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Een Koude Oorlog in foto’s 
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Afgelopen zomer vierde de wereld – en met name de VS – uitgebreid de vijftigste 
verjaardag van de maanlanding. Hollywood was er al op vooruit gelopen met 
filmproducties als First Man en daarna Apollo 11. Overal werd de maanlanding 
gememoreerd in praatprogramma’s en terugblikken, met in Nederland een avondvullend 
televisieprogramma waarin astronaut André Kuipers ‘dit grootste moment in de 
geschiedenis van de mensheid’ aan elkaar praatte. In 1969 kon de wereld met dat 
moment meekijken door de lens van astronaut Neil Armstrong. Met name zijn foto van 
collega Buzz Aldrin, staand op de maan, bleek one for the ages. Die foto, schreven twee 
mediawetenschappers, wordt “regelmatig beschreven als een van de meest bekeken en 
bewonderde iconen van de moderne tijd”, en als een foto die niet “generationeel of 
nationaal wordt begrensd in faam” en die “universeel waarheidskracht wordt 
toegeschreven”.1 

Veel politicologen, historici en diplomaten zullen dat best willen geloven, maar het minder 
belangrijk vinden. Rond dezelfde tijd bevond de Koude Oorlog zich op een kantelpunt, met 
de breuk tussen de Sovjet-Unie en China, de diplomatie van Nixon en Kissinger, de nadreun 
van de invasie in Praag en het Tet-offensief in 1968. Kortom: écht belangrijke zaken. Daar 
werd in die fase van de Koude Oorlog zelf anders over gedacht. Geheel in de geest van 
George Kennan had John Kennedy bij zijn aantreden in 1961 de Koude Oorlog beschreven 
als een morele uitdaging die door Amerikanen gretig zou worden omarmd en gewonnen. 
Dat was niet alleen een holle frase. Ze paste, zo schreef de historicus Walter McDougall, bij 
“een proces waarin prestige een centraal belang werd in nationale veiligheid”.2  

In tegenstelling tot de veel nuchterder Dwight Eisenhower, meende Kennedy dat politieke 
en psychologische impact centrale aandachtspunten van de Amerikaanse regering moesten 
zijn in de Koude Oorlog. Kennedy meende dat de indruk dat de VS op enig terrein achter lag 
op de Sovjet-Unie, of tweederangs was, een negatieve invloed had op de nationale 
veiligheid van de VS, en de rol van de VS als leider van de wereld. Hij koppelde die opvatting 
in toenemende mate aan het Amerikaanse ruimtevaartprogramma.3 Die moest volgens hem 
“de hoogste soort nationale prioriteit krijgen” en “van een lage naar een hoge versnelling” 
om een positief beeld van Amerikaans wereldleiderschap te behouden in de wereld.4  

Psychologische impact 

Het Pentagon ging hier volledig in mee. Minister van Defensie McNamara schreef in 1961 
samen met NASA-directeur James Webb een memo aan Kennedy. Zij stelden dat het “van 
vitaal belang is om specifieke missies tot stand te brengen gericht op nationaal prestige”.5 
De Nationale Veiligheidsraad (NSC) adviseerde dat de VS projecten in de ruimte zou 
ondernemen “die, terwijl zij wetenschappelijke of militaire waarde hebben, erop gericht zijn 
om wereldwijd een positieve psychologische impact te bereiken”.6 Daar werd ook serieus de 
portemonnee voor getrokken: het Apollo-project, om mensen op de maan te laten lopen, 



kostte omgerekend naar huidige waarde 153 miljard dollar. Ter vergelijking: het Panama 
Kanaal kostte de VS omgerekend 9 miljard dollar en het Manhattan Project 23 miljard dollar.  

