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WILLIAM URICCHIO

Men dacht er niet alleen aan, men

vond het ook uit. Aan het einde.van de

negentiende eeuw was de televisie
niet alleen een speeltje van de

fantasie, maar ook een technische

mogelijkheid. Toch zou het zeker nog

een halve eeuw duren eer de televisie

werkelijk op de markt kwam.

Maar wat was nu de

aantrekkingskracht van tetevisie? Aan

welke behoeftes zou zii kunnen

voldoen? En waarom kwam het er niet
van? Waarom werd van het rechte pad

van de televisie afgeweken en de

omweg van de film ingeslagen? Wat

had film te bieden? Hetzelfde, of nog

meer?

Een nieuwe visie op de vroege

geschiedenis van de cinema.

Nu film zijn honderdste jaar in gaat, is het de
moeite waard eens opnieuw te kijken naar de
plaats die bewegende beelden aanvankehjk
in technologisch en cultureel opzicht inna-
men. Omdat er indertijd zowel in de iitera-
tuur als in het octrooiregister a1 sprake was
van een medium waaryan niet alleen beeld
en geluid maar ook simuitaneiteit geheel in
woorden en beelden was vastgelegd, zou na-
mehjk wel eens kunnen blijken dat film niet
een vernieuwend, laat staan radicaal medi-
um was/ maar een technologisch compromis,
een omweg. Een nieuw onderzoek naar de
culturele verbeelding, naar de technologische
mogelijkheden en naar de produktie van de
vroege cinema zou aan het licht kunnen
brengen dat wat zich aan de negentiende-

CINEMA ALS OMWEG?

EEN NIEUWE KIIK OP DE

GESCHIEDENIS VAN HET

BEWEGENDE BEELD

DE ZOOIROOP
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eeuwse horizon der verwachtingen afteken-
de, niet zozeer ftlm was als we1 televisie.
Zo'n 'kijk-operatie'richt zich niet alleen op
een herziening van de culturele positie van
de vroege film, maar roept tevens vragen op
ten aanzien van de constructie van het kii-
kend subiect (de toeschouwer) door cinema
en televisie, en verschaft enig inzicht in he-
dendaagse ontwikkelingen in de zogeheten
nreuwe medii.

Gescheiden wegen?
Om nu te voorkomen dat film wordt geredu-
ceerd tot een soort 'onaffe' televisie, is het
het beste om bij het begin te beginnen. In bij-
na iedere filmgeschredschrijving wordt er
verwezen naar de camera obscura, en dat zou

betekenen dat de genealogie van de cinema
op zijn minst begint met Giovanni Battista
della Porta's verhandeling over het apparuat.
Een voor de hand liggend voordeel van deze

verwantschap is dat de camera obscura de ci-

nema als het ware bestaansrecht geeft. Er

kleeft echter ook een aantal nadelen aan. De

camera obscura en, implicier, daarvan ,riqc'
leide technologieen als de cinema (maar ook

televisie en virtual reality) worden in nvec
totaal verschillende opvattingen geplaatst.
Aan de ene kant wordt de verwantschap tus-

sen de camera obscura en de cinema aange-

voerd als bewijs van een teleologische onI'
wikkeling van telkens 'precrezere', telkcns
'natuurlijkere' systemen van afueelding. Aan

de andere kant worden zowel de camera ob-
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tcura als de cinema gezien als instrumenten
1i1n sociale en politieke controle, die toe-

schouwers, door middel van een ideologische

representatie, disciplineren en in een bepaal-

.ic positie dwingen. Welisrvaar ziin de respec-

I velijk conservatieve en radicale overwe-

{ rgen achter deze redeneringen moeiteloos

ir n te lvijzen lmet name in debatten over de

rleuwe media'), maar toch is de conclusie

il.rt er sprake zot ziin van twee verschillende

senealogieen nog enigszins voorbarig.

