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Het achtste Ja arboek Mediageschieclenis publiceert het merendeel vande bijdragen aan de conferentie en bovenai"n nog drie hierbij ;ril-tende artikelen van Cobi Bordewijk, Guritram Gr.. 
", 

prt". f"i[*.wathet Joqrboe k echter niet kan laten zien oit o..n, zijn de muzikaleintermezzi waarmee de conferenti" g.h;.I;;-r,ijl werd opgeluisterd
door Jasper Bee(huis en zijn collegi,s. Oat getat eveneens voor deadembenemende toverlantaarnvooitelling jie Willem Wagenaar
yery9rSde, en waarin hij. de stelling demJnstreerde dat b"*;";;;
beelden al lang voor de uituinding vin de film tot het vaste ."p"?oi."
van de toverlantaarn behoorden.

De redactie

Filmgeschiedenis in het fin de siicle

William Uricchio
VERTaITNc FRANS JEURSEN

Een honderdarig jubileum is aanleiding voor feest en voor een terug-
blik. Alleen al aan het feit dat hij het zo lang heeft volgehouden. lijkt de
jubilaris een zekere eerbiedwaardigheid te ontlenen. Het honderdjarig
bestaan van de film vormt daar geen uitzondering op. Conferenties,
gedenkboeken, retrospectieven in de bioscoop en op de televisie, arti-
kelen in kranten en tijdschriften, dit alles heeft de aandacht gevestigd
op heersende ideedn die er bestaan met betrekking tot film als medium
en de rol die film speelt in het moderne leven. De aandacht voor de
eerste honderdjaar van de cinema komt echter ook op een moment dat
het oude medium een nieuwe plaats moet vinden te midden van snel
veranderende tekstuele netwerken, sterker nog: misschien staat de film
zelfs wel op het punt om te verdwijnen.

Bijna honderd jaar geleden werden films en filmapparaten gemaakt
door ondememingen als Path6, Lumidre en Edison - bedrijven die reeds
op grote schaal geluidsopnamen en grammofoons vervaardigden.
Sindsdien is het multimedia-karakter van filmmaatschappijen alleen
maar toegenomen en vandaag de dag maakt ceiluloid nog maar een
klein deel uit van de totale productie van de multinationale mediacon-
glomeraten. Nieuwe vofinen van mediatechnologie hebben de omstan-
digheden van productie, distributie, vertoning en receptie van film
ingrijpend gewijzigd. Hoewel film nog steeds een wijdverbreid cultu-
reel verschijnsel is, wordt toch steeds duidelijker dat tal van veronder-
stellingen die we er de laatste honderd jaar met betrekking tot het
medium op na hielden - of beter: die we gekoesterd hebben - niet
langer opgaan. In de toekomst zullen mediahistorici zonder twijfbl de
huidige activiteiten rond het honderdjarig bestaan van de film bestude-
ren en concluderen dat dit een onthullend moment was in de confronta-
tie met een zich wijzigende mediastructuur - een moment waarop niet
alleen een nostalgisch verlangen naar een uitgevonden verleden zicht-
baar wordt, maar ook een koppige weigering om onder ogen te zien dat
er sprake is van een fundamenteel gewijzigd medialandschap.



Het honderdjarig bestaan biedt ons de geregenheid om stil te staan bij
de wijze waarop film zich historisch ontwikkerd heeft als medium, ei
hoe de geschiedschrijving daarvan tot stand is gekomen. Ik wil hierbij
in het bijzonder aandacht schenken aan die aspecten van de geschied-
schrijving die vaak sterk verweven zijn geweest mel mythin en het
actief in stand houden daarvan. Dergelijke praktijken hebben ertoe
geleid dat filmwetenschap als academische discipline van de grond kon
komen, maar ze hebben ook nadelige gevolgen met zich meJgebracht.
Welke prijs hebben we daarvoor betaald? Hoe moet het verder? Wat
voor lering kunnen we trekken uit de manier waarop men in het verle-
den de geschiedenis van de film heeft bestudeerd, en hoe kunnen we
de verworven inzichten gebruiken bij de opbouw van een Nederlandse
mediageschiedenis?l

Problemen van de geschiedschrijving

Ons collectief besef van het verleden draagt sterk bij tot een self-fu\fiI-
ling prophecy. De logica en systematiek die ingebed zijn in onze ge-
schiedschrijving, kleuren_niet alleen orze percepties en verwachtingen,
maar beihvloeden ook ddkeuzes die we maken bij het zoeken, bewaren
en beoordelen van bronnenmateriaal. Zelfs wanneer we errnee rekening
houden dat idee€n en bronnen elkaar wederzijds versterken, dan nog
wordt het zoeken naar'omvattende patronen' en naar een 'collectief
besef moeilijk en gecompliceerd gemaakt door een aantal structurele
factoren. Kijk naar de institutionalisering van de filmwetenschap zoals
die binnen de universiteit plaatsvindt, en naar de golfbewegingen
waaraan de academische status van filmwetenschap en de bijbehorende
onderzoeksagenda onderhevig zijn. Binnen de geesteswetenschappen
is de ontwikkeling van filmwetenschap sterk be'rhvloed door stromingen
als formalisme, semiotiek, psychoanalyse, fbminisme en alle combina_
ties en varianten hiervan. Dit alles greep plaats toen filmwetenschap
ondergebracht werd in instituten voor literatuurwetenschap, theatei-
wetenschap en kunstgeschiedenis.2 Tussen de filmwetenschap, als
onderdeel van geesteswetenschappen, en de relevante takken van de
sociale wetenschappen is opvallend weinig rechtstreeks contact ge_
weest. Dit omdat film vreemd genoeg in de regel buiten beschouwing
gelaten wordt in de communicatiewetenschap.3 Toch is er recentelijf
op het terrein van het publieksonderzoek en het onderzoek naar de f'an-

3ultuur een brug geslagen tussen de sociale en geesteswetenschappen.
Dat is vooral het werk geweest van televisiewetenschap en culturele
studies; een bescheiden begin, maar met veelbelovende resultaten. Met
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zo'n eclectisch en onsamenhangend geheel van strategiedn voor de

theorievorming op het gebied van de film mag het niet verbazen dat de

verschillende filmhistorische werken lijden onder een grote verschei-

denheid aan benaderingen. Als onduidelijk blijft tot welke discipline
film behoort, en als het theoretisch kader waarmee film beschouwd

wordt aan voortdurende verandering onderhevig is, kunnen we ver-

wachten dat er een breed spectrum van historische problemen zal
opduiken.