In dat licht bezien is de toegeschreven faam aan de foto van de maanlanding – over grenzen 
van naties en generaties heen – dus geen bijzaak meer, maar het resultaat van nieuwe 
prioriteiten van de Amerikaanse regering tijdens de Koude Oorlog. Deze en andere foto’s 
van de maanlanding maakten deel uit van een project om de nationale veiligheid van de VS 
te versterken via het leiderschap van de wereld, en dat wereldleiderschap weer via 
verhoogd nationaal prestige. De maanlanding, kortom, was een Koude Oorlogsactiviteit, en 
de foto’s van de maanlanding waren Koude Oorloginstrumenten, ter ondersteuning van 
Amerikaans prestige. Dat maakt Armstrongs foto, volgens Amerikanist Udo Hebel, “een van 
de beste illustraties van de politieke impact en ideologische implicaties van afbeeldingen”, 
en “een van de krachtigste foto’s van de ‘Amerikaanse eeuw’.”7 

 

De kracht van fotografie 

De Koude Oorlog was niet alleen een machtsstrijd tussen twee supermachten en hun 
bondgenoten, een botsing van ideologieën en ideeën, een concurrentiestrijd op het gebied 
van economie, technologie, wetenschap en sport, maar ook een culturele confrontatie. 
Daarin had fotografie een speciale rol. Dat fotografie werd ingezet tijdens de Koude Oorlog, 
was qua timing geen toeval. Fotografie heeft namelijk een bijzondere kracht en die werd 
precies aan het begin van de Koude Oorlog ontdekt.  

In de jaren dertig was op verschillende plaatsen al geëxperimenteerd met de politieke 
functie van fotografie. Dat was in de eerste plaats in Spanje. Na het begin van de Spaanse 
Burgeroorlog in 1936 stroomden de vrijwilligers uit Europa en verder naar beide kampen 
toe. Er waren zeker niet alleen schrijvers, journalisten en fotografen aan republikeinse kant, 
maar zij waren wel stuk voor stuk beter dan hun nationalistische opponenten. Dat gold voor 
Ernest Hemingway en George Orwell, maar zeker ook voor Robert Capa, David Seymour en 
Gerda Taro. Hun reportages werden in Frankrijk en verder als sensationele journalistieke 
producties gezien en voor hoge prijzen verkocht. Uiteindelijk futiel.  

In Duitsland werkten Leni Riefenstahl en anderen mee aan een nazi-esthetiek in fotografie, 
ter mobilisatie van het vaderland. In de Sovjet-Unie deden Alexander Rodsjenko en anderen 
hetzelfde voor het socialisme. In de Verenigde Staten werd fotografie nog veel directer 
ingezet voor progressieve idealen. Daar stuurde de chef van de Farm Security 
Administration (FSA), een onderdeel van Roosevelts overheid, de beste fotografen van de 
VS met zeer gedetailleerde ‘scripts’ het veld in met als doel om Amerika’s armen als 
waardige en onterecht in de knel gekomen mensen vast te leggen. Hij bood de foto’s 
vervolgens gratis aan bij ieder medium dat ze wilde hebben. Deze naakte 
overheidspropaganda leverde onder meer Dorothea Langes Migrant Mother op; een foto 
die een aantoonbaar effect had op inzamelingsacties.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden media in alle oorlogvoerende en bezette landen 
gelijkgeschakeld. In Duitsland en de Sovjet-Unie was dat al gebeurd; in Groot-Brittannië en 
de VS gebeurde dat vrijwillig. Daar nodigden de media uit eigen beweging overheidscensors 



uit en bundelden zij hun krachten in coöperaties. In de VS was er de press pool die foto’s en 
verslagen leverden voor alle media. Alleen Life bleef zelfstandig opereren, maar ook geheel 
in dienst van de nationale oorlogsinspanning. De hoofdredactie lobbyde zelfs direct bij het 
Witte Huis voor toestemming om ‘schokkende’ foto’s van dode Amerikanen te mogen 
publiceren, om daarmee de thuismobilisatie, inzamelingsacties en verkoop van 
oorlogsaandelen te ondersteunen.8 