Het is begrijpelijk dat men de cinema en het

liijkend subject binnen een bepaalde traditie
n r1 plaatsen, maar een dergeliike aanpak

nraskeert ook belangrijke verschillen tussen

,r: cinema en de camera obscura. Zo is de

r rditie waaraan de camera obscura ten

r ondslag iag, gebaseerd op een vaste en een-

,i.ridige positie van het subject en op elemen-
rcn als simultaneiteit, ruimtelijke nabiiheid
en optische contiguiteit tussen het kijkend
subject en de wereld die hij ziet. In de cine-
Ll:r daarentegen kan meer dan 66n subject-
positie en meer dan 66n standpunt worden
Lngenomen. Bovendien wordt film per deiini-
t:e {niet-simultaan) vastgelegd, en dus ook
rret gehinderd door beperkingen van nabii-
l:id en contiguiteit.
\laar stel dat de cinema een breuk vormt
rrret de traditie van de camera obscura, kan
het denken over televisie als precinemato-
graiisch fenomeen dan nog iets toevoegen
aan a1 die manieren waarop kijken binnen de

cinema mogelijk is? Is televisie in ieite niet
een meer rechtmatige erfgenaam van de ca-

mera obscura dan de cinema? En zo ia, werpt
drt dan enig licht op de 'omweg' van de cine-
r::a? O{ is het'televisuele' zell aI een radicale
, inpassing aan deze traditie en een sine qua

non, een voorwaarde zonder welke zowel de

opkomst van het moderne kiikend subject
niet te begrijpen zot zljn, als de kiikdiscipli-
nes waarvan de media - van de film tot en
met virtual reality - slechts verschillende ui-
trngen zijn?

Ce verbeelding van het televisuele
I e discussie hierover - ik kom er zo dadelijk
L I terug - wordt in sterke mate bepaald door
rrn definitie die gebaseerd is op televisie in
haar meeste ldeaie vorm: simultaneiteit of-
rvel geliiktijdigheid. Dit ideaal van simulta-
neiteit speelt een centrale ro1 in het denken
over televisie zonder dat de meesten van ons
het met enige regelmaat te zien krijgen; het
L' een ideaal waarop CNN zich voortdurend
i, lt voorstaan, maar zelden weet waar te ma-
i .:n; een ideaal dat door milioenen wordt ge-

,i:eld tijdens een wereldkampioenschap
r,retbal of de laatste mediararnp. Het zal dui-
,lelrjk ziin dat video in een dergeliike visie

een oxymoron is (hoewel video, oxymoron of
niet, een ingeburgerd sociaal fenomeen is).

Beter is het dan ook te spreken van het 'tele-
visuele', een term die wel het aspect van si-
multaneiteit benadrukt waarop in de vroege
geschriften over het medium televisie - maar
dan als toekomstige mogeiijkheid - herhaal-
deliik de klemtoon werd gelegd.

Het televisuele, a1s concept en als techniek,
werd tegelijk met de teleioon in 1876 uitge-
vonden. Hoewel de telegraaf de westerse op-

vattingen over tijd en ruimte reeds daarvoor
had weten te veranderen, ging de telefoon
nog een stap verder: de'live' transmissie van
het stemgeluid, de mogelijkheid van simul-
taneiteit op a{stand. En al een iaar na de uit-
vinding van de telefoon gingen schrijvers aan

de haal met het idee van gestuurde simulta-
neiteit.
De koppeling van de telefoon aan de fotogra-
Iie en de daaruit voortvloeiende, uitgewetkte
beschrijvingen van live'televisie'-uitzendin-
gen namen vele gedaanten aan. In lB77 be-
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vatte het iuninummer van L'Annd,e scientifi-
que et industrielle een beschriiving van een

'telectroscoop', een aan Alexander Graham
Be1l toegeschreven apparaat, dat beelden

rechtstreeks en over grote a{stand kon uit-
zenden. Twee jaar na de uitvinding van de

telefoon verscheen er een beroemd geworden

cartoon in Punch waarin een meisie vanuit
Ceylon met haar duders spreekt via een

'elektrische camera obscura' (wide-screen!)

en een tele{oon. En in 1883 beschreef Albert
Robida in detail ziin visie op televisie als een

simultaan-apparaat ten behoeve van ver-

maak, communicatie en surveillance. Deze

uitingen van de {antasie zorgden ervoor dat
het idee van simultaneiteit, dat reeds via het
medium van de tele{oon was beschreven en

ervaren, zich in de verbeelding van het pu-

bliek al snel kon uitbreiden naar het bee1d.

