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1. INLEIDING
Al zou het ook in de geschiedenis-wetenschap mooi zijn om van
een tabula rasa te vertrekken (van historisch bronnenmateriaal onmiddellijk naar resultaten), toch blijft het noodzakelijk vooraf enige
theoretische kantlijnen te maken. De vragen die in dit deel rijzen
(belang van de bijschriften, beïnvloeding van de fotografie, de context, enz.) komen, getoetst aan ons onderzoeksterrein en verder uitgediept, terug in de besluiten.
Ten aanzien van fotomateriaal stelt zich de vraag wat kijkennaar-een-foto betekent. In hoeverre kunnen we zien én begrijpen?
John Berger schrijft in dit verband : The way we see things is affected by what we know or what we believe.' (1) Daaruit vloeit voort
dat, wanneer we werkelijk willen zien en begrijpen, we meer moeten
weten of menen te weten. De Trijker' moet op de hoogte gebracht
worden van de gebeurtenissen of al een voorkennis bezitten. M.a.w.,
er moet bijkomende informatie aanwezig zijn aangaande tijd, plaats,
omstandigheden waarin de opnamen gemaakt werden. De bijdrage
die de fotografie kan leveren in de pers komt zodoende pas nà het
benoemen van het evenement door de pers (2). Het belang van de
onderschriften en de bijkomende berichtgeving kan daarom niet onderschat worden. Kortom : een foto kan het woord niet missen als ze
een werkelijke en onbetwistbare betekenis wil krijgen (3).
Uit het bovenstaande blijkt dat het beeldmateriaal met begrip en
omzichtigheid moet behandeld worden. Alle door ons doorgenomen
kranten doen, naast het brengen van nieuws, onvermijdelijk aan
duiding. Dit geldt ook voor de afgedrukte foto. De feitelijke informa(1) John BERGER, Ways of seeing, London, 1980, p. 8.
(2) J. COPPENS, De bewogen camera. Protest en propagangda door middel
van foto's, Amsterdam, 1982, p. 20.
(3)J. KEIM, La photographie et sa légende. I n : Communications, 1963,
nr. 2.
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tie van een opname kan door de pers niet weggewerkt worden maar
het bijschrift houdt steeds het gevaar in dat de foto tendentieus
wordt.
Een belangrijke karakteristiek van fotomateriaal in vergelijking
met geschreven nieuws, is dat het een verschillend soort overtuigingskracht bezit. Wat er geschreven wordt, wordt zonder meer als
interpretatie aanvaard, aldus Meyfroot, en zij gaat verder: 'Foto's
daarentegen geven veel meer de indruk een stukje werkelijkheid te
zijn. Ze lijken veel meer op de realiteit dan de notitie erover (4).' Uit
deze eerste opmerkingen blijkt reeds dat de mogelijkheden tot partijdig gebruik van beeldmateriaal legio zijn.
We stelden ons ook de vraag wat de aard en de reikwijdte was
van de beïnvloeding die van het beeldmateriaal op de toenmalige bevolking uitging. De reactie op, en de eventuele beïnvloeding door het
beeldmateriaal omtrent de Spaanse burgeroorlog verschilt naargelang de groep waardoor het geëvalueerd wordt. De graad waarin een
bepaalde groep bewust is op bijvoorbeeld politiek, sociaal of religieus
vlak speelt een aanzienlijke rol. Meyfroot schreef in haar inleiding
dat foto's geen 'morele standpuntenbepaling' doen ontstaan, maar ze
kunnen die wel versterken en helpen een groeiende mening verder
te ontwikkelen. De mogelijkheid dat men moreel bewogen geraakt
door sommige foto's hangt af van een relevant politiek bewustzijn
(5). Zonder een begeleidende politiek zullen foto's van schokkende
gebeurtenissen als irreëel ervaren worden. De reeds politiekgeëngageerden zullen in hun mening gesterkt worden; de anderen,
minder ideologisch ingesteld, zullen een geringere belangstelling
vertonen of zelfs onverschillig blijven.
Naast het bovengenoemde propagandistisch effect van beeldmateriaal is er een ander aspect dat we zeker niet over het hoofd mogen
zien, nl. het zuiver informatieve. Door het groot aantal tot de verbeelding sprekende opnamen die werden gepubliceerd gaat de
Spaanse burgeroorlog bij de mensen (van welke politieke familie
dan ook) toch een niet geringe betrokkenheid teweeg brengen. Door
de foto-pers werden belangrijke evenementen meer vertrouwd, meer
gedemocratiseerd (6). Het zijn dan niet zozeer de louter propagandistisch bedoelde opnamen die van belang zijn maar wel die
'documentaire' opnamen welke de gruwelijke aspecten van een burgeroorlog bloot leggen. Voor de Belgische bevolking was Spanje niet
(4)Veerle MEYFROOT, Fotografie en de kolonisatie van Congo 1885-1914,
onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven,
1982, p. 36.

(5) M E Y F R O O T , op.cit, p. 39.
(6) M E Y F R O O T , op.cit, p. 37.
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alleen in staat van oorlog maar tevens een land dat grote ellende
kende, een land in nood, waraan van hier uit hulp kon geboden worden.
Theoretisch zouden bij de benadering van het beeldmateriaal in
kwestie drie stadia moeten onderscheiden worden : 1) opname van
de foto en commentaar door de fotograaf of het persagentschap;
2) het redigeren van het bijschrift door de kranten en het plaatsen
in een bepaalde context; 3) de receptie door de krantenlezer. Gezien
het groot aantal foto's dat diende nagegaan, was dit soort drievoudige analyse in de praktijk slechts gedeeltelijk haalbaar.
Naast de bovenvermelde theoretische vraagstelling heeft elk historisch onderzoek natuurlijk ook te kampen met een aantal onvermijdelijke praktische en methodologische moeilijkheden. De bedoeling van dit artikel is het opstellen van een status questionis
beeldpropaganda en berichtgeving is hier te lande een nog weinig
onderzocht historisch terrein — en daarom beperken we ons tot het
weergeven van de resultaten van het onderzoek.
Wat onze werkwijze betreft verwijzen we graag naar de licentiaatsthesis die aan deze bijdrage ten grondslag ligt (7). Vooraf kan wel
gesteld worden dat het nooit de bedoeling geweest is het beeldmateriaal exhaustief te behandelen of om een doorgedreven kwantitatieve benadering van het beeldaanbod te geven. De redenen hiervoor
liggen niet in de hoeveelheid van het beschikbaar bronnenmateriaal,
noch in het wie-zoekt-die-vindt probleem maar wel omdat de resultaten die via zulk een onderzoek bekomen worden niet in overeenstemming zijn met de vraagstelling. Reeds in de beginfase van het
onderzoek kwamen we tot het besluit het bronnenmateriaal zoveel
mogelijk voor zichzelf te laten spreken, zuiver in de vorm waarin
het tot ons en het toenmalig publiek is gekomen. Praktisch kwam
het hierop neer dat wij een aantal kranten en andere periodieken
van verschillende strekking hebben doorgenomen met als zwaartepunten : de beginperiode van de burgeroorlog waar de coverage in de
media betrekkelijk intens was; een aantal cruciale gebeurtenissen in
de loop van het conflict waar de belangstelling weer opleefde, en uiteindelijk het einde van de strijd met de overwinning van Franco. Er
waren inderdaad perioden dat zowel berichtgeving als illustratie nagenoeg nihil waren.
De bestudering van de voornaamste items, de krantenkoppen,
gebruik van het beeldmateriaal gaf al spoedig een duidelijk inzicht
(7)Renaat NYCKEES, De Spaanse Burgeroorlog in de beeldkultuur. Foto,
film en ander beeldmateriaal in België betreffende de Spaanse Burgeroorlog
in de periode 17 junli 1936 — 1 april 1939, onuitgegeven licentiaatsverhan-

deling, Rijksuniversiteit Gent, 1984-1985,175 p.
