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Redactioneel 

The Making of Media (I)

Het eerste deel van dit jubileumnummer is een klein themakatern over maakprocessen, meer 

bepaald over de manier waarop media zélf het maken van media aan de orde stellen of in beeld 

brengen. Met hun oproep tot artikelen rond het thema The Making of Media gaven redacteuren 

Martina Roepke en Eef Masson uitdrukking aan hun nieuwsgierigheid naar de historische an-

tecedenten van een mediapraktijk die momenteel erg populair lijkt te zijn: de representatie van 

mediaproductie. In de huidige mediacultuur is bijzonder veel belangstelling voor de manier 

waarop media – hedendaags en historisch, digitaal en analoog – tot stand komen of gekomen 

zijn. Voorbeelden hiervan zijn de bonussecties op dvd’s of YouTube-video’s die kijkers inzicht 

bieden in de productieomstandigheden of de genese van films, of debatten op fan-pagina’s over 

de laatste snufjes voor het creëren van special effects. Televisieredacteuren verantwoorden publie-

kelijk hun keuze voor bepaald beeldmateriaal en omroepen nodigen hun (jeugdige) publiek uit 

om op een televisie-set rond te wandelen of op experimentele wijze aan het productieproces bij 

te dragen. Filmmusea en televisiearchieven kiezen ervoor om niet alleen films, maar ook opna-

metechnologie en rekwisieten te bewaren en te presenteren. Zelfs het proces van conserveren of 

restaureren van films wordt tegenwoordig op websites of in de vorm van dvd-extra’s vastgelegd. 

Blijkbaar wekt juist in het digitale tijdperk het maken van media grote interesse. 

Een blik in de geschiedenis leert echter dat de representatie van mediaproductie te allen 

tijde onderdeel is geweest van de mediacultuur. De kleine selectie artikelen over het onderwerp 

die we in dit nummer presenteren, laat bovendien zien dat ‘making-ofs’ steeds uiteenlopende 

functies hebben vervuld. In het ene geval presenteren ze zich expliciet als middel tot instructie 

van een publiek dat zelf de ambitie koestert tot het maken van media; in het andere geval ap-

pelleren ze weliswaar aan een publiek van ‘leerlingen’, maar sturen ze aan op een meer beschou-

wende kijkpositie. In nog andere gevallen fungeren making-ofs weer als middel tot presentatie 

of (zelf)promotie van een specifieke beroepsgroep. Wat de drie hier behandelde casussen met 

elkaar verbindt, is dat ze alle op de een of andere manier een norm stellen: een standaard voor 

de productie van (hoogstaande) media.

Susan Aasman en Tim van der Heijden bespreken in hun bijdrage een artikelenreeks uit 

het amateurfotografieblad Focus welke ons toegang biedt tot het vertoog over het maken van 

smalfilms omstreeks 1930. In de vroege jaren dertig ging het amateurfilmen zich stilaan van 

zijn fotografische zusterpraktijk ontvoogden en zich profileren als een zelfstandige hobby met 

een eigen productiecultuur. ‘Hare Majesteit de Smalfilm’, zoals de titel van de reeks luidt, stelt 
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de lezers nadrukkelijk een norm: de artikelen specificeren welke onderwerpen vragen om wat 

voor types shots en camerabewegingen, welke procedures men hoort aan te houden bij het 

monteren, of wanneer men het beste tussentitels kan gebruiken (dan wel mijden). Hiermee 

anticiperen de artikelen volgens de auteurs op een meer geïnstitutionaliseerde praktijk van het 

verstrekken van gebruikersadvies, zoals deze zich later zou gaan ontwikkelen in de vorm van 

amateurfilmhandboeken of adviesrubrieken in gespecialiseerde tijdschriften. 

De norm wordt hier overigens voorgesteld als het resultaat van een leerproces: een proces 

van uitproberen, van door vallen en opstaan steeds beter doen. Dit laatste impliceert op zijn 

beurt weer dat er binnen de wereld van amateurfilmers gradaties van kunde waren, die zelf 

weer leidden tot eindresultaten van verschillend niveau. Opvallend hier is dat precies die eigen-

schappen van amateurbeelden die we mettertijd zouden gaan lezen als genrekenmerken, de 

grens markeerden tussen wat wel en niet acceptabel was voor de meer serieuze beoefenaar van 

de praktijk. Door het maken van dergelijke distincties geeft de reeks niet alleen aanleiding tot 

beschouwingen over het maken van amateurfilms, maar ook over de wording van de amateur-

filmmaker zelf.

Met het korte artikel van Eef Masson, dat voortbouwt op een eerdere bijdrage over onder-

wijsfilms, verschuift de aandacht van geschreven naar audiovisuele representaties van het ma-

ken van films. Anders dan in de artikelenreeks uit het stuk van Aasman en Van der Heijden 

is in het hier besproken materiaal geen plaats voor productioneel falen: het proces dat in beeld 

wordt gebracht, is state of the art. Een ander verschil met de eerder besproken making-ofs is dat 

de ‘leerling’ die hier wordt aangesproken geen productieaanwijzingen krijgt. Immers, wat on-

derwijsfilms hun kijkers moeten aanleren is het onderscheidend oordeel. Inzicht in het maak-

proces is hier louter instrumenteel: elementaire bekendheid met de fasen van productie moet 

leiden tot een beter begrip van de zogenaamde ‘filmtaal’. En bijgevolg tot appreciatie van de 

‘betere’ film: de film die inhoudelijk, maar ook formeel aan de allerhoogste normen voldoet. 

Massons stuk wijst er echter op dat in films voor schoolkinderen aandacht voor het maakproces 

lange tijd werd gemeden. Pas halverwege de vorige eeuw, toen filmkunde ook op scholen op het 

programma kwam te staan, gingen onderwijsfilms verwijzen naar – en meteen ook reflecteren 

op – hun eigen status als medium. 

De artikelen in het eerste deel van dit nummer worden besloten door Wilbert Schreurs, 

die zijn aandacht richt op vertogen over het maakproces bij televisiereclame in de jaren zestig 

en zeventig. Op dat moment net als het amateurfilmen uit de jaren dertig een mediapraktijk in 

ontwikkeling. Het artikel neemt de reclamevakpers onder de loep, met de bedoelding een aanzet 

te geven tot een geschiedschrijving van de reclamebranche in Nederland, een volgens de auteur 

nog grotendeels onontgonnen onderzoeksterrein. Ook Schreurs besteedt aandacht aan normen. 

Anders dan in de voorgaande artikelen in dit deel speelt het formuleren van productiecriteria in 

deze bijdrage vooral een rol in public-relations. De auteur beargumenteert dat het benoemen van 

die criteria mede uitdrukking geeft aan het zelfbeeld van een beroepsgroep. Die beroepsgroep 

was echter niet homogeen. Het vertoog geeft dan ook blijk van een soort machtsstrijd tussen, 

enerzijds, ‘makers’ die werkzaam waren bij reclamebureaus (producers, copywriters, art directors) 

en anderzijds ‘makers’ in dienst van productiemaatschappijen (producenten en regisseurs, vaak 

met een achtergrond in de opdrachtfilmproductie). Met name de eerste groep ging er prat op 

dat bij het maken van reclamespots niet zozeer de commerciële doelstelling vooropstond als 
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wel de zogenaamd ‘creatieve’ inbreng van de maker. Daarmee positioneerden de betrokkenen 

hun eigen bedrijvigheid als een cultureel-artistieke praktijk, en nodigden ze – net als de distri-

buteurs van onderwijsfilms – hun publiek uit tot appreciatie van de esthetiek van een specifieke 

mediavorm.

Eef Masson (redacteur themanummer) 

The Making of tmg (II) 

‘In de afgelopen tien jaar zijn de omstandigheden voor de bestudering van de mediage-

schiedenis veranderd, en niet in ongunstige zin. Er is geïnvesteerd in de archivering van 

films, radio-uitzendingen en televisieprogramma’s niet alleen om deze goed te conserve-

ren, maar vooral ook om ze te laten zien en horen aan het publiek en ze toegankelijk te 

maken voor onderzoek. Verder heeft de mediageschiedenis zich een plaats veroverd aan de 

universiteiten’ 

aldus de toenmalige redactie van het eerste nummer van tmg in 1998. Omdat destijds leerstoe-

len zijn opgericht, tal van proefschriften en boeken zijn verschenen en de infrastructuur op orde 

was, konden de mediahistorici tevreden vaststellen dat uiteindelijk een professioneel niveau 

was bereikt dat zich bovendien kon meten met het buitenland. 

Vijf jaar eerder – in 1993 – werd in de voorlopers van tmg, het Jaarboek Mediageschiedenis 

en gbg-nieuws, nog druk gediscussieerd over de stand van zaken en de mogelijke toekomst van 

de mediageschiedenis. In een artikel in gbg-nieuws liet Frank van Vree zich tamelijk kritisch uit: 

‘In vijftien jaar is mediageschiedenis kwantitatief uitgegroeid tot een discipline van betekenis, 

maar kwalitatief nog lang niet. Teveel eenzijdige gerichtheid, te weinig breed, teveel fixering op 

een medium en te institutioneel’. Tegelijkertijd onderkende Van Vree de contouren van wat wel 

een paradigmawisseling kon heten, een toenemende gerichtheid op mediagebruik, mediaont-

vangst, en representatie. Waar hij feitelijk voor pleitte was een vorm van integrale geschiedenis.

Wat nou precies die vorm van integrale geschiedenis inhoudt en of die vorm dan inmiddels 

bereikt is, valt moeilijk te zeggen. Feit is dat gaandeweg het tmg zich bewezen heeft als een rijk 

platform waarin film, televisie en radio zich hebben gemanifesteerd, maar ook de geschreven 

pers (variërend van kranten tot pamfletten), fotografie en recenter games. Interessant is om te 

zien hoe aan de hand van thema’s als rampen, de monarchie, en schandalen een grote diver-

siteit van media aan de orde kwam. Gaandeweg werden ook meer conceptuele vragen ingezet, 

zoals over geluid en over interactiviteit en kwamen nieuwe mediavormen als games aan de 

orde; veel was vergelijkend met België of in Europees of internationaal verband. Het toont aan 

dat er een tendens is de onderzoeken te benaderen vanuit vragen en processen en over media 

te denken als een multi-dimensionaal systeem waarvan de geschiedenis zich via verschillende 

benaderingswijzen laat beschrijven en analyseren. We streven ernaar om ook in de toekomst via 

tmg een platform te bieden aan een rijkdom van perspectieven en benaderingen.

Inmiddels zijn we bijna twee decennia verder en is tmg vaak van uitgever veranderd, nog 

vaker van redactieleden en deze zeventiende jaargang begint met een speciaal nummer, in weer 
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een nieuwe vormgeving,  op het moment dat de stichting Mediageschiedenis op 18 september 

2014 haar 25-jarig jubileum viert met het symposium # Stop de tijd, in het Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluid. Het leek ons – Beeld en Geluid, eye, Tijdschrift voor Mediageschiedenis en 

de Vereniging gbg – een mooi moment om terug te blikken op wat er de afgelopen jaren is be-

reikt en te reflecteren op hoe mediageschiedenis zich in Nederland heeft ontwikkeld. En om ter 

gelegenheid van die dag niet alleen het nieuwste tmg-nummer te presenteren, maar eveneens 

een groot deel van ons archief dat de afgelopen jaren is gedigitaliseerd en dat nu ook grotendeels 

online zal staan. Dat is erg goed nieuws: met de overgang van het papieren tijdschrift naar een 

online en open access omgeving groeide de behoefte om op één plek alle tmg-jaargangen, dus 

vanaf 1998, digitaal beschikbaar te hebben. Dit betekent dat voor mediahistorici en andere be-

langstellenden en vooral ook voor studenten een rijke collectie artikelen beschikbaar komt. Via 

een ander kanaal komt daar het Jaarboek Mediageschiedenis bij. Hopelijk kan dit snel nog eens 

met gbg-nieuws worden aangevuld en dan is het wachten op het eerste volwaardige onderzoek 

naar de ontwikkeling van de Nederlandse mediageschiedenis. 

Wie wil kan nu de making of mediageschiedenis als discipline volgen in ons digitale archief. 

Als het tenminste een discipline genoemd kan worden. Want daar is meer dan eens heftig over 

gedebatteerd, bijvoorbeeld in 1993 – tmg bestond dus nog niet – toen een symposium werd 

gehouden over de toekomst van mediageschiedenis. Het biedt een boeiend inzicht in de staat 

van zijn. Het woord intermedialiteit bestond nog niet: het was of film of radio of fotografie of 

televisie. Sociale media moesten nog worden uitgevonden en over persgeschiedenis leek nog 

geaarzeld te worden. Om alvast de smaak te pakken te krijgen van ons verleden en vooral van de 

geschiedenis van het denken over de toekomst van mediageschiedenis is een dossier opgeno-

men van pre-tmg-tijdperk artikelen, die deze discussie laten zien. 

Susan Aasman (redactievoorzitter)
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Tim van der Heijden & Susan Aasman

  

‘Hare Majesteit de Smalfilm’
De making of De vroege amateurfilm(er)*

Proloog

‘Schrijver dezer artikelen heeft ’n half jaar geleden voor het eerst ’n filmcamera ter hand 

genomen. Dit ter inleiding en om te voorkomen dat ge denkt, dat een Hollywood-vakman 

u geleerde betoogen houdt, waarvan ge of niets snapt of wiens werk ge toch niet zult bena-

deren laat staan overtreffen.

’n Beginneling vertelt u dus van zijn ervaringen. Wat hij fout heeft gedaan behoeft u niet na 

te doen, van zijn ondervindingen kunt ge echter naar hartenlust profiteeren.

Zie zoo, we gaan draaien. Hare Majesteit de Smalfilm verschijnt op het doek.’1

Aldus begint een zekere A.C. in 1930 in het amateurfotografietijdschrift Focus nogal beeldend 

zijn making of van wat hij omschrijft als ‘Hare Majesteit de Smalfilm’. In zeven ‘akten’ neemt 

de schrijver als ervaringsdeskundige de lezer van toen mee in wat achteraf een periode was van 

grote dynamiek in de praktijk van het amateurfilmen. ‘Hare Majesteit de Smalfilm’ was gericht 

op de amateurfotograaf die Focus las voor tips en trucs om nog beter te kunnen fotograferen, 

maar die zo af en toe ook informatie kreeg over een nieuwe praktijk, die van het amateurfil-

men. Mondjesmaat drong het tot de fotografietijdschriften door dat zich hier een nieuwe hobby 

ontwikkelde. Wat amateurfilmen precies was en of het zich als hobby kon meten met amateur-

fotografie was nog niet duidelijk. Deze serie in Focus biedt inzicht in een discours dat door A.C. 

met een merkwaardige mengeling van aarzeling (‘’n beginneling’) en bravoure over zijn hobby 

(‘Hare Majesteit’) werd verwoord.

Inleiding

De serie ‘Hare Majesteit de Smalfilm’ is niet echt een making of in de zin van een kijkje achter 

de schermen bij de productie van een daadwerkelijke film. A.C belooft te gaan schrijven over 

zijn ervaringen, maar gaandeweg blijkt de serie akten vooral een reeks beschouwingen over 

‘smalfilm’ en een instructie voor ‘hoe het moet’. Dat schrijven over ‘hoe het moet’ zou in de 

loop van de twintigste eeuw een vertrouwde praktijk worden in de wereld van de amateurfilm. 

Handboeken, adviesrubrieken, filmbesprekingen op clubavonden en filmcompetities met ju-

ry-commentaar boden de amateur inzicht in hoe het filmische medium werkte en hoe je de 

benodigde technische vaardigheden kon verwerven. A.C. schrijft zijn reeks beschouwingen over 

‘smalfilm’ op de vooravond van het ontstaan van dergelijke geïnstitutionaliseerde praktijken en 
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geeft daarmee een kijkje op een zich nog vormende amateurfilmwereld. Dat maakt de serie tot 

een interessante bron, omdat het niet alleen de creatieve maakprocessen van de vroege amateur-

film belicht, maar ook inzicht geeft in hoe en waarom bepaalde praktijken, rituelen en regels 

worden gedeeld.

In termen van John Thornton Caldwell kunnen we zodoende ‘Hare Majesteit de Smalfilm’ 

beschouwen als een ‘deep text’.2 Daarmee bedoelt hij een bepaald type bron – een demo-tape, 

een technische brochure of de extra’s op een dvd – dat een perspectief biedt op een wereld die 

anders onzichtbaar is voor de kijker van een mediaproduct. Het bestuderen van ‘deep texts’, 

variërend van objecten tot geschreven bronnen, maakt het mogelijk om productieculturen (‘cul-

tures of production’) te analyseren, in ons geval de wereld van de vroege amateurfilm. Met dien 

verstande, zo voegt Caldwell daar nadrukkelijk aan toe, dat het bij dergelijke teksten vooral gaat 

om zelf-representatie, zelfreflectie en zelfkritiek.3 Caldwells benadering leent zich daarmee voor 

het analyseren van impliciete opvattingen binnen productieculturen, waarmee we niet alleen 

hedendaagse maakprocessen maar ook historische mediapraktijken kunnen reconstrueren en 

begrijpen. Als historische bron biedt ‘Hare Majesteit de Smalfilm’ een vorm van zelf-represen-

tatie en zelfreflectie van een specifieke productiecultuur, namelijk de amateurfilmwereld anno 

1930. Een tijd waarin, zo betogen wij in dit artikel, amateurfilmers zichzelf als categorie gaan 

positioneren.

Specifiek aan de productiecultuur van de amateurfilmer is dat die net iets anders werkt dan 

in de professionele wereld. Amateurs zijn als gebruiker van mediatechnologieën vaak tegelijker-

tijd maker, het onderwerp én het publiek van hun film.4 Voor een beter begrip van de amateur-

filmwereld is het denken in en vanuit gebruikers zinvol. Een dergelijk ‘gebruikersperspectief’ 

sluit aan op benaderingen uit de historische en sociaal-culturele wetenschappen waarin niet de 

technologie of het medium maar de gebruiker en vooral de gebruikerscontext centraal staan.5 

Juist omdat de amateurfilm vaak in een kleine sociale groep tot stand komt, is het interessant 

om de gebruikerscontext centraal te stellen en te kijken wat er voor en achter de camera gebeurt. 

In eerdere studies werd de culturele praktijk van het amateurfilmen belicht als ‘performatieve 

praktijk’, als ‘ritueel van huiselijk geluk’ en als een ‘Ensemblespiel’.6 In dit artikel willen we aan 

de hand van de serie ‘Hare Majesteit de Smalfilm’ de wereld van de amateurfilmer rond 1930 en 

daarmee het mediagebruik en de maakprocessen van de vroege amateurfilm reconstrueren. Per 

‘akte’ belichten we aan de hand van de centraal gestelde thematiek – van ‘smalfilm’ tot ‘plakken’ 

– zich ontwikkelende gebruikerspraktijken, waarmee we niet alleen de veranderende maakpro-

cessen en discoursen van de vroege amateurfilm zelf belichten, maar ook de making of de vroege 

amateurfilmer zelf. We zullen niet alleen het discours analyseren van een amateurfilmer die 

vanuit zijn ervaringen de ideale film beschrijft. Ook contextualiseren we zijn opvattingen over 

de vroege amateurfilmpraktijk aan de hand van tijdgenoten die over deze betrekkelijk nieuwe 

hobby schreven in Focus of in andere amateurfotografiemagazines.

De amateurfilmer van het eerste uur was meestal amateurfotograaf. Via amateurfotografie-

magazines als Focus (1914-), Lux (1889-1927), De Camera (1908-1927), Het Lichtbeeld (1924-1932) 

en Lux-De Camera (1927-1933) werd ‘hij’ op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelin-

gen op het gebied van wat men de ‘kinematografie’ noemde, een tak van de fotografie die zich 

bezighield met het vastleggen en vertonen van ‘bewegende beelden’.7 Van de genoemde bladen 

had Focus de breedste basis, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat het blad vanaf 1917 
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tevens het officiële orgaan was van de Nederlandsche Amateur Fotografen Vereeniging (n.a.f.v.) 

te Amsterdam en talrijke andere fotoclubs. Vanaf het eerste nummer op 10 januari 1914 stond 

Focus onder redactie van Adriaan Boer, die voorheen samen met auteur en amateurfotograaf 

Ernst A. Loeb De Camera redigeerde. Het officiële doel was de verheffing van het artistieke 

peil der Nederlandsche fotografie. Anders dan Lux was Focus geen blad voor fotohandelaren en 

vakhandels; de vaak technische artikelen waren in de eerste plaats gericht op de amateur. Over 

film berichtte het blad vanaf 1921 aarzelend en het ontwikkelde pas vanaf 1931 een eigen rubriek 

voor de amateurfilmer (‘Smalfilm-Praatjes’).

Gaandeweg kreeg de amateurgebruiker een meer centrale rol toebedeeld binnen Focus. In 

de rubriek van ingezonden brieven konden amateurs bijvoorbeeld over hun ervaringen schrij-

ven en deze bediscussiëren. De serie ‘Hare Majesteit de Smalfilm’, geschreven door amateur-

filmer A.C., sluit aan op deze ontwikkelingen. De letters A.C. staan vermoedelijk voor Adolf 

Carré, een Rotterdamse amateurfilmer.8 Met deze A.C. zou Focus een talentvolle amateurfilmer 

binnenhalen, die op dat moment nog slechts een half jaar ervaring had. Datzelfde jaar won hij 

de eerste prijs op een door Focus georganiseerde ‘kino-wedstrijd’. Carré zou ook na die tijd nog 

vaak winnen: maar liefst vijf jaar op rij pakte hij de eerste prijs bij nationale concoursen.9 Toen 

op 10 juli 1932 de eerste editie verscheen van amateurfilmtijdschrift Het Veerwerk zat Carré 

in de redactie, samen met een club heren die voor jaren de dienst zou uitmaken in de ama-

teurfilmwereld, zoals Dick Boer, J.C. Mol, D. Knegt en L.C. Krijn. De serie ‘Hare Majesteit de 

Smalfilm’ maakt Carré – op het moment van schrijven nog een beginner – tot een intermediair 

tussen potentiële nieuwe gebruikers van de filmcamera en al meer gevestigde hobbyisten uit de 

amateurfotografie. Zijn rubriek biedt daarmee een blik op het veranderende vertoog rondom de 

amateurfilmpraktijk omstreeks 1930, toen de amateurfilm steeds minder als een fotografische 

praktijk werd gezien en zich langzaam ontplooide tot een zelfstandig medium met een eigen 

productiecultuur en maakprocessen.10

akte i: Smalfilm

‘Smalfilmen is nog erger dan opium schuiven. Ge begint er aan en ge komt er nooit meer 

van af.’11

In de eerste akte behandelt A.C. de vraag: ‘Wat is smalfilmen?’. In 1930 was die vraag niet zo 

vreemd. Het antwoord dat A.C. formuleerde, laat zien dat een reactie nog niet zo eenvoudig was. 

Hij geeft meerdere antwoorden die elk op een andere manier een vorm van zelfreflectie bieden 

op de vroege wereld van de amateurfilm. Onderdelen die in de loop van de akten onder meer 

aan bod komen: In hoeverre lijkt de beoefening van smalfilmen op amateurfotografie? Welk 

formaat word je geacht te gebruiken? Hoe maak je een goede kinder- of vakantiefilm? Wat is de 

functie van een scenario, filmtitels en montage? En hoe kun je je als amateur ontwikkelen tot 

een hogere graad?

Met de term ‘smalfilm’ wordt in deze periode een afwijkend en smaller filmformaat aange-

duid, als tegenhanger van de 35mm ‘normaalfilm’ die standaard door professionele filmers 

werd gebruikt. Voor A.C., die naar eigen zeggen zelf een 16mm filmcamera bezit, komen de 

‘standaardformaten’ Pathé 9,5mm en Kodak 16mm smalfilm in aanmerking voor amateurs.12 
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Beide formaten werden in 1923 door Pathé en Kodak speciaal voor de amateur op de markt ge-

bracht. Onder de Nederlandse amateurfilmers was vooral Kodak 16mm film favoriet, hoewel 

ook veel amateurfilmers kozen voor het naar verhouding kleinere Pathé 9,5mm-formaat dat 

door sommige gebruikers ook wel ‘kleinfilm’ werd genoemd. In deze tijd identificeerden som-

mige gebruikers zich soms dermate sterk met het door hun gebruikte type filmmateriaal en de 

daarbij behorende filmapparatuur (camera en projector), dat zij de betiteling ‘smalfilmer’ of 

‘kleinfilmer’ verkozen boven de meer algemene term ‘amateurfilmer’. In de amateurfotografie-

tijdschriften vond lange tijd een hevige strijd plaats tussen zowel experts als amateur-gebruikers 

over de voor- en nadelen van elk type filmformaat.13

Afb. 1: Diverse filmformaten: 35mm/16mm/9,5mm. Bron: J.C. Mol, ‘Filmknipsels viii: De Smalfilm’, in: De 
Camera, jg. 19, nr. 10, 6 november 1926, p. 162.

In de geschreven bronnen wordt de term ‘smalfilm’ opvallend genoeg pas gebruikt na de in-

troductie van de 9,5mm en 16mm smalfilmformaten, ondanks dat er ook vóór de jaren twintig 

al verscheidene verkleinde filmformaten bestonden.14 In de amateurfotografietijdschriften ge-

bruikte J.C. Mol als één van de eerste schrijvers de term ‘smalfilm’, bijvoorbeeld in zijn gelijkna-

mige ‘Filmknipsel’ uit 1926 waarin hij het gebrek aan standaardisatie benadrukt.15 Hoewel hij 

de Pathé 9,5mm film en vooral het Kodak 16mm formaat ziet als grote kanshebbers, adviseert 

hij de amateurfilmer wiens films de huiskamer ontstijgen vooralsnog gebruik te maken van 

35mm ‘normaalfilm’.16 Tegen de tijd dat A.C. zijn reeks begint lijkt dit formaat echter niet meer 

te worden overwogen. 

De komst van de 9,5mm en 16mm smalfilmformaten zou uiteindelijk van grote beteke-

nis zijn voor het amateurfilmen. Niet alleen was smalfilm goedkoper maar dankzij de acetaat 

celluloid basis (safety film) vooral ook veiliger dan 35mm film, dat toen nog bestond uit het 
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brandbare nitraat celluloid. Smalfilm was speciaal ontwikkeld voor huiselijk gebruik. Vanwege 

de materiaal- en kostenbesparing zouden eind jaren twintig veel amateurfilmers overstappen 

op het smalfilmformaat.17 Tevens betekende dit een toename van het aantal amateurfilmers, 

waaronder veel amateurfotografen die nieuwsgierig waren geworden naar deze nieuwe ‘tak van 

fotografie’ maar voorheen nog werden tegengehouden door de hoge kosten. Tegelijkertijd ont-

wikkelde zich door de popularisering van amateurfilm ook een geheel andere gebruikersgroep 

van amateurfilmers zonder achtergrond in de fotografie:

‘Technisch goede resultaten zijn [met smalfilmen] wellicht nóg makkelijker te bereiken 

dan met fotografeeren. Bovendien is het heusch niet noodzakelijk dat men moet kunnen 

fotografeeren om te filmen, alhoewel een amateurfotograaf – en stellig de meergevorderde 

– van zijn kennis veel profijt zal hebben’.18

Mede door de fotografische achtergrond van nogal wat vroege amateurfilmers werd het fil-

men in eerste instantie vaak vanuit fotografische begrippen, motieven en technieken benaderd. 

Tot in de jaren dertig omschreven de amateurfotografietijdschriften film principieel als ‘tak van 

de fotografie’, namelijk de ‘kinematografie’ (of ‘kinografie’) die men diende te plaatsen tussen 

andere vormen van fotografie zoals ‘stereofotografie’ en kunstfotografie.19 De zoektocht naar 

een duiding en definitie van het nieuwe, filmische medium klonk ook sterk door in de termi-

nologie die destijds door verschillende auteurs en tijdschriften werd gehanteerd.20 ‘Kino-ama-

teur’, ‘cine-amateur’, ‘kinograaf’, ‘kinematograaf’, ‘kineast’ waren veelgebruikte termen om de 

vroege amateurfilmer mee aan te duiden.21 De mogelijkheid om beweging vast te leggen was 

voor veel amateurs het meest aantrekkelijke aan de ‘kinematografie’, dat letterlijk ‘schrijven met 

beweging’ betekent. Ten opzichte van de fotografie bood het een ‘realistischer’ voorstelling van 

het leven. J.C. Mol stelt bijvoorbeeld: ‘Voor wie zich eenmaal met de film heeft beziggehouden, 

heeft het stilstaande lichtbeeld iets stars en doods. Het filmbeeld geeft de beweging, de mimiek 

en is een getrouwer afbeelding van het leven in zijn oneindige wisseling’.22

Beweging speelde in deze tijd een centrale rol in het discours rondom amateurfilm. Niet 

alleen omdat film het ten opzichte van de standaard fotografie beter mogelijk maakte beweging 

vast te leggen en te vertonen, maar ook omdat het beweging kon construeren. De meeste smal-

filmcamera’s waren uitgerust met een speciale veerwerkaandrijving, waardoor de filmcamera 

niet langer op een statief en met behulp van een slinger diende te worden aangedreven. A.C. 

schrijft:

‘Een druk op een knopje zet het veerwerk in beweging, zoodat opnamen uit de vrije hand 

zonder bezwaar kunnen worden gemaakt. […] Niets belemmert u om b.v. een vliegtuig in 

zijn vlucht te “nemen”. Ge volgt het beeld in den doorzichtzoeker en filmt gelijktijdig door 

de veer te ontspannen’.23

De wereld lijkt zich op een ongekende manier voor de amateurfilmer te openen. Zoals A.C. 

zijn enthousiaste betoog vervolgt: ‘Zittend in een draaimolen, in een schommel. Hoe en waar 

ge maar wilt, ge kunt filmen…’.24 De mogelijkheid om beweging niet alleen noodzakelijkerwijs 

plaats te laten vinden binnen de kaders van het beeld maar deze zelf te creëren, zorgde voor een 
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verandering in het vertoog.25 Toch zouden veel van de eerste gebruikers van de amateurfilm, die 

vanuit hun fotografische achtergrond niet anders gewend waren dan met een statief te werken, 

blijven waarschuwen voor de gevaren van het achterwege laten van het statief. Het meest aange-

haalde advies luidde dan ook: ‘houdt uw toestel zoo stil mogelijk’.26

Het onderscheidende element van de (filmische) beweging, op verschillende niveaus, nam 

overigens niet weg dat de beginnende amateurfilmer er vaak dezelfde motieven op nahield als 

de amateurfotograaf:

‘Over het algemeen zal de beginnende filmamateur denzelfden weg volgen als de begin-

nende fotoamateur. De eerste films worden gemaakt van kinderen, familie, vrienden, etc. 

Het is trouwens heel natuurlijk, dat men, hetgeen ons dierbaar is, ook wel eens op het witte 

doek wil zien bewegen’.27

Het gebruik van het begrip ‘beginnend’ in het citaat is kenmerkend voor het discours van de 

amateurfotografie, vanwege het belang dat gehecht wordt aan een ontwikkelingsgang van de 

amateur. Om een ‘ernstige filmamateur’ te worden, moest eerst een aantal klassen worden door-

lopen. Het maken van kinderfilms, dat in de volgende akte centraal staat, vormde vaak letterlijk 

en figuurlijk een ‘eerste stap’.

akte ii: Kinderfilms

‘Een eigenaardig gevoel bekruipt den beginner, als hij voor het eerst zijn “celluloid-mitrail-

leur” op zijn slachtoffers richt. De verschijnselen zijn meestal dezelfde – hartkloppingen en 

bevende vingers’.28

Deze regels waarmee A.C. zijn tweede akte opent zijn om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste 

blijkt het hanteren van een filmcamera in een gezelschap nog lang geen geïntegreerde en alle-

daagse praktijk. Amateurfilmen was anno 1930 voor veel gebruikers nog steeds een betrekkelijk 

nieuw verschijnsel. Het tweede deel van de eerste zin is minstens zo interessant, namelijk zijn 

verwijzing naar ‘slachtoffers’. A.C. doelt hier speciaal op kinderen die nogal eens het onder-

werp zijn van hun vaders camera. Hij was niet de enige die het zo omschreef: twee jaar later 

constateert collega amateurfilmer Fr. Eulderink in zijn handboekje Wij Filmen (1932) dat veel 

jonge vaders hun baby gebruiken ‘als voortdurend slachtoffer van hunnen kinematografische 

bezigheden…’.29

Dat de tweede akte over kinderen gaat, mag geen verrassing heten. Voor veel gebruikers 

gold het op film vastleggen van hun kinderen als een belangrijke motivatie voor het kopen van 

een camera. Evenals fotografie werd film gezien als een belangrijk instrument voor het docu-

menteren van bijzondere momenten: van de eerste stapjes, de eerste verjaardag tot en met de 

eerste schooldag. Filmfabrikanten als Agfa en Kodak speelden hier graag op in. In nogal wat 

advertenties werd een vader die zijn kind filmt een geijkte manier om potentiële gebruikers te 

overtuigen van het belang en het gebruiksgemak van een filmcamera. Impliciet werd in zo’n 

advertentie het filmen van de eerste kinderstap gerepresenteerd als de eerste stap van de ama-

teurfilmer.
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Afb. 2: Advertentie Kodak ‘De eerste stap’. Bron: Het Veerwerk, jg. 1, nr. 1, 10 juli 1932, p. 1. 
Afb. 3: ‘Grijp het leven met de Smalfilm!’, advertentie Siemens. Bron: Het Veerwerk, jg. 4, nr. 5, 25 mei 1935.