De uitvinding van de Ionograaf - de moge-

liikheid het vluchtige geluid ook vast te leg-
gen - voigde een jaar na de tele{oon. En net
als de telefoon, zette het'live'aspect van de

{onograaf de verbeelding in vuur en v1am, en

werd ook nu weer gefantaseerd over de mo-
gelijkheden om de simultaneiteit uit te brei-
den naar het beeld. Zo stuurde Wordsworth
Donisthorpe in 1878 het tijdschriiit Nature
een beschrijving van een geluidsiilm-appa-
raat: acht beelden per seconde op een soepe-

le, op een spoel gewikkelde strook en bege-

leid door een fonograa{.

De simulatie van de simultanei'teit
Dit biina samenvallen van 'live' teiefonische
(simultaan) en 'live' fonografische lopgeno-
men) technieken en de daarmee samenhan-
gende fantasie€n maakt een heldere discussie

over de negentiende-eeuwse opvattinBen van
wat 'live' is uitermate lastig. Telkens weer
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wordt in de filmgeschiedenis het 'Lumibre-
effect'aangehaald: de toeschouwers die, naar

verluidt vanwege de overweldigend realisti-
sche indruk van een opname van een aanko-

mende trein, een veilig heenkomen zochten.
En niet geheel ten onrechte: deze mythe
wordt op zijn minst bevestigd door namen en

termen uit de vroege {ilmindustrie die a1le

het zogenaamde'live-aspect' benadrukken:
bioscoop, vitascoop, levende beelden, aIs ook
het vaak aangehaalde 'venster op de wereld'.
Dat men dacht dat het bii film om live opna-

mes ging, was - net als bij de ionograaf - van
cruciaal belang voor het marketing-succes
van de vroege cinema, en waarschijnliik ook
voor het kiikplezier dat men eraan ontleende.

Het mag dan wel ondoenlijk zijn a1le beteke-

i



nisnuances van de term 'live' aan het eind
van de vorige eeuw re achterhalen, nietremin
is het duidelijk dat daarmee enerzijds een er-
varing van simultaneiteit werd gesimuleerd,
maar dat anderzijds simultaneitert op zich
weer een mogelijkheid is de verschillende as-
pecten ervan te onderscheiden. Met andere
woorden, zowel de teiefoon ais de fonograal
werden als 'live' aangeprezen, maar slechts
een van deze apparaten was werkelijk simul-
taan.
De ervaring van simultaneiteit op grote af-
stand was betrekkeliik wijdverbreid op 1.ret

moment dat de Iilm zijn intrede deed (in de
Verenigde Staten was in 1895 bijna een mil-
joen telefoontoestellen geinstalleerd), en
idee€n over hoe simuitaneiteit uitgebreid
diende te worden naar bervegende beeiden,
naar het teievisuele, waren er in de media te

!I".hlmhistorici hebben ror nog toe de nerging
gehad het denken over wat live is, af te vlak-
ken; sommigen gebruiken zelfs de anekdote
over de trein in de Lurniere-film om kost wat
kost de illusie van simultaneiteit staande te
houden. Kiikt men echrer naar de laat-negen-
tiende-eeuwse cultuur rn meer algemene zin:
naar de tele{oon, naar de idee€n die door
elektriciteit werden gegenereerd, naar de fan-
tasieen over nieuwe media, dan ontkomt
men nj.et aan de indruk dat er op deze terrei-
nen veel effectiefer werd geanticipeerd op si-
multaneiteit, een simultaneiteit die de cine-
ma hooguit kon simuleren, maar niet
leveren.