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in de houding die het betreffende persorgaan tegenover de Spaanse
burgeroorlog aannam. Aan ons was het dan om hieruit besluiten te
trekken.
2. ONDERZOEK VAN KRANTEN UTT DE BEGINPERIODE
VAN DE BURGEROORLOG.
Zowat elk dagblad heeft in de aanvangsfase te kampen met het
probleem van een tekort aan recent beeldmateriaal. De bladen doen
daarom een beroep op archieffoto's van generaals en andere persoonlijkheden en hier en daar wordt een zicht van één of andere stad of
monument gepubliceerd.
In de eerste week van de strijd heerst er op sommige redacties
nog verwarring over het te verdedigen kamp of de aan te vallen
groep. Een gebrek aan de nodige informatie ligt hieraan ten grondslag. Men zoekt nog naar de juiste terminologie. Volgens Gazet Van
Antwerpen van 18-19 juli 1936 "moet er iets gaande zijn in Spanje".
Als kop wordt op pagina één "Anarchie in Spanje" gedrukt. Een dag
later heet het "Militaire opstand in Spaans Marokko". Op 21 juli
wordt het "Revolutie in Spanje". Vanaf 24 juli wordt de strijd een
burgeroorlog genoemd. De strijdende partijen heetten "de leden van
het volksfront" en de "fascisten".
In tegenstelling tot Gazet Van Antwerpen is de stellingname voor
Volksgazet geen probleem. Vanaf 20 juli heet de strijd "Burgeroorlog
in Spanje" en wordt op de eerste bladzijde, rechts bovenaan, aan directe duiding gedaan (8). Overduidelijk is de hoofding op 22 juli :
"Het Spaanse volk kampt voor zijn vrijheid". In dezelfde editie komt
voor het eeVst hun directe houding i.v.m. het gebruik van beeldmateriaal naar voor. Links en rechts, onder de bovengenoemde, over
gans de bladzijde uitgestrekte titel, staan twee indrukwekkende
litho's, van Helios Gomez (9). Voor de abonnee zullen deze in de
krant erg goed tot hun recht komende litho's een diepe indruk nagelaten hebben. Zoals de vorige dag wordt ook in de editie van 23
juli heel de eerste bladzijde voorbehouden aan het nog nieuwe conflict. Naast twee andere litho's, die onderaan werden afgedrukt, verschijnen de eerste "authentieke foto's van de opstand". Het zijn op(8) Volksgazet, 20.7/36, p. 1 "Uit de Spaanse gebeurtenissen blijkt eens te
meer dat het fascisme voor niets achteruit gaat".
ld. 21.7/36, p. 1 "Er worden in Spanje arbeiders gedood in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en des Konings AMEN".
(9)Deze litho's kregen als bijschrift: 1) "De militaire opstand mislukt." 2)
"De bewapening van het proletariaat duurt voort."
Zij zijn afkomstig uit het verzamelwerk van Helios Gomez, Viva Octubre.
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namen van Republikeinse barricaden of regeringsgetrouwe troepen
die we ook in andere bladen terugvinden. Op deze pagina wordt voor
het eerst de kerk in de berichtgeving betrokken. Eén van de koppen
vermeldt : "De woede van de bevolking tegen de fascisten en de met
hen heulende kerk is groot". Maar fotomateriaal waarop de Spaanse
kerk tot onderwerp dient en waardoor die stelling kan worden geïllustreerd is niet voorhanden. In de door ons onderzochte periode
zien we voortdurend een discrepantie van enkele dagen tussen de
geschreven berichtgeving en het beeldmateriaal. 25 juli '36 is de
laatste dag dat gans de voorpagina van Volksgazet met berichten en
foto's over de burgeroorlog wordt gevuld. Twee nieuwe thema's worden hier aangesneden: "De Baskische Nationalisten vervoegen het
volksfront" en "Het spel der belgische reactie. Zij bedriegt nutteloos.
En wij hebben met haar eerder medelijden." De "11 nieuwe documenten van de Spaanse burgeroorlog" zijn op het vlak van fotoberichtgeving een hoogtepunt voor deze krant. Maar tussen de bovengenoemde koppen en het beeldmateriaal blijft de discrepantie
groot. Een van de opnamen verwijst eerder naar nieuws dat de vorige dag werd geheadlined. Het is een typisch voorbeeld van later
steeds terugkerende propaganda : "In de naam des Vaders enz. Deze
foto genomen in het kamp van de opstandige generaal Mola, toont
ons anarchistisch-fascistische opstandelingen die op het punt staan
om de arbeiders te gaan bekampen. Ze hebben de zegen van mijnheer pastoor, die zich blijkbaar heel tevreden aan hun zijde laat fotograferen."
Als nederlandstalig liberaal dagblad onderzochten we Het Laatste
Nieuws. We kunnen stellen dat dit blad zijn publiek zo neutraal mogelijk tracht in te lichten, ook over de vooroorlogse periode. Het gebruikte beeldmateriaal komt overeen met wat we b.v. in De Standaard en Gazet Van Antwerpen terugvinden. Het is minder intens
aangewend dan in de linkse pers. Deze neutrale, of beter, afstandelijke houding heeft ook haar invloed op het gebruik van foto's. De
bijschriften zijn telkens bijzonder kort gehouden. Hun lengte bedraagt slechts de helft van de bijschriften in Volksgazet. Het Laatste
Nieuws gebruikt de opnamen niet altijd als frontpagina nieuws.
Veel foto's vonden we terug op hun speciale foto-pagina. Bestaande
lay-out tradities zullen in deze krant, zoals overigens ook in andere
bladen, niet gewijzigd worden. Alleen de coverage wordt intenser.
Het neutraal-doen in Het Laatste Nieuws neemt soms eigenaardige
vormen aan. De redactie gaat het woordgebruik in de bijschriften
erg vaag houden zodat een argeloze lezer met dergelijke commentaar alle kanten uit kan. De bijschriften bij twee opnamen uit de beginperiode luiden : "Soldaten verdedigen het telefoonkantoor te Bar889

celona."; "Met vereende krachten tracht men te Barcelona een kanon
achter een auto te binden. Op de vrachtauto ziet men verschillende
vrouwen die eveneens mee rijden."
De Standaard/Morgenpost kan qua fotoberichtgeving vergeleken
worden met Het Laatste Nieuws. Dit katholiek blad maakt geen bijzonder gebruik van het fotomateriaal. Men moet tot op 25 juli
wachten vooraleer de krant onomwonden partij kiest voor de rebellen. Vanaf die dag worden de termen meer geladen. Waar voordien
sprake was van een revolutionaire beweging titelt de krant nu "De
rode dictatuur in Catalonië : kerken en kloosters worden verbrand,
priesters worden neergeschoten en onthoofd!!!". Om dit te ondersteunen wordt een opname van de 'Sagrada Famalia' afgedrukt, toen intact, nu "door de kommunisten in brand gestoken". Samenvattend
kunnen we stellen dat de redactie van De Standaard zich afzet
tegen alles wat rood en communistisch is maar vooral tegen al degenen die de kerk aanvallen. De houding van De Standaard evolueerde duidelijk in de loop van die eerste week. De eerste dagen
staan zij niet echt vijandig tegenover de wettige regering. Zo bevat
het op 19 juli : "De regering verklaart dat zij de toestand meester
zal worden" Na de bewapening van het volk door de regering gaat
stilaan de terminologie veranderen. De regeringsgezinden worden
nu de 'roden' genoemd en de rebellen krijgen meer en meer de naam
Nationalisten.