Het filmen van opgroeiende kinderen is belangrijk in termen van het opbouwen van een 

familiearchief. A.C. legt uit hoe je een prachtige film kunt maken over ‘een dag uit het leven’ van 

een baby. Dat was inderdaad een populaire verhaalvorm die in talloze familiefilmarchieven is 

terug te vinden. Het is interessant te zien hoe A.C. de beginnende amateur adviseert: hij wijst de 

gebruiker op het feit dat niet letterlijk gedurende een dag gefilmd hoeft te worden. Nee, zo’n dag 

kan maanden duren, zo legt A.C. de lezer uit. Het samenstellen van de film begint dan pas met 

het rangschikken van het materiaal waarbij elke scène en elk shot beoordeeld moeten worden 

op hun belang voor de eindmontage. Tegelijkertijd dient de gebruiker te beseffen dat de shots 

die niet gebruikt worden voor de uiteindelijke film zeker niet onbelangrijk zijn. Deze kunnen 

altijd nog als herinnering bewaard blijven. Daarom, zo stelt de schrijver zijn lezer voor: gooi 

geen film met goede opnamen weg. ‘Bedenkt dat een film altijd “gisteren” is en wat gisteren was 

kunt u vandaag niet meer filmen’.30

Eigenlijk was de kinderfilm, ook in de woorden van A.C., een opstapje naar wellicht het 

meer serieuze werk, namelijk een film van een ‘hoogere’ klasse (Akte vi). Want hoe bijzonder 

ook zo’n compilatie, het gold tevens als een vorm die de ‘ernstige amateur’ tot weinig eer strekte. 

Omdat het tegelijkertijd wel een onontkoombaar onderdeel was van een familiale hobby, was 

het zoeken naar een interessante vorm. Voor A.C. is dat de speelfilm, al was dit soms lastig voor 

veel filmamateurs vanwege het acteren.

‘Tom de Snelfotograaf’ (1928), Jos A. Huygen (1893-1965).

Bron: Beeld en Geluid. 
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Zoals Martina Roepke betoogt in haar artikel ‘Crafting life into film’ zijn amateurfilms geen 

naïeve documenten, maar het resultaat van een tamelijk complex proces van verschillende am-

bitieniveaus waarin, al dan niet gepland en gecoördineerd, een film ontstaat.31 Volgens Roepke 

geldt dat zeker voor de familiespeelfilm, een genre waarbij het bestuderen van de vastgestelde 

regels en protocollen kan helpen om deze vorm van scheppen, oftewel ‘crafting’ – een term die 

Roepke ontleent aan Richard Sennett – beter te begrijpen. De familiespeelfilm is het resultaat 

van een proces met een veelheid aan sociale, esthetische, technische en economische aspecten, 

geproduceerd niet door slechts één auteur maar door een groep met daarbinnen ieder een ei-

gen rol. In het gezin was de man over het algemeen de persoon die als filmmaker optrad en zo 

tegelijkertijd ook als vader op zondagmiddag zijn vrije tijd in het gezin doorbracht. In Ritueel 

van huiselijk geluk (2004) stelt Susan Aasman hoe het amateurfilmen zich in de twintigste eeuw 

ontwikkelde tot een ritueel van twintigste-eeuws vaderschap.32 De andere leden van het gezin 

hadden daarbij vaak een ondergeschikte rol: kinderen waren acteurs en moeder was actief in de 

voorbereiding en het opruimen. 

A.C. probeert zijn lezers heel voorzichtig in te wijden in het eerdergenoemde complexe 

proces van het maken van een familiefilm, waarbij zowel filmische als sociale aspecten een 

rol spelen. Zo introduceert A.C. termen als scenario, handeling, acteurs, spel, repeteren en 

waarschuwt tussendoor nog even dat de kinderen vooral niet in de camera mogen kijken. Wat 

een scenario precies is, legt A.C. niet uit, maar zo stelt hij: een beetje fantasie is al genoeg 

om er één te maken. Voor hen die geen ideeën hebben, verwijst A.C. naar het Engelstalige 

Cine Kodak News dat ook in Nederland verkrijgbaar was.33 In de akte geeft A.C. vervolgens een 

inkijkje in zijn eigen praktijk: hij bespreekt een scenario dat hij heeft geschreven en vervolgens 

uitgevoerd met zijn kinderen als acteurs.34 A.C. adviseert erbij wel van te voren te repeteren, 

want hoewel kinderen zich misschien redelijk natuurlijk gedragen voor de camera zijn ze niet 

per se natuurtalenten. Kortom, een goede voorbereiding (inclusief scenario), repetitie (niet 

kijken in de camera), en beloning vormen belangrijke voorwaarden, zo benadrukt A.C. in zijn 

akte. Dergelijke gespeelde kinderfilms vereisten dus nogal wat planning, maar het resultaat had 

vaak een charme die verder reikte dan de eigen familie en waarmee de amateur kon scoren op 

een filmavond op de club. Op een dergelijke manier kon de ambitie van de filmende amateur 

worden verbonden met de eisen van een zekere huiselijkheid en het verlangen naar een zinvolle 

vrijetijdsbesteding. De kinderfilm was daarmee als genre gelegen tussen vorm en functie, tussen 

herinneringspraktijk en artistieke ambitie – exponenten waarbinnen de amateurfilmer zich 

voortdurend diende te positioneren. In tegenstelling tot veel collega-amateurs die zich, zoals de 

eerder geciteerde Eulderink, stoorden aan filmende vaders, wist A.C. met zijn kinderfilms een 

respectabel oeuvre op te bouwen waarmee hij prijzen zou winnen.

akte iii: Natuuropnamen 

‘De natuur is zo’n rijk en onuitputtelijk terrein voor ons smalfilmers, dat we telkens band 

te kort komen.’35

Deze akte had wellicht beter ‘vakantie’ kunnen heten, want A.C. stelt vast dat de meeste natuur-

films bestaan uit vakantieopnamen. Het is een genre dat een direct gevaar oplevert, zoals A.C. 
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Afb. 4: Still uit film A. Carré. Bron: A. Carré ‘Kinderen filmen – maar ongedwongen!’, in: Het Veerwerk, jg. 4, 

nr. 1, 10 januari 1935, p. 27.

de lezer leert: je maakt gauw teveel opnamen en tegelijkertijd is het maken van een scenario 

‘overbodig en meestal wel onmogelijk, want in den regel gaan we met onze vacantiereizen 

naar voor ons onbekende gebieden’.36 Wie weet wat je te wachten staat? De meeste familiefilm-

archieven liggen er dan ook vol mee: eindeloos durende opnamen van vakanties aan zee, of 

in de bergen in Zwitserland, of zelfs verder weg, in Afrika. Terecht constateert D. Knegt een 

verband tussen ‘kino-amateurisme en tourisme’: 

‘Het lijdt geen twijfel, dat het reisseizoen stimuleerend werkt op de activiteit van de ki-

no-amateurs. De meters film, die in de maanden Juli en Augustus, de vacantiemaanden 

bij uitnemendheid, worden verwerkt, overtreffen gewoonlijk het totaal van de resterende 

maanden’.37

Heel gelukkig is hij overigens niet met die trend en voegt er dan ook wat somber aan toe: ‘Doch 

tevens stijgt (helaas) in gelijke mate het percentage aan bedorven, mislukte en verknoeide film, 

en ergo de mate van teleurstelling’.38

De stroom van vakantiebeelden diende voor de meeste filmmakers als herinnering en als 

trofee van een nieuw verworven vorm van vrijetijdsbesteding: ‘Go places … see things … bring 

them back’ was de slagzin die de fabrikant Bell & Howell in 1931 gebruikte om de luxe Filmo 

16mm amateurfilmcamera aan te prijzen. Vanaf de jaren twintig lijken vrijetijdsbesteding en 

amateurfilmen nadrukkelijk bij elkaar te gaan horen. Volgens Devin Orgeron is de notie van 

amateurfilmer als een ‘moment collector’ altijd sterk geweest, vooral met betrekking tot reizen: 

‘few activities were as collectible or as cinematographically inspiring’.39 Hij benadrukt in zijn 
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beschouwing hoe in een tijd van toenemende mobiliteit de camera afstanden kon overbruggen: 

‘the preservational awareness of a personal and global world in transition frequently expresses 

itself in images of family in transit, families moving between geographical and temporal poles’.40

Ook Alexandra Schneider stelt in haar boek Die Stars sind wir (2004) dat we dergelijke 

natuuropnamen of vakantiefilms moeten zien als een typisch product van een nieuw soort vrije-

tijdsbesteding, namelijk massatoerisme, waarbij de filmcamera de functie kreeg bezienswaar-

digheden vast te leggen, het liefst van dat wat ‘anders’ is.41 Dat maakt het interessant om te 

kijken hoe A.C. dit genre neerzet; wat de kaders zijn waarbinnen een beginnende amateur zich 

kan ontwikkelen. Zo mag de amateur ‘geen opnamen maken waarin geen beweging zit’, maar 

waarschuwt A.C. tegelijkertijd: ‘er kan ook teveel beweging zijn’.42 En dat teveel bewegen ge-

beurde nou juist te vaak bij beginnende smalfilmers die net de panoramashot hadden ontdekt, 

een typische trope die volgens Schneider hoort bij de ‘exotic gaze’.43

De panoramashot maakt voor veel vroege gebruikers van de amateurfilm net het verschil 

uit met de amateurfotografie: het gaat niet alleen maar om, om met een vloeiende beweging 

het landschap of de reisbestemming vast te leggen. Veel van die eindeloze shots waren voor de 

kijkers die niet die vakantie hadden meegemaakt, en voor wie het dus geen herinnering was, 

nogal saai. Hier zit een fundamenteel verschil met het gebruik van een panoramashot in de 

professionele film. In de professionele film is de panoramashot vooral bedoeld om de kijker 

informatie te geven, terwijl in veel vroege amateurfilms het niet alleen moet worden begrepen 

als een filmische conventie maar ook als een verwijzing naar plezier en enthousiasme in de 

omgang met een nieuwe technologie. En soms ging dat iets te enthousiast. Volgens A.C. een re-

den waarom hij zich zorgen maakt over de effecten van een panoramashot, namelijk een teveel 

aan beweging. Sommige overenthousiaste gebruikers bewogen zowel van links naar rechts als 

van boven naar beneden. Het was daarom zoeken naar een goede balans.

In zijn akte over ‘natuuropnamen’ adviseert A.C. niet alleen over een juiste balans in de 

hoeveelheid beweging, maar ook over de juiste balans tussen afstand en nabijheid. Hij intro-

duceert daarom bij zijn lezers naast de panoramashot ook de close-up. Zowel bij A.C. als in 

adviezen in andere handboeken uit deze tijd geldt de close-up als een middel om de stroom van 

panorama shots te onderbreken en de mens een plek te geven. Zo demonstreert A.C. hoe een 

‘“close up” van Oom Kees’ die zijn bezwete gezicht met een zakdoek afveegt, het filmverslag 

van de beklimming van de Mont Blanc kan verrijken.44 De ‘groote opname’, zoals A.C. uitlegt, 

behoeft nog wat technische toelichting qua kadrering en belichting, maar werd gezien als een 

middel om, zoals collega-amateur Eulderink het zag, ‘het essentieele van de dingen’ te kunnen 

bekijken.45 ‘Natuurfilms zijn kijkfilms’, schrijft A.C. als verklaring voor zijn adviezen.46 Hoewel 

hij daarmee in de eerste plaats verwijst naar de toeschouwer, is het ook een erkenning van het 

genot van de maker om via de camera naar de natuur te kijken en deze via het construeren en 

filmen van beweging te vatten. Dit is minstens zo kenmerkend voor het enthousiasme van de 

eerste gebruikers van de amateurfilmcamera.

akte iv/v: Teksten

Centraal in de vierde en vijfde akte staat het vervaardigen van teksten, een narratief instrument 

dat relatief weinig werd gebruikt binnen de amateurfilm.47 Tekst kost immers film en film is 
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kostbaar. Daarnaast was er voor vertoning in huiselijke kring vaak weinig behoefte aan schrifte-

lijke toelichting bij de beelden, aangezien de kijkers meestal zelf ook in de film voorkwamen.48 

De waarde van de titel binnen de amateurfilm, die in de praktijk lange tijd een zwijgend medi-

um bleef, ligt dan ook voornamelijk in de verklaring of toelichting op de vertoonde handeling.49

‘Teksten in een film zijn slechts dan noodig wanneer er iets te verklaren is, resp. wanneer 

de handeling een toelichting vereischt. […] Vanzelfsprekend moet men nooit een tekst in-

lasschen, wanneer het gefilmde zelf alles klaar en duidelijk toont. Gesteld dat een scène te 

zien geeft, hoe Pa en Ma in de auto stappen, dan zou het dwaasheid zijn om dit met een 

tekst van b.v. “Pa en Ma stappen in de auto” toe te lichten’.50

Het vertoog rondom tekstgebruik in amateurfilms kenmerkt zich door een zekere ambivalentie. 

A.C. erkent de noodzaak van filmteksten, maar raadt lezers ook aan te kijken naar films die het 

verhaal weten te vertellen zonder tekstuele toelichting. In Het Veerwerk typeert H. Frese, een 

andere amateurfilmer, het gebruik van teksten zelfs als een ‘noodzakelijk kwaad’: ze onderbre-

ken de handeling in de film en dwingen de toeschouwer tot inspanning, maar zijn tegelijkertijd 

onontbeerlijk voor het zorgen van duiding en samenhang in de filmvertelling.51 Voor de meeste 

amateurs was een film dan ook pas af en geschikt voor publieke vertoning als deze titels bevatte. 

Het titelgebruik werd echter nog vaak belemmerd door onbekendheid met de technische prak-

tijk. Vanaf begin jaren dertig besteedden diverse amateurfilmtijdschriften en -handboeken dan 

ook veel aandacht aan het maken van titels.

Met betrekking tot de technische aspecten van de titelpraktijk bespreekt A.C. twee verschil-

lende manieren (of ‘procedés’) waarop men indertijd films ontwikkelde: de omkeerfilm en de 

negatief-positieffilm. Bij omkeerfilm ontstaat direct een positief beeld na ontwikkeling, terwijl 

bij negatief-positieffilm juist een negatief beeld ontstaat dat vervolgens voor één of meerdere 

positieve afdrukken kan worden gebruikt. De laatste methode was standaard binnen de ama-

teurfotografie. Vanwege de aanzienlijke besparing aan materiaalkosten door het wegvallen van 

negatieffilm, werd onder amateurfilmers vooral de omkeerfilm populair. Omkeerfilm werd ech-

ter – met name vóór 1930 – ook hevig bekritiseerd door schrijvers als J.C. Mol, die vanwege hun 

fotografische achtergrond gewend waren te werken met het negatief-positief procedé. Ondanks 

de voordelen van het direct positieve ontwikkelingsproces betekende het gebruik ervan voor hen 

vooral een teloorgang van het ‘amateurisme’ als technische liefhebberij:

‘[H]et omkeer-procédé [is] voor de amateur gemakkelijk. Dit is niet tegen te spreken. Nog 

gemakkelijker is het om de opname door een filmoperateur te laten doen of tenslotte, om 

heelemaal niet te filmen. Voor de meeste amateurs ligt immers juist een groot deel van het 

genoegen in de liefhebberij, in het zelf doen, ook van alle technische werkzaamheden.’52

Mols uitspraak over omkeerfilm is kenmerkend voor met name de vroege amateurfilmers 

met een achtergrond in de amateurfotografie. Negatief-positieffilm sluit als materiaalsoort en 

ontwikkelmethode aan op de fotografische gebruikerspraktijk, waarbij zowel het uitoefenen 

van controle over het ontwikkelingsproces als de mogelijkheid tot reproductie centraal staan. 

De omkeerfilm komt echter vooral tegemoet aan de eisen van nieuwe amateurfilmers, voor 
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wie controle over het ontwikkelingsproces ondergeschikt is aan kostenbesparing en gebruiks-

gemak.53 Tegelijkertijd ontstond met de uitbesteding van het ontwikkelingsproces juist ruimte 

voor de ‘serieuze’ amateur om zich door middel van scenario-, montage- en titelpraktijken te 

onderscheiden binnen de eigen productiecultuur. A.C.’s akten over het maken van filmteksten 

boden een aanzet hiervoor. Speciaal voor de amateurfilmer voor wie de titelpraktijk echter nog 

een stap te ver bleef, brachten diverse fabrikanten, zo schrijft A.C., ‘tal van benoodigdheden voor 

tekstvervaardiging’ op de markt, waaronder speciale tekstborden met daarbij behorende letters, 

lijnen en randen.54 

Afb. 5: Titelapparatuur. Bron: A.C., ‘Hare Majesteit de Smalfilm’, in: Focus, jg. 17, nr. 11, 24 mei 1930, p. 301.

akte vi: Films van ‘een hoogere klasse’ 

‘Films van een hoogere klasse. Daarmede zijn bedoeld films, die een “inhoud” hebben, die 

met smaak en kunstgevoel zijn opgenomen, die langer dan een dag boeien en die – last not 

least – van algemeene interesse zijn’.55

In het kader van een in 1930 georganiseerde Focus-prijsvraag bespreekt A.C. in deze akte de 

film van een ‘hoogere klasse’. De thematiek van de ‘betere film’ sluit aan op het in de amateurfo-

tografiebladen gevoerde debat van de jaren tien en twintig waarin de amateurfotograaf enerzijds 

tegenover de professionele fotograaf en anderzijds tegenover de ‘huis-tuin-en-keukenfotograaf’ 

(‘knipser’) werd gepositioneerd. De ware aard van de amateurfotografie lag, zo werd gesteld, 

in de liefhebberij, de techniek en bovenal de kunst. De amateurfotograaf diende de fotografie 

artistiek te verheffen, naar een hoger plan te tillen waarmee men zich aan de wetten van de 

commercie kon onttrekken:
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‘De amateur liet zich niet dwingen door de eischen van een publiek, integendeel: waar hij 

voor zijn plezier werkte en bovendien zijn vrienden en kennissen een, soms ook te groote 

bewondering voor hem hadden, kon hij geheel volgens zijn artistiek inzicht te werk gaan. 

De resultaten door de vooraanstaanden onder amateurs in deze richting, hebben ten slotte 

de geheele fotografie, ook de vak-fotografie, omhoog gehaald’.56

Een dergelijke ‘verheffende werking’ van de amateurfotograaf op zijn vakgebied dichtte ook 

menig amateurfilmer zichzelf toe – niet in de laatste plaats om weerstand te kunnen bieden 

aan de (Amerikaanse) amusementsfilm.57 Niet alle ‘smalfilmers’ die in de jaren twintig en der-

tig begonnen met filmen hielden er echter dezelfde motivatie op na. Met ‘Hare Majesteit de 

Smalfilm’ lijkt A.C. een brug te willen slaan tussen de verschillende typen gebruikers. Terwijl 

de eerste akten van de serie gericht zijn op de beginnende ‘smalfilmer’ die in eerste instantie 

vooral zijn familie (Akte ii) en reizen (Akte iii) wil vastleggen, verwoordt hij in deze akte over de 

meer kunstzinnige film vooral het ‘verheffende’ discours van de ‘ernstige’ amateurfotografen 

en -filmers.

Wat kenmerkt nu deze film van een ‘hoogere klasse’? Interessant genoeg wordt dit voor 

A.C. niet zozeer bepaald door de keuze van genre, onderwerp of materiaal, zoals auteurs als J.C. 

Mol (‘Film-knipsels’) en Henk Viveur (‘Draaierijen’) wel deden voorkomen.58 De ‘betere film’ 

ontstaat voor A.C. vooral door de manier waarop hieraan invulling wordt gegeven. Uitgangspunt 

daarbij is ‘de schoonheid en het interessante van hetgeen ons oog waarneemt op expressieve 

wijze te vertolken’. Een eerste stap is de keuze van een onderwerp en het maken van een voor-

stelling hoe dit te verfilmen: ‘Zoodra we ons filmthema hebben vastgesteld maken we een lijstje 

op van hetgeen we ons voorstellen over dit filmthema te filmen. Dit lijstje bedoelt niets anders te 

zijn dan een kleine houvast. In onze fantasie zien we natuurlijk de film al draaien.’ Het ‘lijstje’ 

en de ‘voorstelling’ van de film – het woord ‘scenario’ wordt door A.C. opvallend genoeg niet ge-

noemd in deze akte – vormen het vertrekpunt voor de filmopnamen. Tijdens de opnamen wordt 

vervolgens gelet op lichtval, stabiliteit (‘zoveel mogelijk filmen we met statief’) en continuïteit 

(‘in een film die een zonnige stemming moet vertolken komen natuurlijk geen opnamen te pas 

waarin alle zonneschijn ontbreekt’). Ook het perspectief van waaruit het filmbeeld tot stand 

komt speelt een betekenisvolle rol, evenals het ritme en de ‘climax der handeling’ in relatie tot 

het film-narratief.59 

Een dergelijke benadering van de amateurfilmpraktijk aan de hand van ‘filmische’ ele-

menten als scenario, draaiboek en montage kenmerkte het discours waarmee de amateurfilm-

praktijk eind jaren twintig steeds vaker werd geduid: als een zelfstandig medium in plaats van 

een ‘tak van fotografie’. De filmpraktijk werd bovendien niet langer als louter individualistisch 

gezien, maar als een collectief proces met de daarbij noodzakelijke arbeidsverdeling. Zoals ook 

J.C. Mol later schrijft in Lux-De Camera: ‘Een feit is, dat een film niet ontstaat door den arbeid 

van één kunstenaar, maar het resultaat is van den samenwerking van velen’.60 Vanuit deze ge-

dachte werd op 19 december 1931 ook de Nederlandse Smalfilmliga opgericht, in navolging van 

landen als Engeland, Amerika, Duitsland en Oostenrijk, met als doel de Nederlandse amateur-

film verder te ontwikkelen en te bevorderen.61

Het idee van filmamateurisme als collectief proces en de noodzaak tot arbeidsverdeling viel 
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echter niet bepaald in goede aarde bij de redacties van de amateurfotografiebladen en de verte-

genwoordigers van de Bond van Nederlandsche Amateur Fotografen Vereenigingen (n.a.f.v.), 

waaronder bondssecretaris Frits Gerhard. Gerhards standpunt was dat de amateurfilm een tak 

van de fotografie is en zal blijven en toont zich dan ook voorstander van het spoedig aanslui-

ten van de Smalfilmliga bij de amateurfotografenbond. Hij stelt: ‘waar de kinografie ten slotte 

niets anders is dan een tak van fotografie, behooren kino-clubs zeer zeker in den Bond. (…) En 

daarom meenen wij ook dat de meest juiste oplossing in de toekomst ook wel deze zal zijn, dat 

de Liga zich aanvankelijk als geheel bij den Bond aansluit om ten slotte, als meest praktische 

werkwijze, op bovengeschreven grondslag in den Bond over te gaan’.62 D. Knegt, de toenmalige 

algemeen secretaris van de Smalfilmliga, diende Gerhard van repliek in een artikel over het 

doel, arbeidsprogramma en werkwijze van de Smalfilmliga: 

‘De kern van het betoog van den heer Gerhard, dit is wel zeer duidelijk, ligt verankerd in 

den wensch van den Bondssecretaris resp. van het Bondsbestuur “b.v.n.a.f.” om fotogra-

fie en kinografie in één groote familie te vereenigen. Het is denkbaar dat in de toekomst 

een dergelijke centralisatie van foto- en kino-amateurisme mogelijk is, doch o.i. slechts in 

administratieven zin, daar fotoamateurisme en kinoamateurisme in wezen verschillende 

doeleinden nastreven en uiteenlopende belangen dienen’.63

Knegt onderstreept het collectieve maakproces van de amateurfilm, vooral met betrekking tot 

scenario-ontwerp, cameravoering en de geluidsfilm, en pleit daarbij voor een begrip van de 

Smalfilmliga als een ‘werkliga’. Voor Gerhard riekt dit echter te veel naar een arbeidsverdeling 

bij de speelfilm zoals deze bijvoorbeeld werd toegepast in de vermaaksindustrie van Hollywood 

– ver gelegen van het kunstzinnige ideaal en de film van ‘hoogere klasse’ die de Filmliga en 

‘serieuze’ amateurfilmers voor ogen stond. A.C. lijkt zich over dergelijke kwesties geen zorgen 

te maken, maar vooral uit te gaan van de individuele maker en hem uit te dagen en te leiden 

met praktische adviezen. De principiële posities die door menig amateur vaak voluit werden 

verdedigd en later ook het bestuurlijke leven van veel amateurfilmclubs zouden kenmerken, 

ontbreken bij A.C. Wie zijn adviezen volgde zou in ieder geval een eerste stap zetten in de goede 

richting, met – zo belooft hij met een knipoog – misschien wel een ‘Millionnairs-baantje’ in 

Hollywood of een aanbieding bij de u.f.a. in het verschiet?64

akte vii: Plakken

‘Vandaag gaan we plakken’, aldus A.C. Wat hij daarmee bedoelt is: ‘onze diverse scènes tot een 

waardig geheel vereenigen’.65 In deze laatste akte bespreekt A.C. de fase waarin de amateur 

zich bedient van de schaar. Opvallend is dat het woord ‘montage’ niet in deze akte voorkomt. 

De terminologie van A.C. doet tamelijk ongecompliceerd aan: knippen en plakken zijn termen 

waarmee de amateur methodisch wordt aangesproken om zijn materiaal te selecteren, op te 

delen, te rangschikken en vervolgens aan elkaar te lassen.

Het begrip montage bestond al wel in de kringen van de amateurfilmers, maar werd met 

enige aarzeling gebruikt. Voor Het Veerwerk in 1932 wijdt D. Knegt, één van de meest productie-

ve schrijvers uit deze kringen, een serie aan ‘Film-montage voor den amateur’. Volgens Knegt 
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zijn er twee vormen te onderscheiden: ‘onproductieve’ en ‘productieve’ montage. Onproduc-

tieve montage is eigenlijk niet meer dan het eenvoudig snijden en groeperen van film. Het is 

nuttig werk, maar het resultaat zal niet leiden tot een hogere betekenis. Oftewel in de woorden 

van Knegt: ‘[het] geeft geen hoogere geestelijke waarde aan film’. Slechts de tweede vorm van 

montage, de productieve montage, biedt zeggings- en uitdrukkingskracht. Daarbij gaat het er 

om ‘dat wij dat te weten komen, wat in de beelden zelf in het geheel niet wordt getoond’.66

Afb. 6: Instructiemateriaal montage. Bron: D. Boer, Het Nieuwe Smalfilmboek, z.j.

De door A.C. voorgestelde vorm van ‘plakken’ in zijn akte is wat Knegt onproductieve montage 

noemt, namelijk het toepassen van de compilatievorm als basis voor een narratieve structuur. 

En zo onproductief is die vorm niet geweest. Integendeel, de compilatie bleek zeer populair 

en juist productief gedacht in termen van het opbouwen van een overzichtelijk familiearchief. 

Het zijn de vaak overzichtelijke, chronologisch gerangschikte compilaties van het opgroeien 

van kinderen etc. gecombineerd met tussentitels die ook na jaren nog werken als een geschikte 

herinneringspraktijk.

‘Jetty vanaf 2 weken tot haar eerste stapjes’ (jaren ’40), compilatiefilm Piet Schendstok (1902-

1984).

Bron: Beeld en Geluid.

A.C. houdt het dan ook vooral praktisch in zijn akte, alsof hij de beginnende amateur niet al te 

veel wil afschrikken. Tegelijkertijd probeert hij wel degelijk een aantal belangrijke aspecten van 

het monteren over te brengen. Het begint volgens A.C. met het systematisch bekijken van de 

volgeschoten filmspoelen op de projector, waarna een periode volgt van aantekeningen maken, 

knippen en weer opbouwen van de film. Bij al deze fasen zijn spullen nodig: een omroller, 

doosjes om ‘filmbrokken’ afzonderlijk in te bewaren, een lasapparaat en eventueel een vergroter 

voor het bekijken van de smalle filmstrip.
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De hoeveelheid aan techniek en technologie bij het plakken wierp voor nogal wat beginners 

een drempel op. Het maakte de hobby duurder en ingewikkelder dan fotografie. Menig spoeltje 

belandde in een doosje op zolder bij gebrek aan een projector, of bij gebrek aan zin in het hante-

ren van de schaar. Tegelijkertijd bleek ook hoe het amateurfilmen – net als amateurfotografie – 

kennis en vaardigheden vereiste die het tot een echte hobby maakte en waarbij de filmclub, een 

magazine of een vaste adviesrubriek belangrijk waren. In ‘Hare Majesteit de Smalfilm’ schippert 

A.C. handig tussen die verschillende posities. Anders dan schrijvers als D. Knegt of Dick Boer 

refereert hij niet aan Eisensteins pantserkruizer potemkin of aan Walter Ruttmanns symphonie 

der grossstadt als voorbeelden van wat montage zou kunnen zijn. A.C. vraagt geen onmogelijk-

heden, maar blijft dicht bij huis van de gemiddelde gebruiker die ook nog maar net de camera 

had ontdekt. En alles wat daarop zou volgen.

laatste akte: De making of een nieuwe ‘gebruikersgeneratie’ smalfilmers 

‘Dames en Heeren, hiermede is schrijver aan ’t slot van het 7e en laatste bedrijf. Misschien 

draait er later wel weer eens de een of andere spoel in “Focus”’.67

Aldus besloot A.C zijn serie. Aan zijn oproep werd inderdaad gehoor gegeven. Zo begon Dick 

Boer, de zoon van Focus-oprichter Adriaan Boer en een man die jarenlang als amateurfilmer 

en als uitgever verantwoordelijk zou zijn voor diverse handboeken (o.a. Het Smalfilmboek), in 

1931 een rubriek in Focus genaamd ‘Smalfilm-Praatjes’. Niet lang na het verschijnen van ‘Hare 

Majesteit de Smalfilm’ werd het amateurfilm-tijdschrift Het Veerwerk (1932-1958) opgericht, dat 

zou gaan dienen als huisblad van de al eerder opgerichte Nederlandse Smalfilmliga (1931). Carré 

zat vanaf de oprichting in 1932 in de redactie en liet regelmatig van zich horen. Anders dan 

in Focus waren de teksten in Het Veerwerk specifiek gericht op mede-smalfilmers waardoor de 

redactie veel minder rekening hoefde te houden met amateurfotografen. 