Een korte genealogie van de techniek
Tot nu toe hebben we stil gestaan bij de me-
dia en de verbeelding als plaatsen waar si-
multaneiteit en de constructie van een
nreuw kijk- en luistersubject konden ont-
staan. Ofschoon er uiteraard nog andere ge-
bieden ziin - de politiek, de economie, enzo-
voort - die inzicht kunnen geven in dit
proces, is het toch nuttig aan de hand van
uitvindingen en octrooren een korte verken-
ning door de geschiedenis van de techniek te
maken, om aldus de verbeelding een steviger
basis te verschaffen. Zo'n verkenning heeit
voor de geschiedschrijving van de teievisie
het grote voordeel dat er gewezen kan wor-
den op een lang en merendeels verwaarloos-
de traditie van representatie-technieken clie
zich onderscheiden van die van de cinerna
(waarmee zij te vaak op e6n hoop worden ge-
gooid). De verbeelding van een televisuele
technologie mag weliswaar kort na de uit-
vinding van dc relefoon zrln onrstaan, rnaJr
haar technologische basis heeft beslist een
langere voorgeschiedenis.
Zonder nu een uitgewerkte genealogie r.,an

de technologie te wi11en geven, is het toch
aardig om hier te wijzen op ontwikkelingen
die parallel lopen aan die weike gewooniijk
in de filmgeschiedenis worden aangehaald.
Zo kunnen bijvoorbeeld de miilpalen in de
fotografie - de experimenten van Daguerre
en Henry Fox Talbot in 1839 - die van cruci-
aa1 belang waren voor de ontwikkeling van
de cinema, op 66n liin worden gesteld met
Samuel Morse's demonstraties van zijn elek-
tronische telegraaf in 1837. En ook Renauds
praxinoscoop of Muybridge's zoopraxiscoop,
beide uit 1876, kunnen op deze manier wor-
den vergeleken met Bells telefoon uit i876.
Maar beiangrijker is het ieit dat de patenten
op wat het eerste, werkbare televisiesysteem
zou worden, ai in 1884 werden geregistreerd.
Paul Nipkows octrooi voor de ,elektrisches

teleskop', de zogeheten Nipkow-schiif,
vormde tot in het begin van de jaren veertig
de kern van de mechanische televisiesyste-
men. Nipkows systeem maakte het mogeliik
dat beelden bliksemsnel werden 'ontieed',
verzonden a1s elektrische signalen en vervol-
gens weer samengevoegd. In 1889 wasLazare
Weillers phoroscoop tot min o{ meer hetzelf-
de in staat, alleen met dat verschil dat Weil-
ler in piaats van een draaiende schijf een ro-
terende trommel, bestaande uit draaiende
spiegels gebruikte. En met een bijna symbo-
lische vooruitziende blik ontwikkeide Char-
les ltances |enkins, il het jaar dat de eerste
geprojecteerde iilmbeelden op het doek ver-

schenen, ziin phantascoop - een naam rraar.
achter twee apparaten schuilgingen: het ene
was een systeeln van bewegende beelden dat
hij samen met Thomas Armat ontwierp, en
het andere een televisiesysteem dat eenvou-
dige vormen kon doorseinen.
De essentie waar het hier nu om gaat, is dat
televisie - opgevat a1s een medium van si-'
multane uitzending- zich in de negentiende.
eeuw een plaats veroverde in zowel de ver-
beelding van het pubiiek als in het octrooire-i
gister. De fundamentele conceptuele proble-i
men van de technologie waren opgelost eni
men verwachtte dan ook dat 'zien op af-i
stand' in de nabije toekomst technisch ge.