Het probleem met filmhistorische studies bestaat niet in de eerste

plaats uit de centrifugale krachten die uit de onderling verschillende
benaderingen ontstaan. Het lijkt er zelfs op dat hieruit nieuwe impulsen

voortkomen die ervoor zorgen dat filmhistorici zich meer met grondsla-

gen en methoden bezighouden dan elders soms het geval is (daar maakt

men eveneens veranderingen door, maar die worden enigszins getem-

perd door reeds lang bestaande tradities). Het probleem schuilt veeleer

in de middelpuntzoekende krachten die een centrum nodig hebben,

krachten die zich verbinden met gangbare praktijken en mythen die

naar stabiliteit streven en die eerder doel in zichzelf schijnen dan terrein

van onderzoek. Het probleem is duidelijk epn afspiegeling van de

Realpolitik die de bedrijfscultuui van instituten kenmerkt (men heeft

behoefte aan universiteitsprogramma's, onderzoekskredieten, deskun-

digheid). Sterker nog, het weerspiegelt de reeds lang bestaande kloof
tussen positivisme en hermeneutiek. Dit meeromvattende en fundamen-

tele debat, dat bijvoorbeeld doorklinkt in de discussie over historische

zekerheid tegenover de beweeglijkheid en vluchtigheid van betekenis,

zal niet spoedig voorbij zijn. Als we echter onze aandacht verleggen

naar een concreter niveau, een dat verbonden is met de beginperiode

van het medium, kunnen we misschien een meer tastbare vonn geven

aan het probleem en aan wat het kan betekenen voor filmhistorici.
Het onderzoek naar de vroege cinema getuigl doorgaans van een

groter historiografisch bewustzijn dan ander ondereoek op het gebied

van de filmgeschiedenis. Dit heeft evenzepr te maken met de onvolle-
digheid van het bronnenmateriaal als met het lao-iele karakter van de

vroege productie en receptie, alsook met de wens om te begrijpen hoe

dit alles kon aansluiten bij de ontwikkeling van het medium in later tijd.

Zulke factoren hebben onderzoekers gestimuleerd kritisch te reflecteren

op hun methoden en doelstellingen. en vooral sedert het midden van

de jaren zeventig is op dit vlak het debat veel intenser geworden. Ik wil
hier trachten een schets te geven van enkele processen waarin we het

door onszelfgeconstrueerde beeld van het verleden 'betekenis' geven,

en steeds nieuwe betekenissen bovendien.Tegelijkertijd wil ik wijzen
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op een aantal nieuwe richtingen die de moeite van het overwegen waard
?ii\ - ik doel dan op richtingen die niet alleen aan de ordeiijn in de
hedendaagse mediapraktijk, maar die ook, als we goed kijken, .eeds op
een veel vroeger tijdstip een rol hebben gespeeld.lfwijfenae 

"n.o*,gemarginaliseerde benaderingen konden *"1 
".n, 

relevant blijken bij
he-t omvorme n v an fi r m geschiedenis tot een meeromvattende geschied-
schrijving van het bewegende beeld - een proces dat vooral ,i, u.tu.,g
is als we tot.een systematische aanpak van de Nederlandse media_
geschiedenis willen komen.

De orthodoxie

'Motion Pictures - the conqueror of the universe
Yesterday the Motion picture was a daring dream; to_day it is a
glorious realization. yesterday it was'ridiculed; to-day it i, ,,
indisputable neoessity; and the most vital educational factor in the
world of thought, science and art.'a

Kunnen we in verband met filmgeschiedenis spreken van een ortho-
doxie? De laatste tieniaar is er wellicht vordoende aanreiding geweest
om hierop ontkennend te antwoorden. Met het verschijn ei ian The
c.lassbal Hollsu,ood cinema in l9g5 werd de canon, de geaccepteerde
lijst van films die we beschouwen als meesterwerken, 

"i di" ,o ,org-
vuldig gecultiveerd werd door onze kitische ,vooryaderen, 

1en nu nJg
steeds, zo blijkt uit de intemationale studieprogramma's van filmweten-
schap), officieel ten grave gedragen. Bordwell, Staiger en Thompson,
en op andere wijze ook Barry Salr, hebben de ontwikkeling u* ,iiil"r,
in de film en de veranderingen in productieorganisatie en -iecrrnologie
in kaart gebracht. Dat deden ze zonder aaaiUil de ingeburgerdein
algemeen geaccepteerde esthetische criteria aan te leggen. ivenmin
grepen ze terug op films die heel lang dienst hadden gedaan als referen-
tiepunt voor wie zich wilde orienteren.j voor geschiedenisboeken die
leunen op de 'meesterwerken' van de filmkunst, rijkt deze kritische
wending het begin van het einde (hoewel een blik op de handboeken
voor filmgeschiedenis en onderwijsprogramma,s een mens daar wel
eens serieus aan doen twijferen). Echter, afgezien van de meesterwer-
ken lijkt de geschiedenis van de filmges&iedschrijving haar eigen
canon te hebben als het gaat om het aanwijz. en van uelangrgt" ont nlrt-
kelingen, het ophalen van anekdotes en het andermaal oproer", urn
dezelfcle redeneringen. Het zijn elementen die in de betogen terugkeren
van iedere nieuwe generatie onderzoekers die het verleden ruil h"r_
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schrijven. Het proces van het construeren van de filmgeschiedenis valt
rret zoz&er op door de consistentie waarmee aan bepaalde feiten of
mlhen (afhankelijk van de historiografische invalshoek die men kiest)
gerefereerd wordt als door de ritueel aandoende kritiek op de betekenis-
sen die door eerdere generaties onderzoekers afgeleid werden van die
referentiepunten. Routinematig en zonder er verder bij stil te staan,
verwijt men de voorgangers onvoldoende onderzoek verricht te hebben,

ofmen beticht ze van een verkeerde aqnpak. Dat waren dan de redenen
om interpretaties uit het verleden van de hand te wijzen. Tot voor kort
was het echter zo dat zulke kritiek eerder het gevolg was van wijziging-
en in interpretatie dan dat ze gebaseerd was op nieuwe feiten.

Hoewel deze schets overduidelijk de feiten al te simpel weergeeft,
stelt hij ons toch in staat om de gemeenschap van wetenschappers die
zich met film bezighouden te beschouwen vanuit begripskaders zoals
de door Eric Hobsbawn en Benedict Anderson in hun boeken over
natie, traditie en identiteit gepresenteerde.6 Mythen met betrekking tot
de ontwikkeling van de film hebben bijgedragen aan het vaststellen van
de grenzen van onze speciale discipline, en hebben ervoor gezorgd dat
we onze aandacht voortdurend gericht hielden op bepaalde thema's
terwijl we andere geheel links lieten liggen of ze verwezen naar de
marge van het onderzoek.

Een aantal zaken heeft een stabiliserende invloed gehad op de notie
van wetenschappelijkheid, die anders heel problematisch zou zijn
geweest. Ik noem: de langdurige preoccupatie met het ide6al om in een

archief een volledige en 'complete' versie van een film in bezit te
hebben en het daarmee gepaard gaande veronachtzamen van de omstan-
digheden die betrekking hebben op het vertonen van een film, zoals
kleur en geluidT; het zoeken naar de technologische afstamming van het
bewegende beeld in termen van de camera obscura en de latema magica
en het buiten beschouwing laten van de rol van geiijktijdig optredende
ontwikkelingen op het terrein van de televisie en wetenschappelijke
apparatuurs; de neiging om filmgeschiedenis eerst en vooral te zien als
een tekstueel probleem en pas in tweede instantie als een complex van

cultureel begrensde praktijken.e Ik gebruik de term 'tekstueel' hier in
een bijzondere betekenis en bedoel er het viseren van iets mee, in dit
geval de film, als een document op zich, los van de historische en

sociale context.
De voorgeschiedenis van de cinema en de vroegste periode van haar

bestaan zijn een belangrijke rol gaan spelen in onze oorsprongsmythe.
Binnen die mythe herinneren'we ons ontwikkelingen die ons niet alleen
een nieuwe culturele praktijk schonken, maar ook een object van
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onderzoek en een reden van bestaan. Het is echter eveneens een mythe
van ons vak dat we zulke ontwikkelingen nauwkeurig onder de tep
nemen en dat we daarbij de nieuwste wetenschappelijke hulpmiddelen
zouden gebruiken om ons begrip van het verleden ti rernlnen.