De foto die de mobiliserende kracht van fotografie zou aantonen, kwam uit de press pool, 
van fotograaf Joe Rosenthal. Hij landde in februari 1945 samen met Amerikaanse mariniers 
op het Japanse eiland Iwo Jima en fotografeerde de tweede vlag die op Mount Suribachi 
werd gehesen. Of deze foto wel of niet in scène is gezet, is een geliefd discussie-onderwerp, 
maar uit historisch oogpunt is het Nachleben van de foto een stuk belangrijker. De foto 
haalde in de VS de voorpagina van kranten door het hele land en werd het centrale beeld in 
een nieuwe, maandenlange war bond drive waarvoor de overlevende mariniers in de foto 
werden ingezet. Drie van de zes werden alsnog gedood op Iwo Jima. Later zou de foto 
model staan voor een monument, allerhande parafernalia, voor eindeloos veel variaties en 
de film Flags of Our Fathers. Onderzoek suggereert dat deze foto nog steeds door meer dan 
de helft van alle mensen ter wereld wordt herkend.9 

Het succes van deze foto inspireerde de Russische fotograaf Jevgeni Chaldhej in het zoeken 
naar een soortgelijke foto voor de Sovjet-Unie. Hij en andere fotografen zoals Dmitri 
Baltermans hadden gedurende de hele oorlog al, indrukwekkende foto’s gemaakt, maar 
nooit met zo’n directe mobiliserende invloed als die van Rosenthal. Met een huisgemaakte 
vlag met hamer en sikkel in zijn tas reisde Chaldej met het Rode Leger mee naar Berlijn. 
Daar maakte hij op het dak van de uitgebrande Rijksdag het evenbeeld van de Amerikaanse 
vlag boven Iwo Jima: de soldaat die de vlag van de Sovjet-Unie hijst boven de ruïnes van het 
veroverde en geblakerde Berlijn. In het fotolab van de overheidssensors werd Chaldejs foto 
overigens nog bewerkt: zijn vlag werd groter en een van twee horloges van een soldaat 
verdween – het Rode Leger roofde immers niet.  

 

Fotojournalistiek en humanisme 

Toen de Sovjet-Unie en de VS zich vanuit de Tweede Wereldoorlog met een kort intermezzo 
in de volgende confrontatie stortten, en toen de opinie van publieken in de hele wereld 
daarbij een strijdgebied werd, was fotografie daarom een van de middelen die zich 
aandiende om die strijd mee te strijden. Probleem was echter dat zowel het publiek in 
Westerse landen en fotografen zelf helemaal niet klaar waren voor die ‘strijd’.  

De fotojournalistiek werd in het eerste decennium van de Koude Oorlog gekenmerkt door 
een blik die de mensheid als één zag, die de overeenkomsten tussen mensen benadrukte in 
plaats van de verschillen, die verzoening en niet mobilisatie zocht. Veel fotografen waren 
fysiek of mentaal beschadigd uit de oorlog gekomen, zoals Eugene Smith, die zwaar gewond 
was geraakt en maanden in het ziekenhuis had gelegen, of Henri Cartier-Bresson, die 
jarenlang in een Duits gevangenenkamp had gezeten en bij zijn derde poging was ontsnapt. 
Als zij zich al in dienst wilden stellen van een ideologie, dan was dat het humanisme; die 



vage set ideeën die door Sartre waren voorgesteld als uitweg uit de ideologische strijd 
tussen liberalisme, communisme en fascisme.  

De beroemdste vertaling van de humanistische visie op de mensheid was de 
fototentoonstelling The Family of Man, samengesteld door curator Edward Steichen, die in 
de Tweede Wereldoorlog een propaganda-eenheid had opgezet voor de Amerikaanse 
marine. De tentoonstelling, met onder meer foto’s van zes Nederlandse fotografen zoals Eva 
Besnyö en Ed van der Elsken, was een bewuste poging om een mondiale beeldtaal te zoeken 
waarin alle mensen ter wereld zich zouden herkennen. De tentoonstelling opende in 1955 in 
het New Yorkse MoMa en reisde vervolgens negen jaar lang in vijfvoud over de wereld,  
onder meer naar het Stedelijk Museum en de Floriade.  

