde: „Ik heb nog steeds dezelfde mening als voorheen. Ik respecteer de vrijheid om 

een bepaalde overtuiging te kiezen, maar ik ben een Arabier, ik geloof in het Arabisch 

nationalisme.‟
249

 Hier valt weer op te merken dat Baḥrī zichzelf voordeed als iemand die altijd 

hetzelfde was gebleven, om zichzelf te karakteriseren als een man van continuïteit en 

standvastigheid.  

Door zijn zoon Saʿd werd Baḥrī ervan beticht een spion te zijn geweest voor de Britten en 

de Fransen. Zijn zoon had zich aangesloten bij de revolutie en schreef het volgende naar de 

revolutionaire junta: „In de naam van de “volksopstand” maak ik bezwaar tegen de vrijlating 

van mijn vader Yūnus Baḥrī. Deze man [zijn vader] was een spion voor de Britten in Berlijn. 

Toen hij naar Parijs verhuisde werd hij een spion voor de Fransen. Mijn vader is een mizwāj 

(iemand die heel vaak trouwt), een gokverslaafde en een zatlap. Hij verdient een levenslange 

gevangenisstraf!‟
250

 Baḥrī moest lachen na het lezen van deze brief. Zijn zoon werd pas zes 

maanden nadat hij naar Duitsland was vertrokken geboren. Hij kon hier helemaal niet van 

getuigen. Baḥrī was verdrietig om zijn zoon dat hij communist was geworden.
251

 Enkele 

maanden later kwam Baḥrī vrij. Sindsdien leidde hij een overwegend teruggetrokken leven. In 
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1979 overleed Baḥrī in Bagdad.
252

 Uit bovenstaande bronnen blijkt dat hij zichzelf nooit heeft 

verontschuldigd voor zijn collaboratie met de nazi‟s. Integendeel, hij is zijn keuze altijd 

blijven verdedigen. Zijn anti-Britse houding was weliswaar verdwenen na de oorlog, aan zijn 

antisemitisme en anticommunisme bleef hij echter nog altijd vasthouden. 

 

6.2 Effecten van de radiopropaganda in de Arabische wereld 

Het is nu nog de vraag in hoeverre de radiopropaganda vanuit Berlijn effecten en gevolgen 

had voor de Arabische wereld. Onderzoek naar langetermijneffecten is mogelijk nog lastiger 

dan onderzoek naar de directe receptie zoals dat in het vorige hoofdstuk is geschetst. Het is 

ongetwijfeld zo dat de radiopropaganda van de nazi‟s haar sporen heeft nagelaten. Dat 

propaganda effecten heeft wordt algemeen aangenomen. Wat die effecten zijn en of er 

oorzakelijke verbanden kunnen worden vastgesteld is een zeer complexe zaak, zoals ook 

Somerville stelt.
253

 Er hoeft geen direct verband te bestaan tussen het hedendaagse 

antisemitisme in de Arabische wereld en de Arabische propaganda vanuit nazi-Duitsland. 

Propaganda maakt juist gebruik van bestaande overtuigingen en vooroordelen.
254

 Het 

antisemitisme in het Midden-Oosten kan gezien worden als een fenomeen dat steeds 

teruggrijpt op eerdere (onbewust) bestaande beelden die daar al lang voor de Tweede 

Wereldoorlog leefden.  

Jeffrey Herf heeft in zijn boek een poging gedaan om de naoorlogse effecten van de 

nazipropaganda in de Arabische wereld te evalueren. Hierbij maakte hij uitgebreid gebruik 

van de schrijfwerken van de Egyptische activist Sayyid Quṭb (1906-1966). Hij stelde dat het 

aannemelijk is dat Quṭb naar de radio-uitzendingen van Berlijn luisterde tijdens de oorlog.
255

 

De grootmoefti al-Ḥusaynī kreeg volgens Herf een hoge status na de oorlog bij de 

Moslimbroederschap (Jamāʿat al-Ikhwān al-Muslimīn), een islamistische organisatie met 

grote invloed in de gehele moslimwereld.
256

 Dit was volgens Herf de directe link tussen de 

Arabische haatpropaganda vanuit Berlijn en moderne islamistische groeperingen zoals Hamas 

en meer recentelijke terroristische bewegingen zoals Al-Qaida. Zoals eerder al is besproken 

zette de Duitse arabist Alexander Flores zijn vraagtekens bij deze connectie. De mogelijkheid 
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dat Quṭb naar Radio Berlijn luisterde deed hij af als „puur speculatief‟ en de herkregen status 

van de grootmoefti werd gekenmerkt als een „dubieuze bewering‟
257

  