Wanneer men kijkt naar de vroegste geschiedschrijving over het
medium film en naar de elementen die in de praktijk gebruikt werden
bij het construeren van ontwikkelingsgenealogiedn, kan het niet anders
dan dat men getroffen wordt door de hoge mate van overeenstemming
met wat men aantreft in de standaardwerken van vandaag. Zoals het
boek van John B. Rathbum bijvoorbeeld, Motion picture making and
exhibition, dat put uit argumentaties in vroegere werken. Het vertJt nog
eens het bekende verhaal over de rol die de Zodtrope gespeeld heeft en
herhaalt wat de betekenis was van het werk van Muybridge voor Leland
Stanford en van de kinetoscoop voor Edison enzovoort. Rathbums doel
was te bepalen wat de 'huidige' situatie vafl het medium is en dat dan
in minder jubelende bewoordingen dan waarin de advertentie van de
Famous Players waarmee deze paragraaf opende dat deed.ro Men zou
zeker vol kunnen houden dat zo'n continuiteit in interpretatie een
afspiegeling is van een intersubjectieve kem van gebeurtenissen waar-
over men het eens is. Er*unnen daarentegen ook heel goed redenen
bestaan om een dergelijke (al te) gemakkelijke veronderstelling in
twijfel te trekken.

Zeker, de kaders waarbinnen deze onderhand canoniek geworden
gebeurtenissen geihterpreteerd werden zijn veranderd, en er zijn terug-
kerende elementen emploited (een term van Hayden White) die zowil
een afspiegeling vormen van bredere trends op het vlak van de histori-
sche interpretatie als van de percepties en de behoeflen die leefden
binnen de frlmindustrie. Waffreer we bijvoorbeeld een blik werpen op
de vroege geschiedschrijving over de hlm, moeten we meestal vaststel-
len dat de strategische behoeften van de industrie een overheersende
invloed hebben gehad op de historische interpretatie.

Dat is, zoals we weten, heel anders in de boeken over film die zijn
verschenen in de afgelopen vijfentwintig jaar. Deze geven on, *"i.
meer een beeld van de debatten op het gebied van de academische
geschiedschrijving (of, als we ons een cynische noot mogen permitte-
ren, ze laten ons een glimp opvangen van de geinstitutionaliseerde
Realpolitik in het veld van de letterenstudies). De geschiedwerken die
in het tweede decennium van het bestaan van de film geschreven
werden door Hulfish, Rathbum en hun tijdgenoten confronteren ons op
hun beurt met betogen die in jubelende bewoordingen gewag maken
van de rijpheid van het nieuwe medium. Impliciet werd daarbij gesteld
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dat film zijn eigen plek in de maatschappij beslist verdiend had en er

werd aanspraak gemaakt op achtenswaardigheid. Het LrenadruRken van

de bijzonderheid, het nut en de ongekende mogelijkheden van film was,

althans in de Verenigde Staten, van belang voor de groei van het medi-
um en het droeg bij aan een steeds wijderverbreide acceptatie. Wanneer

maar mogelijk werden zulke positieve kwaliteiten vhn de film door
verschillende groeperingen binnen de filmindustrie naar voren gebracht.

Het teleologisch te noemen traject dat in een notendop terug te vinden
is in de advertentie van de Famous Players, zegt ons iets met betrekking
tot de belangrijkste aspecten van die redenering.

Het is daarbij interessant te weten dat die advertentie op een opvallen-

de plaats stond in de Tammany Times, het officiele orgaan van de

machtige en vanwege zijn comrptheid beruchte 'political machine' uit
New York. De toverlantaarn, de experimenten van Muybridge en de

kinetoscoop van Edison droegen er alle hun steentje toe bij om de

historische aanspraken van het medium film op een eigen plek in het

geheel van de samenleving meer gewicht te verlenen en ze hielpen om

de film voor te stellen als een technologische triomf die het resultaat

was van een ontwikkeling die tientallen jaren gekost had.

Voor wat de historische 'toon' betreft die aangeslagen werd, kan men

stellen dat het opdreunen van de stamboom van uitvindingen en van

zaken in verband met het vertonen van films, meestal doordrongen is

van nostalgie. Reeds in artikelen uit 1909 wordt melding gemaakt van

het 'verscheiden' van de op dat ogenblik alweer'ouderwetse Nickelode-

on'. En toen het medium een explosieve groei doormaakte begon men

al te spreken over de voorbije goede oude tijd.rr
Een tweede golf interpretaties van de beginperiode van de film begon

met het verschijnen van teksten van joumalisten en critici zoals Terry

Ramsaye (A million and one nights. A history of the motion picture
through 1925,1926) en Benjamin Hampton (History of the American

film industry, l93l). Harry Hansens bespreking van Ramsayes boek

voor The New York World, zette de toon:

'It is a dazzling three-ring circus (...) just such facts as we Ameri-
cans dote on - stories of success, money, tremendous fortunes

made ovemight, great careers built on nothing but nerve.'r2

Voor wat de 'feiten' betreft is Ramsayes boek een schoolvoorbeeld. De

bekende litanie van uitvindingen en uitvinders wordt afgewerkt, en

mensen als Edison, Armat, Jenkins, de broers Lumidre, Hepworth en

Urban legitimeerden deze aanpak, Ze verklaarden nadrukkehjk dat het

zo en niet anders gegaan was. Als er dan nog enige twijfel mocht
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bestaan wie fret meeste aanspraak kon maken op de eer de .cinema, 
te

hebben uitgevonden, dan worden Ramsayes opvattingen daarover toch
wel heel duidelijk gemaakt door een steunbetuiging iu" Sairo, op d;
titelpagina (samen met een paginagroot portret met het onderschrift .de
uitvinder van de film').,, .Grote 

mannen geschiedenis,, echo, s van de
'Roaring Twenties' en de Ameriko*t. dioo,, van de 'serf made man,
- dat alles doortrokken van nationaristische sentimenten -;ilili,aan de importantie en betekenis van de ritanie van bekende tectriotogi'-
sche vindingen.

Lezers van dit Jaqrboek zijn ongetwijfeld bekend met de derde en
volgende golven van historische interpretatie die de film een steeds
belangrijkere plaats in de geschiedschrijving gaven. Dat t".r"in ir uiin
kaart gebracht door Robert Sklar en kort g"t-"i"n nog gebeurde hetzelf-
de in een aan de filmgeschiedenis gewijde aner"iiig 

"^ M;n;;;,
(ia Destijlgeschiedeiiru"n r* d- j;"r;tig ruimden het veld voor
de sociale geschiedenissen van het midden uun- d" lu.rn ,"rentig. ftei
andermaal bekijken en onderzoeken van de 'textuaiiteit, van de Jro"g"
cinema, zoals dat mede plaatsvond op de Fiaf-conferentie in 197g In
Brighton, vormde de aanzet tot een herbezinning op a" pfuutr-"n a"
'constructie' van het +ribdium film. Men kreeg naait begrip voor de
'tekst' een besef van de betekenis van de lsoJiaalmaatsitupp"ri:r."j
'conlext' van de film.