Het communistisch weekblad Le Drapeau Rouge gaat vanaf het
begin meer direct tewerk. Als persorgaan van de communistische
partij neemt deze krant onverbloemd stelling voor de Republikeinen,
dit vanuit de vooropgestelde politieke lijn, ni. de eenheid onder de
arbeiders. Dat blijkt duidelijk vanaf de eerste publikatie na het uitbreken van de burgeroorlog : "La bourgeoisie et les militaires fascistes mettent l'Espagne à feu et à sang"; "L'unité ouvrière est la base
puissante du Front populaire !" Opvallend voor dit weekblad is het
gebruik van opnamen van manifestaties voor hulp aan de Spaanse
arbeiders uit binnen en buitenland. (8.8/36) Twee foto's over de solidariteitsmeeting op 2 augustus in Brussel worden opgenomen
(15.8.'36), met als tijdschrift: "Les travailleurs de Moscou manifestent leur solidarité avec l'Espagne". Foto's over de gebeurtenissen in
Spanje komen veel minder frequent voor. Het is goed mogelijk dat
deze krant niet aangesloten was bij fotoagentschappen en evenmin
als De Bode Vaan geabonneerd was op nieuwsagentschappen. Dit
verklaart misschien het gebruik van bovengenoemde opnamen, die
zij betrokken via andere kanalen dan de traditionele.
Een dagblad dat apart staat wat politieke berichtgeving betreft is
Le Vingtième Siècle, het is duidelijk te merken dat de redactie een
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scheiding aanbrengt tussen enerzijds de informatie en anderzijds de
interpretatie der feiten. Het polemiserend karakter dat we in andere
kranten zoals Gazet Van Antwerpen, Volksgazet, Le Drapeau Rouge
aantreffen, is hier in mindere mate aanwezig (10). De beeldopnamen
en onderschriften worden in dezelfde zin benaderd. De schuldvraag
die in de hogergenoemde bladen een duidelijk antwoord krijgt wordt
in Le Vingtième Siècle meer genuanceerd behandeld. Met andere
woorden, de tragiek die uit de beelden spreekt wordt niet expliciet
toegeschreven aan één van beide strijdende partijen. De opstellers
van dit blad hebben getracht deze getuigenissen in een breder algemeen menselijk kader te plaatsen. De oorzaak van de slachtpartijen
in Spanje wordt toegeschreven aan de aldaar heersende anarchie,
een anarchie die in beide kampen kon voorkomen. Ter verduidelijking het bijschrift bij een foto van twee jongelingen die werden
doodgeschoten: "Violence! Cruauté! La vie humaine ne compte plus
aux yeux de certains égarés... (11)" Dezelfde foto vonden we in meerdere kranten terug. De commentaren zijn verschillend. Niet zozeer
het feit wordt anders omschreven, maar de terminologie waarin de
beschrijving gebeurt is typerend voor elke krant afzonderlijk. Zo
heeft Volksgazet (24.7.'36, p. 1) het over "Slachtoffers van het fascistisch geweld."; De Standaard (24.7.'36, p. 1) meldt "na een botsing
van volksfronters en rebellen : twee jonge kerels door de opstandelingen neergeschoten." en Gazet Van Antwerpen (24.7.'36, p. 1)
schrijft "Twee leden van het- volksfront in Sevilla door de opstandelingen gedood."
Een meer uitvoerige behandeling vragen ook een aantal veel gepubliceerde opnamen van opgegraven lijken van geestelijken. Deze
opnamen hebben bij de Belgische katholieken een diepe indruk nagelaten en bestaande meningen zo niet veranderd dan toch versterkt
opvattingen. Naast het overgrote deel van opnamen die we voornamelijk informatief kunnen noemen en alle mogelijke onderwerpen
bestrijken, hebben deze gruweljke illustraties nog een andere karakteristiek, nl. een sterke symbolische waarde. Daardoor worden zij
een bestendig wapen in de politieke propaganda. De aangevallen
groep acht het dan verkieselijk er het zwijgen toe te doen. Hier volgen de bijschriften bij deze opnamen uit de katholieke pers. Door Le
Vintième Siècle werden ze omschreven als : "des documents terri(10) Ook Celis schrijft in die zin :
Chris CELIS, De Belgische publieke opinie ten overstaan van de Spaanse
Burgeroorlog (1936-1939) in 1936. Persstudie, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1973, p. 64.
(11)Le Vingtième Siècle, 24.7.'36. p. 1 voegt daar nog aan toe: "... cette
photo, venue de Madrid, se passe de commentaires."
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bles : A Barcelone, les milices ont violé les sépultures des religieuses
Carmélites et ont exposé les cadavres momifiés sur le parvis des
églises... En raison de son caractère épouvantable, nous avons beaucoup hésité à produire ces macabres et terribles documents. Nous ne
voulons retenir que le côté informatif. Rien ne saurait mieux dénoncer à quels excès peuvent se livrer des troupes improvisées, mal encadrées, sans discipline, et seulement guidées par une aveugle passion politique..." Het onderschrift bij de opnamen in Het Laatste
Nieuws luidt : "De gruwelen van de burgerkrijg : de mummies en geraamten van sinds eeuwen begraven geestelijken tentoongesteld
voor de ingang van een kerk te Barcelona." Le Pays Réel schrijft : "A
Barcelone, le cadavre d'une religieuse déterré par les communistes a
été placé contre le mur d'un couvent où il est resté expose". Le Vingtième Siècle had deze foto's overgenomen van Jour, samen met een
deel van het bijschrift. De redactie voegt daar nog aan toe : "Ce n'est
pas pour faire 'sensation' que nous publions une scène aussi affreuse, mais parce que nous estimons que notre public a droit à toute la
vérité" In Volksgazet, Le Drapeau Rouge en Voor Allen is het tevergeefs zoeken naar deze opnamen.
Een ander goed geïnformeerd dagblad is Le Soir. Deze Brusselse
krant gebruikt erg weinig fotomateriaal. Opnamen die door andere
kranten frequent worden afgedrukt, komen hier praktisch niet aan
bod. Opvallend is dat de meer neutrale illustraties van barricaden,
vrouwen in de strijdlinies, legereenheden, zichten e.d. des te meer
voorkomen. Van sensatiezucht kan dit blad niet beschuldigd worden.
We maakten een kleine cijfermatige vergelijking tussen drie kranten in verband met het aantal gepubliceerde foto's vanaf 20 juli '36
tot en met 28 juli '36; Le Soir : 16 afdrukken; Gazet Van Antwerpen :
21 afdrukken; Volksgazet : 45 afdrukken (de 4 litho's meegerekend).
Le Soir was de enige krant die foto's, voor zover we dat konden nagaan overmatig verkleinden. Zelfs het onderschrift werd verkleind
weergegeven. De opname van een kerkvernieling werd gereduceerd
tot de grootte van een pasfoto. Daar de kwaliteit van de afdrukken
in de meeste kranten te wensen overliet (er werd duchtig geretoucheerd) worden zij door verkleining helemaal onduidelijk.
De laatste krant die besproken wordt omtrent haar houding in de
beginfase is Le Pays Réel. Leon Degrelle had als directeur en oprichter dit blad volledig in handen. Het werd opgericht op drie mei 1936
en grotendeels gevuld met informatie over REX en vooral over zijn
leider, ofwel met items over de Spaanse burgeroorlog. De te verdedigen partij was hier geen probleem : "Révoltées par la dictature
marxiste, les troupes rebelles, s'emparent de Cadix, de Seville et
marchent sur Madrid. Pour défendre leur régime, les socialistes vi892

dent les prisons."; "L'Espagne se libérera-t-elle de la dictature
Marxiste?"; "Avance victorieuse de la contre révolution en Espagne."
Een groot deel van het gebruikte illustratiemateriaal vinden we
terug in andere dag- en weekbladen, o.a. personages, zichten, etc.
Het stokpaardje van dit blad waren de foto's genomen van neergeschoten soldaten en burgers. Dagenlang (vanaf 25 juli '36 tot begin
augustus) worden dergelijke opnamen getoond. Op 25 juli staat er
als hoofding : "5 jours de guerre civile en Espagne : 25.000 morts.