Door de oprichting van een amateurfilmvereniging (Smalfilmliga) en -tijdschrift (Het Veer-

werk) konden de amateurfilmers zich geleidelijk onttrekken aan het dominante discours van 

de amateurfotografie. Nieuwe opvattingen over mediagebruik en maakprocessen van amateur-

filmen vormden zich nu via de eigen kanalen. De standaardisering van smalfilmformaten – 

9,5mm, 16mm en niet veel later 8mm – trok een duidelijk onderscheid tussen de professionele 

en amateurfilmer. De tijd dat een amateurfilmer ‘normaalfilm’ gebruikte was omstreeks 1930 

zo goed als voorbij. De komst van een eigen vereniging en tijdschrift maakte ook een zekere 

differentiatie zichtbaar tussen typen gebruikers met enerzijds de ‘serieuze’ amateurfilmer (‘hob-

byist’) die de nadruk legde op vorm en techniek, en anderzijds de ‘huis-tuin-en-keukenfilmer’ 

(‘familiefilmer’) voor wie de functie van herinneringen vastleggen voorop stond.68

Ooit was het de bedoeling geweest van oprichter Mannus Franken dat de Smalfilmliga zich 

zou voegen naar de avant-gardistische traditie van de Nederlandse Filmliga. Zeker toen in 1933 

de Filmliga werd opgeheven, hoopte een deel van de leden dat de amateurcineasten de vlag 

zouden overnemen van de liga-filmers. Ongeveer vijftien jaar later constateert amateurfilmer 

Joh. G. Hunningher in zijn Smalfilm-handboekje (1949) met enige spijt dat het anders is ver-

lopen: ‘Vooral toen na 1935 een grote stroom van 8mm filmers in het verenigingsleven kwam, 

zullen slechts weinigen zich afgevraagd hebben waarom die club eigenlijk “liga” heette’.69
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A.C.’s reeks biedt een mooi inzicht in de zoektocht van de smalfilmer naar een eigen pro-

ductiecultuur en maakpraktijk die zich enerzijds onderscheidde van de fotografen, anderzijds 

van de professionele filmers en tegelijkertijd ook nog balans zocht tussen ambitie (‘hoogere 

klasse’) en alledaags gebruik. ‘Hare Majesteit de Smalfilm’ biedt een soort dubbele making of 

de ‘ideale’ amateurfilm en de ‘ideale’ amateurfilmer. Als ‘deep text’, zoals Caldwell het noemt, 

toont de reeks niet alleen op akte-niveau letterlijk hoe de amateurfilmer gebruik kon maken van 

‘filmische’ instrumenten als scenario, titels en montage, maar toont het op een meer abstract 

niveau ook de making of de amateurfilmer (in de zin van discursieve constructie) aan de hand 

van een verandering in de manier waarop over amateurfilm werd gedacht en geschreven: van 

een tak van fotografie tot zelfstandige esthetische en culturele praktijk. De reeks ‘Hare Majesteit 

de Smalfilm’ representeert én construeert daarmee niet alleen een omslagpunt in het discours 

rondom amateurfilmpraktijken, maar legt ook een zekere spanning of dynamiek bloot tussen 

verschillende generaties gebruikers van de filmcamera.70

Op een meer analytisch niveau kan het begrip van ‘gebruikersgeneraties’ helpen om de 

historische dynamiek tussen verschillende technologieën en haar gebruikers uit te lichten.71 Het 

denken in termen van generaties stelt namelijk niet alleen de gebruiker centraal, maar maakt 

het ook mogelijk nieuwe vormen van technologiegebruik en -toe-eigening te verbinden met so-

ciale en historische veranderingen. Veranderingen in discours en praktijk van de amateurfilm 

kunnen immers niet los gezien worden van context, plaats en tijd. Vanuit een media-historisch 

perspectief is het daarbij zinvol om ‘generaties’ zowel te beschouwen als elkaar opvolgend als 

met elkaar interacterend in de tijd, waardoor de relatie tussen (film)technologie en gebruikers-

praktijk zowel synchroon als diachroon kan worden bestudeerd.72 Zo toont de serie ‘Hare Majes-

teit de Smalfilm’ dat het amateurfilmen omstreeks 1930 nog altijd met één voet in de wereld van 

de amateurfotografie staat. Met een nieuwe ‘generatie’ gebruikers zou geleidelijk een nieuwe 

herinneringspraktijk gestalte krijgen en zouden andere mogelijkheden van het filmische medi-

um benut worden: een narratief medium dat zich baseert op beweging en op handeling.

Noten

* Dit artikel komt voort uit het door NWO ondersteunde onderzoeksproject ‘Changing platforms of ritualized memory 

practices. The cultural dynamics of home movies’ (2012-2015), waarin op systematische wijze wordt onderzocht 

hoe veranderende herinneringstechnologieën (film, video en digitale media) nieuwe herinneringspraktijken hebben 

teweeggebracht in het maken, bewaren en vertonen van familiefilms. Voor meer informatie over dit onderzoeksproject, 

zie: http://homemoviesproject.wordpress.com/about/project/.
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Eef Masson

  

De onderwijsfilm als didactisch middel 
en creatief product

Het maakproces in films van De n.o.f.

Omstreeks het midden van de jaren vijftig kon het Nederlandse schoolpubliek kennismaken 

met de stomme zwart-witfilm hoe ontstaat een filmscène (Ernst Niederreither, 1952).1 De film 

doet wat de titel belooft: in iets meer dan twaalf minuten laat hij de opeenvolgende fasen zien 

in het totstandkomen van een korte filmsequens. Het narratiefje van de film-in-de-film betreft 

een jonge protagonist, Peter, die in slaap valt tijdens het lezen van een kinderboekversie van De 

dief van Bagdad. Geïnspireerd door het verhaal droomt hij dat hij op een vliegend tapijt over zijn 

thuisstad vliegt – tot grote verrassing van zijn onderwijzer en klasgenootjes die tezelfdertijd op 

straat lopen. hoe ontstaat een filmscène toont achtereenvolgens de voorbereiding en opname 

van de openingsscène met de lezende Peter (het aandragen van apparatuur, het instrueren van 

de jonge acteur, het bepalen van camera-, geluids- en lichtinstellingen, de opname) en de daar-

opvolgende droomscène (het positioneren van een rijdende camera voor de shots vanuit vo-

gelperspectief en de communicatie met de acteurs op straatniveau; de afwerking van decor en 

attributen, de acteursinstructie, en tenslotte het schieten van de scène). De tweede, kortere helft 

van de film biedt de toeschouwer een kijkje in de montagekamer. Regisseur en editor overleg-

gen over de keuze voor twee shots, die vervolgens aan elkaar gelast worden. Het resultaat van 

die handeling is te zien op de montagetafel, en daarna, via een overvloeier, schermvullend als 

onderdeel van de volledige sequens. De film wisselt camerahoeken en -standpunten zodanig af, 

dat de kijker het gebeuren steeds kan zien vanuit het perspectief van de verschillende betrok-

kenen. Daarnaast maakt hij intensief gebruik van medium shots en (medium) close-ups, zodat 

apparatuur en handelingen, maar ook de relaties ertussen, steeds goed zichtbaar zijn.
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Afb. 1 en 2 Twee stills uit het begin van de film hoe ontstaat een filmscène (f.w.u., 1952) 
Bron: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 

hoe ontstaat een filmscène werd verdeeld door de Stichting Nederlandse Onderwijs Film 

(n.o.f., opgericht in 1941), de belangrijkste distributeur van audiovisueel didactisch materiaal in 

naoorlogs Nederland.2 De oorspronkelijke versie was geproduceerd door de West-Duitse tegen-

hanger van die instelling, het Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (f.w.u.). 

Enkele jaren later zou de n.o.f. ook nog een andere f.w.u.-film aankopen die het productieproces 

behandelde (filmmontage, van dezelfde maker, uit 1958).3 Opmerkelijk aan beide films is dat 

ze, door het onderwerp dat ze behandelen, onvermijdelijk de aandacht vestigen op het gegeven 

dat ze ook zelf het resultaat zijn van een maakproces. Voor het Nederlandse instituut betekende 

dit in die zin een omslag, dat het eerder op allerlei manieren had gepoogd dat feit net aan de 

aandacht van zijn publiek te onttrekken. In dit artikel zal ik beargumenteren dat daarmee in de 

films die de instelling distribueerde, een nieuwe vorm van reflexiviteit werd geïntroduceerd.

In wat volgt wordt eerst kort ingegaan op de visie van de n.o.f. op de rol van film in het on-

derwijs, en hoe die zich vertaalde in regels voor de productie en selectie van geschikt materiaal. 

Vervolgens wordt de kentering in dit denken in de loop van de jaren vijftig besproken, en de 

plaatsing van de introductie van films over het maakproces – binnen een ruimere tendens tot 

het stimuleren van begrip van, en appreciatie voor (de betere) film. Hierbij wordt hoofdzakelijk 

een beroep gedaan op primaire bronnen: institutionele documenten, nieuwsbriefartikelen, door 

n.o.f.-medewerkers geschreven leraarshandboeken en artikelen in didactische tijdschriften, en 

een enkel interview met een oud-werknemer. Tot slot wordt mijn stelling onderbouwd dat films 

over het maakproces leidden tot een ander soort reflexiviteit in het aanbod van het instituut. En 

meer bepaald: een verschuiving van reflectie op de status van de films als onderwijsmiddel naar 

reflectie op hun status als product van een maakproces. Die conclusie is getrokken na bezichti-
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ging van een ruime selectie uit de n.o.f.-collectie van Beeld en Geluid; in deze bijdrage verwijs 

ik naar enkele representatieve titels. 

De film als onderwijshulpmiddel

In de meeste onderwijsfilmcollecties zijn items die productieprocessen behandelen ruim ver-

tegenwoordigd. Dat geldt ook voor de collectie van de n.o.f. Met name tijdens en in de jaren 

onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog produceerde de stichting zelf grote aantallen korte 

films die het proces documenteerden van hetzij de ontginning en bewerking van een grond-

stof (bijvoorbeeld houtskoolbranden, 1942, en ruwe planken, ca. 1947), hetzij de voorbereiding 

en productie van een consumptiegoed (kaas, 1942, suikerfabriek, ca. 1944, het boekbinden, ca. 

1947, of twentse textielindustrie, 1949).4 De meeste van de instructieboekjes die de films bege-

leidden, adviseerden ze te gebruiken als hulpmiddel bij lessen in economische aardrijkskunde 

of bij het onderwijs over landstreken. Zoals Bert Hogenkamp eerder al opmerkte, zetten de 

films een reeks vooroorlogse tradities voort.5 Qua opbouw en esthetiek vertonen ze duidelijke 

overeenkomsten met wat Tom Gunning process films noemt: een type van vroege non-fictiefilms 

die de temporele logica volgen van de transformatie van een ruw materiaal in een afgewerkt 

product, en die daarmee een narratief van industrieel kapitalisme reproduceren (ook in die 

gevallen waarin het gaat om een vrij ambachtelijk proces).6 Het feit dat ze geen geluid heb-

ben, maakt de gelijkenis tussen de n.o.f.-films en die vroege films nog opvallender. Gaandeweg 

nam de instelling ook items in haar collectie op die andere processen behandelden: natuurlijke 

‘maakprocessen’, die relevanter waren voor vakken als biologie (films over de levenscyclus van 

een zoogdier- of vogelsoort bijvoorbeeld) of fysische geografie (onder andere materiaal over vul-

kanische- en ijsvormingsprocessen, afkomstig van de voorloper van de f.w.u., de Reichsanstalt 

für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht).7 

Afb. 3 Still uit de film kaas (n.o.f., 1942) 

Bron: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 

Eef Masson
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Het grote verschil tussen deze films en hoe ontstaat een filmscène is dat die laatste een proces 

in beeld brengt dat niet direct relevant is in het kader van het reguliere (academische) lespro-

gramma. Bovendien resulteert de verbeelde procedure in hetzelfde type product dat ook de toe-

schouwer, op het moment van kijken, tot zich neemt. Vooral dat laatste was enkele jaren eerder 

nog ondenkbaar. In het eerste decennium na zijn oprichting deed de n.o.f. er namelijk alles aan 

om het ‘film-zijn’ van het materiaal dat het aanbood zo veel mogelijk aan de aandacht van zijn 

kijkers te onttrekken.

Enerzijds bepleitte het instituut met vuur het nut van de film als onderwijsmiddel. Het 

prees het medium om zijn vermogen tot het visualiseren van fenomenen en processen die an-

dere hulpmiddelen onvoldoende ‘reëel’ konden maken voor jonge kinderen.8 Anderzijds voelde 

het de drang om de makers van films voor het onderwijs allerlei regels op te leggen – regels 

die ervoor moesten zorgen dat hun producten beantwoordden aan de eisen van het didactische 

gebruik. In de praktijk kwam dit neer op het definiëren van grenzen. Zo drong de n.o.f. bij-

voorbeeld aan op een niet al te snel montagetempo en beperkte variatie in camerastandpunten 

en -afstanden. Met andere woorden: lange, close shots waren de norm. Bovendien sprak het een 

veto uit over het gebruik van kleur en geluid. Het zich bedienen van ‘trucs’ (animaties of special 

effects) werd met klem afgeraden. In dit alles was de bioscoopfilm – de speelfilm, maar in som-

mige gevallen ook de zogenaamde ‘culturele film’ – het referentiepunt: de stichting meende dat 

productionele keuzes die voor dat soort films mogelijk wel acceptabel waren, niet per se wense-

lijk waren voor de onderwijsfilm.9 

Ter verdediging van zijn standpunt voerde de n.o.f. een breed scala aan argumenten aan. 

Het meest genoemde was het beperkte cognitieve vermogen van het geïntendeerde publiek: 

kinderen zouden minder sensorische impulsen tegelijk kunnen verwerken dan volwassenen, en 

sneller de draad verliezen van een narratief (een onderschatting van de mediageletterdheid van 

de contemporaine jeugd waar ook de nieuwemediasceptici van latere decennia zich aan zouden 

bezondigen).10 Daarom was eenvoud van middelen cruciaal – ook als dat betekende dat de films 

door de gebruikers werden afgedaan als saai, ouderwets of primitief.11 Een meer verborgen maar 

niet minder belangrijk argument was echter dat het gebruik van film nooit aanleiding mocht 

zijn tot verstoring van de in een klascontext gebruikelijke verhoudingen en attitudes. Doel van 

het gebruik van audiovisuele middelen in de klas was het bevorderen van het leerproces, en dat 

kon alleen maar als er sprake was van een pedagogische werkrelatie en een daaraan aangepaste, 

ernstige sfeer in de klas.12 Leerkrachten moesten daarom ten koste van alles voorkomen dat de 

toeschouwers het didactische objectief van de vertoning uit het oog zouden verliezen. Omdat 

film een entertainmentimago had, kostte dat onvermijdelijk enige moeite. Filmmakers konden 

hun steentje bijdragen door zich te onthouden van technische hoogstandjes, om zo de associatie 

met de bioscoopfilm, en de omstandigheden van diens consumptie, te ontmoedigen. Voor films 

voor het onderwijs gold immers niet de standaard van het filmbedrijf, maar die van de leermid-

delenproductie.13

Filmkunde en filmappreciatie

In de loop van de jaren vijftig kwam er een kentering in die houding. Eisen voor filmproduc-

tie, en steeds vaker ook -acquisitie, werden minder restrictief en stonden minder centraal in 
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de communicatie met de gebruikers. Vertegenwoordigers van de n.o.f. probeerden niet langer 

hun eigen activiteiten te onderscheiden van die van hun collega’s in de entertainmentsector 

en beweerden dat de films die de instelling verdeelde slechts succesvol konden zijn als ze 

hun kijkers ook echt konden boeien. Dit betekende in de praktijk dat ze niet alleen didactisch, 

maar ook formeel-esthetisch up-to-date moesten zijn.14 De films die in die tijd aan de collectie 

werden toegevoegd, illustreren die tendens. Er kwam meer beweeglijkheid en variatie, geluid 

en kleur werden geïntroduceerd (beide in 1953) en er werd steeds intensiever gebruik gemaakt 

van animatie.15 Opvallend is bovendien dat de films nadrukkelijker gepositioneerd werden als 

het resultaat van een creatief proces – in de beide betekenissen van het woord. Bijdragen aan 

nieuwsbrieven vestigden er in toenemende mate de aandacht op dat de films het resultaat waren 

van de inspanning en kunde van een groep van makers.16 Maar daarnaast vermeldden titels en 

instructieboekjes ook steeds vaker de naam van de betrokken crewleden. In tegenstelling tot wat 

voordien gebruikelijk was, werden zij daarmee gepositioneerd als deelnemers aan een artistiek 

proces, die ook erkenning mochten krijgen voor hun bijdrage.17 

De geschetste ontwikkeling kan in verband gebracht worden met een andere verschuiving 

in het beleid van de n.o.f., die min of meer samenvalt met het aantreden van directeur Jan Marie 

L. Peters in 1953. Omstreeks die tijd ging het instituut in zijn nieuwsbrieven en publicaties 

beweren dat het filmmedium ook voor andere doelen gebruikt kon worden dan louter als 

onderwijsmiddel, ter ondersteuning van de reguliere schoolvakken. Voortaan werd het ook 

gepromoot als lesonderwerp, oftewel voorwerp van studie. Die verschuiving lijkt geïnspireerd 

door een combinatie van twee schijnbaar tegengestelde, maar toch nauw met elkaar verbonden 

motieven: een mediafobe en een cinefiele. In zijn korte tijd bij de n.o.f. schreef Peters, toen 

net gepromoveerd op Nederlands eerste filmwetenschappelijke proefschrift, een aantal stukken 

waarin hij zijn semiotisch getinte filmopvatting uiteenzette. Film, beweerde hij daar, spreekt 

een ‘taal’ – een taal die we net als elke andere moeten leren, willen we hem goed kunnen 

begrijpen.18 Het behandelen van de filmtaal in de klas moest er enerzijds voor zorgen dat 

kinderen zich beter zouden kunnen beschermen tegen de ongewenste effecten van het medium, 

zoals slinkse beïnvloeding of verslaving. Anderzijds zou het ze echter ook toelaten moeilijker, 

kunstzinnige films te begrijpen, en bijgevolg, die te leren appreciëren. Door het ontwikkelen 

van een onderscheidend vermogen zou de jeugd uiteindelijk zelfs bij kunnen dragen aan de 

verheffing van het medium als zodanig.19 De stichting trad hiermee in het voetspoor van tal van 

organisaties, onder andere katholieke, die in die periode de taak van de ‘filmopvoeding’ ter hand 

namen.20 

In de tweede helft van de jaren vijftig (na Peters’ vertrek) werd die beleidswijziging ook 

zichtbaar in het aanbod van de n.o.f. Ten eerste ging de instelling speciaal voor de scholen 

geproduceerde korte films verdelen die kinderen kennis lieten maken met de principes van de 

filmtaal. Een voorbeeld hiervan is variaties op een filmthema, een item over cinematografische 

stijl (1954-1956, uit de eerder genoemde f.w.u.-reeks van Ernst Niederreither).21 Ten tweede 

kocht de stichting ook films aan die niet in de eerste plaats voor het onderwijs bedoeld waren, 

maar geliefd bij een cinefiel publiek. Aan het eind van de jaren vijftig waren dit vooral prijswin-

nende documentaires van Nederlandse cineasten (in 1958, bijvoorbeeld, werk van Bert Haan-

stra en Theo van Haren Noman). Die films konden dienen als hulpmiddel bij het onderwijzen 

van reguliere schoolvakken, maar ook bij het ‘aankweken van het begrip “film als expressiemid-
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del”’.22 Dankzij hun artistieke kwaliteiten konden ze bovendien bijdragen aan de ontwikkeling 

van de filmsmaak van de schoolgaande jeugd. Ter begeleiding van de docenten publiceerde de 

n.o.f. nieuwsbriefartikelen over filmproductie en -educatie, geschreven door een nieuwe gene-

ratie makers met eigen artistieke ambities.23 Daarnaast organiseerde de stichting voor hen ook 

cursussen ‘filmvoorlichting’.24 Beide initiatieven, en de artikelen in het bijzonder, suggereren 

dat een goed begrip van de zogenaamde ‘taal’ die een film spreekt elementaire bekendheid ver-

eist met het productieproces dat aan zijn vertoning voorafgaat.25

Afb. 4  Artikel van Nico Crama over montage in een n.o.f.-nieuwsbrief uit 1958 
Bron: Nationaal Onderwijsmuseum.  
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Het maakproces en reflexiviteit

De films die specifiek voor dit doel zijn geproduceerd, onderscheiden zich door een nieuwe 

vorm van reflexiviteit. Met items als hoe ontstaat een filmscène of filmmontage treedt namelijk 

een verschuiving op in de focus van de (zelf)reflectie in de onderwijsfilms van de n.o.f. De term 

‘reflexiviteit’ gebruik ik in dit verband voor die momenten in een film waar die door middel van 

een vorm van zelfverwijzing tot een beschouwing komt van zijn eigen status of identiteit, en 

daarbij de kijker er meteen ook toe aanzet die in overweging te nemen. In de onderwijsfilms 

die de instelling in de jaren veertig en de vroege jaren vijftig verdeelde, betrof het in de meeste 

gevallen hun didactische status. Films uit die tijd refereren op allerlei manieren aan de kijksi-

tuatie – een klas-situatie – waarbinnen ze hoorden te functioneren, en bevestigen daarmee hun 

identiteit als onderwijsmiddel. De hierboven genoemde films daarentegen verbeelden in plaats 

daarvan datgene wat aan het moment van kijken voorafgaat. Op die manier vestigen ze de aan-

dacht op hun status als film: als het product van een maakproces, dat beantwoordt aan een reeks 

formeel-esthetische eisen. Een product dat dus ook als zodanig geapprecieerd moet worden. 

In mijn boek over retorische middelen in onderwijsfilms betoog ik dat de films in de 

n.o.f.-collectie de kijker op twee manieren aanspreken: enerzijds adresseren ze hem in zijn rol 

van (ervaren) bioscoopganger, en anderzijds in zijn hoedanigheid van leerling. De tweede stra-

tegie komt neer op een positionering: de films manoeuvreren de toeschouwer meteen ook in 

een verkieslijke kijkhouding. Dat laatste doen ze in de meeste gevallen door op de een of andere 

manier te verwijzen naar het pedagogisch-didactische karakter van de communicatie waarvan 

de filmvertoning onderdeel was, of hoorde te zijn. Bijvoorbeeld, door hun narratief gedeeltelijk 

te situeren in een school- of anderszins educatieve omgeving. Of ook, door te appelleren aan 

de vertrouwdheid van het publiek met voor het onderwijs relevante hulpmiddelen (kaarten, 

schematische representaties of modellen, vaak te zien in korte, statische shots die de hande-

ling onderbreken) of rollen (in geluidsfilms, bijvoorbeeld, doet de spraak van een voice-over-

commentator vaak denken aan die van een onderwijzer). In de meeste gevallen zorgt dit voor 

een vrij subtiele vorm van reflexiviteit, waarbij de tekst de toeschouwer uitnodigt om (zelf) het 

verband te leggen tussen het gerepresenteerde en de functie van de film binnen de kijksituatie. 

In sommige gevallen echter is de reflectie heel nadrukkelijk. Dat is onder andere het geval als 

de film expliciet zijn plaats in het onderwijs benoemt (zoals in de reeks solliciteren, Schoevers 

Instituut, ca. 1940, via de tussentitels) of in het geval van een visuele mise en abyme (een wens 

verhoord binnen 24 uur: de post, n.o.f., 1953, een film die eindigt met een scène waarin een 

schoolklas naar dezelfde film kijkt als de toeschouwer van vlees en bloed).26 In beide gevallen 

reflecteert de film op zijn eigen rol als hulpmiddel ter bevordering van een pedagogische inter-

actie – een functie vergelijkbaar met die van een wandplaat, schoolbord of handboek veeleer dan 

die van een bioscoopfilm.

In de film hoe ontstaat een filmscène daarentegen wordt niet de pedagogisch-didactische 

kijksituatie maar het maakproces onder de aandacht gebracht. Net als items die andere pro-

ductieprocessen behandelen, geeft hij een min of meer chronologisch beeld van de relevante 

procedures, eindigend met shots van het afgewerkte product. Daarbij wordt de film – de film-

in-de-film, maar bij uitbreiding ook deze film – voorgesteld als het resultaat van een nauwge-

zette samenwerking tussen een groot aantal vakspecialisten, die allen tot doel hebben er een 
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narratief logisch, maar ook smaakvol product van te maken. Op weg naar de voltooiing van dat 

product demonstreren zij welwillend de mogelijkheden van het medium, maar ook hun eigen 

kunde. De film die hier centraal staat, bijvoorbeeld, bevat naast close shots van apparatuur en 

behendige handbewegingen ook beelden van geconcentreerde blikken (vaak in combinatie met 

subjectieve shots die de gemaakte keuzes motiveren) en overzichtsbeelden die demonstreren 

dat een film het resultaat is van een groot aantal parallelle processen, waarover intensief wordt 

overlegd tussen de verschillende betrokkenen.27 Het proces speelt er in die zin een andere rol 

dan in onderwijsfilms die de wording van een gebruiksvoorwerp of consumptiegoed verbeel-

den, dat het hier ook zelf middel is tot reflexiviteit; daarvoor is in dit geval geen referentie nodig 

aan een kijksituatie buiten dat proces om.28 Tezelfdertijd is in items voor het filmonderwijs de 

heel nadrukkelijke vorm van reflectie (zoals bij solliciteren of een wens verhoord binnen 24 uur) 

doorgaans afwezig. Dit zou er onder andere op kunnen wijzen dat het gevaar voor een ‘ver-

keerde’ kijkhouding hier als minder acuut werd ervaren dan in het geval van films over meer 

traditionele lesonderwerpen, zoals aardrijkskunde of biologie.29 Immers, de mogelijkheid van 

een associatie met andere films dan onderwijsfilms was hier een stuk minder problematisch.

  

Afb. 5, 6, 7 De opname en montage van de scène met het vliegend tapijt in hoe ontstaat een filmscène. 
Bron: Nationaal Onderwijsmuseum. 
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Conclusie

Onderwijsfilms die het maakproces in beeld brengen, is hier betoogd, reflecteren tot op zekere 

hoogte ook op hun eigen film-zijn, en meer bepaald, op hun status als product van een (ge-

structureerd, gespecialiseerd) maakproces. Voor de n.o.f. betekende de acquisitie van dergelijke 

films een koerswijziging, omdat de stichting aanvankelijk haar collectie placht te positioneren 

als een van leermiddelen die moesten beantwoorden aan de productie-eisen van het onderwijs 

veeleer dan die van het filmbedrijf. Die verschuiving paste in een bredere tendens tot hercon-

ceptualisering van de functie van onderwijsfilms, ingezet rond het midden van de jaren vijftig. 

Film werd toen niet langer exclusief beschouwd als hulpmiddel bij de behandeling van regu-

liere schoolvakken, maar ging ook zelf gelden als een valide lesonderwerp. Om goed te kunnen 

functioneren in een moderne, van visuele media verzadigde maatschappij dienden leerlingen 

de filmtaal goed te leren begrijpen.30 Dat moest er zowel toe leiden dat ze een voorkeur zouden 

ontwikkelen voor de meest waardevolle uitingen van de beeldcultuur – en die ten volle leren 

appreciëren – als dat ze zich tegen haar uitwassen konden beschermen. Zoals de behandelde 

film illustreert, was inzicht in het maakproces daarvoor van cruciaal belang.31 
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8.  Bijvoorbeeld, bij monde van zijn toenmalige directeur, Philipp A. Kohnstamm, in ‘De film en het lager onderwijs 
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26.  In mijn boek wordt alleen in die laatste gevallen de term ‘reflexiviteit’ gebruikt (dus bij een directe verwijzing 

naar de status van de vertoonde film als onderwijsmiddel). De reden daarvoor is dat op die manier beter de distinctie 

te maken is tussen verschillende types van verwijzingen naar het zogenaamde ‘pedagogische dispositif’ dat in het 

betreffende hoofdstuk wordt onderscheiden. Die differentiatie is voor dit artikel echter weinig relevant. Overigens 

merk ik in het boek ook op dat het antwoord op de vraag welke filmische momenten beschouwd (kunnen) worden 

als ‘reflexief’, afhankelijk is van de voorkennis van de kijker, maar ook van de kijksituatie waarin die zich bevindt (zie 

Masson, Watch and Learn, p. 222).

27.  Anders dan in veel andere procesfilms is de weg naar het afgewerkte product voor een buitenstaander overigens 

goed te volgen, onder andere door redundantie in de montage (dezelfde handelingen worden meermaals getoond, 

vaak vanuit verschillende camerastandpunten). Dit strookt met de logica van Peters en zijn collega’s dat men een film 

slechts ten volle kan appreciëren als men begrijpt welke productieprincipes eraan ten grondslag liggen.

28.  In het geval van reflectie op de status van de film als onderwijsmiddel wordt het proces dat de film behandelt 

vaak zelfs tijdelijk stopgezet om ruimte te creëren voor de beelden waarmee de film (onder andere) zijn eigen status 

becommentarieert. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er gebruik wordt gemaakt van grafische of geanimeerde inserts, of 

van een voor het procesverloop weinig relevant ingebed narratief. (Een voorbeeld van dat laatste bespreek in mijn 

eerdere artikel voor dit tijdschrift, Masson, ‘De pil vergulden – of toch niet?’.)

29.  Overigens legden nieuwsbrieven, catalogi en instructieboekjes – publicaties die zich richtten tot de begeleidende 

docenten – doorgaans wel vrij expliciet het verband tussen het lesdoel dat de films dienden en de eigenschappen 

van het betreffende materiaal. Men kan hieruit afleiden dat een goede framing door de lesgever wel nog steeds heel 

belangrijk werd gevonden.

30.  Zie bijvoorbeeld Peters, Visueel onderwijs, p. 53-54.

31.  Aan het eind van de jaren vijftig introduceerde de n.o.f. een zelfs nog verregaander strategie: in een aantal scho-

len konden kinderen in het kader van de lessen filmopvoeding ook zelf gaan experimenteren met het maken van 

films. Zie daarvoor B. Hogenkamp, ‘Om scherp te stellen’, p. 11-12. Later gebeurde dat op groter schaal; eerst met 

8mm-film, vervolgens met video (Ottenheim, 50 jaar nof/niam, p. 34-35).

Eef Masson
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Wilbert Schreurs

Het zelfbeeld van reclamemakers in de 
Nederlandse reclamevakpers 

1967-1972

Over de culturele betekenis van televisiereclame lopen de meningen uiteen. Reclame in het 

algemeen en televisiereclame in het bijzonder is door cultuurwetenschappers vaak beschouwd 

als een weinig verheffend verschijnsel.1 Dat neemt niet weg dat reclame een centrale plaats ver-

worven heeft binnen de westerse cultuur van de twintigste eeuw. En dat is een ontwikkeling die 

volgens de Amerikaanse auteur James Twitchell niet louter negatief is, want reclame voorziet in 

onze behoefte betekenis te geven aan materiële objecten.2 

Dit artikel gaat in op de vraag in hoeverre reclamemakers zelf, in de beginperiode van 

de televisiereclame in Nederland, tv-reclame beschouwden als een vorm van cultuur. In het 

verlengde daarvan wordt de vraag gesteld wat dit zegt over het beeld dat reclamemakers van 

hun eigen vak en van hun beroepsgroep hadden. Daarbij baseer ik me op de Nederlandse re-

clamevakpers. Aan de hand van een analyse van artikelen over de achtergrond en inhoud van 

televisiecommercials in de Nederlandse reclamevakpers in de periode 1967-1972 zal een beeld 

worden geschetst van de opvattingen van reclamemakers over televisiereclame, en van de rol die 

zij voor zichzelf weggelegd zagen bij de totstandkoming van televisiecampagnes, inclusief hun 

culturele rol. Onder reclamemakers worden hier de professionals verstaan die betrokken waren 

bij het bedenken en uitvoeren van de reclames: de tv-producers, copywriters en art directors die 

werkzaam waren bij de reclamebureaus, en de producenten en regisseurs die veelal in dienst 

waren van productiemaatschappijen.3 

In de geschiedschrijving over de Nederlandse televisie is de aandacht voor televisiereclame 

tot nu toe beperkt.4 Dat geldt ook voor de publicaties over (Nederlandse) reclamegeschiedenis.5 

De weinige proefschriften over onderwerpen uit de Nederlandse reclamegeschiedenis die tot nu 

toe verschenen zijn, richten zich op de periode vóór de komst van tv-reclame.6 De publicaties die 

wél over de geschiedenis van tv-reclame gaan, hebben overwegend een populairwetenschappe-

lijk karakter en zijn in hoge mate anekdotisch.7 Dit artikel is mede bedoeld als aanzet tot nader 

wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de reclamebranche in Nederland. 

