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Dat het Leuvense stadsarchief een bijzonder
rijke collectie affiches heeft, was ons reeds
langer bekend. We konden er al meerdere
keren gebruik van maken voor publicaties en
tentoonstellingen. Jaak Brepoels, auteur van
Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn, wijdt er
nu een prachtige publicatie aan.
Het boek bevat twee delen. In een eerste
deel biedt Brepoels uitgebreid achtergrondinformatie. Hij legt onder meer uit hoe het
stadsarchief zijn magnifieke collectie heeft
Affiches uit het Leuvense Stadsarchief. (In: Jaak
BREPOELS, Pappen, nathouden & plakken, pp. 50, 81, 93)

vergaard. Wie in Leuven affiches wilde aanplakken kon dit alleen via de officiële ‘stadsaanplakker’. Bovendien moest hij op voorhand een exemplaar afgeven op het stadhuis
of bij de politie. Die exemplaren werden bewaard in het stadsarchief, waar ze gedurende
vele jaren een sluimerend bestaan leidden.
De collectie is een staalkaart van alles wat
in Leuven werd geplakt: officiële aanplakbrieven (onder meer van tijdens de Eerste
Wereldoorlog), publiciteitsaffiches, filmaffiches en een uitgebreide collectie politieke
affiches. Brepoels beperkt zich tot die laatste categorie. Vanuit zijn ruime bagage als
historicus schetst hij de politieke en sociale
context – niet zozeer in Leuven, wel op nationaal niveau – en de rol die de affiche hierin
heeft gespeeld.
Het tweede en meest lijvige deel van de
publicatie toont met maar liefst 260 affiches een uitgebreide selectie uit de collectie
van het archief. Brepoels groepeert de affiches thematisch en geeft op die manier een
overzicht van belangrijke momenten in de
Belgische geschiedenis en de polemiek die
de partijen errond voerden. Meest boeiend
is ongetwijfeld de periode tussen de twee
wereldoorlogen, waarvan de programma’s
en standpunten zo van de affiches zijn af te
lezen. Brepoels eindigt zijn overzicht begin
jaren 1970. Toen had de televisie allang de rol
van de affiche overgenomen. Alleen bij studenten en actiegroepen waren de plakbrieven
nog het uitverkoren communicatiemiddel.
De publicatie is uitgegeven in de – overigens zeer voortreffelijke – reeks Cahiers van
SALSA!, de vriendenkring van het Leuvense
stadsarchief. Ze telt 152 pagina’s en is rijk
geïllustreerd.
Hendrik Ollivier,
voormalig hoofd Collectie, Amsab-ISG
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