Deux cents enfants fauchés à la mitrailleuse par les marxistes, pour
terroriser Madrid affamé." Bij de reeds besproken foto's van de twee
neergeschoten jongelingen : "Des milliers de cadavres jonchant les
rues d'Espagne restent étendus à même le sol durant des heures
sous les rayons d'un soleil torride." Le Pays Réel is de enige krant
waarvan met zekerheid geweten is dat zij foto's vervalste om meer
indruk te maken op haar lezers. De eerste melding die in dè kranten aangehaald wordt omtrent vervalsingen komt uit Le Vingtième
Siècle : "Les documents trugués de Pays Réel", luidt de titel. Le
Vingtième Siècle toont aan dat de foto gepubliceerd door Le Pays
Réel op 28 juli '36 en omschreven werd als volgt : "A Barcelona les
patrouilles et les passant circulent parmi les cadavres étendus dans
les rues." Het lichaam is van Kalaman die neergeschoten werd in
1934. Le Vingtième Siècle had ze in die dagen zelf gepubliceerd, le
Pays Réel is volgens dit blad niet aan zijn proefstuk toe op dit vlak :
"Ainsi, les paniquards de la Rue des Chartreux continuent de truquer des documents...".
3. ONDERZOEK BETREFFENDE HET VERDER VERLOOP
VAN DE STRIJD.
Tien dagen na het uitbreken van de oorlog merkten we in de dagen weekbladen een stabilisatiepunt op. De posities zijn ingenomen,
het is wachten op verdere ontwikkelingen, zowel in het binnenland
(inmenging of neutraliteit) als in het buitenland. Alle kranten blijven foto's afdrukken, zij het minder intensief dan in de beginfase.
Het is overigens zo dat de eerste kennismaking met de fotografische
inventaris van de gruwelen en de ellende van een burgeroorlog overkomt als een openbaring. Het is de eerste stap naar steeds meer.
Maar na verloop van tijd kan dit een tegenovergesteld effect hebben.
Dit is een fenomeen waarmee de kranten steeds rekening moesten
houden. (12).
In de uiteenzetting omtrent de beginperiode schreven we dat de
(12) MEYFROOT, op.cit, p. 37.
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linkse pers geen opnamen afdrukte over de vernielde kerken en de
opgegraven en tentoongestelde lijken van geestelijken. De combinatie van kerk en fascisme doet het in deze bladen wel. Volgens Volksgazet hadden zowel de geestelijkheid (door het heulen met de fascisten) als de Nationalisten (want zij gebruikten het goloof als dekmantel der zonden) daar zelf schuld aan. De voorbeelden hiervan
zijn legio : "...Terwijl hun soldaten in de straten van Malaga vreselijke slachtingen aanrichten, hebben de leiders van het rebellenleger,
even buiten de stad, een mis doen opdragen. Dat zij hun misdaden
dekken met de vlag van hun godsdienst, zal deze laatste voorzeker
niet ten goed komen."
Een ander beproefd middel om de lezer te sensibilizeren zijn de
fotodocumenten die het menselijk leed illustreren. Dood en verminking van soldaten en burgers als gevolg van het oorlogsgeweld
maken steeds diepe indruk en zeker wanneer het om kinderen gaat.
Opnamen van vernielingen allerhande worden door rechts en links
veelvuldig aangewend ter verdediging van hun zaak. Dagelijks vonden we in Volksgazet foto's terug over de Spaanse burgeroorlog.
Slechts andere bijzondere gebeurtenissen (1 mei-vieringen, congressen, verkiezingen) konden deze stroom even doen stoppen. Anderzijds waren er pieken in de fotoberichtgeving. De bestorming van
het Alcazar te Toledo in september '36, de strijd rond Madrid in november '36 wekken telkens een hernieuwde belangstelling op, ten
minste als er materiaal voorhanden is. De fotoberichtgeving in de
laatste maanden van het conflict is in Volksgazet op sommige momenten nihil. De bezetting van Tsjechoslovakije en naar het einde
van maart de nationale verkiezingen gaan op het voorplan komen.
De Spaanse burgeroorlog verdwijnt quasi ongemerkt uit de kolonnen.
Het Laatste Nieuws houdt het identieke stramien aan. Dat houdt
in : minder foto's dan de zich duidelijker politiek engagerende kranten, koelere en kortere commentaren. Zowat alle onderwerpen die
die we in Volksgazet terugvonden (het Baskisch en Spaans kinderprobleem, de gesneuvelde soldaten en burgers, de heroïek van de
strijd, buitenlandse inmenging, het vluchtelingenprobleem, etc.)
komen in deze krant ook aan bod. Typisch blijft evenwel dat de bijschriften vaag zijn wat het aanduiden van de betrokken partijen
betreft.
Het strijdende katholiek blad Gazet Van Antwerpen blijft de ingeslagen weg volgen. De aandacht van die krant gaat vooral uit
naar de aanvallen op de kerk. In de berichtgeving tijdens de aanval
op Madrid wordt hierop steeds gezinspeeld. Globaal genomen ligt
het aantal opnamen beduidend lager dan in de linkse pers. De edi894

ties van november '36 die de aanval van Madrid tot onderwerp hebben, bevatten 2 à 3 foto's dagelijks. Dat maakt maandelijks minder
dan 100 opnamen. Stilaan maar zeker zwakt dit aantal af.
Le Drapeu Rouge zal tot einde september, waarna dit blad overgenomen wordt door La Voix du Peuple, zich vooral toeleggen op fotomateriaal dat de internationale solidariteit voor Republikeins
Spanje uitbeeldt. Opnamen van gevechtshandelingen, zichten , vernielingen en andere items krijgen weinig aandacht. Kenmerkend
voor dit weekblad zijn de aanhoudende oproepen tot de jeugd : "Les
jeunes nous ont montré la voie de la victoire ! Suivant leur exemple
unité." Deze illustraties hebben een dubbele bedoeling. Enerzijds
propageren zij een daadwerkelijke solidariteit, anderzijds zetten zij
aan tot lidmaatschap van de communistische partij. Het is tevens
één van de enige bladen die de verdeeldheid in de linkse rangen in
Spanje niet uit de weg gaat. Even belangrijk als het gebruikt fotomateriaal zijn de cartoons en andere grafische illustraties.
De Standaard gebruikt daarentegen weinig cartoons (sporadisch
komen ze op de humorpagina voor) maar des te meer foto's. Het
aantal afdrukken ligt toch beduidend lager dan bij Volksgazet of
Gazet Van Antwerpen. Deze lage cijfers zijn deels te begrijpen door
de houding die De Standaard reeds in januari '38 aannam. Op 3 januari schrijven zij : "De vraag hoe de verdere ontwikkelingen van de
Spaanse oorlog zal zijn en welke fasen nog zullen doorlopen worden
voordat hij in de natuurnoodwendige overwinning der Nationalen
zijn einde zal hebben gevonden..." Met dergelijke toekomstperspectieven is het slechts afwachten tot het zover gekomen is en gaat de
spanning er voor een groot deel uit.