Brighton was nietalleen van belang omdat er gebroken werd met de
teleologische veronderstellingen die onderzoekers er zo lang toe ge-
bracht hadden om aan de vroege,cinema een .primitieve 

statris, toe"te
kennen' maar ook omdat de conferentie samenviel met een verstrekken-
de verandering in orientatie in veer Anglo-Amerikaanse firmstudies. we
spreken dan van een focusverschuiving van textueel formalisme naar
de twee van elkaar verschillende posities van .structuralisme, 

(en de
opkomst van de geimpliceerde lezer) en de sociale geschiedenis ien Je
opkomst van de historische toeschouwer). Het zal niet verbazen dat er
spanningen ontstonden op het terrein van de bestudering van de film,
beschouwd als een verzameling teksten, toen onderzo"["., 

"n"rrfa,op de proppen kwamen met strategie€n ter vaststelling van tekstulle
betekenis, en anderzijds beschouwlngen op schrift zetten die de film
zagen.als een samenhangend complex van sociale praktijken. Er werden
stekelige vragen gesteld aan de filmtekst. wat was nu precies de reratie
tussen een filmkopie die in.een archief overgebleven was en datgene
wat de bioscoopbezoekers in de praktijk te z]en kregen? Was de-film
in zrjn geheel aanwezig of niet? Hadden censors de schaar gehanteerd?
was de film wericht gedeerterijk versleten zodat er scenes ontbraken?
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Hadden we te maken met een heruitgave of met een aangepaste versie?

Hoe zat het met de kleur? Dan zrvijgen we nog over de omstandigheden

waaronder de films aan het publiek vertoond werden. Wat was de

promotionele context? Werd de film muzikaal begeleid? Hield men er

eerst een lezing over? Zal er eenbepaalde volgorde in het programma

van de bioscoop? Welke mensen keken ernaar? Hoe was het publiek

samengesteld? In wat voor mimte vond de vertoning plaats?

Maar niet alleen de 'tekstualistenl kwamen onder vuur te liggen, ook

de sociale historici. Het was 66n ding om de wijze waarop de f,rlm

gezien, opgevat en eryaren werd vast te stellen aan de hand van het

kader dat aangedragen werd door de persdiensten var de industrie zelf
en door de tekstspecifieke commentaren die te vinden waren in de

rapporten van de censor, iets heel anders was het om te bepaien waar
je de grens zou moeten tekken bij hetie steeds verder verwijderen van

de tekst. ln dat laatste geval school het gevaar nieizozeu in de eventue-

le irrelevantie van de introspectie waar de tekstualisten mee worstelden'

maar veeleer in het teloorgaan, zoals wel gesteld werd, van specifieke

disciplines in de traditionele zin, doordat de onderzoeksagenda en

bewijsvoeiing van filmwetenschappers in toenemende mate gingen

lijken op die van onderzoekers op het terrein van Amerikanisme,
vrouwenstudies en culturele studies.

Zoals eerder gesuggereerd, verschijnen in het verhaal over de vroege

(Amerikaanse) film regelmatig dezelfde elementen' Feiten, veronder-

stellingen, taal, verwijzingen naar technische apparaten en, natuurlijk,

nationale mlthen vornen allemaal de schering op basis waarvan eike

nieuwe generatie zijn interpretatieve schema weeft. Om deze metafoor

nog even verderte gebruiken: net zoals de ruimtes tussen de schering

en de inslag bijdragen aan het uiteindelijke weefsel, zo is het ook

gesteld met de leemtes in het materiaal waaruit de filmgeschiedenis

geconstrueerd wordt. Het probleem is dat een aantal van meest terugke-

rende elementen enigszins onbetrouwbaar lijkt - een eigenschap die'

toegegeven, weinig uit te staan heeft metdeJunctie die deze terugkeren-

de elementen in het tot stand brengen van een consensus hebben.

Percepties en werkelij kheden

Fen sterk voorbeeld van een steeds terugkerende vooronderstelling

hangt samen met de kwestie van brandgevaar in de bioscoop. Dankzil

een vroege brand in Frankrijk is dit thema vanaf het begin onlosmake-

lijk verbonden met de vertoning van.films. Dat blijkt tot op de dag van

vandaag uit de stringente brandweervoorschriften die in de meeste
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landen voor de bioscopen gerden, In de verenigde staten, waar het
Franse voorval indruk maakte maar door velen toch beschouwd werd
als niet relevant, was de hele industrie kwaad over de opg"r.tro.fa"
91 

vaak op niets gebaseerde rapporten over het brandgeiaar van de
bioscoop. De filmindustrie wantrouwde een op de brede I,ur.u g".i"h,"
pers.die zijn eigen oplage trachtte te verhogen met aanvallen op de
filmindushie, waar toen immers alle ogen ol gericht waren, 

", 
,lg"-

meen was men van mening dat een aantal van de strengere voorschiif-
ten die door de geschrokken wetgever uitgevaardigd ir*"n, onnodig
en overbodig was. De brand die in r 903 uitbrak in het Iroquois Theatei
(en waarbij zeshonderd doden vielen) had ervoor gezorgd dat in de
publieke opinie een verband gelegd werd tussen branden en theaters.
Die overtuiging werd nog versterkt dgor de brand in Boyertown (twee_
honderd doden) die de aanleiding vormde voor de krachtige ,o"p in
brede king om standaardeisen voor veilfuheid. overal nlrtond a.
indruk dat deze beruchte branden iets te maken hadden ,n"t h"t u..tn_
nen van films, maar in werkelijkheid was daar geen sprake van.

woordvoerders van de firmindustrie deden hun best tm de aanname
te bestrijden dat het gebruik van filmprojectors vroeg of laat onvermij_
delijk tot brand moest iciden. Gustauur Rog.r, die dI bioscoop"*ploi-
tanten van New York vertegenwoordigde op een hoorzitting die vooraf_
ging aan het sluiten van de Nickelodeons op kerstavond l t0g, schreef
over de kwestie van de branden:

'so faras fires and panic are concerned - and I chalrenge contra-
diction on the statement I now make - an examinati"on of the
records of the Fire department of the city of New york will show
that there have been more fires in butcher shops and in other places
where articles of merchandize are exhibited than in moving picture
places.' I5

Een jaar later kon men in Mc,te lodeon ongeveer hetzelfde lezen:

'There were 7,075 fires in Chicago in i 909 (...) there is no referen-
ce whatever to picture theatres or to motion picture films. It will
be noted that they are not represented undei.explosions. _ that
favourite expression ofthe theatre fire reporter; neither are they
listed under "ignition". The conclusion grows upon us that therl
were no film fires in Chicago in 1909.,16

In deze periode, waarin film en alles wat ermee samenhing een explo-
sieve groei doormaakte, werd er in allerlei kringen veel over brand
gepraat en gebchreven terwijl de feiten daartoe dus nauwelijks aanlei_

l8

ding gaven. Denkbeelden en niet feiten veroorzaakten de nieuwe

wetgeving, boulwoorsckiften, schema's voor het inspecteren van"

thealters, sluiting van theaters en het uitbreken van paniek. De feitelijke

omstandigheden waaronder films vertoond werden - de afmetingen, het

aantal enie opstelling van de stoelen, het openlaten van gangpaden en

het installeren van nooduitgangen, van ventilatiesystemen en tefiIpera-

tuurregeling, om maar te zwijgen van het schriftelijk vastleggen van de 
.