De reclamemaker onder de historische loep

De belangstelling voor het zelfbeeld van de professionals die werkzaam zijn in de media-in-

dustrie lijkt de laatste jaren toe te nemen. Illustratief daarvoor zijn de publicaties van de Ame-

rikaanse hoogleraar Film en Media Studies John T. Caldwell. In zijn in 2008 verschenen boek 

Production Culture. Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television richt Caldwell 

zich op ‘the industry’s own self-representation, self-critique, and self-reflection’. Door zich bij 
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het onderzoek niet te beperken tot de ‘officiële’ interviews en perspublicaties die door de me-

diabedrijven naar buiten worden gebracht, maar ook aandacht te schenken aan debatten die 

makers onderling voeren, zouden onderzoekers meer en beter inzicht kunnen krijgen in de 

wijze waarop esthetische beslissingen rondom films en televisieprogramma’s tot stand komen 

en theoretische concepten naar de praktijk worden vertaald.8 

Afb. 1 Een advertentie voor Erres-televisie met verwijzingen naar de politieke discussie over de komst van 
televisiereclame.
Bron: Ariadne, juli 1959 .
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Ook de zelf-reflexiviteit van reclamemakers is de laatste decennia door diverse auteurs aan de 

orde gesteld, met name vanuit historisch perspectief. Zo geeft de Canadese historicus Roland 

Marchand in zijn veelgeprezen studie Advertising the American Dream. Making Way for Modernity 

(1985) een schets van de Amerikaanse reclamemakers in de jaren twintig en dertig van de twin-

tigste eeuw. Hij stelt dat zij zichzelf beschouwden als ‘missionaries of modernity’, die het als 

hun taak zagen het publiek te verzoenen met de zegeningen van de moderne samenleving, en 

met de consumptieartikelen die door massaproductie werden vervaardigd.9 Deze min of meer 

educatieve taak zou in de tweede helft van de twintigste eeuw naar de achtergrond verdwijnen. 

Volgens sommige auteurs gingen reclamemakers zichzelf meer en meer zien als onderdeel van 

de culturele voorhoede van de samenleving. William Leiss, Stephen Kline, Sut Jhally en Jac-

queline Botterill wijzen er in Social Communication in Advertising. Consumption in the Mediated 

Marketplace (2005) op dat vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw binnen de reclamewe-

reld zelf, en met name bij de reclamebureaus die in opdracht van adverteerders de campagnes 

maakten, steeds meer belang werd gehecht aan het creatieve karakter van de reclame. In het ver-

lengde daarvan legden reclamemakers meer nadruk op reclame als een cultureel fenomeen, en 

minder op de bedrijfsmatige en economische functie. Die verschuiving zou onder meer blijken 

uit de waarde die reclamemakers hechten aan de reclameprijzen, de jaarlijkse bekroningen die 

zij elkaar toekennen voor de meest aansprekende en creatieve campagnes (een voorbeeld daar-

van zijn de adcn-lampen die vanaf 1967 in Nederland jaarlijks door jury’s van reclamemakers 

aan vakgenoten worden uitgereikt). Ook het verschijnsel dat in de reclamewereld vanaf de jaren 

zestig het begrip ‘creatief’ gebruikt wordt als zelfstandig naamwoord voor de functie van de me-

dewerkers binnen het reclamebureau die de reclamecampagnes bedenken en ontwerpen, zou 

in die richting wijzen, aldus Leiss et al. ‘The very act of naming themselves “creatives” shows 

how advertisers sought to secure cultural privilege’.10 Daarmee wilden zij afstand nemen van 

het imago van verkoper dat van oudsher aan hun beroep van reclamemaker kleefde. Het verlan-

gen naar maatschappelijke erkenning en de wens om indruk te maken op vakgenoten en op de 

artistieke elite, zou er toe hebben geleid dat reclamemakers ‘have also attempted to turn their 

commercial canvas into something more than the crass selling of messages’. Reclamemakers 

zouden hiermee vallen in de categorie van ‘culturele intermediairs’.11

De reclamemaker als cultureel intermediair

Het begrip culturele intermediair is afkomstig van de Franse socioloog Pierre Bourdieu, die stel-

de dat de samenleving bestaat uit ‘velden’ die met elkaar interageren. Het economische en het 

culturele veld zijn het meest belangrijk; binnen het culturele veld draait het om het vergaren van 

cultureel kapitaal, dat onder meer door educatie en beroep wordt verworven. Binnen elk veld, en 

dus ook binnen de cultuur, speelt zich een machtsstrijd af. Onderdeel hiervan is het benadruk-

ken van de culturele waarde van de eigen professionele activiteiten, met de bedoeling cultureel 

kapitaal te verwerven. De culturele intermediairs zijn afkomstig uit de beroepen waarvan de 

beoefenaren betrokken zijn bij de productie en verspreiding van goederen en diensten waaraan 

een bijzondere symbolische waarde wordt gehecht; tot deze categorie rekende Bourdieu onder 

meer de makers van culturele programma’s op radio en tv, de critici van ‘kwaliteitskranten’ en 

-tijdschriften, en schrijvers-journalisten.12 

Wilbert Schreurs
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Bourdieu beperkt het begrip tot de eerdergenoemde beroepen. Latere auteurs hebben de reik-

wijdte van het begrip uitgebreid; de term cultureel intermediair is onder meer gebruikt voor 

gidsen die in musea werkzaam zijn en voor public relations-officers.13 Ook reclamemakers 

worden tot deze categorie gerekend. Volgens Aidan Kelly, Katrina Lawlor en Stephanie O’Dono-

hoe dienen zij zelfs gezien te worden als uiterst invloedrijke culturele intermediairs. Door in de 

campagnes die ze maken de nieuwste culturele trends te verwerken, vormen zij een belangrijke 

schakel tussen de wereld van het bedrijfsleven en die van de cultuur.14 De Britse hoogleraar so-

ciologie Mike Featherstone schaart reclamemakers onder de ‘nieuwe’ culturele intermediairs, 

de beroepsgroepen die vanaf eind twintigste eeuw een sleutelrol spelen in de esthetisering van 

het dagelijks leven en zo bijdragen aan het dichten van de aloude kloof tussen hoge en lage 

cultuur.15

Bij het gebruik van het begrip cultureel intermediair voor reclamemakers zijn wel eni-

ge kanttekeningen gemaakt. In zijn studie naar de Britse reclame-industrie merkt de Britse 

hoogleraar reclame, marketing en media Sean Nixon op dat de claims van Featherstone niet of 

nauwelijks onderbouwd worden door kwantitatieve gegevens, en dat de culturele opmars van de 

reclamemaker door hem min of meer als een gegeven wordt aangenomen. Volgens Nixon werd 

er binnen de beroepsgroep zelf geenszins eensluidend gedacht over het culturele belang van 

reclame. Waar een deel van de Britse reclamemakers in de tweede helft van de twintigste eeuw 

streefde naar professionalisering en formalisering van het reclamevak, beschouwden anderen 

hun werk veeleer als artistiek en gericht op creativiteit.16 Ook Leiss et al. wijzen erop dat de op-

vattingen binnen de reclamewereld niet uniform waren.17 Tegenover de reclamemakers die hun 

vak vooral zagen als een professie waarin het draaide om creativiteit stonden collega’s volgens 

wie reclame primair gericht diende te zijn op business, oftewel verkoop en commercieel resulta-

at, en die daarom bij het maken van campagnes onderzoek en ratio voorop stelden. In dit artikel 

zal ook gekeken worden hoe, en in welke mate, deze tegenstellingen hun weerklank vonden in 

de opvattingen over televisiereclame en de rol van de reclamemaker in Nederland.

Televisiereclame in Nederland, 1967-1972

Terwijl in de Verenigde Staten al in de jaren veertig van de twintigste eeuw de eerste tv-commer-

cials te zien waren en in Groot-Brittannië vanaf 1955 tv-reclame werd uitgezonden, duurde het 

in Nederland tot 1967 voordat de eerste reclameblokken op tv werden vertoond.18 Deze late op-

komst is vooral te verklaren vanuit de politieke situatie. Tv-reclame was in het Nederland van de 

jaren vijftig en zestig een politiek gevoelig onderwerp, omdat het inbreuk deed op het bestaande 

omroepbestel. Vanuit verschillende politieke partijen bestond er weerstand tegen de mogelijke 

invloed vanuit het bedrijfsleven op het televisiebestel, en heerste de angst dat ‘reclame in de 

televisie’ zou bijdragen aan een verdere Amerikanisering van de Nederlandse samenleving. In 

plaats van door adverteerders gesponsorde programma’s  – zoals ze in de Verenigde Staten aan-

vankelijk te zien waren – koos de Nederlandse regering voor reclameblokken waarin, op vaste 

tijdstippen, afzonderlijke reclamefilms, commercials geheten, van diverse adverteerders achter 

elkaar werden uitgezonden. Men koos daarmee voor het zogenaamde ‘Beierse’ model, waarbij 

de reclame deel uitmaakte van het publieke bestel en niet, zoals in Groot-Brittannië, onderge-

bracht werd bij een zender die een op commerciële leest geschoeide programmering verzorgde. 
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Afb. 2 Stills met bijschriften uit de televisiecampagne voor Duyvis.
Bron: Ariadne, 1970, p. 57.

De hoeveelheid reclame bleef op de Nederlandse televisie in de eerste jaren, gerekend over een 

hele uitzendavond, beperkt tot enkele blokken rondom de journaals. In totaal kwam het neer 

op niet meer dan een kwartier tot een half uur aan tv-reclame per avond.19 Dit betekent echter 

niet dat televisiereclame in de reclamevakpers in deze jaren een onderbelicht onderwerp was. 

De reclamevakbladen vormden een podium waarop vakgenoten met elkaar van gedachten wis-

selden over de thema’s die binnen hun professie speelden, en daar hoorde televisiereclame ook 

bij.20 Voor dit onderzoek zijn de jaargangen 1967-1972 van Revue der Reclame en Ariadne geana-

lyseerd.21 Voor deze chronologische afbakening is gekozen omdat in deze periode televisierecla-

me in Nederland een aanvang nam en het onderwerp in de vakpers hoog op de agenda stond. 

Wilbert Schreurs
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Kinderziektes

In de geanalyseerde jaargangen van de eerste jaren – de periode van 1967 t/m 1969 – ging er 

relatief veel aandacht uit naar de technische kanten van de productie van televisiecommercials. 

Televisie was als reclamemedium nieuw en dat betekende dat Nederlandse reclamemakers zich 

het metier eigen moesten maken. De eisen die het medium aan de makers stelde en de valkuilen 

die zich aandienden bij het maken van commercials, kwamen regelmatig aan bod.

Tijdens een rondetafeldiscussie die in het tweede jaar na de start van de ster (Stichting Ether 

Reclame) door Revue der Reclame werd georganiseerd, constateerden verschillende betrokkenen 

uit de reclamewereld dat reclamemakers moeite hadden met het medium televisie. ‘In het begin 

zaten wij weleens te kijken naar films waarvan wij ons na twee-, driemaal nog afvroegen: wat 

verkóópt die man nu eigenlijk?’, merkte Chris Smeekes, adjunct-directeur van de ster, op. Ook 

Karel Nort, hoofd televisie-, radio- en filmproductie van reclamebureau Nijgh en Van Ditmar, 

was kritisch. ‘Na anderhalf jaar televisiereclame worden er nog principiële fouten gemaakt bij 

de producties. Wij zien commercials die a-synchroon zijn, of waar op ondeskundige wijze van 

een jingle gebruik is gemaakt’.22 

Naast de kinderziekten van tv-reclame was in de beginperiode ook de effectiviteit een on-

derwerp dat aandacht genoot. Televisiereclame diende tenslotte dienstbaar te zijn aan de com-

merciële doelstellingen van de adverteerder. Bovendien moest tv-reclame zich als marketing-in-

strument bewijzen ten opzichte van andere media, zoals dagbladen en tijdschriften. Dus lag het 

voor de hand ook te kijken naar de concrete uitwerking ervan. Er werden diverse artikelen gewijd 

aan onderzoek, en met name aan het zogenaamde pre-testen: het testen van commercials vóór 

uitzending op de televisie.23 Ook in de bespreking van de commercials die uitgezonden werden, 

kwam het beoogde effect aan bod. Dat gebeurde bijvoorbeeld in een artikel over de allereerste 

commercial die bij de ster werd uitgezonden, voor het Cebuco, de organisatie die de collectieve 

promotie van het medium dagblad verzorgde (Centraal Bureau voor de Courantenpubliciteit, 

nu ndp Nieuwsmedia). In een toelichting maakte de directeur van het Cebuco duidelijk dat de 

commercial, die de eerste vormde in een reeks tv-reclames, een belangrijk onderdeel was van de 

strijd die het bureau wilde leveren tegen televisie als reclamemedium: de commercials moesten 

duidelijk maken dat, ondanks de opkomst van televisiereclame, de krant voor adverteerders een 

onmisbaar reclamemedium bleef.24

De opvatting dat televisiereclame vooral beoordeeld moest worden op commerciële gronden, 

klonk in de eerste jaren in tal van artikelen door. Typerend daarvoor is de visie van M. Chanows-

ki, directeur van productiemaatschappij Chanowski Productions. Op de vraag of tv-commercials 

gebaat zouden zijn bij ‘snelle montages’, zodat ze ‘flitsender’ zouden worden, antwoordde hij 

‘dat bij het uiteindelijke doel van t.v.-reclame de amusementsfactor niet voorop staat en een 

ogenschijnlijk saaie spot zou wel eens meer verkoopresultaten kunnen hebben dan een virtuoos 

gemaakt humoristisch filmpje’. Op de vraag voor welke tv-commercials hij waardering had, no-

emde Chanowski een aantal commercials die ‘op verantwoorde wijze een duidelijke boodschap 

overbrengen’, waaronder een commercial voor Maggi-groentesoep waarin het verkoopargument 

dat het product nu 50 procent meer groente bevatte, centraal stond.25

Aan het eind van de jaren zestig werd in diverse artikelen de vraag aan de orde gesteld 

wanneer televisiereclame als geslaagd kon worden beschouwd. Een van de criteria die daarbij 
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werden genoemd, was de mate waarin de mogelijkheden van het medium televisie werden 

benut. Zo beoordeelde copywriter Christiaan Oerlemans in Revue der Reclame in de jaren 1967 

en 1968 maandelijks recent uitgezonden commercials en daarbij constateerde hij herhaaldelijk 

dat het zijn collega’s moeite kostte het medium goed te benutten, met name in visueel opzicht. 

Veel van de commercials waren in zijn ogen niet meer dan ‘bewegende advertenties’.26 Daarmee 

gaf hij expliciet aan dat goede televisiereclame zich duidelijk van de reclame in kranten en tijd-

schriften diende te onderscheiden.

Een ander aspect waaraan in de vakpers aandacht werd besteed, was de originaliteit van 

televisiereclame. Zo schreef Ariadne in 1970 uitvoerig over een nieuwe tv-campagne voor het 

merk Duyvis, waarin het medium tv op een voor reclamebegrippen vernieuwende wijze werd 

gebruikt. In de in totaal negen commercials die de campagne telde, werden korte verhaaltjes 

uitgebeeld, die zich afspeelden in een gezin. Deze keuze was volgens de auteur van het artikel 

mede ontleend aan rond 1970 populaire tv-series als Peyton Place en Coronation Street, waarin 

het familieleven ook een belangrijk rol speelde. De creative director van het reclamebureau, 

Harry van den Eerenbeemt, die als scriptschrijver de karakters uitwerkte en de verhaaltjes 

voor de commercials bedacht, streefde daarbij naar eigen zeggen naar een ‘speelfilm-sfeer’. 

Hij benadrukte vooral het belang van ‘authenticiteit’ in de commercials; clichés dienden zijns 

inziens zoveel mogelijk vermeden te worden.27 Ook in een tv-campagne voor de Volkswagen 

Kever werd door de creative director van het reclamebureau dat de campagne verzorgde, Guido 

Hasselaar, gehamerd op het belang van originaliteit. Voor deze commercials had Hasselaar 

zich mede gebaseerd op het op dat moment populaire satirische tv-programma hadimassa, 

en, in de stijl van het tv-programma, ‘absurde dialoogjes’ geschreven, die werden uitgevoerd 

door de destijds bekende acteurs Henk van Ulsen en Yoka Beretti. Om de commercials ook 

voor een jongere doelgroep aantrekkelijk te maken, was gekozen voor een benadering die de 

creative director omschreef als ‘anti-snob’: een benadering waarbij de Volkswagen Kever werd 

afgeschilderd als een auto voor mensen die wars waren van pretenties. Bijzonder was volgens 

Hasselaar dat de reclameboodschap in de commercials volledig afwezig was; daarmee zou er 

volgens hem sprake zijn van een ‘wereldprimeur’.28 Zowel voor Hasselaar als voor Van den 

Eerenbeemt was het streven naar creativiteit een belangrijke overweging bij het maken van 

televisiereclame. 

Afb. 3 Stills uit de televisiecampagne voor Volkswagen.
Bron: Revue der Reclame, 1970, p. 179.

Wilbert Schreurs
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Reclamebureaus versus productiemaatschappijen

De artikelen in de reclamevakpers getuigen vooral in de beginjaren van de behoefte om reclame 

te positioneren als economisch en cultureel verschijnsel dat binnen het medialandschap aan 

bepaalde inhoudelijke en formele criteria voldoet. In het begin van de jaren zeventig begon de 

aandacht enigszins te verschuiven. In toenemende mate kwamen ook de professionele eisen die 

aan tv-reclame konden worden gesteld, de vakspecifieke competenties waaraan de reclamema-

ker moest voldoen en de organisatorische aspecten van het productieproces aan bod. 

Deze kwesties kwamen onder meer ter sprake in een aantal artikelen die begin jaren zeventig 

in de vakpers verschenen over de relatie tussen reclamebureaus en productiemaatschappijen. 

Dat dit onderwerp de gemoederen in reclameland bezighield, is niet vreemd, want het hing 

nauw samen met de belangen van beide partijen. Vanaf het moment dat televisiereclame zich 

in Nederland aandiende, zagen productiemaatschappijen als Toonder Studio’s, Geesink Studio, 

Oscar Film en Top Spot (onderdeel van Carillon Films) deze nieuwe vorm van reclame als een 

voor hen aantrekkelijk werkterrein.29 Productiemaatschappen hadden ervaring met het maken 

van films in opdracht, en veelal ook met de productie van commercials voor de bioscoop in 

Nederland en voor televisie in het buitenland. Volgens Bert Kroon waren er rond 1970 circa twintig 

productiemaatschappijen actief op het gebied van de productie van televisiecommercials.30 Van 

die maatschappijen waren met name Geesink Studio en Toonder internationaal bekend. Uit 

het boek De Documentaire Film 1945-1965. De bloei van een filmgenre in Nederland (2003) van 

mediahistoricus Bert Hogenkamp weten we dat er decennialang sprake was van kruisbestuiving 

tussen de wereld van de (langere) opdrachtfilm en de reclamefilm; vaak waren producenten, 

regisseurs en scriptschrijvers op beide terreinen actief.31 Tegenover de productiemaatschappijen 

stonden de reclamebureaus, die over het algemeen weinig ervaring hadden met film, maar 

wel thuis waren in het maken van reclamecampagnes. Voor de bureaus was het van belang 

hun opdrachtgevers duidelijk te maken dat televisiereclame primair het domein was van het 

reclamebureau, en niet van de productiemaatschappij. 

In de artikelen over de verhouding tussen productiemaatschappijen en reclamebureaus 

werd onder meer aandacht besteed aan de vraag op welke wijze de makers van televisiereclame 

hun rol idealiter zouden moeten invullen. De representanten van de reclamebureaus waren 

van mening dat de reclamemaker creatief onderlegd moest zijn om zijn werk goed te kunnen 

doen. Volgens Michiel Beishuizen, tv-producer bij reclamebureau Prad, schortte het daar bij de 

meeste Nederlandse productiemaatschappijen aan. ‘Ze leggen de zaak keurig vast op celluloid, 

maar dat is dan ook alles. Ze hebben geen eigen creatieve inbreng’.32 Theo Strengers, adjunct-di-

recteur van reclamebureau Intermarco delaMar, was dezelfde mening toegedaan. ‘Ik geloof dat 

er bij de Nederlandse produktiemaatschappijen grotendeels de juiste mentaliteit ontbreekt. Een 

bureau verkoopt creativiteit en dat stelt bepaalde eisen aan de medewerkers. Er moet een affectie 

bestaan voor modeverschijnselen, omwentelingen – communicatie drijft op het tijdsgebeuren.’ 

Een regisseur van tv-commercials diende voeling te hebben met de actuele ontwikkelingen op 

cultureel gebied, en dat was volgens Strengers bij de medewerkers van productiemaatschappij-

en in Nederland niet, maar in Engeland wél het geval. ‘Ze hebben Butch Cassidy eerder gezien 

dan jijzelf. Nieuwe ontwikkelingen in mode en muziek kennen ze niet alleen, maar beleven ze 

ook’.33 
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In de ogen van de vertegenwoordigers van de productiemaatschappijen die in de artikelen aan 

het woord kwamen, getuigden dergelijke opvattingen van weinig realiteitszin. Televisiereclame 

was voor hen primair een kwestie van het realiseren van de commerciële doelstellingen van de 

opdrachtgever. ‘Alles komt terug bij de vraag: wat is een goeie commercial?’, aldus Pieter de Man, 

directeur van productiemaatschappij Oscar Film. ‘Hoe weten we wat de resultaten zijn? Hoe 

kunnen we vergelijken? Als er getest wordt, kunnen we zeggen: jij bent goed en jij bent slecht.’ 

Bert Kroon, directeur van productiemaatschappij Toonder Studio’s, was uiterst nuchter in zijn 

opvatting over de culturele bagage waarover de makers van televisie- en radioreclame dienden 

te beschikken. Naar aanleiding van de hierboven geciteerde uitspraak van Strengers merkte hij 

niet zonder ironie op: ‘Vanmorgen op de autoradio – de Witte Reus viert z’n verjaardag. Nu twee 

grote pakken met een kwartje voordeel. Vier de verjaardag van de Witte Reus mee. Moet je daar 

Butch Cassidy voor hebben gezien?’.34 

Afb. 4 Cover van een brochure voor reclame tegen meeroken op het werk, met beeld dat is afgeleid van de 
commercial voor de campagne.
Bron: Adformatie, 1990, nr. 49.

Ook in de vergelijking van de Nederlandse televisiereclame met het buitenland – een ander as-

pect dat in de vakpers regelmatig aan bod kwam – was de toon van de vertegenwoordigers van 

de reclamebureaus kritisch. De eerdergenoemde Beishuizen stelde, naar aanleiding van een 

bezoek aan een internationaal reclamefilmfestival in Venetië in 1970, dat de Nederlandse tv-re-

clame in technisch opzicht niet achterbleef bij andere landen. ‘Wat betreft regie, cameravoering, 

montage, licht, geluid, kleur, opticals, behoorden onze inzendingen zeker niet tot de slechtste 
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van de wereld.’ De reden dat de Nederlandse inzendingen desalniettemin in Venetië vrijwel 

geen prijzen hadden behaald, was volgens Beishuizen ‘waarschijnlijk, dat onze commercials, 

op zijn zachtst gezegd, nogal zwak zijn van ideeën. Het is, een paar uitzonderingen daargelaten, 

allemaal nogal onbeholpen, fantasieloos, en zonder enig raffinement. (….) Wij schijnen nog niet 

in staat te zijn om een idee goed uit te diepen, tot een script ontstaat waarin reclame en amuse-

ment elkaar niet tekort doen’.35 Met dit verwijt gaf Beishuizen ten dele blijk van zelfkritiek. 

Maar impliciet maakte hij ook duidelijk dat het zwaartepunt bij de verdere ontwikkeling van 

televisiereclame in Nederland, meer dan voorheen, bij de reclamebureaus diende te liggen. Van 

de productiemaatschappijen viel volgens hem op het terrein van creativiteit niets te verwachten, 

van de bureaus wel.

Vanaf begin jaren zeventig nam de aandacht voor de inhoud van televisiereclame en de rol 

van de reclamemaker vanuit professionele optiek, in de reclamevakpers af. Het aantal artikelen 

dat aan deze kwesties werd gewijd, liep terug. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat, in het 

algemeen gesproken, de nieuwswaarde van het onderwerp televisiereclame, als facet van het 

vak van reclamemaker, minder werd. Daarnaast was er ook sprake van een verschuiving van de 

aandacht naar andere aspecten van televisiereclame. Vanaf circa 1973 kwam de maatschappe-

lijke kritiek op reclame in het brandpunt van de belangstelling te staan. Daar was volop reden 

toe. Bij het onderzoek Reclame en Publiek, dat in 1973 werd uitgevoerd namens de Nederlandse 

Reclame Stichting, gaf 55 procent van de ondervraagde Nederlanders aan zich te ergeren aan 

tv-reclame; in een vergelijkbare enquête uit 1969 kwam dat percentage nog uit op 17.36 De groei-

ende ergernis over (tv-) reclame werd daarmee ook een belangrijk onderwerp in de Nederlandse 

reclamevakpers.

In latere jaren zou de productiecultuur rondom de Nederlandse televisiereclame geleidelijk 

veranderen. Waar rond 1970 de rol van het reclamebureau en de productiemaatschappij nog 

voer voor discussie was, werd de taakverdeling later duidelijk gescheiden. Het creatieve gedeelte 

– het bedenken van de reclamecampagne en het nader uitwerken van de ideeën voor de tele-

visiecommercials – werd het domein van het reclamebureau, en de technische aspecten van de 

totstandkoming van tv-campagnes werden toebedeeld aan de productiemaatschappij.37 

Conclusie

In dit artikel is aandacht besteed aan de wijze waarop reclamemakers in de beginjaren van de 

Nederlandse televisiereclame hun eigen professie beschouwden, met name aan de hand van 

artikelen in de Nederlandse reclamevakpers over de kenmerken en totstandkoming van televi-

siereclame. De jaargangen van de reclamevakbladen die hiervoor geanalyseerd zijn, laten een 

divers beeld zien. In de eerste jaren kreeg met name de effectiviteit van tv-reclame aandacht. 

Maar na verloop van tijd ebde de interesse daarvoor weg, en verschoof de belangstelling naar de 

kwaliteit van televisiereclame in meer algemene zin. In de artikelen die hieraan werden gewijd, 

werden termen gehanteerd als visuele aantrekkelijkheid, creativiteit, fantasie en idee: begrippen

die zowel tot het cultureel-artistieke als tot het commerciële arsenaal kunnen worden gerekend. 
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Afb. 5 Stills uit een commercial voor Grolsch uit 1989, geregisseerd door Will van der Vlugt.
Bron: brochure ppgh-jwt werk, 1989.

Het gebruik van dergelijke termen als criteria voor de beoordeling van tv-reclame maakt dui-

delijk dat, in de ogen van een deel van de reclamemakers, tv-commercials niet louter gericht 

moesten zijn op het duidelijk weergeven van de reclameboodschap, en dat er meer van de mak-

er werd verwacht. En daarbij was enige culturele bagage geboden. De stelling van Leiss et al. dat 

reclamemakers ‘have also attempted to turn their commercial canvas into something more than 

the crass selling of messages’ lijkt in de beginfase van de Nederlandse televisiereclame ook voor 

de medewerkers van de reclamebureaus te gelden. 

Maar betekent dit nu ook dat de Nederlandse reclamemakers die zich met televisiereclame 

bezighielden, de rol van cultureel intermediair vervulden, zoals Bourdieu die voor ogen had? 

Kunnen we zonder reserve stellen dat zij erop uit waren via de tv-reclame hun eigen culturele 

status te verhogen? Het zou te ver gaan om dit, op basis van het onderhavige onderzoek, te con-

cluderen. Om te beginnen waren de opvattingen hierover te divers. De analyse van de artikelen 

in de reclamevakpers laat zien dat een deel van de reclamemakers meer belang hechtte aan de 

resultaatgerichtheid van tv-reclame dan aan de culturele dimensie. Daarnaast blijkt dat de visie 

die reclamemakers hadden op televisiereclame niet los gezien kan worden van de verhouding-

en binnen de reclamebranche, en met name van de rivaliteit tussen productiemaatschappijen 

en reclamebureaus. Het lijkt erop dat de representanten van de reclamebureaus er indirect op 

uit waren hun opdrachtgevers ervan te overtuigen dat ze allereerst moesten vertrouwen op de 

inzichten en op de culturele ‘voelsprieten’ van het reclamebureau, en niet die van de produc-

tiemaatschappijen. De kanttekeningen van Nixon en Leiss et al. bij het gebruik van het etiket 

cultureel intermediair voor de reclamemaker zijn daarmee ook voor de Nederlandse situatie in 

de beginjaren van de tv-reclame van toepassing. 

Daarbij moet opgemerkt worden dat de reclamevakpers een beperkt en deels gekleurd 
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beeld geeft van de visies en uitlatingen van de reclamemakers. De reclamevakbladen zagen het 

mede als hun taak ertoe bij te dragen dat het reclamevak serieus genomen werd en maatschap-

pelijk aanzien verwierf, en op basis daarvan ligt het voor de hand te veronderstellen dat men bij 

voorkeur reclamemensen aan het woord liet die erop uit waren het aanzien van en de waarde-

ring voor televisiereclame te verhogen. 

Om een meer volledig beeld te krijgen van de visies van reclamemakers op tv-reclame en 

op hun eigen rol daarbij, is meer onderzoek nodig, met name in de archieven van productie-

maatschappijen, reclamebureaus en opdrachtgevers. Vervolgonderzoek in deze richting zou een 

beter beeld kunnen geven van de achtergronden van degenen die bij de reclamebureaus en 

productiemaatschappijen betrokken waren bij de totstandkoming van tv-campagnes, en duide-

lijk maken in hoeverre bijvoorbeeld opleiding en de relatie met andere werkzaamheden mede 

bepalend was voor de culturele oriëntatie. Ook onderzoek naar verschillende van de begrippen 

die in dit artikel aan bod zijn gekomen, zou een nuttige aanvulling zijn. Een term als creativiteit, 

die vanaf de jaren zestig in de reclame in Nederland een steeds belangrijkere rol gaat spelen en 

door reclamebureaus in latere jaren zelfs gezien wordt als het onderscheidende kenmerk van 

hun werkzaamheden, vraagt om meer duiding. Wat werd hier door reclamemakers nu precies 

mee bedoeld, en hoe manifesteerde dit zich in de reclames die werden gemaakt? Kortom, er 

zijn op het gebied van de geschiedenis van televisiereclame nog tal van vragen die een nader 

onderzoek verdienen. 
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Susan Aasman

  

dossier

De geschiedenis van 

‘De toekomst van de Mediageschiedenis’

Iets meer dan twintig jaar geleden, in 1993, vond er een symposium plaats getiteld ‘De 

Toekomst van de Mediageschiedenis’. Onder auspiciën van de knaw en in samenwerking 

met de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid en de voormalige Commissie Bevordering 

Mediahistorisch Onderzoek (cbmo) en de toenmalige Stichting Film en Wetenschap kwamen 

zo’n vijftig academici bijeen om te discussiëren over de stand van zaken. Het leek ons een mooie 

aanleiding om de discussies en artikelen die dit symposium opleverde hierbij te reproduceren 

en samen te voegen in een dossier dat in dit tmg-nummer verschijnt.* Ondanks de soms wat 

‘moeizame discussie’ en de ‘gemengde gevoelens’ die dit symposium opleverde bij sommige 

deelnemers, maken de interessante stellingen het teruglezen van dit dossier de moeite waard. 

Voorafgaand aan het symposium verscheen in het vijfde Jaarboek Mediageschiedenis een 

artikel van Frank van Vree, ‘Media History in the Netherlands’ (nr. 5, 1993, p. 9-21). Na afloop 

van het symposium verscheen in gbg-nieuws een verslag van de discussie: Frank van Vree en 

Pim Slot, ‘De toekomst van de Mediageschiedenis’ (nr. 27, winter 1993-4, p. 5-12), maar ook 

een prikkelende reactie op de uitgangspunten van het symposium door Bert Hogenkamp: 

‘Enige kanttekeningen bij het symposium’ (gbg-nieuws 27, winter 1993-4, p. 13-16). Een 

nummer later publiceerde gbg-nieuws een bijdrage van Thomas Elsaesser (toen hoogleraar 

Film- en Televisiewetenschappen aan de uva) waarin hij zijn visie gaf op de toekomst van 

mediageschiedenis: ‘What might we mean by Media History?’ (nr. 28, voorjaar 1994, p. 19-29). 