Het 'Socialistisch Weekblad voor Vlaams België, Voor Allen' is
moeilijk in te delen bij zowel de kranten als bij de geïllustreerde
tijdschriften. Het gebruik van illustraties is, in de beste socialistische traditie, uitermate veelvuldig. Anderzijds gaat dit weekblad in
even grote mate de pen voeren. Om die reden behandelen we het als
laatste onder de kranten, vooraleer we de geïllustreerde tijdschriften
bespreken. Van alle bladen op dagblad-formaat heeft Voor Allen het
meeste aandacht besteed aan het gebruik van beeldmateriaal. Bij
eerste inzage vielen onmiddellijk de grote collages op die dikwijls
meer dan de helft van de voorpagina vulden. Nergens anders kwamen we zulke blikvangers tegen. Nu eens waren foto en tekening
met elkaar verweven; in een andere collage werd een reproductie
van een schilderij vermengd met fotografische opnamen en/of tekeningen; soms troffen we een originele montage aan van foto's. In
praktisch al de edities van. de jaren '36-'37 worden de voorpaginacollages gewijd aan de Spaanse burgeroorlog. Later wordt de fre895

quentie iets lager. Ook op de andere pagina's wordt met foto en cartoon (de karikaturist Jan levert wekelijks een cartoon) het onderwerp Spanje in de kijker geplaatst. Dat Voor Allen, zoals de naam
zegt, niet alleen op een militant socialistisch publiek mikt maar op
gans het linkse kamp en zelfs op de katholieke arbeiders kan men
duidelijk aflezen op een aantal van dergelijke collages. Zo wordt op
20 december '38 een verklaring afgedrukt van een Spaanse kannunnik die het fascistische stelsel voor een katholieke onaanvaardbaar
acht. De grote titel onder een begeleidende collage is : "Jezus de
anti-fascist". In het nummer van 5 juni '37 staat als onderschrift bij
een foto van een openluchtmis opgedragen voor christelijke arbeiders de gloedvolle oproep: "Katholieke arbeiders ageert!". Op 22 augustus '37 is het onderwerp van de voorpagina: "Gaat de paus Franco erkennen?", waarbij de reproductie van een doek van Antoine
Wiertz is ingewerkt. Een journalistiek zeker geslaagde collage. Het
is ook deze a-priori houding van open staan voor zowel de socialistische als katholieke arbeider dat Voor Allen dikwijls dichter bij de
historische waarheid kwam dan andere bladen.
4. FOTO'S IN GEÏLLUSTREERDE WEEKBLADEN
, Alvast dient opgemerkt te worden dat de door ons behandelde
geïllustreerde tijdschriften tot uitgeversmaatschappijen behoorden
die ook dagbladen publiceerden, met uitzondering van de Prijse Illustration. De lijn die zij volgen verschilt niet noemenswaaridg van
die van hun dagblad. In plaats van de tekst laten zij het beeld primeren en het politieke nieuws komt minder aan bod dan in de corresponderende krant.
De studie 'Fotografïa e información de guerra' stelt dat de beeldverslagen over de Spaanse burgeroorlog een ware mijlpaal betekenden op het gebied van opmaak, estetische presentatie en beeldkwaliteit. Dit kan waar zijn voor b.v. Life Magazine en voor Illustration
maar in Belgische geïllustreerde weekbladen is dat niet te merken.
Echte vernieuwing op het vlak van de foto-journalistiek treffen we
er niet in aan. Alles beperkt zich tot het eventueel groeperen van
een aantal foto's rond een bepaald thema, enkele uitzonderingen
niet te na gesproken. Over het algemeen vonden we de opnamen
terug op de actualiteitenpagina's tussen foto's over heel andere onderwerpen.
In de onderstaande summiere bespreking halen we slechts die bladen naar voor die een uitzondering op bovenstaande regel vertonen.
ABC-Geïllustreerd Weekblad werd zoals Vooruit uitgegeven bij
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Het Licht en was in '36 aan zijn vijfde jaargang toe. Op 16 augustus
1936 publiceert dit weekblad in haar artikel 'Storm over Spanje'
negen foto's. De tekst bedraagt een vierde van de illustraties . In
eenvoudige bewoordingen tracht de opsteller de oorzaken van de
burgeroorlog uiteen te zetten. Als conclusie schrijft hij : "Hoe de
strijd zal verlopen, kan niet voorspeld worden door ons; Maar wel
mogen we hopen dat hij zo spoedig mogelijk zal beslecht worden
want hij is verschrikkelijk en bovendien houdt hij in zich grote gevaren voor de internationale toestand. En dat is een onderwerp dat
wij voor 't ogenblik liever niet aanraken." het is een merkwaardige
sobere en begrijpende houding in vergelijking met de linkse dagbladpers in casu Vooruit. De illustraties gaan dezelfde weg op.
Volledigheidshalve moeten wij hier ook het prestigieuze weekblad
uit Parijs, llustration, vermelden dat in Beglië vele lezers telde. De
tegenstelling qua opzet en middelen met de Belgische pers zijn frappant. Deze "revue" heeft veel plaats ingeruimd voor de gebeurtenissen in Spanje. Het had correspondenten, speciale verslaggevers en
fotografen aan beide fronten. De verstrekte informatie geeft zodoende de versie van de twee strijdende partijen en poogt aldus aan objectieve berichtgeving te doen. Haast altijd wordt de origine van de
foto's aangeduid. Daaruit blijkt dat l'Illustration een ongewone diversiteit aan fotografische bronnen had en buiten de productie van
de eigen fotografen overal ter wereld de beste beelddocumenten kon
aankopen. Al de grote gebeurtenissen van de burgeroorlog vindt
men in dit weekblad terug. Spanje verscheen tientallen keren op de
frontpagina. Ook de kwaliteit van de reproducties en de kunstzinnigheid van de opnamen zijn niet te vergelijken met hetgeen hier in
België gebracht werd. Men kan haast zeggen dat de collectie van
l'Illustration in die jaren een fotografisch memoriaal is van de
Spaanse burgeroorlog.
Besluitend kunhen we vaststellen dat de geïllustreerde weekbladen meer zorg kunnen besteden aan hun foto's dan de dagbladen en
dat de opnamen dank zij de betere kwaliteit van het papier en de
moderne drukmethoden beter tot hun recht komen. Zij volgen grosso
modo in de Spaanse kwestie de lijn van het dagblad waarmee zij
verbonden zijn, al is daar enigszins een onderscheid te maken.
Zondagvriend en ABC zijn militant op de hun tegengestelde terreinen. Ons Volk daarentegen, uit dezelfde stal als De Standaard, is
veel minder heftig dan dit laatstgenoemde blad en past bij gelegenheid het betwistbaar procédé toe om in de bijschriften zo vaag mogelijk te blijven. Le Soir Illustré betracht een nog grotere neutraliteit. Hoogst verwonderlijk is dat Le Patriote Illustré uitgegeven door
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de 'Edition La Libre Belgique', een katholiek blad, zich onbetuigd
heeft gelaten en de Spaanse burgeroorlog in de doofpot heeft gestoken. Wat de andere geïllustreerde weekbladen betreft stelt men vast
dat in de eerste maanden van de burgeroorlog het aantal foto's aan
de hoge kant is. Daarna verslapt de redactionele aandacht, behalve
bij Illustration. Vernieuwde interesse komt er als Catalonië wordt
overweldigd en de grote exodus van vluchtelingen begint. De plaats
die een weekblad aan een thema besteedt kan ook functie zijn van
andere factoren dan de zuivere nieuwswaarde. Zo zien we dat Le
Soir Illustré einde '38 een eigen fotografe naar Barcelona stuurt. Dit
verklaart mede waarom in de volgende weken zulk een groot aantal
foto's verschenen. Dergelijke investering moet zijn vruchten afwerpen.
5. FOTO'S IN BROCHURES.
'De meeste geïllustreerde brochures die betrekking hebben op de
Spaanse burgeroorlog gaan uit van politieke partijen of groeperingen die als zodanig actief waren in de propagandastrijd. De impact
van dergelijke brochures ligt niet zozeer in het nieuwe, actuele van
de opnamen maar in het op didactisch-propagandistische wijze samenbrengen ervan. Ook de kwaliteit der reproducties, die dikwijls
gevoelig beter is dan in de kranten, en vooral de hoeveelheid aan documenten waren erop gericht een schok teweeg te brengen bij voor
en tegenstanders. Zeman heeft er reeds op gewezen dat brochures
en pamfletten met illustraties bij de propagandisten veel populairder waren, vooral omdat hun visuele boodschap krachtiger was (13).