*iir" 
**uarop 

de operateur zijn werk diende te doen (hij moest de

p.oj""to. *.t d" hand aanzwengelen omdat er alleen zo zekerheid

tettot d omtrent zijn aanwezigheid in de projectieruimte) * kregen

gestalte in respons op de veronderstelde dreiging van brand' In dit

Speciale g"rui kun dan door historisch onderzoek een discrepantie

aung"toond worden tussen de feiten en de meningen die toentertijd

circuleerden. Dat in brede kring zo'n ophef gemaakt werd van een

verondersteld brandgevaar maakt de periode tot een interessant studie-

terrein als het gaat om het traceren van een proces waarin sociale en

overheidsdruk de omstandigheden van het bioscoopbezoek en het

beleven van een film in vaste banen leidden' Tot dusver hebben de

meeste historici het gangbare beeld dat er van het tijdvak bestaat klak-

keloos geaccepteerd en overgenomen. Daardoor dragen ze bij aan het

in stand houden van dat beeld en blijft dat een van de permanente en

onaantastbare mythen met betrekking tot de vroegste ontwikkeling van

het medium.rT
Brandgevaar is een van de niet getoetste veronderstellingen die een

fundamJntele roi spelen in ons begrip van de vroege geschiedenis van

de film. Maar, even belangrijk voor het schrijven van een filmgeschie-

denis die betrekking heeft op langere periodes, zijn de dingen die

ontbreken de zaken die we bij ons onderzoek naar het medium en zijn

ontwikkeling overslaan. Het honderdjarig jubileum heeft bijvoorbeeld

geleid tot publicaties die een beeld geven van de heterogene qoep vT
mediaondememers en van de diverse technologieen die in de eerste

jaren waarin de cinema ge€xploiteerd werd met elkaar op de markt

streden.
De verschillende, elkaar beconcurrerende systemen, de uiteenlopende

soorten beeld die ze op het scherm brachten en de manier waarop ze

omsprongen met de speelruimte die er bestond tussen de technische

*ogltijti"A"n en het karakter van de cultuur op dat moment, zijn heel

tang genegeerd in de ontwikkelingschronologieen. Die laatste dissen

noitl"Os a"zelfde feiten en gebeurtenissen op, mijlpalen die door de

traditie belangrijk genoemd werden in verband met de eerste decennia

van de film, Deze vaststaande canon van de ont'wikkeling van de vroege
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film zou wel eens, meer dan we tot dusver dachten, kunnen dienen om
de status quo te handhaven en de gemeenschap van onderzoekers en
het bestaande beeld van de filmgeschiedenis te stabiliseren. Elders heb
ik bijvoorbeeld geschreven over een systematische tekortkoming van
veel filmgeschiedenisboeken. Ik doel dan op het altijd opnieuwiee,
buiten beschouwing laten van de televisie als een technologie en als een
begripskader en discours dat voorafging aan de film.r8

De gevolgen daarvan zijn verstrekkend. Men verriest het izicht op een
mogelijk niet-fotografische, niet-schilderkunstige afstamming van het
bewegende beeld. Er bestaat echter wel degelijk aanleiding om in die
richting te denken, wat ook gesuggereerd riorit doo. de of een groot
publiek gerichte uitingen en teksten over bijvoorbeeld teievisiel die
sinds 1878 in Lq Nqture en Punch verschenen en sinds lgg4 bij het
patentbureau t'e vinden waren. In dit kader lenen de telegraaf en de
telefoon, die samenhangen met aspecterl als aanraking, Iangdurige
aanwezigheid en gelijktijdigheid zich beter om als technologische
'voorvaderen van de film beschouwd te worden. De met de televisie
verbonden notie van het bewegende beeld heeft veel meer te maken met
het overbruggen van een afstand, het op hetzelfcle moment zien van iets
dat verderop is, dan meffiet presenteren van beelden van gebeurtenissen
op een totaal andere plek of uit een andere tijd. In die zin past de televi-
sie beter binnen de traditie van de camera obscura dan de film. Het
bewegende beeld was, om het za te zegen, nauwer verwant aan de
telefbon dan aan de grammofcion met zijn geconserveerde, elders en op
een ander tijdstip ingeblikte muziek.

De stelling dat de vroege notie van televisie niet op een of andere
manier vertiaald werd in termen van handel of van een economisch goed
dat te koop was en daarom in de geschiedschrijving van de film gene_
geerd dient te worden, is goed re verdedigen . Zelf benik daarenGgen
van mening dat het beeld van de televisie zoals dat bij een groot diel
van het publiek bestond en de plaats die de televisie binnen de techno-
logische ontwikkelingen van die dagen innam, juist wijzen op een
begrip van het bewegende beeld dat door de vaststaande canon van de
ontwikkelingsgeschiedenis van de film gemakshalve genegeerd wordt.
In het laatste kwart van de negentiende eeuw was het begrip van het
bewegende beeld verweven met een niet te veronachtzamen notie van
gelijktijdigheid. Men beschouwde het bewegende beerd letterlijk als een
venster op de wereld. Natuurlijk waren er we I concurrerende mediadis-
coursen zoals de fotografie, maar het denken over gelijktijdigheid als
iets dat nujuist specifiek was voor het bewegende beeld doet, op het
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moment dat de cinema zijn entree maakt, in hoge mate afbreuk eran het
wonder van de cinema.

Een andere benaderingswijze biedt dus gelegenheid om alles wat er
op wetenschappelijk tenein over de cinema gezegd is, in een heel ander
licht te bezien en de kaders waarbinnen over film gedacht en geschre-
ven wordt te veranderen.en te herinterpreteren.

Zo wordt ook een herbezinning mogelijk op de inpassing van de film
in discoursen en paradigma's en ontstaat de gelegenheid om de preten-
tie van levend, die besloten ligt in woorden als 'bioscoop', 'Lebende
Bilder' en 'Vitagraph', opnieuw te interpreteren. Misschien dat de
leemtes in onze geschiedenisboeken ons zelfs kunnen helpen in te zien
waarom erjuist in de vroegejaren van de film zo vaak sprake is van
non-fictie en waarom de plaats daarvan later ingenomen werd door
ingeblikte drama's die, zoals men wist, vaak duidelijk speelden in een
andere tijd. Voor het moment beperk ik me tot de minder radicale
bewering dat het ontbreken van aandacht voor technieken van gelijktij-
digheid in de geschiedschrijving over de ontwikkeling vhn de film, als

een actieve afivezigheid uitgelegd dient te worden, een afuezigheid die
ertoe bijdroeg de veronderstelde identiteit van het medium en de con-
sensus binnen de groep mensen die dat medium bestuderen in stand te
houden.

Vervagende grenzen

Tot dusver heb ik betoogd dat de geschiedenis van boeken over de

filmgeschiedenis tot op zekere hoogte gekarakteriseerd kan worden
door termen als mythe, self-fulfilling prophecy, heimwee naar een
bedacht verleden, en convergentie - noties die gebruikt werden bij het
construeren van een denkbeeldige (en tegeliik werkelijke) gemeen-
schap. De voorbeelden met betrekking tot brand en het televisuele die
zojuist besproken zijn, tonen aan hoe de principes van herhaling en

omissie continui'teit verlenen adn onze verschillende visies op het
medium en de ontwikkeling daarvan, zelfs al veranderen de kaders
waarbinnen we die patronen interpreteren geregeld. Met honderd jaar
achter de rug, en geconfronteerd als we zijn met een snel veranderende

mediaomgeving, is de drang om te komen tot stabiliteit binnen het
vakgebied heel begrijpelijk. Zo'n drang gaat echter ook gepaard met
een zekere kortzichtigheid die nadelige effecten heeft op ons omgaan
met de snel veranderende stafus quo.