Een deel van de stellingen die ten grondslag lagen aan het symposium lijkt nu nogal 

achterhaald. De discussies over of het gebrek aan theorievorming, over onoverbrugbare verschillen 

in onderzoekstradities per medium, over een te eenzijdige institutionele, kunsthistorische of 

communicatie-wetenschappelijke benadering, of over een grote mate van dedain voor populaire 

media, zijn nauwelijks nog relevant. Toch blijft de vraag wat mediageschiedenis is of kan zijn 

belangrijk genoeg. Vooral ook de ontwikkelingen op het terrein van digital humanities brengen 

nieuwe uitdagingen met zich mee voor de mediageschiedenis: de enorme hoeveelheid data 

aanwezig in gedigitaliseerde archieven en de dagelijkse aanwas van audiovisueel materiaal online 

maakt een reflectie op onze onderzoeksmethoden en onderzoeksvragen relevant en urgent. Hoe 

we anno 2014 terugkijken op deze toekomst en vooral ook hoe we onze toekomst zien is het 
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onderwerp van het symposium #Stop de tijd – 25 jaar mediageschiedenis, op 18 september 

2014. Een selectie van de voordrachten, discussies en presentaties zal later aan dit dossier 

worden toegevoegd. ‘#Stop de tijd’ is een samenwerking van Beeld en Geluid met het Tijdschrift 

voor Mediageschiedenis, Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid (gbg) en eye Filminstituut.

Susan Aasman

* De redactie van tmg dankt de auteurs voor hun toestemming voor reproductie van deze 

artikelen.
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Frank van Vree

  

Media History in the Netherlands
some observations1 (1993)

Research into the history of the mass media in the Netherlands is rooted in a long and firm 

tradition, going back as far as the middle of the nineteenth century. Although the number 

of scholars and publications has grown considerably during the seventies and eighties and 

professional networks have been established, fundamental discussions on scope, subject-matter 

and methods – like the debate on Cultural Studies in various Anglo-Saxon countries, Journalism 

History in the usa and Kommunikationsgeschichte in Germany and Austria – did not develop well 

in the Netherlands. Media History is still dominated by a political and institutional approach, 

even though a more comprehensive and coherent approach of communication history slowly 

gains ground, due also to developments in the humaniora as well as in the field of history and 

social studies. 

Since the 1960s the quantity of information available has grown tremendously. It is perhaps 

this development, designated as the fourth stage of the industrial revolution, which is responsi-

ble for the current unprecedented interest in the history of the mass media. The technological 

innovations themselves act as a stimulus, for there is no question of the fact that historical ma-

terial like newspapers, tapes, films and video has become much more accessible in the last few 

years. 

The upsurge of interest in the history of the media is evident from the growing number 

of publications on the subject, the appeal it holds for university students, and the activities of 

all manner of organisations and institutions. In the space of just fifteen years media history in 

the Netherlands has assumed the dimensions of a real discipline. The following pages outline 

this development, describing the organisations and institutions concerned with this area of the 

research conducted. A truly comprehensive survey is of course impossible, the area being too 

wide and the publications too numerous.2

Institutions and organisations

ln 1978 a special body, the ‘Committee for the promotion of research on press history’, was set 

up under the auspices of the Social Science Council of the Royal Dutch Academy of Sciences, 

not only to bring the research up to date but also to stimulate the preservation of sources and 

their collection in archives. lt will be unnecessary to add that the latter kind of work is indispens-

able to research. Even if for no other reason the extension of the committee’s terms of reference 

to the media in general, so that it has since been renamed ‘Committee for the promotion of 
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research on media history’ (cbmo) in 1989, was welcomed by the research community, for the 

preservation of tapes, films and photographs has become a matter of urgency owing, amongst 

other things, to their fragility.

The cbmo worked closely together with the main institutions active in this area: the 

Rijksvoorlichtingsdienst (the Netherlands government information service), the audio visual aids 

scientific institute Stichting Film en Wetenschap (Film Research Foundation), the Netherlands 

Broadcasting Museum, the Netherlands Filmmuseum and the public broadcasting production 

company nob. It was mainly at their request that the government made extra funds available for 

the preservation and reconstruction of tapes, films and photographs. It is the task of the cbmo 

to coordinate and stimulate their various activities. The projects undertaken by the individual 

institutions, including the Nederlands Fotoarchief and the famous lnternational lnstitute of Social 

History, municipal and regional archives, documentation centres and museums, are of equal 

importance.

Activities in the field of media history relate not only to preservation and accessibility, but 

also to the promotion of research. Not only the cbmo and its working groups hold regularly con-

ferences, but also the Broadcasting Museum, for example, has organised a few symposia on the 

importance of archives and of programme history. It publishes a modest quarterly, Aether, and 

has set up a research committee. More substantial, however, was the publication, in 1989, of the 

annual Jaarboek Mediageschiedenis, despite the fact that it is as yet restricted to broadcasting and 

film history and not to communication history.

Finally, the Vereniging Geschiedenis, Beeld & Geluid (the Association History, Image and 

Sound), a very active organisation with a membership of some three hundred film and broad-

casting historians. Closely associated with most of the projects described above, the association 

itself organises regular symposia and congresses, sometimes in cooperation with other insti-

tutions and organisations, such as the association of photography historians Stichting Foto- en 

Tijdsbeeld or cbmo. The association is affiliated to the International Association for Media and 

History (iamhist).

Although media history developed into a thriving discipline, its position in education is 

not very strong. Its oldest branch, the history of the press, is being taught hardly anywhere, just 

like the history of radio and photography. The study of film and television has, however, made 

progress in the faculties of arts: at the University of Amsterdam, for example, a department for 

film and television studies was set up in 1991. A striking phenomenon is the lack of substantial 

research within the framework of communication studies. Contrary to their fellows in other 

countries and in other social sciences, Dutch scholars of mass communication seem to ignore 

the historical dimensions of their discipline.

Tradition and innovation

It may thus be concluded that the Netherlands has now been brought up to date, at least from the 

organisational point of view. Fundamental discussions on scope, subject-matter and methods 

of the various branches of communication history did, however, not develop well during the 

1980s. This lack of reflection and debate was due not only to the relatively small number of 

historians involved, but also to the fact that there was no exchange of views and research results 
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between specialists in various fields. Within the historiography of film and photography, for 

example, aesthetic and art historical conventions did develop, while there was no room for a 

more media-oriented approach. Other fields, like the history of the press, radio and television, 

were dominated by a political and institutional approach: in some circles media history was in 

fact equated with institutional history. Nor is this so surprising, given the fact that the social 

function of mass communication, for instance, and the information thus conveyed has as yet 

received only passing attention. The legacy of media research, conducted before the upsurge of 

interest during the last decade, consisted partly of some authoritative works, laying a firm and 

useful basis for further research, and many other academic studies focused on the history of 

specific institutional or political aspects, and partly of works written for special occasions, often 

richly illustrated and intended for a wider public.

The institutional approach to the history of the media was rooted in a long tradition, going 

back as far as to the first press historians around the middle of the nineteenth century, although 

it is possible to discern a clear change in the historiography around 1960. The publication, in 

that very year, of H.J. Scheffer’s study on the history of a nineteenth century newspaper – Het 

Rotterdamsch Nieuwsblad – marked the beginning of the development of press history as a prop-

er specialism. The oeuvre of Scheffer, awarded the De la Court prize of the Royal Dutch Acade-

my of Sciences in 1988, exemplifies the value of the traditional institutional approach to press 

history as practised during the 1960s and 1970s.

A second turning point with regard to the study of the history of the media could be placed 

around 1980. The number of publications on the press grew enormously, while its scope be-

came wider, ranging from critical biographies and histories of individual newspapers and or-

ganisations to works on national and international press policies. While some studies stressed 

the political framework in which the press functioned, others concentrated more specifically on 

the correlation between the content and the political and social environment. Research of this 

kind has much to do with the formation of images, although imagology – the research into the 

construction and pragmatics of images, a field that has for some decades been incorporated in 

the study of literature and has recently acquired an interdisciplinary character – has to date with 

little response in the Netherlands.

Alongside this acceleration and expansion of the study of the press, the history of radio, tele-

vision and film became object of serious investigation. Around 1980, research into the history 

of radio and television was still in its infancy, although the political and institutional aspects of 

the Dutch broadcasting system had been covered fairly comprehensively at that moment.3 Now 

the situation has improved, even though it is remarkable that historians still show little interest 

in television and radio programming. Just as with the history of the press, it would seem that 

the first steps now have been taken on the path to a more integrated approach to the history of 

broadcasting. It is to be hoped that the trend will also encompass the as yet underdeveloped 

area of television history. In that respect some recent exploratory studies of television, focusing 

on journalistic patterns, viewers’ attitudes and the influence of television on Dutch politics and 

culture, are promising.4

Whereas press photography, with a few exceptions,5 has attracted little systematic research, 

film history has developed into a thriving discipline. This would seem to be attributable to a 

number of factors, such as its affinity with art history and dramaturgy, the many interested 
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non-professionals and the fact that films constitute such a specific, clearly defined subject for 

research.

Consequently, a large number of books and articles has appeared in the past few years, 

ranging from highly detailed encyclopaedic studies to works of a general nature. Examples include 

a collection of articles on Dutch films and cinema up to 1940,6 a history of Dutch documentary 

films between 1920 and 1940 by Bert Hogenkamp and a recently published dissertation on the 

introduction of the sound motion picture in the Netherlands by Karel Dibbets.

A conspicuous feature of the burgeoning of audio-visual history in the Netherlands is that 

it has produced an overwhelming amount of studies on companies, broadcasting associations, 

filmmakers, political and cultural regulations, economic and technical aspects, but virtually no 

in-depth analysis of the content or research into its cultural significance.

New perspectives

The area covered by research into the history of the media has greatly expanded since the end 

of the 1970s, even though the bulk of it is still concentrated one-sidedly on organisations and 

institutions and subject relating to media regulations. Only very few studies are based on a 

synchronic approach centred on the formation, structure and reception of images, texts and 

ideas. Diachronic studies of aspects of media history, such as changing styles and conventions, 

attitudes and subculture or image transformations, are virtually non-existent, as are studies in 

the field of communication history, which is to say comprehensive studies of the significance of 

press, film, radio and television for culture and society. These are major deficiencies, although 

it should be remarked that these imperfections are by no means typical for media history in the 

Netherlands alone.

It would be beyond the scope of this article to proceed to a discussion of methods, but 

there can be no doubt that the history of the media stands to gain from an integrated approach 

and from research which is more broadly based. Only a more comprehensive approach can 

do justice to the nature and characteristics of the mass media, which after all are producers of 

non-material goods, conveyor of images and opinions. The point at issue is not of course that 

the investigation of separate aspects should be declared taboo, but rather that what is needed is 

a new perspective: no matter what aspect is studied, its interrelationship with other elements of 

the communication process should always be made clear.

Considering recent trends in research there is some reason to be optimistic. Although fun-

damental discussions on scope and methods did not develop well in the Netherlands, a more 

comprehensive and coherent approach of communication history seems to gain ground slowly, 

due also to developments in the humaniora as well as in the field of history and social studies, 

developments that show themselves in a tendency towards multidisciplinarity, a growing atten-

tion for language and culture and a shift away from all kinds of scientism.

At that point justice can be clone to the results of traditional research, ostensibly underesti-

mated and judged unfavourably in this survey. For, the huge number of one sidedly institutional 

and encyclopaedic studies will appear to be a solid base to a more integrated cultural approach 

to the history of the media.
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Notes

1.  This article is a summary of an earlier review, ‘Tradition and Innovation in the Historiography of the Mass Me-

dia’, in: N. van Sas & E. Witte, Historical Research in the Low Countries, nhg, The Hague 1992, pp. 89-100, and the 

article to be published, ‘Een discipline in beweging: van persgeschiedenis tot mediageschiedenis’, in: J.C.H.Blom & 

H.B.M. Wijfjes (red.), Mediageschiedenis: kansen en perspectieven. (Eindrapport cbmo van de Sociaal-Wetenschappelijke 

Raad), knaw, Amsterdam 1995, pp. 37-69.

2.  Bibliographies appear annually in gbg-Nieuws and the Jaarboek Mediageschiedenis; for articles see the general 

Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de geschiedenis van Nederland (1940-). For a biliographi-

cal survey on the last decade, see Van Vree, ‘Tradition and Innovation’; Joan Hemels, ‘Das audiovisuelle Kulturerbe 

als Forschungsgebiet der Kommunikationsgeschichte in den Niederlanden’, in: S. Quandt, Fachjournalismus im Ge-

spräch, Giessen 1991, pp. 79-98, and Joan Hemels, ‘Kommunikationsgeschichte in den Niederlanden: Aufschwung 

oder Veitstanz’, in: Medien & Zeit, 7/12, 1992, pp. 19-25.

3.  Cf. the works of J. de Boer, De plaats van de omroep in het openbare leven in Nederland tot 1940 (1946); D. Verkijk, 

Radio Hilversum 1940-1945 (1974), and J.H.J. van den Heuvel, Nationaal of verzuild (Omroepbestel 1923-1947) (1976).

4.  Some results of this kind of research can be found in Jaarboek Mediageschiedenis III (1991) and in H. Kleijer, A. 

Knetter, F. van Vree (eds), Tekens en Teksten, Amsterdam 1992. Stimulating is a collection of articles on the history of 

the former liberal-protestant broadcasting association, the vpro, champion of the avant-garde since the 1960s: J. van 

den Heuvel e.a. (eds), Een vrij zinnige verhouding   De vpro en Nederland 1926-1986, Baarn 1986.

5.  Last year gbg, cbmo and ‘Foto & Tijdsbeeld’ organized a joint conference on the problems and possibilities of the 

history of photography, with World War II serving as an exemplary theme.

6.  Karel Dibbets & Frank van der Maden (eds), Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940, Amsterdam 

1988; K. Dittrich van Weringh, Der niederländische Spielfilm der dreissiger Jahre und die deutsche Filmemigration, Rodopi, 

Amsterdam 1987.
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Frank van Vree & Pim Slot

De toekomst van de Mediageschiedenis 
(1993-1994)

Op 26 november 1993 vond in het statige gebouw van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-

schappen het symposium ‘De Toekomst van de Mediageschiedenis’ plaats. De middag was georganiseerd 

door de Vereniging Geschiedenis Beeld & Geluid en de Commissie Bevordering Mediahistorisch Onder-

zoek (cbmo) van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad, ondersteund door de Akademie en de Stichting 

Film en Wetenschap. Het overgrote deel van de vijftig genodigden had aan de uitnodiging gevolg ge-

geven. In dit artikel treft u een samenvatting aan van de lezingen, alsmede een summiere impressie van 

de discussie die op de lezingen volgde. 

De gedachte een openbaar debat over de stand van zaken in de mediageschiedenis te organi-

seren rees – min of meer gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar – bij verschillende personen. 

Zij vroegen zich, kort gezegd, af waar het met de verschillende takken van deze discipline heen 

moest. Want terwijl de infrastructuur en toegankelijkheid van het materiaal de laatste jaren 

aanmerkelijk verbeterden, leek het wetenschappelijk onderzoek met name in vergelijking met 

andere landen achter te blijven. Natuurlijk, er is een Jaarboek Mediageschiedenis en er zijn tijd-

schriften, die soms mooie stukken het licht doen zien, maar alles tezamen genomen is het 

gevaar niet denkbeeldig, dat de beoefening van de mediageschiedenis blijft steken in een bepaal-

de benadering en op een bepaald niveau.

Op grond van dergelijke overwegingen en geluiden leek het de Vereniging gbg en de Com-

missie Bevordering Mediahistorisch Onderzoek nuttig een vijftigtal beoefenaren van de pers-, 

film- en omroepgeschiedenis, plus een aantal vertegenwoordigers uit de hoek van de commu-

nicatiewetenschap en de nieuwe en contemporaine geschiedenis uit te nodigen voor een open 

debat over de toekomst van de mediageschiedenis. 

Daarbij zou het ten eerste moeten gaan om een evaluatie van de huidige stand van zaken, en, 

in de tweede plaats, om de vraag welke initiatieven er eventueel zouden kunnen worden ontplooid 

om daarin verbetering aan te brengen en welke rol de verschillende organisaties en instellingen 

daarbij zouden kunnen spelen. De basis van het debat zou worden gelegd door een inleidende 

lezing en een vijftal commentaren van ongeveer een kwartier. De voorbereidingscommissie 

had zowel de sprekers als de deelnemers ruim tevoren een aantal prikkelende stellingen en 

voorstellen toegezonden (zie de teksten in de kaders op de volgende pagina’s), plus het inleidende 

artikel van Frank van Vree in het jongste Jaarboek Mediageschiedenis – ‘Mediageschiedenis in 

Nederland – achtergronden en perspectieven’. 

In de stellingen en toelichting daarop werd in tamelijk sombere toon gewag gemaakt van de 
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tekortkomingen van de mediageschiedenis. Al voor het symposium bleek dat dit sommigen in 

het verkeerde keelgat was geschoten (zie bijvoorbeeld het artikel van Bert Bogenkamp elders in 

dit nummer): zij vatten de stellingen op als een neerhalen van deze of gene opleiding, van hun 

eigen specialisme; sommigen voelden zich zelfs persoonlijk aangevallen. Aan het begin van de 

discussiemiddag maakte de voorbereidingscommissie de deelnemers duidelijk dat zoiets na-

tuurlijk nooit de bedoeling was geweest: het ging hier immers niet om een aanval op individuele 

onderzoekers, maar simpelweg om enkele stellingen die het debat op gang moesten brengen 

– stellingen die bovendien betrekking hebben op structurele problemen in dit vakgebied als geheel, 

van het oudere en bredere specialisme van de persgeschiedenis en de wat jongere en zeker niet 

onverdienstelijke filmgeschiedenis tot aan de nog nauwelijks existerende omroepgeschiedenis.

De vraag had ook anders gesteld kunnen worden: waarom zouden gbg, de Stichting Film 

en Wetenschap en de Commissie Bevordering Mediahistorisch Onderzoek zoveel moeite doen 

voor de openstelling van de rijke audiovisuele collecties, terwijl het feitelijk aantal onderzoekers 

op de vingers van een hand te tellen is? Of nog anders: waarom treft men zo weinig mediahis-

torici aan onder de aio’s en onder universitaire medewerkers, terwijl mediageschiedenis het 

laatste decennium is uitgegroeid tot een van de meest populaire terreinen voor doctoraalscrip-

ties? En hoe zit het met de communicatiewetenschap in Nederland?

Mediageschiedenis als discourse-analyse

De rij van sprekers werd geopend door Robert Sklar, hoogleraar ‘Cinema’ aan de Universiteit 

van New York en auteur van enkele belangwekkende studies op het gebied van filmgeschiede-

nis. Zijn bijdrage, getiteld ‘Media en “massa”, Kennis en Macht’, was sterk theoretisch van aard. 

Als historici kunnen we het ons eenvoudigweg niet permitteren ons niet bezig te houden met 

een reflectie op ons werk, zo begon Sklar zijn betoog, zeker niet in het geval van de mediage-

schiedenis. Het gaat hier immers om een gebied zonder een lange geschiedenis, zonder vaste 

conventies en debatten. Men moet zich zeer goed bewust zijn van de keuzen die aan een werk 

ten grondslag liggen: hoe wordt geselecteerd uit de zee van materiaal en hoe wordt het onder-

werp gerelateerd aan de ‘context’ waarin de communicatie plaatsvindt? Een nadere beschou-

wing van de eigen uitgangspunten is cruciaal: ze impliceren immers de opvattingen aangaande 

het specifieke object van mediageschiedenis en de afbakening ten opzichte van de brede sociale 

en culturele ‘omgeving’.

Onder verwijzing naar een artikel van Michel Foucault uit 1968, ‘Politics and the Study of 

Discourse’, ging Sklar vervolgens uitvoerig in op de vraag hoe de objecten van de cultuur- en 

ideeëngeschiedenis – en daarmee van de media – gezien moeten worden: als tekens, als pro-

ducten van de samenleving of als symbolische expressies. Foucault’s oplossing van deze vraag 

lag, zoals bekend, in ‘een analyse van het discourse zelf’. Volgens Sklar biedt zo’n benadering 

ook voor de studie van de geschiedenis van de media meer perspectief dan benaderingen die bij-

voorbeeld uitgaan van de sociale of culturele context. Juist in een analyse van de specifieke ‘taal’ 

– of, juister gezegd, van de discursieve praktijken – ligt het eigen karakter van de mediageschie-

denis besloten. Ter illustratie wees Sklar op zijn boek City Boys. Daarin voert hij drie acteurs 

ten tonele – Cagney, Bogart en Garfield – die rond 1930 als ‘nationale typen’ in de Amerikaanse 

populaire cultuur opdoken, en die in de eerste plaats beschouwd kunnen worden als sociale 
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constructies, als product van bepaalde conventies, van creatieve en commerciële impulsen en 

ideologische motieven. 

De taak van de mediahistorici, zo betoogde Sklar, ligt primair in het analyseren van me-

dia-typische constructies en het verbinden van deze aan andere discursieve praktijken. Een an-

dere taak ligt in de reflectie op de ‘taal’ en de ontwikkeling van het vakgebied zelf, i.c. de media-

geschiedenis. In de tweede helft van zijn betoog trachtte Sklar door het problematiseren van 

een centraal begrip – ‘massa’ – de nauwe onderlinge verwevenheid van deze taken te laten zien.

de stellingen

1. De grondbegrippen en theorieën van de communicatiewetenschap kunnen niet eenvoudig-

weg aan het verleden worden opgelegd. Communicatiegeschiedenis zal in die zin voor alles 

historisch moeten zijn.

2. Wanneer wordt gepleit voor ‘communicatiegeschiedenis’ of ‘mediageschiedenis’ dan gaat 

het niet om een simpele toepassing van theorieën, generalisaties en modellen uit de sociale 

wetenschap, maar om een pleidooi voor een verandering van het perspectief. Zo moet er meer 

aandacht komen voor de sociaal- en cultuurhistorische context waarbinnen de media en hun 

producten functioneren, alsmede voor aspecten van betekenis en representatie.

3. De meeste mediahistorische studies van Nederlandse oorsprong zijn theoretisch niet of nau-

welijks onderbouwd, zeker in vergelijking met buitenlandse publicaties. Daarin ligt een van de 

oorzaken van het ontbreken van discussies en, tegelijkertijd, van het weinig hoogstaande niveau 

van bijvoorbeeld de meeste doctoraalscripties: ieder lijkt het wiel opnieuw uit te moeten vinden. 

Dit maakt het tevens moeilijk de discipline te grondvesten.

4. Mediageschiedenis is (nog te zeer) een begrip, waarmee het verschil in opvattingen, tradities 

en interessen tussen persgeschiedenis, omroepgeschiedenis, filmgeschiedenis, fotogeschiede-

nis en andere, meer algemene historische specialismen wordt verdoezeld.

5. Het lijkt er op dat tal van ontwikkelingen in de sociale en culturele geschiedschrijving, 

literatuur wetenschap of sociologie aan de historici van uiteenlopende specialismen voorbij zijn 

gegaan. Verouderde kwantitatieve methoden gaan bijvoorbeeld nog door voor revolutionair.

6. Het mediahistorisch onderzoek is nog altijd tamelijk eenzijdig georiënteerd, hetzij institu-

tioneel, hetzij zuiver kunsthistorisch, waarbij men zich bovendien nauwelijks buiten het eigen 

beperkte specialisme waagt. Het communicatieve perspectief ontbreekt in veel gevallen geheel. 

Bij de institutionele, niet zelden encyclopedische studies – die de afzonderlijke, sterk verkokerde 

disciplines in veel gevallen dreigen te overwoekeren – krijgt men vaak de indruk dat het net zo 

goed over willekeurig welk ander product in plaats van over film of krant zou kunnen gaan.

7. Dat de televisie- en radiogeschiedenis nauwelijks zijn ontwikkeld heeft mede te maken met 

het traditionele dédain voor populaire media en de inhoud van de programma’s.

Frank van Vree & Pim Slot
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8. Het gebrek aan coördinatie of overleg met betrekking tot onderwijs en onderzoek – ondanks 

cbmo, gbg, Stichting Mediageschiedenis en andere instellingen op dit gebied – dragen ertoe bij 

dat in deze situatie nauwelijks verbetering optreedt. Het ontbreken van een kwalitatief hoog-

staand tijdschrift speelt hierbij ongetwijfeld ook een rol.

9. Massacommunicatie in Nederland is nog altijd een ‘vak zonder verleden’: de historische 

dimensie wordt vrijwel genegeerd en de communicatiewetenschap zelf levert nauwelijks im-

pulsen.

hoe verder

Om de discussie enigszins in banen te leiden had de voorbereidingscommissie de deelnemers 

enkele concrete plannen voorgelegd. Deze behelsden een verdergaande samenwerking en bun-

deling van krachten; de wereld van Nederlandse specialisten op het terrein van de geschiedenis 

van pers, omroep, film en foto is immers te klein en de belangen zijn te groot om in afzonderlij-

ke groepen te blijven zitten. Een belangrijke stap in de goede richting zou kunnen liggen in de 

(her)vorming van een Stichting Mediageschiedenis, die zou kunnen worden gedragen door de 

wetenschappelijke instellingen, verenigingen en bewaarplaatsen. Als samenwerkingsverband 

zou deze Stichting zich moeten toeleggen op de ontwikkeling van een onderzoeksbeleid.

De behartiging van de gemeenschappelijke belangen, de organisatie van congressen en de 

uitgave van een nieuw twee-, drie- of viermaal per jaar verschijnend tijdschrift. De Stichting zou 

een actief dagelijks bestuur moeten hebben met enige secretariële ondersteuning.

Voor zover dat nog niet het geval is, zouden inleidende cursussen over mediageschiedenis 

en de omgang met audiovisuele bronnen een verplicht onderdeel moeten zijn, zowel binnen de 

programma’s van nieuwste en eigentijdse geschiedenis, als binnen de curricula van communi-

catiewetenschap en film- en televisiewetenschappen.

Als laatste punt werd voorgesteld te komen tot handzame overzichtswerken en ‘apparaten’ 

op het terrein van de mediageschiedenis. 

Representatie als bindend thema 

William Uricchio, zeer onlangs aangesteld als hoogleraar Film- en Televisiegeschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht, startte zijn betoog met een uitvoerige beschouwing over nieuwe benade-

ringen in de beoefening van de mediageschiedenis. Daarbij nam hij niet de Nederlandse situ-

atie als uitgangspunt, maar de recente ontwikkelingen in de sociale en culturele wetenschap-

pen in het algemeen. Deze worden beheerst door twee tendensen, aldus Uricchio: enerzijds 

is er sprake van groeiende tegenstellingen binnen de afzonderlijke disciplines met betrekking 

tot perspectieven en kennistheoretische uitgangspunten, anderzijds ziet men juist een toene-

mende samenwerking tussen disciplines.

In weerwil van de voortschrijdende academische specialisatie manifesteert zich een nieuwe 

generatie onderzoekers, die zich met elkaar verwant voelen en zich over de grenzen van de tra-

ditionele disciplines heen bewegen op het terrein van representatie, verhaal en receptie. Deze 
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ontwikkeling kan niet los worden gezien van de postmodernistische opvattingen die sedert de 

jaren zestig in brede zin opgang doen. Nieuwe disciplines zijn ontstaan op het snijpunt van deze 

grensoverschrijdingen, met name rond thema’s als ‘gender’ en ‘popular culture’ die eerder een 

marginaal bestaan leden.

Het vervolg van Uricchio’s betoog spitste zich toe op de mediageschiedenis en hij trachtte 

duidelijk te maken waarin de benadering van deze nieuwe generatie zich onderscheidt van 

meer traditionele uitgangspunten. In de oude interpretaties ging het vooral om wat de tekst 

(beeld, geluid) betekende – in de nieuwe analyse om hoe deze werkt. Dit onderscheid komt vooral 

scherp naar voren wanneer, bijvoorbeeld, de traditionele filmwetenschap wordt vergeleken met 

de jongere en veel breder georiënteerde ‘television studies’: de laatste richten zich veeleer op 

discourse-analyse en publieksonderzoek.

De traditionele geschiedschrijving, aldus Uricchio, concentreerde zich op het gedrukte 

woord als ‘bewijsmateriaal’, als medium in engere zin; deze benadering staat in meer dan een 

opzicht tegenover een geschiedenis die zich richt op de productie en ontvangst van betekenis-

sen, kortom, op discursieve praktijken. Toch zou men kunnen betogen dat deze benaderingen 

in wezen eerder complementair dan tegengesteld zijn.

Binnen de studie van de media lijkt de aanvankelijke gerichtheid op de afzonderlijke 

communicatietechnieken (pers, film, radio, televisie) ondertussen aan betekenis te verliezen, 

ten gunste van een bredere benadering gebaseerd op representatie, betekenis en verhaal. Met 

name in het mediahistorisch onderzoek kan dit vruchtbaar zijn, zo verklaarde Uricchio: het 

centrale punt is representatie, de processen ‘by which meaning is given form, circulated, and 

negotiated’. Zeker vanuit een historisch perspectief is het weinig zinvol de ene representatievorm 

(film, krant) te isoleren van een veel breder systeem.

Uricchio besloot zijn bijdrage met erop te wijzen dat er geen reden is somber te zijn over 

de vooruitzichten voor het vakgebied in Nederland. Er zijn goede onderzoekers en faciliteiten, 

terwijl het land in wetenschappelijk opzicht gunstig is gelegen. Toch zal de ontwikkeling van dit 

voor de moderne geschiedenis zo belangrijke onderzoeksveld inspanningen vergen, op straffe 

van marginalisering.

Mediageschiedenis als kunst

De bijdrage van de Rotterdamse hoogleraar en journalist Henri Beunders, onder de titel ‘De 

media als mysterie’, stond vooral in het teken van het vrijwel ondoordringbare karakter van de 

moderne communicatie en een zekere gereserveerdheid jegens al te ambitieuze plannen voor 

de organisatie van het onderzoek. 

Beunders signaleerde binnen de communicatiewetenschap een wending naar het verleden 

en verwonderde zich erover dat er niet meer sprekers uit die hoek waren uitgenodigd. Dat de 

communicatiewetenschap haar eigen onderzoek tegenwoordig als problematisch ervaart, vloeit 

voort uit het feit dat binnen het op positivistische grondslag geschoeide onderzoek te zeer voor-

bijgegaan werd aan het inzicht dat media pas werkelijk betekenis krijgen in hun maatschappe-

lijke en historische context. Onder historici – van oudsher descriptief ingesteld maar wèl gericht 

op die bredere context – nam Beunders daarentegen juist een grotere behoefte aan theorie waar. 

Daarbij lijken zij hun traditionele dédain voor de massamedia te hebben overwonnen en hun 

achterstand met spoed te willen inhalen.

Frank van Vree & Pim Slot
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Inmiddels bespeurde Beunders – ook bij de opstellers van de stukken van het symposium – 

‘een bijna mystiek verlangen’ naar een totaalrecept voor het bedrijven van media onderzoek, om 

zo achter de betekenis van de media te komen. Dit laatste is evenwel niet zo eenvoudig: ‘om 

in woorden dichter bij het geheim van de betekenis te komen, moet je van heel goeden huize 

komen’, aldus Beunders. ‘De mediawetenschapper moet in feite een boekhouder, een chirurg, 

een allesweter en een dichter tegelijk zijn, kortom een kunstenaar’.

Wat de praktische aanbevelingen betreft zag Beunders weinig belemmeringen om te komen 

tot een tijdschrift; ten aanzien van bundeling van het onderzoek was hij aanmerkelijk scep-

tischer. Grote instituten en geldstromen zouden wel eens een hindernis kunnen blijken te zijn 

voor oorspronkelijk onderzoek, dat vaak individueel en buiten de gevestigde wetenschappelijke 

kaders om tot stand komt.

Mediageschiedenis als gewone geschiedenis

Doeko Bosscher, hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, 

reageerde in zijn referaat op elke stelling afzonderlijk. Zijn reacties worden voor alles geken-

merkt door een huivering ten aanzien van de vorming van onderzoekstheorieën en -metho-

den. In die zin vormt Bosschers reactie inderdaad een aardige weerspiegeling van hetgeen bin-

nen de (Nederlandse) historisch-wetenschappelijke wereld gemeengoed is. Hij kan de stelling 

verdedigen dat historici en communicatiewetenschappers wat aan elkaar kunnen hebben, maar 

hij maakt een groot voorbehoud daar waar zijns inziens het gevaar loert van een klakkeloos 

overnemen door historici van theorieën uit de communicatiewetenschap. Het is al mooi wan-

neer beide disciplines elkaars wetenschappelijk idioom wat beter zouden leren kennen om ver-

volgens te ontdekken dat ze meer op elkaar lijken dan ze misschien nu denken.