Toch valt niet te ontkennen dat er duidelijke overeenkomsten en ideologische 

verwantschappen bestonden tussen de Arabische nazicollaborateurs in Berlijn en de 

naoorlogse islamistische activisten. De haatpropaganda vanuit de Duitse hoofdstad moet zeker 

hebben bijgedragen aan de ideologische vorming van deze islamistische bewegingen. Hoewel 

het onderzoek naar de naoorlogse effecten buiten de doelstelling van deze scriptie valt is het 

toch interessant om hier over na te denken. Hoe groot het effect exact is geweest valt lastig te 

beoordelen. Het feit dat Yūnus Baḥrī en Radio Berlijn in het collectieve geheugen van de 

Arabieren en het islamistische discours geen prominente rol krijgen toebedeeld zegt mogelijk 

wel iets over de bijdrage van Radio Berlijn en diens Irakese omroeper. 
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CONCLUSIE 

 

In deze verkennende analyse van het beschikbare bronnenmateriaal over het leven van Yūnus 

Baḥrī is getracht om een beeld te schetsen van zijn rol in de Arabische radiopropaganda 

vanuit Berlijn ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Als eerste is gezocht naar een geschikte 

definitie voor propaganda en is het belang van de radio voor propagandadoeleinden 

vastgesteld. In hoofdstuk twee is het historiografische kader uiteengezet over de relatie tussen 

de Arabische wereld en nazi-Duitsland en is geconstateerd dat er in dit debat nog weinig 

aandacht is geweest voor Radio Berlijn en Yūnus Baḥri. In hoofdstuk drie werd een 

beoordeling gegeven van het nieuw ontdekte bronnenmateriaal waarmee het mogelijk was om 

meer inzicht te verkrijgen in de werking van propaganda van binnenuit. Vanaf hoofdstuk vier 

is een chronologische indeling aangehouden voor de feitelijke bronnenanalyse. Daarin zijn 

drie levensfasen van Baḥrī onderscheiden. Hoofdstuk vier beschrijft als eerste de carrière van 

Baḥrī voordat hij in Berlijn aankwam. Vervolgens is in hoofdstuk vijf zijn verblijf in Berlijn 

als radiopresentator in dienst van de nazi‟s onder de loep genomen volgens een thematische 

propaganda-analyse. Deze periode bleek een belangrijk keerpunt in zijn leven. Afsluitend is in 

hoofdstuk zes onderzocht hoe Baḥrī terugblikte op zijn nazicollaboratie en wat de gevolgen 

daarvan waren voor hem zelf specifiek en voor de Arabische wereld in het algemeen.  

Na bestudering van het bronnenmateriaal kan er worden geconcludeerd dat Yūnus Baḥrī 

voordat hij naar Berlijn kwam al een befaamd journalist en wereldreiziger was met een eigen 

„agenda‟. Hij was een fervent Arabische nationalist die zeer actief was in het schrijven en het 

reizen. Afgezien van zijn (zelfverklaarde) ontmoetingen met nazileiders in de jaren dertig zijn 

er in deze periode geen duidelijke fascistische en antisemitische denkbeelden van hem 

waargenomen. Wel was er in het vooroorlogse Irak sprake van pro-fascistische en 

antisemitische tendensen, waar Baḥrī mogelijk ook door is beïnvloed. Pas in Berlijn werden 

deze denkbeelden duidelijk zichtbaar. Via een propaganda-analyse is getracht om te 

reconstrueren hoe het Arabische radiostation van Berlijn functioneerde en wat de exacte rol 

van Yūnus Baḥrī in dit radiostation was.  