Van de vele uitdagingen waarvoor filmonderzoek zich gesteld ziet,
springen er drie uit. In de eerste plaats bewegen personages en verhalen
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zich in toenemende mate binnen een tekstueer netwerk dat bestaat uitfilm, televisie, muziek, cd_rom ." r;;;;;; drukwerk, waardoor denoties van tekstuariteit die ingebed ziln in een bepaard medium veercomplexer worden' opde trvcide praais hebien a. **ai"*rei;"r.-t:l van vandaag vaak belangen in elkaars firma,s .n a", ro'rrnr'"il,alleen een aanmoediging tot ait soort ciicutatie die de gr.rr;;;;;;
de media overschrijd! maar maakt dat zelfs in toenemende mate tot eenproductievoorwaarde. Op de derde plaats bewegen mediatechnologiedn
en productiemethoden zich buiten hun traditioner" g."*"o in fr-r#wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van special effects en anderetechnieken die a{komstig ,ii, u*, video, ierwijl de eindproducten
verspreid worden via verschillende media: tup", 

"a, 
cd-rom.i;6;;;

sche informatiedragers.

-Joch 
zijn die uitdagingen niet zo nieuw als ze misschien wel lijken.Het onderzoek naar de interteksfuele positrevu, de film, zoals verrichtdoor-Janet Staiger, Charles Musser en'Miriam Hansen en anderen, heeftaan het licht gebracht op welke manier frlmmakers g"U*itg"_uu[i

hebben van verhalen die reeds bestond".r, ,o*"t om markten te credrenals om bepaarde betekenissen aan iets io. t" t"*"n. In een aantalnieuwe studies is dit do6rgstrokken naar een onderzoek van beeldendie van iets bestonden en van niet te verwaarrozen efemeriden alsetiketten, verpakkingen en reclames, die van ir"l"";^;;;;;;;;
productie en de receptie van filmteksten.re

Er is echter nog steeds niet systematisch aandacht geschonken aan demanier *ry9f vroege tekstuele netwerken tot stand kwamen, eenproces waarbij personages niet alleen maar opdoken in de nr* tiiiromans, maar ook voorkwamen in verhalen die gepubliceerd werden
I: "_en 

spin-offvan het origineel, urg"be"iJ*erden op kussens enlitho's en gebruikt werden ori bepaaldl g*p"n proau"tJ, 
""n 

*";;te geven en te promoren (d1 lezefjente rrierui.l vooral aan a" _"JJiDaamaast werd van een en hetzelfde verhaal slms zowel een film alseen toneelversie gemaakt, dan weer werd het gebruikt voor een fi"a 
"fverscheen het in een of andere vorm in arut]Niet 

"11"", 
p;;;;;;;

maar ook verhalen konden zich op die **i". au, over de grerzen vanallerlei media heen bewegen.
Zulke meervoudige bestaanswijzen maken ons begrip van een teksten de receptie ervan veel gecompliceerder. Beide worden mindermonolithisch en solide dan veel historici tot dusver hebu"., ona"*"na,en ze bliiken om zo te zeggenporeuzer dan we dachten. Bovendiensuggereert het bestaan van deze netwerken dat synchronisme vanuitdrukking, het gelijktijdig en met ettaar aanwerig zijn van meerdere

22

tekstuarianten, veel belangrijker geweest kan zijn als een omstandigheid
van productie en receptie dan we tot op heden dachten.

De kwestie van de transmediale eigendomsbelangen heeft een even
lange geschiedenis. Zoals we hierboien reeds opmerkten brachten
producenten van films en filmapparatuur, zoals Lumidre, Pathe en
Edison, ook grammofoons en platen op de markt. De belangen van het
Vaudevilletheater en het toneel vormden ook een gewichtige factor bij
de productie, de verspreiding en de vertoning van de vroege flrlms. In
later jaren zouden deze multimediaconcems veel belangstelling aan de
dag leggen voor televisie. Een voorbeeld is Paramount dat aan het eind
van de jaren twintig zwaar investeerde in televisie.20

Hoewel dit soort verbanden redelijk bekend zijn hebben historici nog
geen systematisch onderzoek gedaan naar de implicaties ervan met
betrekking tot de selectie, de promotie of de receptie van bepaalde
filmteksten dan wel de notie van film als een autonoom medium.

Zelfs de materiele identiteit van film is niet zo eenduidig als eens wel
leek. Gaandeweg werd 35mm celluloid een vroege norrn, en hoewel er
variaties bestonden in breedte (Smm, 16mm,28mm en 68mm). chemi-
sche samenstelling (nitraat of acetaat), kleurgevoeligheid en beeldver-
houding, bleef de basis-productietechnologie fotochemisch. Recente
analyses van vroege kleurschema's en geluidssystemen hebben echter
een microkosmos van technologische gisting aan het licht gebracht, een
draaikolk van met elkaar wedijverende technische oplossingen en
alternatieven, binnen 6dn medium, die overeenkomsten vertoont met
de htridige ontwikkelingen in de media. Heeft de geschiedschrijving
van de film ons voorbereid op de bovengenoemde uitdagingen? De
feitelijke geschiedenis van de film zelf zeker wel, alieen is die in het
gangbare fi lmhistorisch onderzoek gemarginaliseerd.

De vervaagde grenzen van de hedendaagse tekstuele netwerken en
van de onderling afhankelijke mediatechnologieen bestaan al lange tijd.
Als we echter willen begrijpen hoe dat zo gekomen is zullen we een
verband moeten leggen met ervaringen uit het verleden. De uitdagingen
waarvoor de filmgeschiedenis zich gesteld ziet, en zelfs de relevantie
van filmgeschiedenis voor het ons omringende en snel veranderende
medialandschap, hangen nauw samen met deze kwesties. Alleen als we
bereid zijn om onze fixatie op ontwikkelingsmythen en identiteitsritue-
len op te geven zullen we in staat zijn om een breder scala aan moge-
lijkheden in het vizier te krijgen.
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Lokale geschiedenissen

Op welke manier kunnen we zicht krijgen op een breder scala aanhistorische mogelijkheden? op dit postmoiemokruispunt kan bezwJ-
]ijk een begin gemaakt worden zonder eerst onze eigen constructie alshistorische subjecten t3.grk3nnen. en tegerijk daarmie duiaerijk aan tegeven wat we verschuldigd zijn aan het historische werk uit t 

"t 
,"ite-

den en de zaken die in ons in het heden in beslag nemen. Deze dubbele
bepaaldheid heeft tegelijk echter ook zijn goede kanten. Tot dusver hebik vooral aandacht besteed aan de agenda-van hedenduugr" oraoro"-
kers enheb ik erop gewezen hoe de uitdagingen waarvoor het medium
llm in het algemeen en de wetens"i,appiti3[" studie van de media inhet bijzonder zich gesteld zien, gesitu;;rd kunnen worden binnen degeschiedenis van de film zelf. De positie van de mediageschiedenis in
Nederland verschaft.ons echter enige helderhbid met beiekking;;;;
ons te doen staat.