We behandelen hier zes geïllustreerde brochures waarvan drie
van socialistische en drie van uitgesproken rechtse kant. No Pasaran : In Spanje vecht een volk voor zijn vrijheid, werd uitgegeven
door de propaganda-centrale der B.W.P. ten voordele van hulp aan
de Spaanse kinderen (14). Deze brochure stellen we voorop omdat zij
een schoolvoorbeeld is op het vlak van de aanwending van fotomateriaal als protest- en propagandamiddel. Per bladzijde worden gemiddeld zes opnamen weergegeven (275 foto's op 46 bladzijden) en
zoals in Voor Allen zijn daar een aantal collages bij die soms moeilijk te ontwarren zijn. De indeling is min of meer chronologisch en
(13) Z.'ZEMAN, Propaganda in de Tweede Wereldoorlog. Politieke affiches
19391945, Utrecht, Antwerpen, p. 27.
(14) No Pasaran : In Spanje vecht een volk voor zijn vrijheid, Uitgegeven
door de propaganda-centrale der B.W.P. ten voordele van hulp aan de
Spaanse kinderen, Brussel, 1937, 46 p.
Het is een drietalige uitgave (Frans, Nederlands en Duits).
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terzelfdertijd naar onderwerp gerangschikt. Heel de brochure heeft
enigszins het karakter van een documentaire film met inslaande titels. Bij wijze van voorbeeld de opeenvolging der eerste items :
Spanje, het land. Het onbekende...het bekende / Een rijk land / Het
volk. Uit het leven van de arbeidersstand. Uit het leven van de
heersende stand. / Zijn kunst. Beeld van zijn verleden. Tot pagina
17 volgt een historische schets die loopt vanaf 1931, de val van de
dictatuur tot de opstand van de rebellen (p. 18). Vanaf deze bladzijde krijgen we een thematisch beeldverhaal van de Spaanse burgeroorlog. Op de twee middenpagina's treffen we elf afbeeldingen in collagevorm aan waarop tal van lijken worden afgebeeld. Diagonaal
over deze dubbele pagina treffen de woorden DIOS - PATRIA - REI
aan. "Dit is de leuze van de rebellen, de moordenaars van het
Spaanse volk." Deze collage is ook de climax van de brochures. Wellicht is het de meest effectieve wijze om anti-fascistische propaganda
te voeren. De tweede helft van de brochure is lang niet zo indringend. Verschillende espisoden van de strijd worden afgebeeld, alsook
de verscheidene participanten aan de burgeroorlog. Dit is zeker : No
Pasaran is het enige volwaardige propagandaschrift dat omtrent de
Spaanse burgeroorlog verschenen is.
De Spaanse Tragedie was een speciaal nummer der Belgische
Vakbeweging en verscheen in januari '37. De bedoeling van de brochure werd omschreven als volgt : "Par ce document, Ie mouvement
syndical Belge veut témoigner sa solidarité avec la cause de la République espagnole qui se trouve en proi, par la volonté criminelle
de ses classes possédantes, de ses militaires et de son clergé, à la
plus sanglante des guerres civiles." Het gebruik van foto's is in vergelijking met No Pasaran minder frequent. Er werd naar een evenwicht gestreefd tussen tekst en illustratie. De gruwelijke collages op
pagina 36 — onder het teken van het hakenkruis — en pagina 37 —
en de fascio — en pagina 38 — en zij beweren Spanje te redden —
spreken een zuivere propagandistische taal. Deze drie composities
zijn de meest radicaal doordachte combinaties van symboliek en fotomateriaal zoals we die terugvinden in de collages van Voor Allen
(15). Vlamingen in de strijd voor vrijheid was oorspronkelijk een uitgave in het Spaans en in Spanje zelf uitgegeven door Aldus, Conseja
Obrero, Castello 65 te Madrid. Het werd vertaald voor Vlaanderen
door Houllez André en telt 31 bladzijden; De brochure geeft een
sfeerbeeld om en rond Madrid, een artikel over gesneuvelde Vlaamse helden, een voorstelling van een aantal interbrigadisten, enkele
frontbrieven, een artikel over de houding van de Belgische regering
(15) De Spaanse Tragedie is eveneens verschenen in het Frans.
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tegenover de Spaanse Republiek, enz. Het fotomateriaal (18 situatiefoto's; 14 pasfoto's van strijders; 5 groepsfoto's) is steeds verkleind
afgedrukt en dient slechts ter opfrissing.
De uiterst rechterzijde als Leon Degrelle, burggraaf Charles Terlinden en Paul Neuray lieten zich niet onbetuigd in deze zaak. Er
verschenen tal van pamfletten die Franco en de Nationalisten steunden. De geheime slavenhandel der roden stelt (16) : "Documenten die
bewijzen dat Jean Delvigne, secretaris der B.W.P. : 1. Mannen heeft
omgekocht voor Spanje, in overtreding van artikel 123 van het strafwetboek; 2. Het niet inmengingspact heeft verbroken waar België bij
aangesloten is; 3. Oorlogsmateriaal heeft gesmokkeld ten gunste van
het Ftente Popular; " enz.... Als documenten en bewijsmateriaal
worden afdrukken gegeven van brieven, foto's van bommen, verzekeringscontracten, paspoorten en al het andere wat als getuigenis
dienst kan doen. Foto's uit Spanje zelf werden niet gebruikt.
L. Dambois verzorgde een andere REX-uitgave, ni. L'Espagne
sous la terreur. De zeven illustraties waren reeds voordien in de
pers verschenen o.a. de opgegraven kadavers van de geestelijken.
Croisade pour l'Occident werd uitgegeven door P. Neuray (17).
Het fotomateriaal is over het algemeen vrij braaf. Het bestaat uit de
nodige gezichten, foto's van falangisten, biddende soldaten en heroïsche taferelen.
Le Nation Espagnole was een wekelijks verschijnend blad op
krantenformaat dat gepatroneerd werd door een hoofdzakelijk katholieke groep van aristokraten en lieden uit de hogere burgerij. Om
propaganda te voeren voor Franco en geld in te zamelen voor de
Spaanse Nationalisten hadden zij zich gegroepeerd in de Association
Belgique-Espagne. De grote animator ervan was burggraaf Charles
Terlinden, professor aan de universiteit te Leuven.
In dit blad had de tekst de bovenhand, maar het publiceerde ook
foto's en cartoons.
Vermoed kan worden dat gezien de connecties die zij hadden met
nationalistisch Spanje langs de Association om, illustratiemateriaal
van daar betrokken werd. De aard van de foto's en de bijschriften
wijzen in die richting : (12.10..'38) "Les enfants dans les garderies de
l'Espagne Nationale, pardonnez nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés."
Of het bijschrift bij een opname van een priester die de mis leest
voor nationalistische soldaten : (27.10/38) "Le veritable exercise du
culte sur le front de l'Espagne Nationale."
(16) De geheime slavenhandel der roden, Rex-uitgave, bestuurder L. De grelle, Brussel, s.d.
(17) Croisade pour l'Occident, Bruxelles, 1938.
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Veel foto's ook die de intochten van Franco in veroverde steden
weergeven o.m. op 24.11/38 wordt afgedrukt: "La foule acclame le
Généralissime Franco à son passage par la ville de Morella."
besluitend kan gesteld worden dat La Nation Espagnole het beeldmateriaal gebruikte om hier en daar enige accenten te leggen zonder de propagandistische waarde der opnamen tot op de bodem te
benutten (18).
6. VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN HET FOTOARCHIEF
VAN GAZET VAN ANTWERPEN ES VOORUIT.
Uit de vergelijking van de verschillende dagbladen bleek dat
zowel de artikels als de foto's in welbepaalde richtingen werden gedirigeerd. Illustraties van kerkverwoestingen, kinderlijkjes en andere getuigenissen vindt men in andere getale terug in bijvoorbeeld
Gazet Van Antwerpen en Volksgazet. Er werd gekozen en geselecteerd op de krantenredactie. Belangrijk in die zin is de vraag naar
het aanbod van beeldmateriaal door de fotoagentschappen. Worden
de diverse bladen bevoorraad door dezelfde agentschappen? Hebben
zij specifiek politiek gelijkgezinde agentschappen? Wat heeft een
doorsnee agentschap te bieden? Is hun aanbod gediversifieerd? In
de volgende paragrafen beperken we ons tot dit ene meest gebruikte
kanaal van informatie-vergaring. Meer alternatieve informatiekanalen zoals Belgische vrijwilligers, Joodse vluchtelingen, journalisten die van hieruit werden gestuurd of Belgen die in Spanje
woonachtig waren werden nog niet ten gronde bestudeerd.
