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wervende beelden
Fotoboeken en propaganda
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Het spreekwoord dat een beeld meer zegt dan duizend woorden is absoluut van toepassing op de relatie tussen fotografie en
propaganda. Over die verhouding zijn dan ook al bibliotheken
vol geschreven, zij het dan vooral
over de fotografische productie in
tijdschriften, pamfletten en affiches.
De literatuur over het gebruik van
fotoboeken als propagandamiddel is echter een stuk schaarser. De
interesse voor en de studie van
het medium fotoboek, met name
een boek waarvan de belangrijkste
boodschap veeleer door de foto’s
wordt overgedragen dan door de
eventuele tekst, maakt dan ook pas
in de laatste twee decennia opgang.
De expositie Photobook Belge in het
FOMU – Fotomuseum Antwerpen
brengt voor het eerst een overzicht van 150 jaar fotoboeken van
Belgische fotografen en uitgevers.
Hoewel in de tentoonstelling en de
catalogus slechts terloops aandacht
besteed wordt aan de rol van fotoboeken als propagandamiddel, zijn hiervan wel tal van voorbeelden
te vinden tussen de 250 getoonde publicaties. Onder meer over
Congo als Belgische (ex-)kolonie en de arbeidersbeweging, maar ook
over aspecten uit de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Hiervoor selecteerden de curatoren een aantal publicaties uit de collectie
van het ADVN. In dit artikel worden drie van deze fotoboeken in hun
historische context geplaatst, echter zonder de ambitie om hiermee
een representatieve selectie te bieden van het gebruik van fotoboeken in de Vlaamse beweging.
De Dr. Reimond Tollenaere Marsch te Brussel, 12 juli 1942
In de zomer van 1940 ging de radicaal-rechtse partij het Vlaamsch
Nationaal Verbond (VNV) over tot collaboratie met de Duitse
bezetter in de hoop langs die weg de enige erkende partij te
worden en zo de bestuurlijke macht in Vlaanderen te verwerven. De

Pagina 4 & 5: De Dr. Reimond Tollenaere Marsch te Brussel, 12
juli 1942, Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 23 pagina’s, 30
foto’s. [ADVN, VBRC572]

Groot-Duitse SS probeerde die zogeheten ‘greep naar de macht’ te
verhinderen door achtereenvolgens de Algemeene SS-Vlaanderen en
de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap (DeVlag) uit te bou-