Bosscher illustreerde deze opvatting met zijn reactie op stelling 4 (mediageschiedenis is 

een begrip dat verschillen tussen gerelateerde deeldisciplines en de meer algemene historische 

specialismen versluiert) door te stellen dat mediahistorici eigenlijk moeten doen wat ‘gewone’ 

historici ook doen, met dat verschil dat zij een ander ‘deelterrein’ van de geschiedenis tot hun 

territorium rekenen. Toch oordeelt Bosscher positief over de poging van de organisatoren een 

begin te maken met het definiëren van een interessante nieuwe loot aan de boom die geschie-

denis heet.

De nieuwe filmgeschiedenis 

Professor Thomas Elsaesser, hoogleraar Film- en Televisiewetenschap aan de Universiteit van 

Amsterdam, karakteriseerde de jaren zeventig en tachtig als de tijd waarin men in de interna-

tionale filmwetenschappelijke wereld gefixeerd was op theorievorming; deze theorieën waren 

niet goed te begrijpen voor wie buiten deze specifieke discipline stond. Het gevolg was dat het 

vak steeds sterker in vele welhaast autarkische deelgebieden, zoals semiotiek en psychoanalyse, 

werd gesplitst.

De wens van de filmhistorici, eind jaren tachtig begin jaren negentig, was juist om deze 

fracties weer bij elkaar te brengen: filmgeschiedenis schrijven is het hoogste doel, de verschil-

lende deeldisciplines dienen te worden aangewend wanneer zij ons een beter geschakeerd beeld 

kunnen geven van de filmgeschiedenis.
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Elsaessers toonzetting is vooralsnog pessimistisch: er zijn mogelijkheden genoeg om te 

komen tot betere samenwerking en tot interdisciplinaire projecten. Waar het momenteel aan 

ontbreekt zijn de financiële en personele randvoorwaarden om deze plannen te verwezenlijken.

Wat heeft mediageschiedenis eigenlijk te bieden?

Professor James Stappers, hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen, vraagt zich af waarom sommige theorieën uit de communicatiewetenschap (hoewel 

hij liever spreekt over hypotheses, aanzetten tot theorieën, die nog getoetst moeten worden) 

niet bruikbaar zouden zijn binnen de context van het historisch onderzoek; hij begrijpt deze 

koudwatervrees niet. Natuurlijk mogen begrippen en termen nooit eenvoudigweg worden overge-

plaatst, noch mogen zij onder dwang worden opgelegd. Hoewel Stappers erkent dat sommige 

theorieën niet of nauwelijks meer geverifieerd kunnen worden aangezien bepaalde verkennin-

gen niet meer op het verleden kunnen worden uitgevoerd, kunnen naar zijn mening bepaalde 

massacommunicatieve onderzoeksmethoden uit de tegenwoordige tijd heel best binnen het his-

torische onderzoek worden gebruikt.

Door middel van en aantal hulp- en tegenstellingen bekritiseert Stappers de naar zijn mening 

foutieve uitgangspunten waarmee de organisatoren de disciplines Communicatiewetenschap 

en Geschiedwetenschap tegenover elkaar hebben geplaatst. Beide disciplines schuren wel de-

gelijk tegen elkaar aan: een mooi voorbeeld is gelegen in de bestudering van het verzuilde om-

roepbestel. Wel erkent hij dat de Communicatiewetenschap zich niet met haar eigen verleden 

bemoeit en ziet daar een duidelijke leemte.

Stappers eindigt zijn verhaal met de conclusie dat gestart kan worden met het dichten van 

de – smalle – kloof tussen beide disciplines wanneer erkend wordt dat de ene wetenschap nooit 

een primaat mag hebben boven de andere: ‘Er wordt wel gezegd dat de Communicatieweten-

schap zelf (dat woordje maakt veel goed) nauwelijks impulsen levert, maar de vraag is natuurlijk 

wie moet wie de impulsen leveren. Mag het ook andersom zijn?’

Moeizame discussie

Hoewel de zes inleidingen en de conferentiestukken voldoende stof leken te bieden voor een 

pittige gedachtewisseling en de voorzitter, de Amsterdamse historicus Hans Blom, de aanwezi-

gen uit hun tent trachtte te lokken, kwam de discussie het laatste uur slechts moeizaam van de 

grond. Wel vielen er hier en daar harde woorden. Zo voelde men zich in de hoek van de filmge-

schiedenis en de communicatiewetenschap duidelijk tekort gedaan door de scherpe formulerin-

gen. Op grond van deze geluiden werd op een gegeven moment dan ook de stelling geopperd, 

dat een basis voor verdere samenwerking op mediahistorisch gebied feitelijk ontbreekt – een 

gedachte die onder tumult werd verworpen als voorbarig en destructief.

Pas kort voor het einde van de middag kreeg de discussie alsnog enig perspectief. Hoewel 

deze vergadering natuurlijk niet bij machte was om besluiten te nemen, leek men in te kunnen 

stemmen met de volgende plannen.

Ten eerste zouden de organisaties en bestaande bladen, met name de Stichting Film en 

Wetenschap, de vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid, en het Jaarboek Mediageschiedenis, 

Frank van Vree & Pim Slot
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zich moeten buigen over mogelijkheden tot versterking van de publicitaire middelen. Om het 

onderzoek te stimuleren zouden met name vanuit de Commissie Bevordering Mediahistorisch 

Onderzoek initiatieven kunnen worden ontplooid om te komen tot voorstellen voor onderzoek; 

concreet zou het daarbij kunnen gaan om het ontwerpen van een samenhangend voorstel dat 

geschikt is om te worden ingediend bij de nwo/sho (bijvoorbeeld onder de titel ‘Massacultuur 

en media’).

Zo kon dit symposium, waar gemengde gevoelens duidelijk de overhand leken te hebben, 

toch nog afgesloten worden met een positief geluid.
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Bert Hogenkamp

Enige kanttekeningen bij het 
symposium ‘De toekomst van de 

Mediageschiedenis’ 
(1993-1994)

De uitgangspunten en doelstellingen van het op 26 november 1993 gehouden symposium ‘De toekomst 

van de Mediageschiedenis’ dat door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Commis-

sie tot Bevordering van Mediahistorisch Onderzoek (cbmo) van de knaw en de vereniging gbg was 

voorbereid vonden niet de instemming van alle betrokkenen. ‘Aan een niet-bestaande discipline kun je 

je niet conformeren’, en ‘de organisatoren wilden te veel in een keer bereiken’, aldus filmhistoricus en 

sfw-researchcoördinator Bert Hogenkamp in het volgende artikel. 

Het zal je maar gebeuren dat je je de afgelopen jaren een ongeluk hebt gewerkt om je vak-

groep van de grond te krijgen, je studenten in een Erasmus-programma onder te brengen, een 

proefschrift te schrijven en verder de nodige hand- en spandiensten te verrichten die zoal van 

een wetenschappelijk medewerker verwacht worden als de publicatie van artikelen, uitgave van 

een tijdschrift, organisatie van colloquia of congressen. Dan valt er plots een uitnodiging voor 

een symposium bij je in de bus. Er wordt je verteld dat je te zeer in een isolement verkeert, een 

te magere bijdrage levert aan professioneel onderzoek en een overvloed aan gedetailleerde stu-

dies publiceert. Verder is het gehalte van de scripties van je studenten niet om over naar huis 

te schrijven. Leuk leesvoer voor een visitatiecommissie die toevallig net langskomt om je vak-

groep door te lichten! Er wordt voortdurend aan je getrokken voor bijdragen aan buitenlandse 

periodieken en anthologieën en misschien heb je zelfs een of meer buitenlandse publicaties op 

je naam staan, maar toch weet de voorbereidingscommissie van het Symposium te melden dat 

‘Nederland niet bepaald vooroploopt’.

Voorwaar, de filmwetenschapper (want naar hem/haar ging mijn eerste gedachte uit) die 

na een dergelijke uitnodiging op vrijdag 26 november het Trippenhuis aan de Amsterdamse 

Kloveniersburgwal betrad, kon de nodige moed niet ontzegd worden!

Toch richtte zich mijn bezwaar niet eens zozeer tegen de onjuiste inschatting van wat er 

op ‘mediahistorisch’ gebied wordt gepresteerd of de onnodig alarmerende toon van de begelei-

dende brief. Ik zag twee fundamentele problemen voor wat het symposium ‘De Toekomst van 

de Mediageschiedenis’ aanging: 

1. Er werd van de veronderstelling uitgegaan dat mediageschiedenis een bestaande discipline is, 

met een gemeenschap van onderzoekers die zich tot deze discipline ‘bekeerd’ heeft;

2. Men wilde op de middag in een keer te veel bereiken. 
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Symposium

Uit het begeleidend schrijven en gesprekken met de organisatoren is me duidelijk geworden dat 

het symposium ten minste vier verschillende zaken nastreefde:

1. Discussie tussen de beoefenaars van mediageschiedenis over de stand van wetenschap (in de 

praktijk betekende dit in veel gevallen een eerste kennismaking, maar zelfs daar kwam het niet 

echt van);

2. ‘Contemporainisten’ werden geacht vanuit hun kennis van zaken (en met het oog op hun 

hand aan de geldkraan in onderzoekscommissies) een oordeel te geven over die stand van 

wetenschap; 

3. Er dient een verandering van perspectief te komen (onder het motto: ‘communicatieve bena-

dering’ in plaats van ‘eenzijdige benadering’);

4. Samenwerking en bundeling van krachten (Stichting Mediageschiedenis, nieuw tijdschrift).

Gechargeerd kan men stellen dat een discipline die niet bestaat doorgelicht diende te worden 

door mensen die haar (al dan niet bewust) beoefenen, en beoordeeld door externe deskundigen; 

bovendien moest deze discipline hoognodig haar perspectief veranderen en moesten de beoe-

fenaars nauwer gaan samenwerken, waarvoor een nieuw overkoepelend lichaam in het leven 

geroepen diende te worden.

Mediageschiedenis

Wat is mediageschiedenis? Uit de bijlagen bij het symposium kon men opmaken dat hieronder 

verstaan werd: de geschiedenis van film, radio, televisie, (pers)fotografie en de pers. Zoals te-

recht opgemerkt werd, is er de laatste jaren het nodige onderzocht en gepubliceerd op het ter-

rein van deze media. Er dienen zich trouwens inmiddels al nieuwe kandidaten aan: videospel-

letjes (Nintendo), cdi’s, enz. Maar het feit dat genoemde media (al dan niet audio/visueel en al 

dan niet met een massa- karakter) op wetenschappelijk niveau bestudeerd worden, impliceert 

niet dat er automatisch een discipline ontslaan is.

Wanneer Frank van Vree in gbg-nieuws 25 schrijft dat ‘research into the history of the mass 

media in the Netherlands is rooted in a long and firm tradition, going back as far as the middle 

of the nineteenth century’ dan verstaat hij onder ‘mass media’ de pers en heeft hij het over 

persgeschiedenis. Want nog afgezien van het feit dat film (evenals radio en televisie) in het 

midden van de negentiende eeuw nog niet bestond, is bijvoorbeeld de academische discipline 

filmgeschiedenis van veel recenter datum. Ter illustratie: in 1984 was ondergetekende de eerste 

aan een Nederlandse universiteit verbonden wetenschapper die specifiek het onderricht in de 

filmgeschiedenis in zijn functiebeschrijving vermeld had staan.
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De stand van mediageschiedenis

Wat is de stand van wetenschap dan in de constituerende vakgebieden? Vanuit mijn praktijk als 

filmhistoricus vind ik het moeilijk hier een oordeel over te vellen. Hierin inzicht te krijgen had 

mijns inziens hoofdbestanddeel van het symposium moeten zijn. Enkele noties (bijvoorbeeld 

vanuit mijn redacteurschap van het Jaarboek Mediageschiedenis) heb ik natuurlijk wel: de kruis-

tocht onder pershistorici tegen Joan Hemels en diens vermeende ‘eenzijdige benadering’, de 

nauwe (knellende?) band tussen kunstgeschiedenis en fotogeschiedenis, de absentie van radio 

(het medium radio, niet de institutie omroep) als zwaartepunt binnen letteren of sociale weten-

schappen, of het verlies dat het vertrek van Ien Ang naar Australië betekende voor de dialoog 

tussen massacommunicatie en filmwetenschap. In fotohistorische kringen loopt al jaren een 

reeks waarin biografieën van fotografen gepubliceerd worden. In film- en omroepland daaren-

tegen zul je biografische informatie met een lampje moeten zoeken. Maar er is nog geen enkele 

fotohistoricus gepromoveerd, terwijl er inmiddels de nodige filmwetenschappers de doctorstitel 

voor hun naam mogen zetten.

Waar bij massacommunicatie een grote angst voor historisering lijkt te bestaan, is binnen 

de filmwetenschap van een tegenovergestelde ontwikkeling sprake. In filmkringen is geschie-

denis ‘in’ en de titel ‘filmhistoricus’ wordt nu trots gedragen door de theoretici die er tien jaar 

geleden nog hun neus voor ophaalden. Met boeken als Film History: Theory and Practice (Allen & 

Gomery) en De l’histoire du cinema (Lagny) is bovendien een stevige basis gelegd voor het ontwik-

kelen van filmgeschiedenis als een serieuze academische discipline.

Filmwetenschap in Nederland 

In Nederland is de beoefening van filmwetenschap midden jaren tachtig in een 

stroomversnelling geraakt. De toestroom van grote aantallen studenten bij vakgroepen film-, 

televisie- en/of theaterwetenschap, de vernieuwingen bij het filmmuseum, het nieuwe beleid 

van sfw en diverse andere initiatieven hebben daartoe bijgedragen. Deze ontwikkelingen waren 

blijkbaar zo aantrekkelijk dat het nauwelijks moeite kostte om gerenommeerde buitenlandse 

filmwetenschappers voor hoogleraarsposten in Amsterdam en Utrecht te werven. Tegelijkertijd 

was sprake van roofbouw op een kleine groep mensen die alles moest dragen (onderwijs, eigen 

promotie, tijdschriften, allerlei academische en buiten  academische activiteiten). Voornaamste 

slachtoffer hiervan was de swom. Doelstelling van deze Stichting ter Bevordering van het 

Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Mediakunde was het coördineren van de 

activiteiten van de verschillende universitaire vakgroepen. Maar de swom-werkzaamheden 

kostten de betrokkenen (te) veel tijd en leverden (te) weinig academisch krediet op, met als 

gevolg dat deze stichting een stille dood stierf.

Met de eerste reeks promoties achter de rug (Tan, Verdaasdonk, Dibbets, Van Driel en bin-

nenkort Simons en De Leeuw) en de komst van een tweede hoogleraar (Uricchio in Utrecht) 

lijkt echter een tijd van oogsten aangebroken. Deze oogst kan alleen binnengehaald worden als 

er goede overlegstructuren zijn en duidelijke afspraken over de onderwijs- en onderzoekspro-

gramma’s. Het lijkt me dan ook zinnig de swom nieuw leven in te blazen.

De filmgeschiedenis-nieuwe-stijl kenmerkt zich door het ongegeneerd maar met veel 

Bert Hogenkamp
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vrucht leentjebuur spelen bij alle mogelijke andere disciplines, van semiotiek en literatuur-

wetenschap tot sociologie en economie. Deze benadering zou kunnen aansluiten bij de roep 

om een (positief gewaardeerde) ‘communicatieve benadering’. Een ander typerend kenmerk is 

echter de minutieuze bestudering van de filmische bron in zijn meest oorspronkelijke vorm: de 

filmkopie en haar overlevering. Deze benadering die in filmhistorische kringen tot verrassende 

resultaten geleid heeft (vergelijk het werk van Paolo Cherchi Usai of André Gaudreault) lijkt bij 

de voorbereidingscommissie eerder op een negatieve (‘eenzijdige benadering’ en ‘gedetailleerde 

studies’) respons te kunnen rekenen. Kortom, een discussie over wat positief of negatief ge-

waardeerd moet worden, wat vooruitstrevend of achterhaald is, zou kunnen uitwijzen dat wat 

voor persgeschiedenis geldt, juist niet opgaat voor filmgeschiedenis en vice versa. Tijdens het 

symposium wees voorzitter Blom op een soortgelijke begripsverwarring, namelijk die tussen 

theorie en synthese.

Samenwerking

Er zou al veel gewonnen zijn als het begrip ‘mediageschiedenis’ niet als één discipline zou 

worden beschouwd maar als een verzameling van verschillende benaderingen en vakgebieden, 

met elk hun eigen intellectuele en organisatorische tradities. Inhoudelijk (de bestudering van 

media) en organisatorisch (de marginalisering binnen het academisch bedrijf) tonen deze disci-

plines ongetwijfeld overeenkomsten en regelmatiger contact zou zeker vruchtbaar kunnen zijn. 

Pas dan, als men elkaars ontwikkelingen en standpunten onbevooroordeeld kan inschatten en 

waarderen, is het moment gekomen om over organisatorische consequenties te discussiëren.

Het meest voor de hand liggende forum voor een dergelijke toenadering zou een tijdschrift 

zijn. Toch vraag ik me af of het zin heeft om, zoals voorgesteld, een nieuw tijdschrift op te rich-

ten. Het gevaar voor ‘Balkanisering’ – waarbij ieder vakgebied alleen maar opkomt voor zijn 

eigen gemeenschap – lijkt me groot. Internationaal is me ook geen tijdschrift bekend dat een 

zo breed terrein bestrijkt, of het moet vanuit een specifieke benadering (bijvoorbeeld popular 

culture) zijn. Bovendien zijn er al forums als het Jaarboek Mediageschiedenis (dat dan opnieuw 

zou moeten overwegen of structurele aandacht aan foto- en persgeschiedenis gewenst is) en 

gbg-nieuws, Daarom lijkt het me beter om deze publicatiemogelijkheden optimaal te benutten 

en vooral om gbg -nieuws uit te bouwen.

Onderzoeksplan Nederlandse film- en televisiegeschiedenis

Om werkelijk vorm te geven aan een discipline mediageschiedenis zou een groot interdisci-

plinair onderzoeksproject geïnitieerd moeten worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de bestudering 

van de geschiedenis van film, radio en televisie in Nederland, hun onderlinge relaties en hun 

relatie tot de gedrukte pers (inclusief persfotografie). Dit heeft meerdere voordelen: 1. er kan 

één gemeenschap van onderzoekers (afkomstig uit allerlei disciplines) gecreëerd worden; 2. 

deze gemeenschap kan fundamentele discussies over methoden, technieken en begrippen gaan 

voeren; 3. iedereen weet dan waar de ander mee bezig is; 4. dergelijk breedschalig onderzoek 

brengt de nodige deelstudies (dus publicaties) met zich mee; 5. mits erkend door nwo, levert het 

projekt de broodnodige academische status alsmede de zo gewenste onderzoeksbanen op (aio’s, 
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oio’s, enzovoort). Hier volgen ter illustratie enkele onderwerpen uit mijn eigen vakgebied, de 

Nederlandse filmgeschiedenis, die binnen zo’n breed onderzoeksproject bestudeerd zouden 

kunnen worden:

• het filmbedrijf in vergelijking met andere bedrijfsgroepen;

• film en verzuiling;

• bezoek aan commerciële en niet- commerciële filmvertoningen; 

• amateurfilm;

• bedrijfs- en opdrachtfilm;

• regionale filmproductie;

• brancheorganisaties en vakbonden;

• impact van film op andere kunsten: literatuur, toneel, beeldende kunsten, en vice versa;

• ontwikkelingen in filmkritiek en filmtheorie;

• relatie film/radio en film/televisie;

• speelfilmtradities, dramaturgieën en retoriek.

Verder zijn biografische woordenboeken en filmografieën onmisbare (doch momenteel ont-

brekende) hulpmiddelen. In Noorwegen is een plan voor de publicatie van een driedelige ge-

schiedenis van film en tv in dat land ontwikkeld door een aantal vakgroepen en audiovisuele 

instellingen. Er zijn financiële middelen gevonden voor het aanstellen van een academisch coör-

dinator en ter voorbereiding van de drie boeken zijn inmiddels verschillende kleine conferenties 

gehouden. Waarom zou een dergelijk plan, wellicht nog breder opgezet, in Nederland geen kans 

van slagen hebben?

Onderwijs

Uit de opmerking over de kwaliteit van mediahistorische scripties in de stukken bij het sympo-

sium zou men een verkeerde indruk kunnen krijgen. Het moet maar weer eens gezegd worden. 

In principe zijn scripties, hoe goed ook, publicistische wangedrochten die zich slechts met de 

nodige moeite tot plaatsbare artikelen laten omwerken. Het zijn in geen geval boeken-in de-dop, 

zoals iedere uitgever zal bevestigen. Dat betekent niet dat er iets mis is met de mediahistorische 

scripties. Ze vormen juist een waardevolle bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek en om 

die reden signaleert gbg-nieuws dan ook regelmatig nieuwe scripties. Veel belangrijker voor het 

onderwijs in de geschiedenis van film, radio en televisie is het schreeuwende gebrek aan Ned-

erlandstalige overzichtswerken en handboeken. Terwijl Robert Sklar niet alleen uit Amerika 

kwam om het symposium toe te spreken maar vooral ook om zijn net verschenen, prachtige 

overzichtswerk Film: An International History of the Medium te promoten, staat een van de weini-

ge Nederlandse handboeken op dit gebied, Het verleden in bewegend beeld van Chris Vos, op het 

punt verramsjt te worden. En dat nog geen twee jaar na verschijning! Leuk voor de studenten 

die dit boek nu voor een tientje kunnen aanschaffen, maar omdat het niet langer gegarandeerd 

leverbaar is, zal geen docent het meer als verplichte literatuur kunnen voorschrijven. Een ander 

handboek, Filmkunde onder redactie van Peter Bosma, is nog wel leverbaar, maar lijkt met name 

in kringen van historici grotendeels onbekend (en dus onbemind). Op dit terrein valt dus nog 

Bert Hogenkamp
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het nodige te doen en zijn de mogelijkheden tot interdisciplinaire samenwerking het grootst (al 

is het maar door druk – verkoopcijfers – van uitgeverszijde).

Slot

Na afloop van het symposium wist ik van de helft van de deelnemers noch de naam, noch de 

reden waarom ze die middag aanwezig waren, laat staan met welk soort mediahistorisch onder-

zoek ze zich bezighielden. Het leek symptomatisch voor de ongetwijfeld goed bedoelde maar 

wat onbesuisde poging van de organisatoren om een gemeenschap van onderzoekers zich tot 

een nieuwe discipline te laten bekennen. Another time, another place perhaps?
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Thomas Elsaesser

What might we mean by Media History? 
(1994)

In gbg-nieuws 27 was een uitgebreid verslag opgenomen van het symposium ‘De Mediageschiedenis’ 

dat op 26 november 1993 in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap-

pen te Amsterdam werd gehouden. Thomas Elsaesser, hoogleraar Film- en Televisiewetenschap aan 

de Universiteit van Amsterdam, heeft speciaal voor gbg-nieuws zijn bijdrage aan de discussie verder 

uitgewerkt. 

If I comprehend the question right, at issue is whether media history – however we might un-

derstand it now and define it later – can be at the core of a research project, by which is meant 

a distinct area of knowledge as well as an academic discipline. That the question can be asked 

at all is a tribute to the modest success which in the 1980s assured film and television studies 

something of a privileged place – a so-called ‘growth area’ – in the universities. That it has to be 

asked means that past success and present disenchantment has to be seen in context. I shall try 

and sketch one such context, as it affects my own work, located at cross-currents: teaching film 

history and film theory, publishing on national cinema and on international television, doing 

research on early cinema, and hoping to contribute to the preservation and understanding of 

this century’s incredibly rich audio visual heritage.

I will, therefore, be mainly talking about the cinema, rather than photography, the press, 

radio or even television. Concerning the cinema, one might begin by noting a certain a-symme-

try between the scholar’s construction of the cinema as object, and the cinema’s existence in the 

culture at large, shaped by a dynamic in which academic work plays no part. What is striking 

about the scholar’s conception of the cinema as a series of ‘texts’ (masterpieces, authored works 

or rare individual finds in archival vaults waiting to be lovingly restored) is the degree to which 

the cinema, as a still public and popular practice, seems to have experienced a loss of autonomy 

over the past twenty years. As movie theatres have become showcases for stories and spectacles 

also exploited by other entertainment industries (above all, by television, by videogames, and the 

musk business), the films themselves, while still the prime experience, seem to have difficulty 

in retaining their status as texts, no longer commanding their own space and closure. Not only 

has the sequel, prequel or series become almost the norm of mainstream film production: other 

aggregate states of the cinematic product are much in evidence.

For good or ill, television, for instance, has given all kinds of films a sort of afterlife and 

ghostly presence that has transformed their textual integrity and thus their very historicity. With 

the ownership of the worlds’ film libraries having passed to multinational media, food- and 
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soft-drinks conglomerates, a movie undergoes several metamorphoses: cropped and colorized, 

panned and scanned, edited for television or interrupted by commercial breaks, its commodity 

character has become ever more inescapable. At the same time, contemporary films exist not 

only on the screen, but may be purchased or rented as a video-cassette, consumed as a novelized 

paperback, emblazoned on a line of t-shirts and tea-mugs, or pop, in the form of plastic toys, out 

of breakfast cereal boxes. Given that the cost of the average American block buster stills buys a 

medium-sized office block in most European capitals, it is not surprising that such a film takes 

up in space (media saturation, publicity, billboards) what it no longer occupies in memorable 

time, as it percolates through our audio-visual and print environment in ever shorter intervals.

The cinema’s theorization

Yet, during the same period the cinema also attained a new specificity as a theoretical object, 

precisely by scholars many of whom had in fact given up the search for a cinematic essence. 

Semiology, linguistics and formalism, psychoanalysis and feminist theory, cognitive theory and 

pragmatics have all been mobilized, partly in order to come to grips with the cinema’s status 

as a distinct mode of signification, but also in order to point to the structures: of perception, 

experience, identification or cognitive mapping, which film shares with other cultural products 

or artefacts. Whether this intensity of the cinema’s theorization already contains a keen know-

ledge of an irrevocable historical loss is not at issue. Nevertheless, the paradox of this asymmetry 

between the scholarly expert’s interest in cinema, and that of the popular fan of movies, is still 

worth stating, because however far apart they are in the nature (or cultural credibility) of their 

discourses, they are both caught in the dilemma of having to bridge the gap between a devotion 

to the unique, the singular (itself a function of making something the object of attention, study, 

and thus of love), and the powerful (intellectual, economic) currents moving them in the oppo-

site direction, towards the general, the universal, the totalizing and globalizing.

Scholarly work in film has, for some time, been hyper-conscious of the need to engage 

with arguments emerging from already constituted debates, generating from these discourses 

insights that either are not specific to film, or that help to transcend the horizon (historical, 

theoretical) set by the study of the cinema as traditionally understood. Insofar as it has been 

author- and text-oriented, film studies was determined by a literary hermeneutics. But in the 

wider context of the cinema becoming a theoretical object (as opposed to a cultural reference 

point or a shared pleasure), film theory became influential in the humanities mainly to the 

degree that it was able to construct a common framework out of the implications of two brilliant 

moves: that of Jean-Louis Comolli and Jean-Louis Baudry about film technology (analyzing 

the cinematic apparatus and its ‘reality effect’), and that of Christian Metz, Raymond Bellour, 

Stephen Heath and others about the close interrelation between narrative, specular seduction 

and gendered subjectivity. Both these moves made ‘the spectator’ and film reception a central 

concern of film theory and film studies, in a radical turn away from film production, whether 

understood as individual authorship or as industrial authorship.

Insofar as one can speak of a moment of crisis and renewal in the area of film history, it is 

in some respects as a reaction to these theoretical moves, which at a certain point were no lon-

ger felt to be compelling. Not only did the concentration on the textually constructed spectator 
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depend on a form of viewing – in a cinema, where nothing disturbed the cinephile’s meditative 

spell before the screen – that had become the exception rather than the rule. The viewer thus 

constituted appeared a-historical, un-graspable, leaving no trace of his/her presence, either in 

society or in the films. If reception, then perhaps what was required was a more detailed investi-

gation of spectatorship, in the context of the cinema’s place in consumer culture, or in its battles 

for cultural status and legitimation. Research in these fields has unearthed much fascinating 

material, opening up historical evidence hitherto rarely inspected, such as the links between 

early cinema and popular theatre, or the distribution and marketing strategies of cinema owners 

and exhibitors, the information contained in the cinematic trade press and in fan magazines. 

Still more needs to be done in public archives or private collections, searching through national 

and local newspapers, but one sometimes wonders whether all this historical activity has chal-

lenged the dominant paradigms and assumptions. All too often, one feels that this research is 

instead returning, willy-nilly, to older, less sophisticated notions of individual, class, or identi-

ty, while taking for granted notions of causality, agency, development and influence which no 

self-respecting political or economic historian would or could accept. Nor would such a histori-

an’s enthusiasm over the discovery of new kinds of evidence leave the question of these sources’ 

reliability as unchallenged as do some of the younger film historians.

Academic discipline

What the turn to film history has challenged is nonetheless clear: both the concern with au-

diences or reception, and the new histories of production and cinematic institutions show a 

retreat from the text, an unwillingness or impossibility of holding in place the single film as a 

sole or even primary object of analysis. One of the consequences is that these reactions to film 

theory, each in its way, seems only to have aggravated the problem of film studies as an academic 

discipline, by depriving it of an agreed object, and robbing of its most recognizable pedagogic 

practice, at least within a humanities curriculum: that of close textual analysis.

There is, as I tried to indicate above, no mystery about how this demotion of the film as 

text has come about. What needs to be added here is that it is of course wrong to say that the 

cinema’s loss of autonomy is a recent phenomenon. An individual film has never been a dis-

crete textual object, except in the hushed atmosphere of a cinéma d’art et essai, in the pages of 

serious film magazines, or in the University’s textual analysis seminars in front of a moviola or 

a video-recorder. In the second instance, the prominence of textual analysis is itself a recent his-

torical phenomenon: so-called ‘serious’ film criticism especially after 1945 had worked hard to 

give films this status of the individually authored ‘work’, by polemically excluding those features 

which made film viewing and cinema entertainment since its beginnings a social or economic 

event, inscribed in a wider history of popular leisure, commodity consumption, star cult, fash-

ion, advertising, life-styles: all the things that now seem to delight the film  and media-historian.

Yet such archaeologies of all the discourses which made films bath intelligible and pleasur-

able to historically specific viewers seems at times a return of the repressed with a vengeance. 

For this ‘materialist film history’ as it is also called, may be said to be itself a product of the 

success of film study in the ‘cultural’ or humanities context, standing as it does in merely binary 

opposition to what it tried to displace. While in semiological or psycho-analytic film theory the 

Thomas Elsaesser
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focus was on the filmic text, and how it ‘positioned’ or ‘constructed’ the spectator (making him/

her the victim of a technologico-linguistic unconscious), the new research into audiences and 

reception tends to turn this around, making the spectator the supreme and autonomous agent, 

while enumerating all the wonderful things s/he can ‘do’ with the film text or television pro-

gramme. Similarly, reaction to the monolithic, theoretical formulations about the cinematic ap-

paratus and narrative has unearthed new sources for reconstructing ‘production’, such as patent 

files and government directives, censorship cards and legal cases, business files and company 

records. But in its underlying paradigms it appears to have itself produced a number of mono-

lithic master-discourses: those of economism, functionalism or institutional determinism.

For despite the evidence accumulated by the new film history that the cinema, or at any rate, 

the American cinema, has behaved like any other capitalist industry this century, such know-

ledge is insufficient for approaching the social and historical role of the cinema. Industrial and 

technological analysis, and even the history of spectatorship and consumption may take one a 

long way away from the films. But they also have eventually to bring one back to the films: all 

this economic and discursive activity would not exist without spectators hungry for stories and 

images, for sights and sounds arranged, combined and organized in particular ways.

There is thus a hermeneutic circle (or spiral) whereby film history, as it leads us away from 

the film text, moves us closer to it, but not to its material or commodity existence. Instead, it is 

the film text’s existence in and evidence of an individual or cultural imaginary (its aesthetics, 

its forms, its coherences and breaks, its ideologies and utopian dimensions) that demands our 

attention.

Popular

This a-symmetry re-joins my earlier one, about the discrepancy between the cinema as a 

theoretical object and its historical transformations. One might even say that the move away from 

the text in academic film studies stands in stark, but not altogether critically reflected contrast 

to the way film and the cinema have survived and are surviving elsewhere in the culture. Never 

has the cinema been more popular: thanks to tv and the vcr, to the successes of the American 

cinema in the 1970s and 1980s, colonizing outer space, inner space and virtual space, and thus 

opening up all our space time coordinates to new narratives, blurring and criss-crossing the 

boundaries between inside and outside, the animate and inanimate, human and beast, human 

and machine, creating new images, new bodies in a kind of profusion not known since Greek 

mythology or the times of Hieronymus Bosch. Something is happening here which ought to 

engage the historian, and not only the ‘cultural’ historian.