Daar de kranten toendertijd vrijwel nooit de herkomst van de
gebruikte opnamen vermeldden, richtten we ons tot het archief van
Gazet Van Antwerpen en tot dat van Vooruit (in het AMSAB ondergebracht).
het procentueel klein aantal dat we terugvonden geeft ons reeds een
breed spectrum aan nieuwsagentschappen en doet vermoeden dat bij
dieper onderzoek in ander archieven nog meer resultaten geboekt
zouden worden. Achteraan op de gevonden foto's staat telkens de
stempel van het nieuwsagentschap, de datum van opname in de
krant en een bijschrift door het agentschap aangebracht waarop
naast een beschrijving tevens de datum van opname voorkomt
(meestal op een stukje papier dat aan de foto bevestigd is). De opnamen die daadwerkelijk in de krant verschenen zijn kregen een door
(18) La Nation Espagnole. Organe de l'hispanité. Président du comité de rédaction : Vicomte Charles Terlinden, eerste jaargang, nr. 1, 12 oktober 1938.
Het laatste nummer verscheen enkele dagen na de overwinning van Franco.
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de krant geschreven bijschrift dat meestal korter was dan het oorspronkelijk bijschrift.
Hier volgt de lijst van fotoagentschappen aanwezig in het fotoarchief van Gazet Van Antwerpen: Copyright Keystone (Paris);
Graphopresse (Brussel); Photo Dede; Copyright by Sipho S.A. Service Internationale Photographique; ABC Press-Service; Presse Bild
Zentrale, Sado Bruxelles; Agence Fulgur (Paris). Tot de fotoagentschappen die Vooruit bevoorraden behoorden: Agence Fulgur
(Paris); Phot Mayo (Madrid); Agence Photographique Voir (Paris);
Wide World Photos, Service Photographique, The New York Times;
Servicio Espagnol de Información (Madrid); Graphopresse (Brussel);
Photo Robert Capa; Photo Waro (Brussel); Copyright by Antifafot
(Madrid); Photo Brandt (Albero y Segovia Información Grafica); Fotografia por Baldomero, Hij o (Madrid); Foto Yubero y Benitez (Madrid); Foto Acta (Brussel); Comissariat de Propaganda, Generalität
de Catalunya; Fotoreportage, Proletario (Madrid).
'Drie agentschappen komen in beide lijsten voor, ni. Agence Fulgur, Photo Acta en Graphopresse. Van een aantal fotoagentschappen
die we in het AMSAB-archief terugvonden, kunnen we van de naam
aflezen welk kamp ze vertegenwoordigen. Aan de republikeinse
zijde : Servicio Espagnol de Información, Photo Robert Capa (verdeeld door Photo Waro), Copyright by Antifafot, Comissariat de Propaganda en Foto-Reportaje Proletario. Evenals in het door de Nationalisten bezet gebied staan in de regeringszone de agentschappen
onder controle. De opnamen die door het 'Commissariat de Propaganda' te Barcelona gemaakt werden, werden verdeeld door Foto
Waro. Naast deze opnamen van het Comissariat zelf is er materiaal
waar de controlestempel van het 'Departement Fotografia. Consellaria de Defensa' op gedrukt staat, een censuurstempel. Uit dit alles
blijkt dat Vooruit reeds grotendeels bevoorraad werd uit gelijkgezinde bronnen en dan ook niet veel aan de bijschriften heeft moeten
veranderen. Tevens blijkt hun keuzemogelijkheid en aanvoer van
beeldopnamen groter, alleszins deden ze een beroep op meer
agentschappen dan de rechterzijde.
De bijschriften van de opnamen aanwezig in het archief van
Gazet Van Antwerpen gaan praktisch allen over de Nationalisten:
Graphopresse (16.9/36) "De nationalisten trekken zegevierend San
Sebastian binnen."; Keystone "Rebel victories in Spain." De bijschriften or) de foto's uit het AMSAB brengen vooral nieuws over de Republikeinen: Graphopresse "La Pasionaria te Gent"; Photo Voir
"Arbeidsmilitianen in groep na de overwinning op de fascisten te Toledo."
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7. BESLUIT
Het grafische element, inzonderheid de persfotografie, heeft in
België een markante rol gespeeld in de berichtgeving en de propaganda betreffende de Spaanse burgeroorlog (19). Het juiste aandeel
in het geheel van de beïnvloedende factoren is moeilijk, zeg maar
onmogelijk, af te wegen. Zoals in de inleiding opgemerkt werd is het
noodzakelijk een onderscheid te maken naargelang de groep die het
beeldmateriaal evalueert. Hieronder leggen we de relatie tussen de
verschillende groepen en de mate waarin de foto-berichtgeving en/of
beeldpropaganda een beïnvloedende rol heeft gespeeld.
De eerste vrij duidelijk te omschrijven groep waarop de fotoberichtgeving en propaganda invloed zou hebben kunnen uitoefenen
zijn de vrijwilligers of Spanjestrijders. De non-interventie politiek
van de Belgische regering had immers niet kunnen beletten dat
hondertallen Belgen aan Republikeinse kant zijn gaan vechten.
Volgens Bert Van Hoorick waren het er 2000 (20). Voor zover we
konden nagaan had de propaganda voor hen geen groot belang. De
meesten onder hen hadden reeds een anti-fascistisch verleden en
waren aangesloten bij en militerend in communistische, socialistische of syndicale organisaties (21). Ward Adriaens stelt dat voor al
de ruim-volwassen vrijwilligers het fascisme geen onbekende was.
Hun kennis van dit regime hadden ze opgedaan door contacten met
de honderden vluchtelingen uit de fascistische landen en door de ervaringen met het fascisme dat zich in België doorzette in de gedaante van REX, Légion Nationale, de Dinaso milities en het VNV. Daarbij kwam de militarisering van nazi-Duitsland die alom bekend was
(22). De interbrigadisten zagen hun persoonlijke inzet als verlengstuk van hun reeds eerder aangegaan politiek engagement. Ons is
er slechts één getuigenis bekend waar een beeld de vonk was die iemand naar het geweer deed grijpen. Het was een opname van de
(19) Wij gebruiken de term propaganda in zijn algemene zin : eenzijdig aanprijzen, resp. verketteren ten einde een publiek te beïnvloeden met het doel
hem iets te laten denken of doen dat voor hem noch evident, noch spontaan
is.
Als zodanig staat propaganda in tegenstelling tot informatie. De grens tussen beide is soms moeilijk te trekken. Het beeld leent zich door begeleidende commentaar en context erg goed tot manipulatie van wat op het eerste
gezicht zuiver informatiefis.
(20) Bert VAN HOORICK, In tegenstroom. Herinneringen 1919-1956. Brussel, 1982, p. 60.
(21) Ward ADRIAENS, Vrijwilligers voor de vrijheid. Belgische antifascisten in de Spaanse Burgeroorlog, Leuven, 1978, p. 48.
(22) Ibidem.
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ontheiliging van een kerkaltaar in Spanje. De man in kwestie was
de Ierse officier Fitzpatrick; hij nam prompt dienst in het leger van
Franco (23).
De beeldpropaganda rond de Spaanse burgeroorlog zal door de
verschillende partijen en hun corresponderende media-organen intensief gebruikt worden voor de gedachtenstrijd in eigen land. De
Belgische partijpolitieke situatie vindt als het ware een weerspiegeling in de strijd tussen Republikeinen en Nationalisten in Spanje.
