BRON 3
Propaganda: Pogingen om mensen te overtuigen en te manipuleren door een misleidend, onjuist of
selectief gebruik van vaak emotioneel beladen informatie
Vragen
•
•

Welke overeenkomsten zie je tussen deze posters?
Welk effect denk je dat de posters beogen te bereiken, en waarom?

1

"Dood aan het monster!", voorpagina van de editie van Le petit Journal van 20 september 1914

Bron: Gallica, Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France © Bibliothèque
nationale de France
Het Petit Journal was een conservatief dagblad dat gedurende de Eerste Wereldoorlog anti-Duitse
propaganda maakte. Het was tussen 1863 en 1944 in omloop.
2

"Attenti! il serpente tedesco è preso!", Luciano Ramo, 1919
"Kijk uit! We hebben de Duitse slang te pakken! Nu moeten we de giftanden eruit rukken!"

Bron: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, onderdeel van de Europeana-collecties 19141918
Italië raakte in 2015 betrokken bij de oorlog, aanvankelijk tegen Oostenrijk-Hongarije. In 1916
verklaarden de Italianen de oorlog aan Duitsland.
3

"Het communisme, vijand van Frankrijk", poster van de Parti Populaire Français, 1942

Bron: Onlinebibliotheek van de Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC)
© Collection Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
De Parti Populaire Français was een anti-communistische, op het fascisme geïnspireerde partij. Zij
werd opgericht in 1936 en in 1945 ontbonden.

4

Dood aan het fascisme, van T.I. Pevzner, T. Shishmareva and V.A. Vlasov, 1941

Bron: Het Art Institute of Chicago, Windows on the War, Soviet Tass propaganda posters 1941-1945
(zie https://www.flickr.com/photos/istorija/6557207849/)

5

Antikoelakpropagandaposter, Sovjet-Unie, 1933

Bron: Political Poster collection, Poster ID RU/SU 377. Courtesy of Hoover Institution Library &
Archives, Stanford University
Volgens de Marxistische-Leninistische politieke theorie van het begin van de twintigste eeuw waren
de koelakken (boeren die eigenaar waren van hun land) klassenvijanden van de armere
boerenbevolking. Deze typering werd in de Sovjet-Unie later verbreed en omvatte alle boeren die
weigerden hun graan op verzoek van Moskou af te staan.
6

"Red Octopus", Londen, Verenigd Koninkrijk, 1950

Bron: University of Warwick, Verenigd Koninkrijk
Dit is de omslag van een boekje uitgegeven door de Economische Liga, een organisatie die in 1920 in
het Verenigd Koninkrijk werd opgericht. Tot de belangrijkste doelstellingen van de Liga behoorden
de verbreiding van het standpunt van industriëlen en ondernemers en het volgen van
communistische en linkse organisaties en personen.
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