One would therefore have to conclude that the crisis in film and media history, and the sta-

tus of the cinema as an object of research stands in direct proportion to there being a crisis in the 

cinema itself, except that the latter is a crisis only by virtue of the rapidity, apparent anarchy and 

explosive force with which the so-called media and information ‘revolutions’ have swept the cin-

ema and films along with them. Film studies necessarily needs to historicise its object, once one 

is aware of how new technologies of storage and delivery have reshaped cinemas and film cul-

ture (implying, among others, the economic – and one also suspects, cultural – disappearance 

of the traditional art cinema, as well as of the avant-garde – and counter-cinemas that were once 
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so important for legitimating the ‘serious’, i.e. institutionally secured, study of the cinema). 

The sense of major contemporary shifts and upheavals is no doubt one of the many reasons 

why the study of very early cinema has made such an impact in (Anglo-American) film studies. 

In returning to the now nearly a century-old ‘origins’ of the cinema, one comes up against a 

pre-classical cinema which oddly resembles our own contemporary post-classical cinema: do-

mestic viewing alongside public exhibition, battles over technological, industry-wide standards, 

a profusion of performative and narrative modes, a highly segmented flow and a proliferation 

of cultural and media intertexts, where marketing and the patterns of consumption determined 

the physical shape, and thus the reading of the texts. As a result, it may well be that classical 

cinema – our own standard and reference point for so many years – will appear the exception, a 

moment of relative stability in a much more driven and fluid ‘media’-history.

Cultural studies

If this history is the object of research, the question arises where it might he centred, or what 

discipline best articulates it. Many of my colleagues have opted for making television their main 

concern, as the economically, institutionally and socially dominant medium, influencing both 

radio and the press, and especially in Europe, financing much domestic filmmaking and na-

tionally specific drama. But before one takes television as paradigmatic for studying all media, 

including the cinema, and thus as the theoretical basis and methodological foundation for a 

‘unified field theory of media history’, one needs to reflect on the fact that television itself may 

be on the point of transforming itself out of all recognition: if the combination of computerized 

television set, digital video signal, and telephone interactivity ‘delivers’ only a fraction of what 

it is promised to bring to our audio-visual environment, our main problem as media historians 

will be to first find a new definition of what we mean by a medium.

It is, perhaps, out of a certain fear of amassing more and more so-called ‘facts’ about the 

cinema, without having either the basis of an established and methodologically secured disci-

pline (‘film history’, ‘media history’), or a true sense of where a contemporary perspective might 

locate itself in view of constructing its object of historical inquiry, that film studies has, among 

some of its practitioners, turned to ‘cultural studies’. Cultural studies, which in Britain emerged 

in the late 1960s (methodologically) in parallel to film studies, and (politically) in opposition 

to mass-communication studies, has devoted itself to a new definition of the popular arts and 

entertainment industries, trying to take aboard a certain ‘democratic’ understanding of the mo-

tives, desires and pleasures among those who ‘use’ the mass media for their own self-identifi-

cation and self-definition.

Cultural studies is, in this sense, linked to reception and audience studies as referred to 

above, but can also be understood as a way of mapping the fields of film and media history 

which can take a synchronic and a diachronic view, can speak about specific texts but also about 

the manner in which these are embedded in the wider (social) histories of popular entertain-

ment, life-styles and consumption, domestic leisure and the ‘public sphere’. More specifically, 

cultural studies has also tried to define for the popular a specific form of aesthetic production 

(formula, the stereotype, pastiche, intertextuality, irony), exploring subcultures’ relation to style, 

or returning to Levi-Straussian ‘bricolage’ and Michel de Certeau’s idea of ‘tactical knowledge’. 

Thomas Elsaesser
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Cultural studies thus seems to make good the demand to pay attention to the materiality and 

heterogeneity of media practices and media technologies. Aiming to rescue the popular-as-pro-

gressive from radical theory’s disenchantment with both high culture and mass-entertainment, 

it has, for instance, tried to document the sophistication and discrimination (the traditional hall-

marks of educated taste) of popular reading strategies, as well as their subversive, interventionist 

and deconstructive potential. It has made axiomatic what in film studies remained contested 

territory: that cultural production is ‘post-production’, the appropriation and transformation of 

already existing texts, discourses, of ready-mades. In other words, it abandoned the production-

oriented model, along with its heroic modernist version of authorship and ‘masterpiece’.

The Netherlands

The epistemological picture I have sketched so far may not reflect altogether accurately the 

situation in The Netherlands. For a start, regarding the cinema: film production (commercial 

and avant-garde, industrial, official and domestic), film exhibition (in cinemas, non-commercial 

venues, cine-clubs), popular and high-culture reception of the cinema, and indeed the biograph-

ical data of most of the leading players are still so sparsely researched that a massive empirical 

effort of securing the sources, never mind their interpretation and interconnection, needs to be 

undertaken. It is one of the most agreeable aspects of my job here in Amsterdam that l have 

encountered so many individuals and increasingly also institutions (Stichting Film en Weten-

schap, the Nederlands Film Museum, gbg, cbmo) that are not only convinced of the urgency of 

the task, but are also taking active steps in the appropriate directions.

Secondly, film history cannot and must not work in isolation from the efforts made by ar-

chives in preserving and restoring films. Here, the historian has a special kind of duty to the 

film as material object, and to exploit to the full what above I have called the ‘textual integrity 

and historicity’ of an archival print, which is itself a precious and unique source of ‘wining’ and 

‘unwitting’ evidence for the trained film historian. To reconstruct and thus render intelligible 

the ‘life’ of a film, from production to reception is one of the most rewarding and challenging 

tasks one can have the good fortune to be asked to do.

Thirdly, and finally, what such a task implies is, of course, a renewed reflection not so much 

about the historiographical premises (for which there are precedents in other areas of history, 

art history, archaeology and cultural anthropology), but a more fundamental reflection about 

the kind of knowledge the cinema represents. In one sense, ‘film’ and ‘the cinema’ viewed sui 

generis represent no knowledge at all of the kind we might legitimately study in the form of a 

discipline: hence the constant accusation of it being a merely ‘fashionable’ subject, a ‘finishing 

school’ for students either unable or unwilling to engage with a more ‘serious’ subject. (Without 

wishing to dwell on this unduly, the lack of credibility of our subject does sometimes give me 

cause for concern and may well need to be the object of a separate colloquium...).

In another sense, however, film and the cinema do represent forms of knowledge, which 

are not only valuable in themselves, but may turn out to be of utmost importance for the future 

of our societies. I am thinking of what has variously been called ‘unofficial’, or ‘tacit’ knowledge, 

and where the popular media stand in some sense at the cutting edge. Formulated by thinkers 

as different as Polyani, Foucault, de Certeau and Bourdieu, the concept of unofficial knowledge 
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has become increasingly important for historians (in the wake of the ‘annalistes’ or Pierre No-

ra’s ‘lieux de memoire’ project), for cultural anthropologists, but also for students and scholars 

of the mass-media, where for too long the notions of ‘mass-deception’ (Horkheimer/Adorno) or 

‘the media make you stupid’ (Postman) have reigned as the only ‘critical’ paradigms.

It is therefore one of the most urgent tasks of film studies and film history to address these 

different concepts of ‘knowledge’ and the critical agendas arising from them, to draw a distinc-

tion between different kinds of knowledge, where alongside ‘scientificity’, ‘rational method’ a 

discursive space and a methodological approach is opened up for conceptualizing the kinds of 

‘unofficial knowledge’ or ‘popular knowledge’ with which the cinema, the popular press and 

television are engaged in. In the latter case, we are dealing with kinds of knowledge derived 

from experience, from belief, from desire, from local interests and interpersonal goals, such as 

sociability and mutual self-interest.

In this respect, the cinema is par excellence a body of knowledge that exists ‘out  side’ the 

academy, before it constitutes itself as a discipline within. Its important embodiments are the 

movie fan, the film or stills collector: figures who not only have an often encyclopaedic know-

ledge of their passion, but whose memories of ‘going to the movies’, ‘where’ and ‘with whom’ 

constitutes the kind of ethnographic and historical data that allow us to understand more fully 

the meaning of the a-symmetry with which I started: that opening up between the popular con-

ception of the cinema in society at large, and the film scholar’s construction of his/her object 

of study. It is therefore important, it seems to me that as film historians we are prepared, in 

the forefront of clarifying the goals and priorities, as well as the methodologies and theoretical 

reflections, to participate fully in the discussions around the changing relation between high 

culture and popular culture, between high theory and low medium, for it is in these debates that 

the negotiation over different kinds of knowledge can be most effectively argued.

It is here that I see the various disciplines and their representatives who have followed the 

call to be present at this meeting, to share a most pressing and pertinent set of objectives and 

concerns. One that, furthermore, requires the kind of institutional, organizational and financial 

support which only a national body is able to provide and set aside for this purpose.

Thomas Elsaesser
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Geert Onno Prins, Inge Tromp & Peter van Zon-

neveld (red.)          

Van felle kritiek tot feuilleton. De Indische pers en de 

literatuur 

Hilversum (Verloren) 2013, 166 p., ill., € 15,-, isbn 

978 90 870 43810 

Indische toestanden leren kennen en herkennen

‘Tussen de Indische pers en de literatuur 

bestaan nauwe banden, die zich op allerlei 

manieren manifesteren, zowel wat het nieuws 

als het amusement betreft’ stelt Peter van 

Zonneveld in Van felle kritiek tot feuilleton, een 

onlangs verschenen bundel die de veelzijdige 

relaties tussen de Indisch-Nederlandse pers en 

(post)koloniale literatuur in beeld wil brengen. 

(p. 8) De afzonderlijke bijdragen, negen arti-

kelen van auteurs die verbonden zijn aan de 

Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 

laten zien hoe dergelijk onderzoek eruit kan zien 

en hoe vruchtbaar dit grotendeels onontgonnen 

onderzoeksterrein is. Van Zonneveld onderzoekt 

in zijn bijdrage bijvoorbeeld de relatie tussen de 

representatie van Tjoet Nja Din, de adellijke echt-

genote van de vermaarde Atjeh-strijder Teukoe 

Oemar, in de Indische pers en de historische 

roman over deze eigenzinnige, strijdbare vorstin 

van Madelon Székely-Lulofs uit 1948. Van felle 

kritiek tot feuilleton is verschenen als een hom-

mage aan historicus en neerlandicus Gerard 

Termorshuizen in wiens werk de nauwe banden 

tussen de koloniale pers en literatuur eveneens 

zichtbaar zijn: Termorshuizen promoveerde 

bijvoorbeeld op een biografie van journalist en 

feuilletonist P.A. Daum. De hier besproken 

bundel is gepubliceerd ter gelegenheid van 

de verschijning van het jongste boek van 

Termorshuizen, Realisten en reactionairen (2011) 

dat tezamen met het tien jaar eerder verschenen 

Journalisten en heethoofden (2001) een tweedelig 

overzichtswerk van de geschiedenis van de 

Indische pers van de voc-tijd tot aan de Japanse 

bezetting vormt. 

De Indische pers had een dubbele roeping: 

enerzijds moest zij nieuws en een geëngageerde 

opinie geven, anderzijds moest zij de lezer 

amuseren. Of zoals het Bataviaasch Nieuwsblad 

het in 1909 verwoordde: ‘Een hollandsch blad is 

droog en zakelijk, waarin het nieuws is geworpen 

als aardappelen in een bak, een indische cou-

rant is een tot smakelijke hutspot verwerkte 

schotel, waarbij een elk met graagte aanzit’. 

(G. Termorshuizen, Realisten en reactionairen. 

Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers, 

1905-1942, Amsterdam/Leiden 2011, p. 76). 

De Indische pers werd gekenmerkt door haar 

geëngageerde en strijdbare toon. Zij schroomde 

niet om in haar verslaglegging een standpunt in 

Gezien, gehoord, gelezen
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te nemen. Deze polemische manier van verslaan 

werd ook wel de ‘tropenstijl’ genoemd en kon 

menig journalist of redacteur op opsluiting in 

de gevangenis komen te staan, zoals Daum 

en Willem Walraven overkwam over wie Olf 

Praamstra in zijn bijdrage onder meer schrijft. 

Die tropenstijl werd in postkoloniaal Nederland 

voortgezet in bijvoorbeeld de pennenvruchten 

van Tjalie Robinson (pseudoniem van Jan 

Boon) waarover wij lezen in een artikel van Bert 

Paasman. Robinson staat eveneens centraal in de 

bijdrage van Pamela Pattynama waarin zij betoogt 

dat zijn werk als journalist en fotoarchivaris van 

Indisch Nederland een belangrijke rol speelde in 

het ontstaan van een herinneringscultuur rond 

Indië en de emancipatie van Indo-Europeanen in 

een postkoloniaal tijdsgewricht. 

Literatuur, in de vorm van feuilletons, was een 

vanzelfsprekend onderdeel van de Indische pers 

en vormde een geijkt middel om lezers aan een 

krant te binden. Daum begon bijvoorbeeld zijn 

carrière als feuilletonist (onder het pseudoniem 

Maurits) in Het Indisch Vaderland om zo nieuwe 

abonnees te trekken. Ook andere romanciers, 

zoals Melati van Java (pseudoniem van Marie 

Sloot), een destijds veelgelezen maar inmiddels 

vergeten auteur over wie Vilan van de Loo in haar 

bijdrage schrijft, debuteerden met een feuilleton 

in een koloniale krant. De Indische literatuur 

stond eveneens dicht bij de actualiteit: vaak 

werden actuele maatschappelijke onderwerpen 

aangesneden, waren verhalen in hoge mate 

(auto)biografisch van aard of gebaseerd op 

waargebeurde perkara’s. De Indische literatuur 

bracht de beroemde schrijver en publicist Eddy 

du Perron tot de uitspraak: ‘De typies-Indiese 

lezer […] wenst in een koloniale roman bovenal 

toestanden te leren kennen; nòg liever, toestanden 

te herkennen’. (In Indies memorandum, bez. door E. 

Batten, Amsterdam 1946, p. 234). De tropenstijl 

bleef dus niet beperkt tot de journalistiek, maar 

was in allerhande brieven, reisverslagen, verzen, 

essays en verhalen aanwezig, waarvan Geert 

Onno Prins er in zijn artikel een groot aantal uit 

zowel de koloniale tijd als het recente verleden 

behandelt. Ook vandaag de dag inspireert de 

Indische pers nog de literatuur. In de slotbijdrage 

vertelt Reggie Baay hoe hij via een koloniale 

krant een doofpotaffaire uit tempo doeloe inzake 

de moord op een westers geschoolde Balinese 

edelman op het spoor kwam die de plot vormt 

voor zijn onlangs verschenen roman Gebleekte 

ziel (2012).

Van felle kritiek tot feuilleton is niet alleen een 

eerbetoon aan Termorshuizen, maar tevens een 

neerslag van een symposium over de Indische 

pers en literatuur in november 2011 dat gehouden 

werd door de Werkgroep Indisch-Nederlandse 

Letterkunde te Bronbeek. De zeven bijdragen die 

hier reeds ter sprake gekomen zijn, verschenen 

eerder in een themanummer van het tijdschrift 

Indische Letteren (maart 2013). De bundel is 

aangevuld met twee nieuwe artikelen: Adrienne 

Zuiderweg bestudeert in een daarvan het 

schrijversechtpaar Sam Kalff en Thérèse Hoven, 

wier echtscheiding publiekelijk uitgevochten 

werd in de roman Vrouwen lief en leed onder de 

tropen (1892) van Hoven (onder het pseudoniem 

Adinda) en een reeks felle, vernietigende reacties 

hierop van haar recenserende ex-echtgenoot in 

de Java Bode; Frank Okker behandelt in zijn stuk 

het leven en werk van factchecker avant la lettre 

Gerret Rouffaer die uitspraken van de Indische 

pers onder de loep nam en op waarheidsgehalte 

beoordeelde. Het boek wordt afgesloten met 

een volledig en indrukwekkend bibliografisch 

overzicht van het werk van Termorshuizen 

dat samengesteld is door Inge Tromp. De 

vlot geschreven bijdragen geven tezamen 

een caleidoscopische indruk van de talrijke 

raakvlakken en onderzoeksmogelijkheden die de 

Indische pers en literatuur (te bieden) hebben. 

Het pionierswerk van Termorshuizen dat vorm 

gekregen heeft in de eerdergenoemde tweedelige 

Indische persgeschiedenis vormt daarbij een 

uitstekende bron van inspiratie. Van felle kritiek 
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tot feuilleton is een mooie hommage aan deze 

pionier van de geschiedenis van de Indische 

pers waaraan ook anderen met een interesse 

in mediageschiedenis veel leesplezier zullen 

beleven. 

Petra Boudewijn

 

 

 

Frederike Huygen      

Juriaan Schrofer (1926-1990): grafisch ontwerper, 

fotoboekenpionier, art director, docent, kunstbestuur-

der en omgevingskunstenaar 

Amsterdam (Valiz) 2013, 422 pp., ruim geïll., 

€ 39,90 (proefschrift UvA), isbn 978 90 78088 

69 1 

(Engelse uitgave isbn 978 90 78088 70 7, € 41,99)

Al bladerend in het proefschrift waarop Frederike 

Huygen op 4 oktober 2013 promoveerde, viel mijn 

oog op de Rijam-agenda uit het schooljaar 1972-

1973. Ik herkende de omslag direct. Dat gold ook 

voor de Philips platenhoezen, het bedrijfslogo 

van Hoogovens, de fotografische beeldverhalen. 

De vele boekomslagen van de wetenschappelijke 

uitgeverij Mouton (p. 301-325) gewijd aan antro-

pologie, semiologie, stad en taal, herinnerde ik 

me uit mijn studietijd. Grafische ontwerpen die 

blijkbaar in mijn geheugen waren gegrift, maar 

zonder idee van ontwerper en zonder enige notie 

van de experimenteerzucht, de bezetenheid en de 

ambachtelijkheid die er aan ten grondslag had-

den gelegen. Wat voor mij in de jaren ’60 en ’70 

een vanzelfsprekend kader was geweest, bleek 

deel uit te maken van een Nederlandse beeldcul-

tuur van formaat, waarbij ik nooit had stilgestaan.     

Met deze monografie over Jurriaan Schrofer 

(1926-1990) heeft Huygen dit buitengewoon 

interessante dossier van het Nederlands visueel 

erfgoed in zijn volle breedte voor het voetlicht 

gebracht. De enorme hoeveelheid informatie, 

opgediept uit archieven, correspondentie, pu-

blicaties, maar ook opgetekend uit de vele 

gesprekken die zij heeft gevoerd – ik tel er 47 

– is overweldigend. Dat gecombineerd met het 

feit dat het strak vormgegeven proefschrift voor 

de helft bestaat uit volle pagina’s oogstrelend 

en prikkelend beeldmateriaal – advertenties, 

affiches, beeldverhalen, huisstijlen, postzegels, 

bewegwijzering, ruimtelijke werken, belettering 

in allerlei soorten en maten – maakt dat er 

een werkstuk ligt dat getuigt van een bewon-

derenswaardige volharding om al het historisch 

feitenmateriaal nauwgezet en secuur in kaart te 

brengen. 

Het omvangrijke project wordt door de auteur 

zelf aangeduid als het reconstrueren van Schrofers 

werk en werkzaamheden in diverse contexten 

(p. 10). De hoofdstukken getuigen daarvan: de 
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focus is telkens gericht op een thematisch aspect 

uit Schrofers veelzijdige werk, waarbij zijn 

bezigheden chronologisch gevolgd worden en 

geplaatst in het bijbehorend maatschappelijke 

(en persoonlijke) kader. Al lezend (en kijkend) 

doorloop je als lezer zo verschillende malen het 

creatieve leven van Jurriaan Schrofer: hoofdstuk 1 

(leertijd Dick Elffers, Drukkerij Meijer), hoofdstuk 

2 (pr-adviseur bedrijven, pionier huisstijlen), 

hoofdstuk 3 (regisseur fotoboeken), hoofdstuk 

4 (visuele en verbale retorica), hoofdstuk 5 (art 

director, reclame-strateeg), hoofdstuk 6 (beleid, 

bestuur), hoofdstuk 7 (docent, academiedirecteur) 

en hoofdstuk 8 (experimenten met letters en 

tekens). De continue stapeling en verschuiving 

die Schrofers leven heeft gekenmerkt onderga 

je als lezer in kort bestek, is intens maar ook 

verwarrend. Het schema aan het eind (p. 402-

3) is een welkome accolade van een creatief 

leven dat bewondering afdwingt, maar dat in 

zijn kunstzinnige complexiteit en relationele 

veelvoudigheid nauwelijks is te bevatten. 

Schrofers oeuvre kan vanuit vele invalshoe-

ken worden benaderd en dat wordt bevestigd 

door de domeinen die promotoren en leescom-

missie vertegenwoordigen (algemene cultuurwe-

tenschappen, boekgeschiedenis, design cultures, 

moderne kunstgeschiedenis, sociologie van de 

kunst, typografie, vroegmoderne kunsten). De au-

teur wijst erop dat het in de Nederlandse design-

geschiedenis nog ontbreekt aan een adequate, 

systematische geschiedschrijving (p. 11). Dat 

vraagt om het formuleren van een onderzoeksob-

ject, een afgebakende vraagstelling, een heldere 

methode, een consistent begrippenapparaat en 

een reflectie op het gebruik van heterogene bron-

nen. In die zin is de keuze voor de kunstsocio-

logie expliciet (p. 9), al blijft het als ordeschep-

pend denkkader in het boek te impliciet, getuige 

ook de diversiteit in begrippen (Pierre Bourdieu: 

veld, habitus; Howard Becker: netwerk, art world; 

Bram Kempers: polemisch verbond). De vraag 

is voorts hoe deze invalshoek zich verhoudt tot 

de andere disciplines die worden aangehaald (p. 

10): sociaaleconomische ontwerpgeschiedenis, 

kunstgeschiedenis, fotografiegeschiedenis, ont-

werpgeschiedenis, communicatietheorie en vi-

suele perceptie. Elk van die disciplines streeft per 

slot van rekening een eigen waarheidsvinding na 

door eigen vragen te stellen aan de bronnen. 

Gegeven de keuze voor de kunstsociologie 

ligt het nauwelijks voor de hand om het kunst-

begrip waarop deze discipline berust zelf eerst 

te onderzoeken. Maar is een kunstsociologie niet 

pas mogelijk als duidelijk is wat er onder kunst 

wordt verstaan, wetend dat het begrip een eigen 

genealogie kent in de westerse geschiedenis der 

kunsten? Meer precies, is een kunstsociologie 

van de grafische vormgeving niet pas mogelijk 

als het moderne discours over grafische vormge-

ving is geanalyseerd? Juist Schrofers levenswerk 

roept bij uitstek die vraag op omdat hij zich vele 

malen over het vak van de grafische vormgeving 

heeft uitgelaten: in beelden, in beeldvorming van 

woorden, in beeldverhalen, maar ook in woorden 

over beelden en over vormgeving. Termen als 

autonome, vrije kunst tegenover gebonden, com-

municatieve kunst vallen regelmatig, zoals ook 

hoog versus laag, systeemontwerpen tegenover 

experiment, ambachtelijk werk contra intellectu-

aliteit, avant-gardisme in onderscheid tot traditie, 

regie nemen dan wel democratisch besturen, het 

zijn even zovele contrasten die de revue passeren. 

Schrofers esthetische arbeid biedt echter hand-

reikingen om te ontsnappen aan deze negentien-

de-eeuwse hiërarchische denkwijze. Zijn oeuvre 

bewijst dat kwaliteit en vormvernieuwing berus-

ten op nauwgezette, ambachtelijke kennis, on-

vermoeide drang regels toe te eigenen opdat crea-

tiviteit en experiment zich kunnen aandienen. 

Tegelijk wijst alles erop dat Schrofer zich wat 

betreft zijn denken niet in één afgebakend discours 

beweegt. De ambivalentie en tegenstrijdigheid 

die soms zijn gedachtevorming tekent vindt zijn 

oorzaak in de verschillende rollen die hij vertolkt, 

gegeven de verschillende velden waarin hij zich 
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beweegt en communiceert. De woorden die hij 

gebruikt krijgen in verschillende (artistieke, edu-

catieve, bestuurlijke, politieke) contexten een 

andere connotatie, met alle gevolgen van dien 

voor de toenmalige gedachtewisseling, maar ook 

voor de interpretatie daarvan anno nu. In het 

verlengde daarvan is het de vraag in hoeverre 

het discours waarin Schrofer denkt opgevat 

moet worden als beoordelingskader voor zijn 

vormgevingsproductie. Schrofers kritiek op de 

Zwitserse typografie en op het werk van Wim 

Crouwel komt op verschillende plaatsen in het 

proefschrift terug (p. 49, 169, 185, 193, 195, 226). 

Dit terwijl al vanaf het begin (p. 11) duidelijk 

wordt dat Schrofer in zijn werk eenzelfde 

systematiek nastreeft. Wie het beeldmateriaal van 

beide partijen vergelijkt, zal naast verschillen de 

fundamentele vormovereenkomsten opmerken 

tussen beide ontwerpopvattingen. Het is dus 

minder zwart-wit dan in het denken van betrok-

kenen wordt voorgesteld. Hoe ontwerpers 

denken over wat ze doen is niet bepalend voor 

wat ze ontwerpen. Woorden en beelden kennen 

een andere ontwikkelingsgeschiedenis. Los van 

de waardevolle uitstalling van Schrofers bij-

drage aan de Nederlandse beeldcultuur heeft dit 

proefschrift me er eens te meer van overtuigd dat 

een systematisch inzicht in het vocabulaire van 

het grootste belang is voor het denken over de 

visuele cultuur. 

Heidi de Mare 

Antigoni Memou    

Photography and social movements. From the glo-

balization of the movement (1968) to the movement 

against globalization (2001) 

Manchester & New York (Manchester University 

Press) 2013, 172 p., hardcover € 80,99, isbn 978 

0 7190 8742 4

Foto’s spelen een cruciale rol in de constructie 

van zowel mainstream als alternatieve vertogen 

over sociaal protest en verzet tegen het heersende 

kapitalistische systeem, stelt de Grieks-Britse 

kunsthistorica Antigoni Memou in haar studie 

naar de relatie tussen fotografie en sociale 

bewegingen. Zij onderzocht die relatie door 

middel van drie case-studies, te weten de Franse 

studenten- en arbeidersrevolte in mei 1968, de 

Zapatista opstand in de Mexicaanse deelstaat 

Chiapas in januari 1994 en de anti-globalisering 

protesten in de Italiaanse stad Genua tijdens de 

G8 top in 2001. De foto’s die uit deze bewegingen 

voortkwamen, zowel van beroepsfotografen 

als van deelnemers, analyseerde zij vanuit 

verschillende perspectieven. Ze keek naar de 

afbeelding zelf, de maker ervan en het publiek, 

maar vooral ook naar degenen die controle hadden 

over de productie en verspreiding van deze foto’s. 
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Het controle element was volgens haar juist in 

tijden van verzet cruciaal voor de beeldvorming 

van een beweging. Controle was in handen 

van de massamedia en overheidsinstellingen 

(musea, bibliotheken, archieven en de politie) 

die foto’s gebruikten om officiële visies op 

protestbewegingen te construeren. Controle 

gebeurde ook door activisten zelf die foto’s 

in hun communicatiestrategieën inzetten 

als een vorm van verzet tegen de officiële 

beeldvorming. In deze zelfrepresentatie waren 

volgens Memou bij uitstek de vernieuwende 

elementen van deze sociale bewegingen te 

herkennen die in de reguliere krantenfoto’s niet 

aan bod kwamen. Als voorbeeld wijst zij op het 

democratische, niet-hiërarchische karakter van 

de Franse studentenbeweging van mei 1968 

dat een herkenbaar element was op de ‘eigen’ 

foto’s. Daarentegen legden de gevestigde Franse 

persfotografen de demonstraties in Parijs vast als 

anonieme massabijeenkomsten waar eerbiedig 

geluisterd werd naar de leider Daniël Cohn-

Bendit. Deze beeldvorming was volgens Memou 

te herleiden naar de foto’s van demonstraties 

in de jaren dertig waarop arbeidersmenigtes 

te zien zijn die massaal opkijken naar hun 

vakbondsleider. 

Hoewel zij er nergens expliciet melding 

van maakt wordt al snel duidelijk dat zij warme 

gevoelens koestert voor de drie onderzochte 

antikapitalistische protestbewegingen. Deze 

overduidelijke sympathie doet zelfs vermoeden 

dat haar keuze voor juist deze drie case studies 

daardoor bepaald werd. Met een of twee 

andersoortige protestbewegingen was haar 

onderzoek wellicht ook minder voorspelbaar 

en genuanceerder geworden. Een tweede 

kanttekening kan geplaatst worden bij het 

gebrek aan verantwoording van de door haar 

geanalyseerde mainstream kranten en tijd-

schriften. De geanalyseerde foto’s van de mei 

1968-beweging komen grotendeels uit het toen 

nog communistische dagblad l’Humanité, terwijl 

ze voor haar analyse van krantenfoto’s van de 

Zapatistas en de anti-globalisten vooral kranten 

uit het politieke centrum selecteerde zoals 

The Guardian, Il Corriere della Sera en de Daily 

Telegraph. Deze laatstgenoemde kranten plaatsten 

alleen foto’s van de Zapatista beweging en de anti-

globalisten waarop gewelddadige protestacties 

en slachtoffers van geweld te zien waren. Alleen 

dat soort foto’s werd nieuwswaardig gevonden 

door deze gevestigde media die volgens Memou 

uitsluitend verkoopbaarheid hanteerden als 

criterium voor hun nieuwsselectie. Het stereotype 

beeld van gewelddadig antikapitalistisch protest 

werd extra benadrukt door de artikelen bij de 

foto’s en de onderschriften. 

Tegenover deze mainstream beeldvorming 

plaatst Menou de visuele strategie van de 

verzetsbewegingen zelf, zoals die van de 

woordvoerder van de Zapatista beweging, Sub-

comandante Marcos. Marcos maakte gebruik 

van wereldwijde bekende afbeeldingen van de 

revolutionairen Zapata en Che Guevara om 

zichzelf en de Zapatistas in de media te pre-

senteren en in een revolutionaire traditie te 

plaatsen. Op de foto’s van de anti-globalisten 

uit 2001, de ‘oppositional visual story’, speelden 

niet geweld maar straatfeesten en ontspannen 

mensen de hoofdrol.

Memou benadrukt keer op keer hoe de geves-

tigde pers geen ‘echte’ redactionele fotokeuzes 

maakte maar keuzes waardoor verzetsleiders 

gereduceerd werden tot showbusiness sterren en 

protesten altijd gepresenteerd werden als geweld-

dadig. Het verhaal achter de protesten met foto’s 

van vreedzame en idealistische demonstranten 

en antihiërarchische en democratische bijeen-

komsten paste niet in de marketing strategie van 

de gevestigde kranten en kreeg het grote publiek 

dus niet te lezen en te zien. 

Het alternatieve visuele verhaal was te vin-

den in de media van de sociale bewegingen zelf: 

de studentenbladen in 1968 en de websites van 

de Zapatistas en de anti-globalisten. Deze me-
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dia lieten foto’s zien van democratische bijeen-

komsten op de Sorbonne in mei 1968 en die in 

de dorpen van de deelstaat Chiapas, foto’s van 

feesten, plezier en dans in Genua en talloze fo-

to’s van actieve autochtone vrouwen binnen de 

Zapatistabeweging. Deze beelden lieten volgens 

Memou het vernieuwende karakter van deze be-

wegingen wèl zien. 

Memou onderzocht ook hoe de collectieve 

herinnering aan deze sociale bewegingen 

gecreëerd werd in fotoboeken en tentoonstellin-

gen. Ook in dit deel zijn de bronnen waarop 

Memou haar betoog baseerde exemplarisch en 

wordt deze keuze niet verantwoord. Zo maken we 

kennis met de foto’s van Antonio Turok die in zijn 

fotoboek over de deelstaat Chiapas laat zien hoe 

de strijd van de Zapatistas vanuit de autochtone 

gemeenschappen ontstaan was en gevoerd werd. 