Een typisch voorbeeld is het volgende : Gazet Van Antwerpen publiceert op een bepaald moment een aantal opnamen van opgegraven
en tentoongestelde lijken van geestelijken en gebruikt dit als anticommunistische propaganda hoewel dit het werk was van Catalaanse anarchisten. Als socialistisch partijblad drukt Volksgazet regelmatig foto's af van Spaanse geestelijken die de Nationalistische troepen zegenen voor zij zich naar het front begeven. Het spreekt ons
inziens vanzelf dat dergelijke opnamen hun weerslag niet misten bij
de respectievelijke groepen en de reactie tegen het andere kamp erdoor versterkt werd. Dit schijnt wel zeker: de beelden van kerkverbrandingen en kerkvernielingen, opnamen van vermoorde geestelijken en tentoongestelde lijken en alle andere gruwelen door het
linkse kamp bedreven, hebben de overgrote meerderheid van de gelovigen in het harnas gejaagd tegen het Republikeinse bewind in
Spanje en tegen alles wat links was in België. Anderzijds hebben de
foto's van kinderlijkjes en van de gevolgen van de fascistische bombardementen op de burgerbevolking enerzijds de pro-republikeinse
propaganda wind in de zeilen geblazen en anderzijds het antivolksfrontkamp verontrust en in verlegenheid gebracht.
Belangrijk schijnt ons dat de Spaanse burgeroorlog door de diverse politieke formaties gebruikt wordt om reeds bestaande politieke
stellingnamen nog meer in de verf te zetten. Wanneer we het bronnenmateriaal vanuit dit perspectief bestuderen komen we tot een
aantal nieuwe inzichten. Men kan zeggen dat met de Spaanse burgeroorlog woord- en beeldpropaganda gevoerd werd, gericht op de interne politieke confrontatie in België zelf. Vooral in de katholieke
bladen wordt een heel begrippen-arsenaal gehanteerd dat
rechtstreeks met de strijd in Spanje verband houdt. Simplificaties
en slogans worden te pas en te onpas gebruikt en een onvooringenomen ontleding en duiding van de gebeurtenissen is meestal ver te
zoeken. De daad-werkelijke steun aan de strijders in Spanje, afgezien van de Belgen die aan de zijde van de Republikeinen gingen
(23) Hugh THOMAS, The Spanish Civil War, Hammondsworth, Middlesex,
1977, p. 409.
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vechten, ni. hulp in geld, kleren was vooral het werk van de linkerzijde, socialisten en communisten. De opvang van Baskische kinderen, van kerkelijk-katholieke zijde in België, hoewel organisatorisch
en humanitair zinvol, was onbetwistbaar een verweer tegen de uitbesteding van die kinderen (uit een Republikeins-gezinde naar katholieke streek) aan linkse, anti-klerikale organisaties.
Verder kunnen we stellen dat de propaganda duidelijk, dus eenvoudig (gemakkelijk te begrijpen) werd gehouden. Voor beide kampen had het vanuit dit oogpunt dan ook geen enkele zin al te veel
ingewikkelde tekst en uitleg te verschaffen bij de gebeurtenissen in
Spanje. Links noch rechts wagen zich bijvoorheeld aan een uitvoerige verklaring voor de verdeeldheid binnen het Spaanse volksfront
(tenzij tot op zekere hoogte de KP) om de eenvoudige reden dat er
aan beide kanten in wit-zwart gedacht werd en dat die interne conflicten én bij de Republikeinen én bij de Nationalisten niet ter zake
geacht werden. Tal van ongerijmdheden, onvolledigheden, onjuistheden, etc. zijn hier het gevolg van. Al kan niet ontkend worden dat de
middelen dikwijls ontbraken om enigszins aan objectieve berichtgeving te doen. Een middel dat het best voldoet aan de eisen van dit
soort propaganda is het beeld. Een foto is op zich al een vereenvoudiging en in een bepaalde zin vulgariserend. De boodschap die zij
brengt is meestal eenduidig en dit is een der belangrijkste kenmerken van goede propaganda. Dezelfde boodschap kan telkens opnieuw, maar in een andere gedaante gebracht worden. Dit voortdurend herhalen is ook belangrijk voor goede propaganda. Daarnaast
heeft een opname meer overtuigingskracht dan een artikel. Het
hoeft daarom niet te verwonderen dat het gebruik van illustratiemateriaal, een gebruik dat al lang ingeburgerd was in de geschreven
pers, zo veelvuldig en op verscheiden wijze werd toegepast.
Volledig los van de politiek-propagandistische bedoelingen hebben
de vloed van opnamen uit Spanje grote invloed gehad op het gemoed, op het menselijk gevoel, van de Belgische bevolking. De grote
kracht van het beeld zit volgens ons vooral in het naderbij brengen
van gebeurtenissen die anders vreemd en afstandelijk zouden gebleven zijn. Het beeldmateriaal is de communicatie-factor die de mensen heeft aangezet (zonder onderscheid van politieke stellingname of
geloof) tot betrokkenheid, wezenlijke humanitaire hulp of gewoonweg een betere kijk op de wereld (24).
(24) In de door ons doorgenomen literatuur vonden we slechts één artikel
waarin de onderzoeker zich de vraag stelde in hoeverre de fotoberichtgeving
en/of beeldpropaganda een beïnvloedende rol kon hebben gespeeld. Het gaat
hier om Torn Harrisson die een opleiding van antropoloog had genoten, medestichter was geweest van 'Mass Observation' en medewerker van het
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In het verzamelwerk over de tentoonstelling die in 1976 op de
Biënale van Venetië aan de fotografie in verband met de burgeroorlog werd gewijd, stelt Furio Colombo dat hier een nieuwe dimensie
in de fotografische reportage verslaggeving werd gebracht wat betreft opmaak, esthetische presentatie en beeldkwaliteit. Dit kan
waar zijn voor grote internationale tijdschriften als bv. Life Magazine. Maar noch in de Belgische dag- en weekbladpers, noch in de
geïllustreerde tijdschriften is dat te merken. Echte vernieuwing op
het vlak van de foto-journalistiek treffen we er niet in aan.
Uit ons historisch onderzoek is gebleken dat in België van fotografie en ander beeldmateriaal veel meer gebruik is gemaakt door
het linkse pro-Republikeinse kamp dan door de hoofdzakelijk katholieke anti-Republikeinse media. Zo bv. werd van rechtse kant slechts
tegen het einde van de burgeroorlog door een groep artistocraten
een geïllustreerd weekblad opgericht La Nation Espagnole. Dit in tegenstelling tot de massa illustraties die van socialistischcommunistische zijde in het licht werden gegeven. J. Coppens heeft
er trouwens op gewezen dat de links-georiënteerde pers reeds een
gedegen traditie had in het aanwenden van illustratie en de overtuigende kracht daarvan besefte (25).

'Ministry of Information' in 1940-42. In zijn artikel schrijft hij over het Engels filmpubliek uit de Tweede Wereldoorlog dat regelmatig geconfronteerd
werd met wat er op het front gebeurde in de newsreels. We geven hier zijn
eindconclusie : "But looked at it in the short term, on the spot, in the war,
neither films, nor posters, nor leaflets, nor any other form of deliberate propaganda directed on the home front really mattered at all. The war, morale
and all that was going on at another level. That is all I can conclude, and
you can shoot me down." Kortom, Harrisson liep niet hoog op met de beeldpropaganda als middel om de mensen te sensibiliseren. Maar toch hadden
deze middelen hun waarde. Zo schreef hij : "I think films made a much
more important contribution in just giving people a wholesome, liberal, democratic — or whatever you like — attitude to live." Een stelling waar wij
het volledig mee eens kunnen zijn. Torn HARRISSON, Films and the Home
Front — the evaluation of their effectiveness by 'Mass-Observation. In : P.
PRONAY e.a. Propaganda, politics and film, 1918-45, London, 1982, pp.
234-245.
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