Hoewel The Family of Man in idee een anti-Koude Oorlogstentoonstelling was, werd zij 
royaal gesponsord door de United States Information Agency (USIA). Deze propaganda-arm 
van de Amerikaanse overheid, met een jaarbudget van twee miljard dollar, had openlijk als 
doel: “het begrijpen, informeren en beïnvloeden van buitenlandse publieken ter 
bevordering van het nationale belang”.10 Het is ook niet moeilijk om te zien waarom USIA 
The Family of Man graag de wereld zag rondgaan. Want hoewel mensen overal even gelijk 
en even waardig zijn, maakt de tentoonstelling ook duidelijk dat er een helder eindpunt is 
van de aspiraties en ontwikkeling van alle mensen ter wereld: namelijk het middenklasse-
paradijs zoals dat vorm kreeg in de VS in de jaren vijftig. The Family of Man werd de meest 
bezochte fototentoonstelling ooit.  

 

Succes en bedreiging 

De Sovjet-Unie kon hier weinig anders tegenover stellen dan de belegen beeldtaal van 
mechanisering en lachende arbeiders. Dat veranderde pas in de jaren zestig toen  de Sovjet-
Unie de leiding nam in de space race en de stoere astronaut Joeri Gagarin en de blije 
ruimtehond Laika  de Sovjetpropaganda begonnen te sieren. Het zwerfhondje kwam 
overigens naar aan zijn einde toen hij werd gestoofd in de Sputnik 2, wat pas openbaar werd 
gemaakt in 2002. De Sovjet-Unie buitte de leiding in de space race uit  door van 1967 tot 
1991 het tijdschrift Sputnik ook in Westerse landen uit te brengen. 

De Verenigde Staten konden hier tegenover al snel het succes van het Apolloprogramma 
plaatsen, met de adembenemende foto’s van de maan. Helaas voor de Amerikaanse 
overheid verloor dit pr-succes zijn glans, of werd het zelfs overschaduwd, door andere 
iconische foto’s die de aandacht van de wereld kregen: die uit Vietnam. Als Lange’s Migrant 
Mother en Rosenthals foto van Iwo Jima de Amerikaanse overheid de 
propagandamogelijkheden toonden van iconische foto’s, dan toonden Malcolm Browne’s 
foto van de zelfverbranding van een monnik in Saigon (1963) en Eddie Adams’ foto van een 
straatexecutie in dezelfde stad (1968) de gevaren ervan. “De foto van de executie was op 
voorpagina’s in de hele wereld”, zei presidentskandidaat Robert Kennedy een paar dagen na 
publicatie ervan, “en zorgde ervoor dat onze beste en oudste vrienden zich afvroegen, meer 
in verdriet dan in woede: wat is er gebeurd met Amerika?”.11 



Een paar jaar later hamerde Nick Ut’s foto van het gewond geraakte meisje Kim Phuc de 
boodschap over de lelijke kant van de Vietnamoorlog er nog eens verder in. Hoewel de 
Napalm Girl vaak immense invloed op de Amerikaanse deelname in de Vietnamoorlog 
wordt toegedicht, is het alleen al uit zijn datering duidelijk dat dit onzin is. De foto stamt uit 
juni 1972, toen de laatste Amerikaanse grondtroepen hun biezen aan het pakken waren. 
Niettemin heeft de foto een zeer grote invloed op de legacy van deze oorlog. De Napalm 
Girl werd volgens mediawetenschappers John Lucaites en Robert Hariman een centraal 
onderdeel van “het proces van culturele fragmentatie” dat de VS zo tot op het bot heeft 
verdeeld. Volgens historicus Patrick Hagopian werd de foto “een gedeeld cultureel 
referentiepunt” in de hele wereld.12  

Tijdens het restant van de Koude Oorlog werden geen nieuwe foto’s gemaakt met dezelfde 
individuele impact en politieke zeggingskracht als de Napalm Girl. Waarschijnlijk heeft dat te 
maken met deze fragmentatie, en met de fragmentatie van de Amerikaanse boodschap die 
daarmee samenhangt. Pas na de aanslagen van 11 september 2001 kwamen er weer foto’s 
in omloop met eenzelfde functie en boodschap als tijdens de Koude Oorlog. Net als eind 
jaren zestig wa ook dit een dubbelzijdig portret: de Falling Man (Richard Drew, 2001) 
tegenover de gevangene van Abu Ghraib (Ivan Frederick, 2004).  