wen tot Groot-Duitse concurrenten van het VNV. Deze
machtsstrijd dreef het VNV steeds dieper in de onvoorwaardelijke collaboratie. De partij ging onder meer actief
werven voor de strijd aan het oostfront en organiseerde
tal van massamanifestaties in uniform.
De Dr. Reimond Tollenaere Marsch in Brussel was het
hoogtepunt van deze manifestaties. De herdenking van
de aan het oostfront gesneuvelde propagandaleider
Reimond Tollenaere was vooral bedoeld om de machtsbasis van het VNV te demonstreren en de Duitse bezetter
te imponeren. De VNV-leden werden in de voorafgaande
maanden sterk aangemoedigd om zich aan te sluiten bij
de Dietsche Militie/Zwarte Brigade (DM/ZB) of de speciaal voor de manifestatie opgerichte Hulpbrigade. Op
12 juli 1942 marcheerden er 3 800 zwarthemden van de
DM/ZB en 2 870 grijshemden van de Hulpbrigade door
de Brusselse straten. De strak geregisseerde manifestatie werd bijgewoond door duizenden kijklustigen. Het
VNV dreef in de propaganda de aantallen op tot 12 000
deelnemers en 40 000 toeschouwers.
In de lijn van de manifestatie werden kosten noch
moeite gespaard voor de uitgave van een herinneringsalbum. De aan het VNV gelieerde uitgeverij Volk
en Staat zorgde voor een luxueuze portefeuille met het
Tollenaere-herdenkingsembleem in reliëfopdruk en
losbladige fotoreproducties in diepdruk. Een beperkt
aantal exemplaren werd voorzien van een harde kaft.
Voor het beeldmateriaal kon men enkel beroep doen op
een beperkt gezelschap van fotografen. Vanaf het najaar
van 1940 werd fotograferen in het openbaar verboden
en kregen de meeste fotografen een feitelijk Berufsverbot. Alleen de fotografen die zich aansloten bij een
nieuw opgerichte beroepsvereniging mochten publieke fotoreportages maken, net als een viertal toegelaten fotoagentschappen die de
facto onder de controle vielen van de Duitse Propaganda Abteilung.
De foto’s voor dit album werden aangeleverd door de fotoagentschappen Graphopresse en Service International Photographique
(SIPHO) en de binnen Nieuwe Orde-kringen reeds gevestigde fotografen als Willy Kessels (1898-1974), Kurt Klingner (1908-1982) en Paul
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Némerlin (onbekend-1997). Om de intentionele monumentaliteit van de foto’s tot hun
recht te laten komen, werd het merendeel
paginagroot afgedrukt. In combinatie met de
kernachtige bijschriften moesten deze het
geschapen beeld van massa, orde en trouw
bestendigen.
Het album werd na de oorlog een begeerd
stuk bij oud-oostfronters en verzamelaars
van militaria. Om tegemoet te komen
aan de vraag van zijn leden gaf het SintMaartensfonds (SMF), een vereniging van
oud-oostfronters, in de jaren 1960-1970 een
goedkopere editie uit.
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Onze vrijwilligers en de beweging
Samen met de start van Operatie Barbarossa
op 22 juni 1941 lanceerde de Waffen-SS een
propagandaoffensief voor de werving van

vrijwilligers in de zogenaamde Europese oorlog tegen het communisme. De
collaborerende organisatie Eenheidsbeweging Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV)
richtte daarvoor in de zomer van 1941 het
Vlaamsch Legioen op. Het VNV hoopte zo
greep te krijgen op de militaire collaboratie
en zijn positie als leidende politieke formatie in Vlaanderen te vrijwaren ten nadele
van de Algemeene SS-Vlaanderen.
De duimgrote fotobrochure Onze vrijwilligers en de beweging werd opgesteld door
de Dienst Propaganda van het VNV, ten
voordele van Voor Onze Jongens aan het
Oostfront (VOJO). VOJO werd in oktober
1941 opgericht als solidariteitsorganisaDe eenheidsbeweging VNV en onze Vlaamsche vrijwilligers,
Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 32 pagina’s, 17 foto’s.
[ADVN, VBRZ1]

Onze vrijwilligers en de
beweging volgde in alle
opzichten het stramien van
de reeksen van het Duitse
Winterhilfswerk, inclusief het
bevestigingstouwtje. Der
Feldzug in Belgien: Flandern,
Artois vom 14 . Mai bis 4. Juni
1940, Winterhilfswerk des
Deutschen Volkes, München,
1940, 36 pagina’s, 18 foto’s).
[ADVN, VZ8]

tie voor de soldaten van het
Vlaamsch Legioen en de
Waffen-SS, maar ook voor de
vrijwilligers van de logistieke
eenheden Nationalsozialistisches
Kraftfahrkorps (NSKK) en Organisation Todt (OT). Deze laatste twee
groepen vielen namelijk buiten de
materiële en sociale ondersteuning
van de vrijwilligers en hun familie
door de Fürsorge- und Versorgungsamt
van de Waffen-SS en het aan de
SS gelieerde Vlaams Voorzorgscomité. De activiteiten van het
VOJO waren zeer divers: administratieve en sociale dienstverlening,
inzameling van warme kledij en tabak voor de oostfrontsoldaten,
de uitbouw van een rondreizend fronttheater en een vakantieoord
voor moeders en echtgenotes. Naast de verkoop van de fotobrochure werd de werking van VOJO gefinancierd door loterijen en de
verkoop van legioenzegels en -speldjes.
Het opmerkelijk kleine fotoboek is qua concept en vormgeving een
doorslag van de Winterhilfswerk-Heftchen. Deze reeksen van miniatuurboekjes werden tussen 1933 en 1945 verkocht of cadeau gedaan
aan donateurs van de Duitse winterhulporganisatie. Als bewijs van
deze liefdadigheid werden de boekjes door middel van de daarvoor
voorziene touwtjes aan uniformknopen bevestigd of soms ook in
de kerstboom opgehangen. Naast reeksen over Das Deutsche Lied
en Alten Deutschen Volksmärchen verschenen tussen 1937 en 1941