Als eerste is de organisatiestructuur in kaart gebracht. Daaruit is gebleken dat Yūnus 

Baḥrī de rol vervulde van directeur van de Arabische radio-afdeling. In de hiërarchie van het 

naziregime vervulde hij echter geen hoge positie. Baḥrī diende verantwoording af te leggen 

aan verschillende departementen en organisaties die boven hem stonden in de rangorde. Deze 

afdelingen waren verwikkeld in een onderlinge strijd om de macht over het radiostation. Zo 
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was er sprake van een confrontatie tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het 

Ministerie van Propaganda omdat het Arabische radiostation zowel te maken had met het 

buitenland als met propaganda. Vanaf het najaar van 1941 kwamen daar ook nog twee 

vertegenwoordigers van de Arabische zaak bij, Al-Ḥusaynī en al-Kaylānī. Zij opereerden 

onder de ministeries, maar waren niet direct verantwoordelijk voor het radiostation zelf. Zij 

zagen het radiostation slechts als een instrument om hun macht mee uit te oefenen. Vanaf dat 

moment vervaagde de rol van Baḥrī als directeur. Hij werd zelfs meerdere malen weggestuurd 

van zijn post na aanvaringen met voorgenoemde vertegenwoordigers. Dat duidt erop dat hij 

vanaf die periode niet veel meer te zeggen had over het radiostation. 

Vervolgens is de ideologie, het doel en de inhoud van de Arabische radiopropaganda 

vanuit Berlijn nader onderzocht. Er bestonden zeker ideologische verschillen tussen de 

Arabische werknemers en de nazifunctionarissen. Deze verschillen stonden een 

samenwerking in dienst van een groter doel echter niet in de weg. Dat doel was om te strijden 

tegen degenen die zij als gezamenlijke vijanden zagen: de Britten, de communisten en de 

Joden. De inhoud van het propagandamateriaal dat werd uitgezonden werd vooraf 

gecontroleerd door de Duitsers. Baḥrī was echter toch in staat om zijn eigen teksten uit te 

zenden. Dit leidde regelmatig tot razernij van de kant van de Duitsers, aangezien het niet altijd 

in het belang was van Duitsland. De inhoud was er vooral op gericht om een „vriend-vijand‟ 

dichotomie te creëren. De uitzendingen hadden een sterk anti-Brits, anticommunistisch en 

antisemitisch karakter. Vooral het antisemitisme dat werd verkondigd via de radio was extra 

schokkend. Dit vooral in het licht van de Holocaust die plaatsvond in het hart van het Derde 

Rijk. Baḥrī was in zijn retoriek soms zelfs uitgesprokener antisemitisch dan sommige 

nazifunctionarissen.  

Als derde werd de aandacht verlegd naar de propagandatechnieken die gebruikt werden 

op het radiostation, in het specifiek die technieken die Baḥrī zelf ook beschrijft in zijn 

memoires. Het is duidelijk dat hij goed gebruik wist te maken van verschillende 

propagandatechnieken en ook wist in te spelen op nieuwe technieken zoals de „talkback‟-

functie. Hierdoor werd hij een lastige tegenstander voor de propagandisten van de Arabische 

radioafdeling van de BBC, die in dezelfde vijver visten als Baḥrī. Er werd zelfs getracht om 

Baḥrī te imiteren in de technieken die hij gebruikte. 

Ten slotte is er een selectie gemaakt van de reacties van het doelpubliek op Radio Berlijn 

en de rol die Baḥrī daar in speelde. Daaruit is gebleken dat de reacties van het Arabische 

moslimpubliek zeer afwisselend waren. Het maakte daarbij wel uit tegenover wie deze 

reacties geuit werden. Terwijl de Britten overwegend negatieve reacties constateerden, kregen 
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de Duitsers vooral positieve geluiden te horen. Ook waren de reacties regionaal en sociaal 

gezien verschillend. Het aantal radiotoestellen in de Arabische wereld was bovendien nog 

zeer gering. De bewering van Jeffrey Herf dat er massaal en enthousiast naar de 

radiopropaganda werd geluisterd is hiermee op zijn minst betwijfelbaar. Yūnus Baḥrī werd in 

zowel de positieve als de negatieve reacties beschouwd als het gezicht of de stem van Radio 

Berlijn.  

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werden de grote oorlogsmisdadigers berecht in 

het Proces van Neurenberg. Baḥrī was als Arabische hoofdomroeper één van de 

verantwoordelijken voor de haatpropaganda vanuit de Duitse hoofdstad en werd dus ook als 

oorlogsmisdadiger beschouwd. Hij werd echter niet berecht, aangezien de nasleep van de 

Tweede Wereldoorlog anders verliep in de Arabische wereld dan in Europa. Doordat de 

geallieerden, met hun belangen in de Arabische wereld, niet teveel ophef wilden veroorzaken 

bij de Arabieren is er nooit een tribunaal opgericht voor Arabische oorlogsmisdadigers. Zo 

waren er ook geen gevoelens van schuld. Zover bekend zijn er geen Arabische 

nazicollaborateurs geweest die achteraf openlijk spijt hebben betuigd voor hun collaboratie. 