heel mogelijk zov, zltn.
Hoe komt het dan toch dat fitm aanvankeliik
met de eer ging striiken, en niet televisie? De
latere pogingen een betrouwbaar, betaalbaar
massaprodukt te lanceren tonen dat er nog
een diepe kloof gaapte tussen conceptuele
oplossing en technische exploitatie. Het tra-
ge tempo van de ontwikkelingen op tech-
nisch en produktioneei niveau; de geringe
beschikbaarheid van kanalen en de daarop-
voigende strijd om standaardisering van en
controle over uitzendingen, de noodzaak van
centralisatie; en basisvoorwaarden zoals
elektriciteitsaansluitingen (tot de jaren der-
tig niet algemeen in de Verenigde Staten),
het zijn allemaal redenen waarom televisie
zolang op zich heeft laten wachten. Film
daarentegen profiteerde van de beginselen
van de mechanica (in plaats van die van
elektriciteit), van een superieure en stabieie
beeldkwaliteit, en van lage investeringskos-
ten, die alle een gemakkelijke en gedecentra-
liseerde verspreiding garandeerden.

Breuken
Maar wat levert het nu op om film te be-

schouwen binnen het toenmalige culturele
kader dat zich richtte op de realisatie van vi-
suele simultaneiteit? Door een tuister begrip
van de laat-negentiende-eeuwse verwach-
tingshorizon ziin we ongetwijfeld beter in
staat de mogelijkheden en de voor- en nade-
len aan te wijzen van de verschillende media
die vanuit ons hedendaags standpunt, zoals
gezegd, al te vaak op 66n hoop worden ge-

gooid. Of we ze nu opvatten als alternarie-
ven, als concurrerende visuele afbeeldings-
systemen, of dat rve ze beschourven in het
kader van een [leer genuanceerde kijk ol
veelgebruikte rermen zoals'live', ons begrrl'
van de cinema 1-reeft er alleen maar baat bii-
Zo kan bijvoorbeeld worden verklaard dat

non-fictionele onderwerpen tot aan 190(r dc

film bleven overheersen: ze beantwoordclcn
aan de verwachtingen die de toeschourt'err
hadden van simultaneiteit. Op dezelfdc tr't'r'
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nler kan worden verklaard dat bepaalde non-

iictionele onderwerpen a1s het 'rotsen-en-
golven' genre, met ziin kenmerkende stati-
scl-re shots van golven die stukslaan op de

rotsen, llleven voortbestaan tot diep in de ja-

rLn tien. Dat men telkens maar weer zijn
;levlucht nam tot zoln rotsen-en-golven the-
.ratiek (een iocatie uit 1903 ziet er nu nog

: GELIJKING TUSSEN HET OOG EN DE CAI!1ERA OBSCURA

tyen realistisch uit), steide de cinema echter
rvel in staat het simuitane te simuleren en
urt te stijgen boven wat men zich normaliter
roorstelde bij 1ive. Dergeliike films sugge-
teerden (zonder het oort te bieden) namelijk
:en directheid die in feite tot het terrein van
:t rt televisuele behoorde.
| :ze onvermijdelijke misiukking het simul-
'. le te bereiken verklaart wellicht ool< waar-
r:n sommige vormen van non-{ictle konden
rtrdwijnen en waarom de produktie van ver-
t,riende filn-rs - indertiid aangeduid met de
'r:elbetekende term 'ingeblikt drama' - zo
\nei kon groeien.
i)rt soort inzichten ziin mogeliikem'ijs nut-
'lq voor een beter begrip van vroege produk-
't praktiiken (en rnogelijke receptie-patro-
t nl als ook voor de herwaarclering van de
,,.-_ r - -i- :.^ _.,_-L-ii+--
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nog bij dat een dergelijke benadering het
voordeel heeft (voor hen die in televisie zijn
geinteresseerd) dat de breuk met een teieolo-
gische opvatting van filmgeschiedenis, zoals
die zich sinds de beroemde conferentie van
Brighton in 1978 manifesteerde, naar televi-
sie kan worden uitgebreid. Want al veel te
lang ziin de technologische en representatie-

technieken om redenen
die varieren van de rluch-
tige status van het medi-
um tor de rnstitutionali
sering in een sociaal-
wetenschappeliik paradig-
ma, genegeerd.