Die positie is: beklemd tussen rivariserende mediageschiedenissen in
andere landen en tussen de enorme lacunes in het legrip d; ,";; i;
Nederland heeft van het eigen mediaverleden. we kurnJn uiteraard veel
l:.* yrl de_ tamelij k goedlontivikkelde media geschiedschrijving in de
Vereni gde 

. !t1ten, En ge land, Duitsland of f rintrilt<, rnuu.auniop.n
we wel altijd het risico dat de daar ingebedde veronderstellingen ttut -
keloos door ons overgenomen wordei (de ontwikketingr"anJr; 

"n 
aut

we juist het unieke missen van de maniei *u*op men in-Nederlana mei
de media omging en omgaat. Als we werken vanuit het in Nederland
bestaande * excellente maar vaak op verschillende plaatsenuirg"uo";"
en niet onderling geihtegreerde _ mediahistorisch onderzoeklkunnen
we vooruitgang boeken als het eronl gaat inzicht te krijgen in hoe een
bepaalde cultuur met de media omgait. Tegelijkertijd ki.rnnen *. 

""nnieuwe visie ontwikkelen op a" ir"aiug"i.f,La"nir. Bij dar Iaatste
kunnen de uitdagingen waarover ik gespioken heb ons leiden.2l

Op een tijdstip dat wereldomrpu*i"nd" mediasystemen met elkaar
worstelen om de macht over onze beeldsche.*"n, ; *;;;h;;;
geaccepteerde vooronderstellingen onze opvattingen over mediage_
schiedenis domineren, kan onderzoek naar lokale-verschlnset"n fre-langrijke voordelen hebben. Op de eersre plaats kan 

""d;;;;;k';;;.lokale mediageschiedenis geiegenheia bieden interacties te b;;;
tussen verschillende media, in plaats van te kijken naar een kunstmatig
geisoleerd onderdeel van de mediapraktijk. De bestudering van dfinteractie tussen film en pers bijvoorbeeld _ of radio en televisie _
verschaft ons inzichten die de sleutel vormen tot een beter begrip van
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de achtergronden en verwachtingspakonen van zowel de producenten
als het publiek. Die inzichten geven de tekstuele vorm een plaats en
laten zien hoe die vorm werkzaam is binnen een omvangrijker netwerk.
Op de tweede plaats biedt het onderzoek naar de lokale mediageschie-
denis een mogelijkheid los te komen van die aannamen binnen de
mediageschiedenis die zo fyperend zijn voor grote productieculturen.
Wat, zo blijkt uit filmhistorisch onderzoek, van het grootste belang is
bij het produceren van speelfilms in landen als de Verenigde Staten,
Engeland, Duitsland en Frankrijk, hoeft geen rol te spelen in landen als
Nederland en Denemarken, warlr de niet-speelfilmproductie - net als
de vertoning van films buiten het theatercircuit - een rijke traditie heeft.
Op de derde plaats opent onderzoek naar de lokale geschiedenis nieuwe
mogelijkheden voor onderzoek naar de vaak sterk uiteenlopende manier
waarop buitenlandse speelfilms ontvangen werden, en naar de verschil-
lende functies die die films overal hadden. En dat is in schril contrast
met onderzoek vanuit een uitsluitend theoretisch interpretatiekader dat
aangedragen wordt door de cultuur waar de filrn geproduceerd is.

Zoals ik hierboven al schreef, neigen de meeste gangbare benaderin-
gen in de filmgeschiedenis naar een rituele keuze voor een onderzoeks-
object. Daardoor missen ze belangrijke noties over intermedialiteit en
intertekstualiteit en over de wijze waarop de productie georganiseerd
is. Ik heb ook gesteld dat de vandaag de dag dominante benaderingen
vaak de gekleurde opvattingen weerspiegelen van een aantal grote
mediaproducerende landen, en dus van de behoeften van allerlei institu-
ties in die landen. Die benaderingen gaan derhalve voorbij aan het
weefsel van ontwikkelingen, kwesties en behoeften zoals dat in andere
culturele contexten bestaat - bijvoorbeeld hier in Nederland.

De aandacht verleggen naar het locale en het microhistorische biedt
grote mogelijkheden het onderzoeksgebied opnieuw te evalueren en ligt
in de lijn van andere historiografische ontwikkelingen na de Tweede
Wereldoorlog, vooral de benaderingen die in kaart gebracht zijn door
de Annales school en de bottom up sociale geschiedenis, waarvan 8,.P.

Thompson een belangrijke vertegenwoordiger is en die tot op zekere
hoogte tot een synthese gebracht zijn in het Nieuwe Historicisme.
Nederland heeft een traditie hoog te houden als het gaat om alternatief
onderzoek.22 Instifutionele geschiedenis voerde hier de boventoon,
gedeeltelijk dankzij de unieke sociale organisatie van veel mediasyste-
men. De praktijk van het archiveren sloot daar op aan. Er zijn welis-
waar ook belangrijke werken over sociale en technologische geschiede-
nis geschreven, maar door de bank genomen blijft het onderzoek naar
de mediageschiedenis in Nederland fragmentarisch van opzet en ziin
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sommige terreinen.veer verder ontwikkeld dan andere. wat er tot opheden gepresteerd is, belooft,r"f uoor al toekomst maar op een ofandere wijze ontbreekt nog steeds.*, rrrouur gezichtspunt van waaruitalles overzien en begrepen kan worden ul, ;n samenhangend geheel;een visie die ons in staat stelt te bepale;;; d" ,".;fi;;;:*O;van de puzzel thuishoren.

Het Utrecht-project

Een concreet voorbeeld van hoe men lokaal te werk kan gaan is eenproject van de universiteit ut ecrrt.'ioe L;tste twee jaar zijn steek-proeven genomen met betrekking tot verschiffena" i".iojJ;;;?"laatste honderd jaar. Gemeentelij[" ;i"fri""., en lokale kranten zijndoorzocht op gegevens, maar ook archieven van katholiek" t"rt 
"nlziekenhuizen, NS. Jaarbeurs en lokale AU.iat.r. Er is nagegaan wat erin de bioscopen vertoond werd, en onj". *"tt" omstandigheden.Daarvoor is gekeken naar waar iets vertoond werd, naar de vergr.rnnin-gen die verstrekt werden voorhet r"nonln r* fi,,n,;;;;";;;;_registers,.eigendomspapieren en biogran.er r* bioscoopeigenaren,en de wijdvertakte reratienetwe.ken"vani"a.iir"n zijn in kaart ge-bracht' Bovendien is geprobeerd te actriertraten hoe nu speciaar inutrecht de intermediale verbanden I"g*-;ij;r"rbeeld tussen radio,televisie, pers en filrn.