Met zijn foto’s maakte Turok volgens Memou 

een einde aan de visuele marginalisering van de 

Chiapasbevolking en werd dit fotoboek het begin 

van hun politieke emancipatie. De zelfbewuste 

portretten die fotograaf Joel Sternfeld maakte van 

anti-globalisten in de straten van Genua en de 

manier waarop hij verslag deed van het geweld 

tijdens de G8 top worden door Memou vooral 

als een kritiek op de gevestigde persfotografie 

geïnterpreteerd. In haar analyse van het Sternfeld 

fotoboek toont ze zich echter ook een groot 

kenner van de documentaire fototraditie die 

het werk van Sternfeld moeiteloos koppelt aan 

dat van Walker Evans en Rineke Dijkstra (wier 

achternaam consequent Dijikstra geschreven 

wordt). Deze kennis van zaken, zowel van 

fototradities als van de sociale bewegingen, laat 

Memou in het hele boek zien. Ze weet deze 

consistent en overtuigend in te zetten in haar 

betoog en daarmee compenseert ze ruimschoots 

de zwakke kanten van haar studie, haar niet 

benoemde politieke vooringenomenheid en het 

gebrek aan methodologische verantwoording. 

Tity de Vries

Peter Burger     

Monsterlijke Verhalen. Misdaadsagen in het nieuws 

en op webforums als retorische constructies 

Den Haag (Boom   |Lemma) 2014, 361 p., pb. 

€ 42,95, isbn 978 94 6236 050 1

In 2007 circuleerde in de Nederlandse media 

het verhaal van een man die zijn hond op 

monsterlijke wijze vilde onder invloed van 

hallucinogene paddenstoelen. Hoewel later bleek 

dat niet de drugs, maar wel het psychologische 

verleden van de dader tot het incident leidde, 

namen de Nederlandse pers en zelfs enkele 

politieke hoogwaardigheidsbekleders de zaak 

toch als waarachtig aan. De bizarre gebeurtenis 

was, samen met een reeks andere merkwaardige 

hallucinatieverhalen, zowaar doorslaggevend 

voor de invoering van een nationaal paddoverbod. 

Gruwelijke vertelsels als deze waarvan de 

waarachtigheid te betwijfelen valt, verschijnen 

te pas en te onpas op internetforums, in de 

nieuwsmedia en vinden in sommige gevallen 

zelfs hun weg naar de politiek. Peter Burger, 

voormalig wetenschapsjournalist en momenteel 

docent en onderzoeker aan de Universiteit van 

Leiden, wijdde zijn proefschrift aan dit soort 

‘monsterlijke verhalen’. Of deze eigenaardige 

misdaadsagen – of broodjeaapverhalen zoals ze 
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in de volksmond bekend zijn – al dan niet waar 

zijn, behoort niet tot de primaire interesse van 

Burger. Wel wilde hij weten op welke manieren 

online forumdeelnemers en journalisten elkaar 

proberen te overtuigen van ‘de waarheid’ en ‘de 

waarde’ van deze misdaadsagen en -geruchten. 

Hij is daarmee de eerste Nederlandse onderzoeker 

die een doctoraat wijdt aan broodjeaapverhalen. 

Dat zijn promotie en de resultaten ervan 

ruimschoots belicht werden in de pers, toont 

aan dat het werk ook buiten de grenzen van 

de academische wereld naar waarde geschat 

wordt. Burger onderzoekt dit soort verhalen 

sinds 1990 en is bijgevolg uitgegroeid tot de 

uitgelezen Nederlandse referentie op het gebied 

van sagen. Zijn blog gestolengrootmoeder.nl, 

waarop hij sterke vertellingen onderzoekt en 

ontleedt, is dan ook een interessante bron voor 

geïnteresseerden in de origine en waarachtigheid 

van broodjeaapverhalen. 

In Monsterlijke Verhalen benadert Burger 

misdaadsagen, anders dan de traditionele objec-

tivistische aanpak van folkloristen, vanuit een 

retorisch en constructionistisch perspectief. Het 

zijn dus niet langer de specifieke kenmerken – 

de verhalen zijn onwaar, ze worden verspreid via 

informele en mondelinge kanalen – van deze 

vertellingen die centraal staan zoals dat in de 

folkloristiek het geval is, maar wel hun construc-

tieproces. Burger pleit met zijn proefschrift voor 

een algehele revisie van de broodjeaapverhalen 

en suggereert de vertellingen niet langer als sim-

pelweg onwaar en onbenullig te omschrijven, 

maar om ze eerder als onzeker en waardevol te 

gaan beschouwen. 

Voor het onderzoek werden twee contraste-

rende casestudies geselecteerd: het verhaalmotief 

‘gedrogeerd en misbruikt’ en het verhaaltype van 

‘de Smileybende’. De eerste casus is een voor-

beeld van een officiële misdaadsage die door de 

Nederlandse media en de politie werd aangeduid 

als een reëel gevaar. Op online forums werd daar-

entegen getwijfeld aan de waarachtigheid van het 

verhaal. Vertellingen waarin vrouwen buiten hun 

wil worden gedrogeerd en daarop misbruikt, blij-

ken uit Burgers onderzoek zelfs al terug te gaan 

tot het einde van de negentiende eeuw en worden 

daarom als een terugkerend ‘motief’ beschouwd. 

De tweede casus van de Smileybende werd voor-

namelijk vernaculair (niet-institutioneel) bedis-

cussieerd op online forums, maar ontkend door 

de nieuwsmedia. Dit geval vertelt het verhaal van 

een jeugdbende, bestaande uit leden van een 

etnische minderheid, die meisjes benadert en 

hen laat kiezen tussen een groepsverkrachting 

of een ‘smiley’. Kiezen ze voor het laatste, dan 

wordt er een eeuwige glimlach met een mes in 

hun gezicht gekerfd. Met deze misdaadcasussen 

toont Burger aan dat oude verhaaltypes en -mo-

tieven hergebruikt kunnen worden door spre-

kers, om hedendaagse problemen op de publieke 

agenda te zetten. 

Burger toetst deze twee casussen aan een door 

hem opgesteld retorisch analysemodel. Aan de 

basis van dit model ligt de klassieke Aristoteliaanse 

driedeling van overtuigingsmiddelen: ethos 

(de betrouwbaarheid van de spreker), logos 

(de rede van de spreker) en pathos (de spreker 

doet aanspraak op emoties van het publiek). 

Deze retorische middelen werden aangevuld 

met theorieën uit onder meer sagenonderzoek, 

sociologie, communicatiewetenschap en crimi-

nologie. Het geselecteerde materiaal uit de 

nieuwsmedia en online discussies werd zowel 

kwalitatief als kwantitatief onderzocht en voor 

de Smileybende-case werd ook gebruik gemaakt 

van etnografisch onderzoek. De toepassing van 

deze methode toonde dat zowel journalisten als 

forumgebruikers naar de klassieke retorische 

middelen grijpen om hun geloof of ongeloof in 

de ‘waarheid’ en de ‘waarde’ van een verhaal te 

verdedigen. 

Met dit vlot leesbare proefschrift, aangevuld 

met meerdere praktijkvoorbeelden, levert Burger 

een interessante verkenning van de retorische 

uitingen over misdaadsagen in de Nederlandse 
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nieuws- en forumsfeer af. In tien hoofdstukken 

tracht hij het journalistieke en forumdiscours 

te analyseren door misdaadsagen te benaderen 

als retorische constructies en zet daarmee een 

stap in de goede richting van (journalistieke) 

gewaarwording over dit soort verhalen. Met de 

woorden ‘geen verhaal zonder moraal’ (p. 278) 

plaatst Burger terecht een kritische noot bij de 

huidige vertrouwenscrisis die heerst tussen het 

publiek en de mainstream media. De analyse 

van de twee case studies toont immers aan dat 

forumdeelnemers het gezag van de nieuwsmedia 

vaak niet erkennen. De media kunnen een verhaal 

als dat van de Smileybende resoluut ontkennen, 

maar op online forums gaat de discussie 

desondanks voort. De onderzoeker legt hiermee 

een duidelijke kloof tussen het vernaculaire 

domein en het domein van het nieuws bloot. 

Ondersteund door academische bevindingen 

uit de journalistieke en sociologische hoek (o.a. 

Herbert Gans en Michael Schudson), wijt Burger 

deze kloof deels aan het geijkte bronnengebruik 

van journalisten. Aangezien die laatste meestal 

terugvallen op een beperkt aantal officiële en vol-

gens nieuwsmakers meer betrouwbare bronnen, 

worden vernaculaire uitingen over het algemeen 

weinig als nieuwsbron benut. Het is deze jour-

nalistieke vooronderstelling die door de resulta-

ten van dit onderzoek een stevige knauw krijgt. 

Discussies op publieke forums zouden volgens 

Burger immers meer kunnen zijn voor journa-

listen dan louter illustratieve voorbeelden. Jour-

nalistieke opleidingen zouden er baat bij heb-

ben hun studenten in aanraking te brengen met 

onder meer retoriek, de constructie van sociale 

problemen door de media en narratieve folklore, 

aldus Burger. 

Het hier gebruikte retorische analysemodel 

zou in de toekomst eveneens bruikbaar kunnen 

zijn in onderzoek naar de invloed van sociale 

media-interacties op de journalistieke praktijk. 

Burger focust in zijn onderzoek enkel op webfo-

rums en maakt bijgevolg amper melding van de 

mogelijkheden die hedendaagse discussieplat-

formen als Facebook en Twitter kunnen bieden 

voor modern sagenonderzoek. De vraag kan zelfs 

gesteld worden in hoeverre webforums nog rele-

vant zijn wanneer trends zoals ‘#dtv’ (durf te vra-

gen) op de microblog Twitter deels de functie van 

forums overnemen. 

Burgers werk stemt duidelijk tot nadenken 

over de invloed van sterke verhalen op de 

journalistieke praktijk, zeker nu die professie 

meer dan ooit geconfronteerd wordt met 

niet-institutionele uitingen via het internet. 

Journalisten in spe zouden ongetwijfeld 

geholpen zijn met een meer divers onderbouwd 

lessenpakket dat hen reeds wijst op de valkuilen 

van sagen. Kortom, Monsterlijke Verhalen is een 

boeiend interdisciplinair proefschrift geworden 

dat de nieuwsgierigheid wekt naar een verdere 

verkenning van vernaculaire uitingen en de 

wisselwerking ervan met journalistieke waarden. 

Cara Brems 

Donald T. Critchlow 

When Hollywood Was Right. How Movie Stars, 

Studio Moguls, and Big Business remade American 

Politics 

Cambridge (Cambridge University Press) 2013, 

224 pp., ïll., ca. € 23,-, isbn 978 0 521 19918 6
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Dit boek plaatst zich in een rijke traditie van 

literatuur en onderzoek naar de politiek-

institutionele geschiedenis van Hollywood, meer 

in het bijzonder de relatie tussen de Amerikaanse 

filmindustrie en de Republikeinse Partij. In 

When Hollywood Was Right vertelt Donald T. 

Critchlow het verhaal van de wederopstanding 

van de Grand Old Party (gop) vanaf de jaren 

1930 tot en met het presidentschap van Ronald 

Reagan (1981-1989). Als historicus met als 

specialisme de twintigste-eeuwse Amerikaanse 

politiek, concentreert Critchlow zich niet zozeer 

op de bekende politieke overlegstructuren, maar 

wel op de praktische uitbouw van informele 

netwerken en allianties tussen Republikeinse 

politici en conservatieve zakenlui, studiobonzen, 

regisseurs, filmsterren en andere celebrities in en 

rond Hollywood. Centraal in Critchlows verhaal 

staat de idee dat studio moguls, filmproducenten, 

-regisseurs en -acteurs zoals John Wayne, Gary 

Cooper, Bob Hope, Charlton Heston of Robert 

Taylor niet alleen zorgden voor glamour en glitter 

tijdens verkiezingscampagnes, maar dat ze een 

veel actievere rol speelden in de reorganisatie van 

de gop. Sommigen engageerden zich openlijk 

met de partij (mgm-baas Louis B. Mayer was 

vice-chairman en vervolgens chairman van de 

California Republican Party in de periode van 

1931 tot 1933) of stelden zich kandidaat voor 

politieke functies, zelfs op het hoogste federale 

niveau met senator en later president Reagan 

als ultiem voorbeeld. Andere acteurs steunden 

lokale initiatieven van de partij in Californië of 

financierden op een meer substantiële wijze de 

structurele uitbouw van de gop. Cruciaal was 

de rol van bekende producenten, regisseurs en 

acteurs zoals Cecil B. DeMille en George Murphy, 

die zich ontpopten tot invloedrijke fundraising 

liaisons tussen Hollywood, de politiek en de 

zakenwereld. 

When Hollywood Was Right houdt zich ver 

van theoretische bespiegelingen over de relatie 

tussen politiek en media, en trekt resoluut de 

kaart van feitelijke, op heel wat archiefonder-

zoek gebaseerde analyses. Ook laat Critchlow 

na om het veld waarin zijn boek zich begeeft te 

beschrijven, of om in dialoog te treden met an-

der werk dat de afgelopen jaren op dit terrein is 

verschenen. Toch is When Hollywood Was Right 

een interessante bijdrage, niet in het minst om-

dat het boek de populaire mythe doorprikt van 

Hollywood als een broedplaats van progressieve 

politieke krachten, een mythe die vooral gevoed 

werd door acteurs en andere Hollywood celebs die 

hun voorkeur voor Democratische politici publie-

kelijk uitspraken. 

Een onderliggende stelling van het boek is 

dat de alliantie tussen de gop en conservatieve 

krachten binnen de filmindustrie een katalyse-

rende rol heeft gespeeld in de ‘mediatisering’ 

van het politieke bedrijf, of dat ‘California’s me-

dia-driven politics would eventually become a 

national model’ (p. 3). De alliantie zorgde ervoor 

dat de politieke arena marketingprincipes uit 

Hollywood en zijn star system overnam - niet in 

het minst de promotie van politieke sterren, me-

dia-advies en intensieve mediatraining. Op een 

ruimer niveau zorgde de alliantie voor een sterke 

verwevenheid tussen politiek en celebrity culture. 

Interessant in dit opzicht is het vierde hoofdstuk, 

dat handelt over de opmars van de jonge Richard 

Nixon, die later senator (voor de staat California, 

1950-1953), vice-president (1953-1961) en presi-

dent (1969-1974) van de Verenigde Staten werd. 

In zijn boek beschrijft Critchlow hoe ‘media-sav-

vy’ en hoe begeesterd Nixon wel was door Holly-

wood. Nixon, zo geeft Critchlow aan, mag nu dan 

al geboekstaafd staan als de presidentskandidaat 

die in 1960 de verkiezingen verloor in een voor 

hem nefast televisiedebat met John F. Kennedy, 

maar in werkelijkheid was hij zijn tijd ver vooruit 

in de manier waarop hij met moderne massame-

dia omsprong. 

Zeer lezenswaardig zijn ook de eerste twee 

hoofdstukken waar Critchlow vertelt hoe de 

plaatselijke Republikeinse Partij het debâcle van 
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de jaren 1930 trachtte te verwerken, meer bepaald 

na de verpletterende verkiezingsoverwinning 

van Franklin D. Roosevelt in 1936 toen de gop 

geheel ontredderd en bijna gedecimeerd werd. 

Met veel oog voor detail en anekdotiek beschrijft 

Critchlow hoe conservatieve krachten binnen 

de filmindustrie, de zakenwereld en de politiek 

elkaar vonden in hun afkeer van progressieve 

organisaties zoals linkse vakbonden. Het 

bindmiddel was een amalgaam van conservatieve 

waarden rond patriottisme, individualisme, ‘free 

enterprise’ en anticommunisme. 

Het belangrijkste hoofdstuk in het boek be-

handelt de periode van de blacklist en de heksen-

jacht, grofweg vanaf 1947 tot het einde van de 

jaren 1950 (Hoofdstuk 3). De literatuur over deze 

duistere periode in de Amerikaanse politieke 

en mediageschiedenis is bijzonder omvangrijk, 

maar toch slaagt Critchlow erin enkele nieuwe 

inzichten te verschaffen, niet in het minst over de 

rol van de communistische partij en de invloed 

van linkse vakbonden en andere organisaties in 

Hollywood. 

De laatste twee hoofdstukken behandelen de 

periode vanaf de jaren 1960 (Hoofdstuk 5) met 

daarin een glansrol voor de ‘grote communicator’ 

Ronald Reagan (Hoofdstuk 6). In dit deel door-

prikt Critchlow de mythe dat Reagan een poli-

tieke handpop was en dat zijn politieke aspiraties 

pas groeiden toen zijn carrière als acteur taande. 

Critchlow beschrijft Reagan als een politiek dier, 

die eerst Democratische sympathieën had, maar 

na zijn huwelijk met Nancy Davis gaandeweg 

onder invloed kwam van de gop. Met Reagan, die 

een uitermate charismatische spreker was, nam 

de politiek-ideologische visie van de Hollywood 

Right het roer van het land over. Reagan stond 

immers symbool voor een ‘anticommunist, patri-

otic, small-government vision [that] became the 

prevailing philosophy of the national Republican 

Party’ (p. 213). 

When Hollywood Was Right is een ver-

nieuwende bijdrage tot de politieke geschiedenis 

van Hollywood, vooral omdat het een ge-

detailleerde en genuanceerde visie biedt op de 

informele netwerken achter de relatie tussen 

de Republikeinse Partij en de Amerikaanse 

filmindustrie. Een kritische kanttekening is dat 

het boek hier en daar wat slordigheden bevat. 

Zo schrijft Critchlow bij voorbeeld dat Fritz 

Lang een ‘German refugee’ was (p. 31; Lang was 

Oostenrijkse regisseur) en spelt hij de naam van 

regisseur George Stevens verkeerd (‘Stephens’, 

p. 103). Ook bezondigt de auteur zich soms aan 

overdrijvingen zoals de uitspraak dat Gary Cooper 

‘Hollywood’s most popular and highly paid actor’ 

was (p. 36), alsof Clark Gable en andere succesvolle 

acteurs niet bestonden. Deze opmerkingen staan 

echter niet in de weg dat When Hollywood Was 

Right op een boeiende wijze onderstreept hoezeer 

Hollywood (en bij uitbreiding mediacultuur) 

een politieke strijdplaats was (en vermoedelijk 

vandaag nog steeds is).  

Daniel Biltereyst
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Signalement 

De filmtijdschriften zijn in te zien in de bibliotheek van eye en van de Universiteit  Utrecht, de 

andere tijdschriften in de Bibliotheek Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amster-

dam.

De eye bibliotheek in Amsterdam is na afspraak (bibliotheek@eyefilm.nl of tel. 020-5891411) 

toegankelijk op dinsdag en donderdag. Zie tevens de website: www.eyefilm.nl/bibliotheek  

Filmtijdschriften over geschiedenis

1895

(2013, hiver) nr. 71 

thema: Le cinéma en couleurs (red. Priska 

Morrissey et Céline Ruivo)

cineaction

(2013) nr. 92

thema: Politics and cinema

(2014) nr. 93

thema: The city & film 

 

Cinema Journal

Vol. 52 (2013) nr. 4

• Katherine Groo, ‘The Maison and its 

Minor: Lumière(s), Film History, and the Early 

Archive’ (p. 25-48)

• In Focus: New Voices (ed. Hollis Griffin) 

(p. 121-161) 

Vol. 53 (2013) nr. 1

• David Martin-Jones and María Soledad 

Montañes, ‘Uruguay Disappears: Small 

Cinemas, Control Z Films, and the Aesthetics 

and Politics of Auto-Erasure’ (p. 26-51)

• In Focus: Gender and Labor in Recession-

Era Media and Media Studies (ed. Caetlin 

Benson-Allott) (p. 119-164) 

Vol. 53 (2014) nr. 2

• Julie Wilson, ‘Stardom, Sentimental 

Education, and the Shaping of Global Citizens’ 

(p. 27-49)

• Karl Schoonover, ‘Histrionic Gestures and 

Historical Representations: Masina’s Cabiria, 

Bazin’s Chaplin, and Fellini’s Neorealism’ (p. 

93-116) 

Vol. 53 (2014) nr. 3

• Jennifer Petersen, ‘Can Moving Pictures 

Speak? Film, Speech, and Social Science in 

Early Twentieth-Century Law’ (p. 76-99)

• Maria Belodubrovskaya, ‘Soviet Hollywood: 

The Culture Industry That Wasn’t’ (p. 100-122)

CinémAction

Nr. 148 (2013)

thema: Le cinema russe, de la perestroïka à nos 

jours (Dir. Marion Poirson-Dechonne)
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Cinemagie

Vol. 52 nr. 282 ( 2013)

• Bruno Bové, ‘Eisenstein (39)’ (p. 77-92) 

Cinémas 

Vol. 24 (2013) nr. 1

thema: Nouvelles pistes sur le son. Histoire, 

technologies et pratiques sonores

(ed. Martin Barnier & Jean-Pierre Sirois-

Trahan) 

Film & History 

Vol. 43 (2013) nr. 1

• Laura Mulvey, ‘Love, History, and Max 

Ophuls. Repetition and Difference in Three 

Films of Doomed Romance’ (p. 7-29)

Film History

Vol. 25 (2013) nr. 1-2

special double issue: ‘Inquiries, Speculations, 

Provocations’

Vol. 25 (2013) nr. 3

• Camille Deprez, ‘The Films Division of 

India, 1948-1964: The Early Days and the 

Influence of the British Documentary Film 

Tradition’ (p. 149-173) 

Vol. 25 (2013) nr. 4 

special issue: ‘Nontheatrical Film’ 

Vol. 26 (2014) nr. 1

• Sue Collins, ‘Film, Cultural Policy, and 

World War I Training Camps: Send Your 

Soldier to the Show with Smileage’ (p. 1-49)

• Deron Overpeck, ‘Splitsville: Independent 

Exhibitors Court Federal Intervention in the 

American Film Industry, 1975-1988’ (p. 136-

157)

Filmblatt 

Vol. 18 (2013) nr. 51

• Tobias Ebbrecht, ‘Dokumentarfilm als 

Gerichtsverfahren. Erwin Leisers eichmann 

und das dritte reich (1961)’ (p. 47-58) 

Vol. 18 (2013) nr. 52

• Kerstin Stutterheim, ‘Jenseits von 

“absolutem Film” und klassischem Kulturfilm. 

Der Filmemacher Alfred Ehrhardt auf die 

Suche nach der künstlerischen Symbiose’ (p. 

33-42)

• Tobias Ebbrecht, ‘Filmische Gegen-

geschichtsschreibung, unversöhnliche erinne-

rungen (brd 1979) und die Erinnerung an den 

spanischen Bürgerkrieg’ (p. 43-56) 

Vol. 18 (2013-2014) nr. 53

• Ursula von Keitz, ‘Körperpolitik zwischen 

den Trümmern. Gesundheitsfilme aus der 

Besatzungszeit 1946 bis 1949’ (p. 47-60)

• Georg Eckes et al., ‘Der Erste Weltkrieg 

geht online. Das eu-Projekt “European Film 

Gateway 1914” digitalisiert Filme zum Ersten 

Weltkrieg’ (p. 61-66)

Historical Journal of Film, Radio and Television 

Vol. 33 (2013) nr. 2

• Brian Dolber, ‘Strange Bedfellows: Yiddish 

socialist radio and the collapse of broadcasting 

reform in the United States, 1927-1938’ (p. 

289-307) 

Vol. 33 (2013) nr. 3 

special issue: Channel 4 and British Film 

Culture (eds. Paul McDonald & Justin Smith) 

Vol. 33 (2013) nr. 4

• Jordan Brower and Josh Glick, ‘The Art and 

Craft of the Screen: Louis Reeves Harrison and 

the Moving Picture World’ (p. 533-551)

• Andrew B.R. Eliott, ‘Rewriting European 

History: National and Transnational Identities 

in Rome’ (p. 594-611) 

Vol. 34 (2014) nr. 1 

special issue: The Film Finances Archive (eds. 

James Chapman & Charles Drazin) 

Vol. 34 (2014) nr. 2

• Valeria Camporesi, ‘“Whose films are 

these?” Italian-Spanish co-productions of the 

early 1940s’ (p. 208-230)
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Montage AV

Vol. 22 (2013) nr. 2

thema: Animationsfilm (ed. Erwin Feyersinger 

& Maike Sarah Reinerth)

Post Script

Vol. 32 (2013) nr. 2

special issue: Holocaust and Film

Screen

Vol. 54 (2013) nr. 2

• Elizabeth Reich, ‘A broader nationalism: 

reconstructing memory, national narratives 

and spectatorship in World War ii black 

audience propaganda’ (p. 174-193)

• Mattias Frey, ‘The critical question: Sight 

and Sound’s postwar consolidation of liberal 

taste’ (p. 194-217) 

Vol. 54 (2013) nr. 3

• Tim Bergfelder et al., The Mildred Pierce 

dossier  (p. 371-410) 

Vol. 54 (2013) nr. 4

• Michael Cowan, ‘Taking it to the street: 

screening the advertising film in the Weimar 

Republic’ (p. 463-479)

• Mark Betz, ‘High and Low and in between’ 

(p. 495-513)

The Velvet Light Trap

Nr. 72 (2013)

thema: Useful media: industrial, educational, 

institutional

Nr. 73 (2014)

thema: Early Cold War media

Historisch-culturele tijdschriften over media

Amerikastudien/American Studies

Vol. 58 (2013) nr. 1

• Dimitrios Latsis, ‘Nature’s Nation on the 

Screen: Discursive Functions of the Natural 

Landscape in Early American Film’ (p. 121-137)

Argumentation and Advocacy

Vol. 49 (2013) nr. 3

• Leslie A. Hahner, ‘The Riot Kiss: Framing 

Memes as Visual Argument’ (p. 151-166)

• Kevin Michael DeLuca, ‘Practicing Rhetoric 

Beyond the Dangerous Dreams of Deliberative 

Democracy: Engaging a World of Violence and 

Public Screens’ (p. 230-231)

Cahiers internationaux de symbolisme

(2013) nrs. 134-135-136

thema : Le Non-Dit

• Patrick Bégrand, ‘Le Secret, le Silence et 

la Mémoire escamotée dans le film hermanas 

(2004) de la réalisatrice argentine Julia 

Solomonoff’ (p. 31-50)

• Gabriele Padberg,  ‘Le Sens “cache” du 

discourse filmique: caché (2005), un film de 

Michael Haneke (Autriche)’ (p. 155-162)

The French Review

Vol. 87 (2013) nr. 1

• Antoine Krieger, ‘“Fin de cinéma” ou fin 

du cinéma? la chinoise et week-end de Jean-Luc 

Godard’ (p. 85-98) 

Vol. 87 (2013) nr. 2

• Corinne Étienne et Sylvie Vanbaelen, ‘entre 

les murs: quelles leçons pour les enseignants 

de français langue étrangère?’ (p. 171-184) 

Vol. 87 (2014) nr. 3

• Nathalie Degroult, Michèle Bissière, et 

Caroline Beschea-Fache, ‘Bilan cinémato-

grafique 2012-2013: A Holy Year!’ (p. 15-34) 
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Geschichte Lernen

Vol. 27 (2014) nr. 158

thema : Spielfilme

  

Handelingen van het Genootschap voor 

Geschiedenis te Brugge

Vol. 150 (2013) nr. 1

• Gerlien Decancq, ‘“Het zal weer 

vollen bak zijn”, Een geschiedenis van 

de vrijetijdsbesteding in het volkshuis en 

Feestpaleis te Menen (1944-1955)’ (p. 139-166)

Hispanic Research Journal

Vol. 14 (2013) nr. 1

thema: Screen Arts I: Lusophone Cinemas

Vol. 14 (2013) nr. 4

• Raquel Medina, ‘Alzheimer’s Disease, a 

Shifting Paradigm in Spanish Film: ¿y tú quién 

eres? and amanacer de un sueño’ (p. 356-372) 

Vol. 14 (2013) nr. 6

• Peter William Evans, ‘All that Almodóvar 

Allows’ (p. 477-484)

The Historical Journal

Vol. 56 (2013) nr. 2

• Steven Fielding, ‘British politics and 

cinema’s historical dramas, 1929-1938’ (p. 

487-512) 

International Journal of Iberian Studies

Vol. 26 (2013) nr. 3

thema: Comparing media systems in the 

Iberian Peninsula

Osteuropa

Vol. 64 (2014) nrs. 2-4

• Alexandre Sumpf, ‘In Szene gesetzt. Der 

Erste Weltkrieg im sowjetischen Kino’ (p. 339-

350)

 

Urban history 

Vol. 40 (2013) nr. 2

• Robert James, ‘Cinema-going in a port 

town, 1914-1951: film booking patterns at the 

Queens Cinema, Portsmouth’ (p. 315-335)

Ansje van Beusekom

Si
gn

al
em

en
t



|  99

Summaries

Tim van der Heijden & Susan Aasman ‘Her Majesty, Super 8’. The ‘making of ’ the first amateur 

film(maker)s

This article reconstructs the world of the Dutch amateur film around 1930; a dynamic pe-

riod during which the amateur film gradually developed from being just one branch of photog-

raphy (cinematography) to becoming an independent film discipline. On the basis of the series 

‘Her Majesty, Super 8’, a series of articles about ‘Super 8’ published in the photography mag-

azine Focus, we shed light on the changing creative processes and discourses of early amateur 

films and by extension the ‘making of’ early amateur filmmakers themselves. The series, which 

was written by a beginning amateur filmmaker on the threshold of the ‘Nederlandse Smalfilm-

liga’ [Dutch Super 8 league] (1931) and the amateur film magazine Het Veerwerk (1932), offers an 

interesting insider view of the world of amateur films as it is taking shape. Taking the themes 

that are covered in the series – ranging from simple films of children and holidays to editing – 

and the associated user dynamics, the article throws light on the amateur filmmakers’ quest for 

a distinct production culture and way of creating films.

Keywords: amateur film, super 8, filmdiscipline, 1930s, Focus

Eef Masson The educational film as a didactic tool and creative product. The creation process of films 

by the n.o.f.

This article considers the introduction of ‘the making of’ documentaries to the collection 

of the Stichting Nederlandse Onderwijs Film [Trust for Dutch Educational Films] (n.o.f.), the 

Netherlands’ main supplier of films for classroom use in the post-Second World War period. 

Shorts about biological, geological or manufacturing processes were distributed to schools early 

on whereas material about the genesis of films were markedly absent from the collection in its 

early years. This article first discusses the n.o.f.’s tendency, in the 1940s, to divert the audience’s 

attention from the films’ status as media, and, by implication, as products of a process of cre-

ation. It argues that a shift in attitude later on coincided with a change in the attitude to the role 

of film as an aid to formal education. Second, it proposes that the institute’s adoption of material 

about the processes involved in filmmaking introduced a new sort of reflectiveness to the corpus 

and, more specifically, led to a shift whereby films were no longer simply seen as educational 

tools but gained the status of products of (collective) acts of creation.

Keywords: educational film, n.o.f., creation process, 20th century, changing attitude
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Wilbert Schreurs The self-image of advertisers in the Dutch specialist publication for advertising, 

1967-1972

This article discusses the self-image of Dutch advertisers in the 1960s and 1970s, with the 

views of Dutch advertisers on what was then a new phenomenon, television advertisements, as 

the starting point. Articles from the Dutch specialist publications for advertising show that tv 

advertisements were not judged solely on the basis of commercial criteria by some profession-

als. Many of them were of the opinion that tv advertisements should also satisfy certain cultural 

and artistic norms. Employees of advertising agencies particularly placed growing emphasis on 

the importance of creativity during the period researched. The article claims that it would not 

be correct to consider advertisers as cultural intermediaries based on this alone. The attitude 

seems instead to be linked to the rivalry between leading advertising agencies such as Prad and 

Intermarco, and production companies such as Toonder Studio’s, Geesink Studio and Top Spot. 

The focus on the cultural and artistic dimensions of tv advertising seems to result in part from 

the attempts of employees of advertising agencies to promote themselves as the experts in this 

new field. 

Keywords: advertisers, self-image, 1960s & 1970s, tv advertisements, agencies & companies
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Over de auteurs 

Susan Aasman (1964) studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en pro-

moveerde in 2004 op haar proefschrift Ritueel van huiselijk geluk. Een cultuurhistorische verken-

ning van de familiefilm. Sinds die tijd publiceert ze regelmatig over amateurfilm, maar ook over 

documentairefilm en fotografie. Sinds 2012 werkt ze als postdoc in het door nwo gefinancierde 
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