De collaborateurs draaiden in de meeste gevallen weer gewoon mee in het politieke leven van 

hun thuisland.  

Op basis van het voorgaande kan er geconcludeerd worden dat de rol van Yūnus Baḥrī 

niet moet worden overdreven, zoals hij zelf doet, maar vooral ook niet onderschat. In zijn 

eigen memoires overdrijft Baḥrī zijn rol geregeld door bijvoorbeeld te stellen dat hij een grote 

invloed had op Fritz Grobba en Joseph Goebbels en dat hij goed bevriend was met hen, terwijl 

Grobba hem slechts één maal noemt in zijn memoires en hij in de dagboeken van Goebbels 

geheel onvermeld is gebleven.
258

 Door hen werd Baḥrī kennelijk niet zo belangrijk geacht. 

Zijn rol mag echter ook niet worden onderschat. Hij had een groot aandeel in het opzetten en 

het beheren van het radiostation. Hij was zowel hoofdomroeper als (officieus) directeur. Ook 

al werd zijn positie verzwakt door de komst van al-Ḥusaynī en al-Kaylānī, hij bleef de 

belangrijkste persoon achter de microfoon bij Radio Berlijn. Baḥrī had daarnaast de 

mogelijkheden om zijn invloed uit te oefenen en zijn eigen agenda door te voeren. Dit deed 

hij ook geregeld. Op het gebied van propagandatechnieken wist Baḥrī zelfs zijn tegenstanders 

te imponeren. Hij was dus geen passief doorgeefluik maar werkte actief mee aan de 

vormgeving van de inhoud van de propaganda volgens zijn eigen agenda. In de beeldvorming 
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was hij het gezicht, of liever gezegd de stem, van Radio Berlijn. Hij had een grote rol in de 

totstandkoming van de haatpropaganda gericht aan de Arabische wereld. Zijn komst naar 

Berlijn betekende voor Baḥrī een breuk met zijn oude leven. Hij had nu duidelijk partij 

gekozen. In Berlijn werd Baḥrī een felle antisemiet, maar geen overtuigd nazi. Na de oorlog 

bleef hij zijn antisemitisme en anticommunisme behouden. Wel brak hij met zijn anti-Britse 

houding. Baḥrī werd er zelfs van beschuldigd een agent van de Britten te zijn geworden. Hij 

kon soms keuzes maken puur uit opportunisme, maar hij had ook een duidelijke eigen agenda. 

Vanuit theoretisch oogpunt is aangetoond dat de radio een belangrijke rol speelde in de 

propaganda-activiteiten van de Tweede Wereldoorlog. De uitzendingen van het Arabische 

Radio Berlijn konden beslist worden gekenmerkt als haatpropaganda. Natuurlijk was het ook 

nazipropaganda in zoverre dat het ook de belangen van de nazi‟s diende. De Arabische 

werknemers zagen het echter als propaganda voor hun eigen zaak. De propagandist Baḥrī had 

dan ook een actieve rol in het samenstellen van de propaganda in tegenstelling tot het louter 

aannemen van top-down bevelen.  

Hoe heeft dit onderzoek verder bijgedragen aan het bredere debat over het 

„islamofascisme‟ en de Arabische collaboratie met de nazi‟s? Jeffrey Herf heeft gelijk door te 

stellen dat er een nauwe band bestond tussen een aantal Arabische individuen en het 

naziregime. Hij heeft in zijn studie echter te weinig oog voor de onderlinge conflicten die 

aanwezig waren binnen de propaganda-organisatie. Hierdoor werd teveel een eensgezinde 

band voorgesteld. Er was wel degelijk spanning tussen de doelen van de Arabieren en de 

doelen van de nazi‟s. Wel was deze spanning niet zo groot dat het leidde tot een grote breuk. 