vijf series van boekjes met foto’s van de Duitse fotograaf Heinrich
Hoffmann (1885-1957). De in totaal 26 uitgaven hadden titels als Der
Führer macht Geschichte, Des Führers Kampf in Belgien, Des Führers
Kampf in Osten en Der Führer und sein Volk en haalden een
oplage van 26 tot 30 miljoen exemplaren.
De oplage van Onze vrijwilligers lag vanzelfsprekend een stuk
lager dan de Winterhilfswerk-Heftchen. In combinatie met het
minuscule formaat zorgde dit er trouwens voor dat het boekje
vandaag een moeilijk vindbaar stuk is. De eenvoudige bladspiegel bestaat uit twee onderdelen: links een doorlopende
tekst over het belang van het Vlaamsch Legioen, rechts een
paginavullende foto van poserende oorlogsvrijwilligers in
het gezelschap van de leider van het VNV. Opmerkelijk is
dat de illustraties grotendeels de chronologie volgen en
daarbij een evenwicht houden in de representatie van
VNV-leider Staf De Clercq en Hendrik Elias, die De Clercq
na zijn overlijden in oktober 1942 opvolgde. De overigens weinig opvallende foto’s werden aangeleverd
door de fotoagentschappen Belgapress, Graphopresse en SIPHO en de fotografen Pierre Baguet en
Kurt Klingner.

Tweede Mars op Brussel, 14 oktober ’62
De taalstrijd bleef tot ver in de twintigste eeuw de belangrijkste
mobiliserende kracht binnen de Vlaamse beweging. Zo resulteerde
de onrust over het opschuiven van de taalgrens en de verfransing
van de Brusselse Rand in de jaren 1950 in een heropleving van de
door de collaboratie gediscrediteerde Vlaamse beweging. Een vijftigtal organisaties verenigde zich in 1959 in het Vlaams Aktiekomitee
voor Brussel en Taalgrens (VABT) om druk te zetten op een herziening van de taalwetgeving. Na een paar kleinere manifestaties werd
in 1961 opgeroepen tot een nationale betoging in Brussel. De eerste
Mars op Brussel (22 oktober 1961) was met 100 000 betogers, 63 400
volgens de Rijkswacht, een onverwacht succes.
Om de druk op de politieke ketel te houden werd op 14 oktober 1962
een tweede Mars op Brussel georganiseerd. Ondanks het afhaken
van een twintigtal organisaties bracht ook deze editie veel volk op de
been: het VABT telde 200 000 deelnemers, de Rijkswacht hield het op
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Pagina 8 & 9: Tweede Mars op
Brussel, 14 oktober ‘62, Informatiedienst van de Vlaamse
Volksbeweging, Gent, 1962,
60 pagina’s, 83 foto’s. [ADVN,
VB1221]