 

Met Westerse ogen 

Maar wie naar iconische foto’s gaat zoeken die dezelfde functie en impact hebben als de 
iconische beelden uit de Koude Oorlog mist een minder in het oog lopende, maar misschien 
wel belangrijker rol die fotografie tijdens de Koude Oorlog heeft gespeeld. Die ligt niet in 
individuele foto’s, maar in de steeds dominantere positie die westerse en met name 
Amerikaanse bedrijven en infrastructuur begonnen in te nemen in de beelddistributie en 
beeldeconomie van de wereld.  

Al voor de Tweede Wereldoorlog werd de internationale verspreiding van nieuws 
gedomineerd door een kartel van nieuwsorganisaties: het Franse Havas, het Duitse Wolff, 
het Britse Reuters en het Amerikaanse Associated Press. De Tweede Wereldoorlog brak de 
macht van Wolff en doopte Havas om tot AFP, maar het nieuwe AFP, Reuters en AP bleven 
de Grote Drie in het internationale medialandschap. Dit landschap is door toenemende 
mondialisering veel groter geworden. Beeld nam hierin een steeds grotere rol in – eerst 
fotografie, later ook televisie.  

Deze opmerkelijke continuïteit in 170 jaar internationale nieuwsverspreiding is niet zozeer 
het gevolg van formele overeenkomsten of staatsingrijpen, maar van “de geaccumuleerde 
baten van marktvoordelen”, aldus mediawetenschapper Oliver Boyd-Barrett. Het gevolg is 
evengoed dat nieuwsbeelden pas over deze netwerken worden verspreid nadat zij door een 
redacteur in een westers land als belangrijk, nieuwswaardig of (commercieel) aantrekkelijk 
zijn beoordeeld. Er is een grote kans dat die redacteur in de VS zit, de grootste nieuwsmarkt 
ter wereld. Dit zorgt voor een disproportioneel nieuwsaanbod uit westerse landen met 
nieuwsorganisaties die eerst “inhoudsvoorkeur geven aan de regio waar het nieuwskanaal 
op is gericht en daarna aan nieuws uit de Verenigde Staten en West-Europa”.13 De wereld 
kijkt, kort door de bocht samengevat, naar de wereld door westerse ogen.  



Tot 1991 had de Sovjet-Unie heel beperkt invloed op deze werkelijkheid, maar had zij haar 
eigen ‘wereld’ om nieuws aan te verstrekken. In de communistische wereld functioneerde 
TASS als monopolist. Sindsdien zit Rusland zelf in dat door het westen gedomineerde 
systeem, maar de Russische president Vladimir Poetin accepteert de realiteit daarin niet. 
Boyd-Barrett signaleerde rond de eeuwwisseling nog dat ‘de Grote Drie een status genieten 
die de rest van de wereld lijkt te tolereren’, en dat deze status werd ‘versterkt door de 
afwezigheid van alternatieve diensten’. Beiden zijn niet meer waar.14  

Als Vladimir Poetin met zijn naakte torso op een paard door de taiga schrijdt of als hij op 
een boreaal prooidier jaagt, verspreid door nieuwsdienst RT, is dat niet alleen een poging 
om een alternatief beeldverhaal te vertellen tegenover dat van de Amerikaanse presidenten 
Obama of Trump. Het is ook onderdeel van een poging om de westerse, en met name de 
Amerikaanse, nieuws- en beelddominantie te doorbreken in de wereld; een dominantie die 
zich in het internettijdperk bestendigd heeft.15 Of dit deel uitmaakt van een ‘nieuwe Koude 
Oorlog’ of niet, het is in ieder geval een hernieuwde erkenning van de kracht van fotografie 
en een poging haar politieke en ideologische potentieel te oogsten.  

 

Rutger van der Hoeven is historicus aan de Universiteit Utrecht en 
buitenlandredacteur voor weekblad De Groene Amsterdammer. In 2019 promoveerde 
hij op zijn proefschrift The Global Visual Memory: A Study of the Recognition and 
Interpretation of Iconic and Historical Photographs.  

 

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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