Wat betreft de naoorlogse effecten is het nog maar zeer de vraag of er een directe lijn is vast 

te stellen. Wel is het zo dat bepaalde ideeën en denkbeelden klaar lagen om hergebruikt te 

worden. Er hoeft ook geen directe lijn aanwezig te zijn om te constateren dat er zowel vroeger 

als nu sprake is van antisemitische geluiden in de Arabische wereld. Waar Herf wel gelijk in 

heeft is dat de nazi‟s hun Arabische gasten de fijnere kneepjes van het moderne raciale 

verlossingsantisemitisme onderwezen.
259

 Dit is ook duidelijk terug te zien bij Yūnus Baḥrī. 

De „culpability of exile‟ waar Peter Wien over spreekt is niet van toepassing op Baḥrī. 

Hoewel enkele Arabieren in de positie werden gedwongen om samen te werken met de nazi‟s, 

had Baḥrī hier geheel vrijwillig voor gekozen. 

Voor de actualiteit is het van belang te vermelden dat het antisemitisme in de Arabische 

en islamitische wereld een gevaarlijke trend is. Deze kan bestreden worden door alternatieve 
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beelden te plaatsen tegenover de bekende beelden van nazicollaborateurs als al-Ḥusaynī, al-

Kaylānī en ook Baḥrī. Dit betekent niet dat dit zwarte verleden niet besproken dient te 

worden. Het is juist ook belangrijk om deze collaboratie te bespreken en te evalueren. Het 

moet echter wel in de juiste context geplaatst worden en niet worden gezien als representatief 

voor een hele bevolkingsgroep. Door alternatieve beelden te zetten tegenover de gevallen van 

nazicollaboratie is het mogelijk om het beeld te nuanceren dat een grote meerderheid van de 

Arabieren en de moslims achter de nazi-ideologie en het antisemitisme zou staan. Dit is 

bijvoorbeeld al gedaan in de speciale editie van Die Welt des Islams over islamofascisme, 

waarin verschillende antinazigeluiden zijn onderzocht. Ook in dit onderzoek zijn voorbeelden 

voorbij gekomen van alternatieve geluiden zoals die van Nūrī al-Saʿīd, Ṭāhā Ḥusayn en de 

Algerijnse geestelijken al-Ṭayyib al-ʿUqbī en ʿAbd al-Ḥamīd Ibn Bādīs. 

Het zou voor verder onderzoek interessant zijn om ook de regionale gevallen te 

bestuderen in de Arabische wereld waarin een duidelijke antifascistische houding werd 

aangenomen zoals in het hierboven genoemde geval van al-Ṭayyib al-ʿUqbī en ʿAbd al-

Ḥamīd Ibn Bādīs. Ook is het een suggestie om de Arabische radio-uitzendingen van de BBC 

ten tijde van de Tweede Wereldoorlog uitvoeriger te analyseren en te vergelijken met hun 

Berlijnse concurrenten. Een derde suggestie is het bestuderen van de Arabische 

spionagenetwerken voor zowel de nazi‟s als de geallieerden. Als laatste is het een interessant 

idee om de kranten en artikelen van Baḥrī te bestuderen van voordat hij in Berlijn terecht 

kwam. Dit alles is nodig om meer inzicht te krijgen in de mechanismen van het haatdiscours 

om het uiteindelijk effectief te kunnen bestrijden. 
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Foto van de jonge Yūnus Baḥrī als wereldreiziger in Marokko, PAJV, (datum onbekend). 
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Voorpagina van het maandblad Al-Kuwayt wa-l-ʿIrāqī (1
ste

 editie, september 1931). 
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Brief van Yūnus Baḥrī aan Julie van der Veen (14 juni 1939), PAJV, blz. 1. 
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Brief van Yūnus Baḥrī aan Julie van der Veen (14 juni 1939), PAJV, blz. 2. 
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Voorpagina van deel één van Hunā Berlin. Ḥayy al-ʿArab. 
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Voorpagina van deel twee van Hunā Berlin. Ḥayy al-ʿArab. 

Ondertitel: „De nazileiders zoals ik ze heb leren kennen‟. 
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Voorpagina van deel drie van Hunā Berlin. Ḥayy al-ʿArab. 

Ondertitel (slecht leesbaar): „Hitler en het communisme‟. 
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Voorpagina van deel vier van Hunā Berlin. Ḥayy al-ʿArab.  

Ondertitel: „Hitler en de Arabische leiders in Berlijn‟. 
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Voorpagina van deel vijf van Hunā Berlin. Ḥayy al-ʿArab.  

Ondertitel: „Hitler en wij‟. 
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