41 000. Onder druk van
de twee betogingen
werden de afschaffing
van de talentelling en
het vastleggen van de
taalgrens versneld. Ook
de vernederlandsing
van het bedrijfsleven en de culturele
autonomie werden
ingezet. De Marsen op
Brussel waren echter
vooral symbolisch
voor een groeiend
Vlaams bewustzijn en
de Franstalige reactie
hierop. In tegenstelling
tot de relatief vredige
eerste editie daagden
er in 1962 verschillende
tegenbetogers op die
manifesteerden met de Hitlergroet en slogans als ‘Keer naar uw dorp’
en ‘Vlaamskiljons buiten’. Bij de talrijke incidenten vielen er negentien
gewonden.
Het herinneringsalbum Tweede Mars op Brussel was een initiatief van
Wilfried Martens (1936-2013), voorzitter van de Informatiedienst van
de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Samen met twee filmreportages
moest het boek niet alleen de zogeheten ‘mars der doorbraak’ documenteren, maar ook deelnemers mobiliseren voor een derde Mars
op Brussel. De redactie bestond uit Martens’ vriend en confrater Lode
Verhaegen (1935-2017), persfotograaf Willy François (onbekend-2008)
en tekstschrijver Ray Naudts. Het beeldmateriaal was afkomstig van
het fotoagentschap Ingraph. De ervaring van persfotograaf Willy
François komt duidelijk naar voor in de variërende bladspiegel en
het veelvuldig gebruik van uitsnedes. Opvallend is dat de publicatie
overwegend de confrontaties in beeld brengt, meer dan de massa en
de boodschap van de betoging. In die zin is dit fotoboek illustratief
voor de groeiende actiebereidheid van de Vlaamse beweging in de
jaren 1960.

Fotografie en Vlaamse beweging
De hierboven besproken fotoboeken vormen maar een
fractie van de bronnen die het gebruik van fotografie als
propagandamiddel door de Vlaamse beweging documenteren. Net naast de selectie voor de tentoonstelling
Photobook Belge vielen onder meer de driedelige reeks
Vlaamsche fotoboeken (Steenlandt, Brussel, 1942) van
Ferdinand Vercnocke, de brochure Zo zijn de Blauwvoetvendels (Algemeen Diets Jeugdverbond, Gent, 1955)
samengesteld door Wilfried Van Durme en de uitgave
De V.M.O. in beeld (VMO Gent, Gent, [1964]) van de
Gentse afdeling van de Vlaamse Militanten Orde. Elk van
die fotoboeken heeft eveneens een boeiend achtergrondverhaal.
Ondanks die overvloed aan bronnen is de studie naar
de betekenis en rol van fotografie voor en in de Vlaamse
beweging tot op vandaag veeleer beperkt gebleven.
Met uitzondering van een handvol publicaties en
tentoonstellingen over fotografen als Nestor Gerard
(1897-1996), Willy Kessels, pater Longinus (Robert) De
Munter (1899-1991), Rik (Hendrik) Selleslags (1911-1982),
Danny Cortier en Werner Vandenberghe vond er nauwelijks onderzoek plaats over dit thema. De drie eerstgenoemde fotografen zijn
daarenboven de enige aan fotografie gerelateerde lemma’s die in
de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging terug te vinden
zijn. Misschien kan deze bijdrage een aanmoediging zijn om hier
verandering in te brengen. De collectie van het ADVN herbergt alvast
een rijke fotocollectie die de basis kan vormen voor een legio aantal
onderzoeksonderwerpen. [tom cobbaert]
Bronnen bij deze bijdrage: G. Badger & M. Parr, The Photobook: A History. Volume III, London,
2014; T. Berghmans (red.), Photobook Belge: 1854-now, Antwerp, 2019 ; Ba. De Wever,
Vlaamse Volksbeweging (VVB), 2019 op: https://nevb.be ; Br. De Wever, Greep naar de macht.
Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde: Het VNV 1933-1945, Tielt, 1995 ; L. Haagdorens, Vlaams
Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens (VABT), 2019 op: https://nevb.be ; L. Haagdorens &
N. Wouters, Mars(en) op Brussel, 2019 op: https://nevb.be ; J. Vincx, Vlaanderen in uniform
1940-1945, Antwerpen, 1980-1982.

De tentoonstelling Photobook Belge loopt nog tot 6 oktober 2019
in het FOMU. Meer informatie over de tentoonstelling en de catalogus op www.fotomuseum.be.
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