Dot.rr film binnen het ter-
rein van het televisuele te
plaatsen wordt bovendien
duidelijker hoe groot de

breuk is met de traditie
van de camera obscura, in
ieder geval voor zover het
de praktiik van de cinema
betreft. Televisie daaren-

tegen, geworteld als ze is
in simultaneiteit, in een
technologische versie van
nabiiheld en contiguiteit,
zou wel eens ptecies aan

de criteria kunnen vol-
doen waaraan het in de

cinema klaarbliikeliik
ontbreekt om in de tradi-
tie van de camera obscura
te passen.

Verder zouden ook de ge-

volgen voor de construc-
tie van een historisch be-
paalde filmtoeschouwer
we1 eens verstrekkend
kunnen zijn. Een 'her1e-

zing' van de literatuur uit de periode van de

vroege cinema (een taak waaraan nog moet
worden begonnenJ zou wel eens kunnen uit-
wijzen dat de samenhang tussen het onzicht-
bare, sturende en eenduidige kijksubject dat
door de camera obscura wordt geconstrueerd

en het subject dat door de filmcamera wordt
geconstrueerd, minder sterk is dan lve dach-

ten. Een dergeiiike ultkomst zai uiteraard ge-

volgen hebben voor ons begrip van de ge-

schiedenis van de representatie en voor de

receptietheorieen die zich nog altijd baseren

op de camera obscura. Het lvordt dan ook
hoog tiid andere tradities dan die van de ca-

rnera obscura serieus te nemen - tradities
waarin de opslag en reconstructie van infor-
matie (geheugentheoriel een centrale rol spe-

len en waarin het subiect niet langer a1s een
.pnheirl rr.nrdt qozien en in schetven uiteen-
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Ioch ziin er, opdat we televlsie niet zonder
meer inwisselen voor fi1m, ook redenen

waarom het twijfelachtig is dat teievisie de

rechtmatige erfgenaam is van de camera ob-

scura. De belangriikste reden is de mogelijk-
heid van het medium de positie van de kiiker
te fragmenteren door te sniiden tussen urt-
eenlopende locaties in real time lsimultaan).
Vanuit dit perspecttef wiiken televisie bn

film, ieder op eigen wiize, onmiskenbaar af

van een traditie van representatie die schuil-
ging achter een niet onbelangriik corpus
theoretische geschriften. Een en ander duidt
erop dat er nog een hoop werk gedaan moet
worden.

De'nieuwe media'
Tot slot, het ieit dat film zo succesvol was

en dat televisie zo'n lange tiid nodig had een

massamedium te worden - ondanks haar
aanwezigheid in populaire fantasieen En haar
technologische mogelijkheid - roept ook een

aantal serieuze vragen op over de debatten
die men heden ten dage voert over de 'nieu-
we media'. Welke rol kunnen rve toekennen
aan de verbeelding, aan de ver-wachtingen, bij
het omzetten van technologische mogelijk-
heden in culturele praktiiken? Wat zouden
wij ervan vinden a1s de verwachtingen opzii
worden gezet omdat 'inferieure' technolo-
giedn makkeliiker binnen handbereik ziin!
En wat is het verband tussen simultane me-
dia als virtual reality en de verschillen tr-rs-

sen film en televisie, in het bijzonder met
betrekking tot het kiiken en het subjecti
Nu, honderd jaar later, in een iin de sidcle
dat in een aantal opzichten - een mengsel
van theoretisch vooruitlopen en technolo-
gisch kunnen - op l-ret vorige liikt, kunnen
de ontwikkelingen van het verleden ons rris-
schien behoeden voor onnodige omwegen in
de toekomst. I

Vertaling: Nico de Klerk
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