Zokoneen beeld verkregen worden van hoe zich de gebeurtenissenin utrecht verhierden tot die in andere N"a".Lnar" steden. In Rotter-dam zijn ook steekproeven€€nomen en op kleine schaal is in plaatsenals Hoom, Amsterdam en Nijmegen int"ri"fona"rzoek gedaan. Daar_
lT, i: een begin gemaakt met tet ..;;;J'r"n 

speciale coltecties.zoals de Desmet-corectie van t 
"t 

rv"J".r*a. Filmmuseum. para,el
daaraaa is geprobeerd vast re steren wat de geschiedenis is van devertoning van bepaalde.films. Langs U"iae ruleJten werd dan nagegaanwat voor irzichten en n
vergelijkende ,nu,r."rl"'*" 

gegevens verkregen konden wotden ioor
In de beginfase waren er twee zwaartepunten in het onderzoek. Er wasinteresse in alles wat maar te maken had met film, radio, televisie ennieuwe media, zoals prodt,ctie, aist.iUutiel;;"r;;;;;' ;ffi ;;werden daarom voortdurend gegevens 

";.;;.;id en verbanden gelegdtussen de meest uiteenlopendi r--uk"n, uur."""nri". tot orql history envan rapporten van de filmkeuring tot aan de programmagidsen. Hettweede zwaartepunt was dat .."ona".^"tritrategieen ontwikkeldwerden en onderzoek gedaan *".a nu*u"rj"." Legankeliike bronnen.
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Dit alles met het doel de onvermijdelijke lacunes in het beschikbare
historische materiaal op te vullen en de eventuele vooringenomenheid
of tendentieusheid van delen ervan vast te stellen. Dat vereiste een

zekere mate van creatief denken, maar in combinatie met wat €r aan

idee€n gepresenteerd was in recentelijk verschenen internationale
onderzoeken, resulteerde een en ander in het aan het licht komen van

een reeks mogelijkheden voor historisch onderzoek die wel heel sterk
afuijken van wat men tegenwoordig in handboeken over mediageschie-
denis aandraagt.

Er is een punt bereikt waarop formeel een begin kan worden gemaakt

met de systematische bestudering van de vele aanwijzingen die boven
water zijn gekomen met betrekking tot bioscopen, filmfestivals, media-
journalistiek, manifesten van mediaproducenten, fi lms geproduceerd
door de Ns en buitenlandse films die in de commerci€le bioscopen van

Utrecht vertoond werden. De Utrechtse onderzoekers streven naar een

beter begrip van de ervaringen die in Utrecht opgedaan werden met de

media, en naar een opzet om de onderzoeksresultaten te gebruiken als

een basis om vandaaruit de betekenis van de mediageschiedenis voor
Nederland in zijn geheel opnieuw onder de loep te nemen. Daarom

wordt gestreefcl naar samenwerking met onderzoekers uit andere steden.

Tegelijkertijd.wordt het eigen onderzoek buiten Utrecht en in nationale

collecties gecontinueerd.
Uit het voorbereidende onderzoek zijn al conclusies te trekken. Zo

blijkt dat we nog veel kunnen leren van de rijke geschiedenis van de

opdrachtfilm, ongeacht of die voor het bedrijfsleven of het onderwijs
was, of hij louter gemaakt werd om iets te promoten of met wetenschap-
pelijke doeleinden. Deze films werden vaak op bescheiden schaal

geproduceerd en waren bestemd voor een specifieke doelgroep. De

totale omvang van wat er op dit terrein geproduceerd werd, en wat
collectief aangeduid wordt als de opdrachtfilm, is indrukweklend. De

Stichting Film en Wetenschap (srw) doet op dit vlak uitgebreid onder-

zoek en conserveert materiaal. Het mag dan ook geen verbazing wek-
ken dat dankzij sFw een grote verscheidenheid aanradio- en televisie-
materiaal tbr beschikking staat zoals korte propagandauitzendingen van
politieke partijen. Het gaat daarbij dan om materiaal dat buiten de

belangstellingssfeer is gevallen van het gemiddelde omroeparchief.
Utrecht ziet het als zijn taak om dat materiaal in zijn context te plaatsen

en indien blijkt dat dat relevant is, wordt vervolgens nagegaan onder
welke omstandigheden het geproduceerd werd, hoe het geiiistribueerd,

vertoond en door het publiek ontvangen werd en of er wisselwerkingen
optraden. Dat moet resulteren in een herziening v3n de geschiedenis
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van mediaproducties 
:n !* vertoning _ allebei zaken van kardinaalbelang voor de Nederlandse 

"**ingJn ,*, a. media.
Moeirijker, maar niel minder beianfrijk , zalhet zijnom vast te stellenop welke wijze niet-Nederlandse rea iupioar.ties tntvange^ *;;;;;.Het is betrekkelijk gemakkelijk om 

".u.'ht". 
te komen *"ri"putron*

waren van distributie en vertoning, maar het is moeilijker 
";g.";;i;krijgen op zoiers als de onrvan;; ,*;bij her publiek. Natuurtiik

P"l"l. we terugvau"n op .up[o.t"r run i"- rlff;j;r' ;;'ilfilmkritieken. Het is bekend hoeveel Lau.6es 
". 

rerkocht werden, maarwat werd er gedaan aan publiciteit? Liet L"n rt".."n opdraven, zochtmen vrije publiciteit met allerlei nieuws rond de p..d;;; K;;;die zaken maakt het mogelijk het belang van een lilm in te schatten.Het behoeft geen betoog dat in de Nedc"rlandse geschiedenis de voor-waarden voor vertoning en je. omstandighed"rr- r* 
"rrr"rgr, i""fanders_waren als het ging om buitenlands" frf., en ander uit het buiten_Iand afkomstig materiaal dat uitgezond"n *".a op radio en terevisie.De sociale controle die daarop uitgeoefend werd door middel vanallerlei restricties is op zichzelf ut 

""riona".*"rp *;;; ffiil*i]_ren relevant is voor het pro.iect.

. 
Zoals ik al gesuggereerdheb, shekken de voordelen van zo,n benade_ring zich uit tot een herziening van de mediagescrr*enis zelf. Hoewelveel onderzoekers moeite hebben met de ovirduidelijk" U"p*rting";van zekere rituele formules en opsommingen, is "", uun de UJstemanieren om€en stap voorwaarts te maken toch het ste,en van ni"u."

Yraqen, 
het speuren naar nieuwe verbanden en het onderzoek doen aande hand van nieuwe inzichten. Vooral ,,r, in een snel veranderend

mediaiandschap, is de noodzaak van een *"iaoorau"rrt;;-"--;;;;
en heeft het verleden ons veer te bieden. De uitdaging **ooi *ilo.,,gesteld zien is de mogelijkheden van het verleden te gebruiken om onsals gids te dienen op weg naar de toekomst. Een gedetailleerde geschie_
denis van hoe het lokaal toeging, de basis ,oo. u"ra.. onderzoek, zougebruikt kunnen worden omeens nader te kijken naar de patronen vanacceptatie en weerstand zoals die zich manifesteren bij de komst vannieuwe media' wat dat betreft hebben patronen die zich manifesteerden
toen eerst de film en later de radio en de televisi. t un "ri.".^*ffi;;allemaal tot op zekere hoogte hun relevanti" i"rroua"n, wanneer zebeschouwd worden in termen van individuele ei geihstitutionaliseerde
receptie of van commerciele exploitatie en wetenschappelijk onderzoek.Dat laatste is dan te danken aande specifieke culturele belangen die diepatronen veroorzaakten en nog steeds in stand houden.
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Ten slotte

De situatie in Nederland is er een van contrasten. Aan de ene kant
beschikken we overeen goede infrastructuur wat betreft de archieven:
er zijn verzamelingen van nationale en internationale betekenis zoals
de Desmet-collectie, er is een uitgespioken eigen nationale productie
* een geschiedenis waar men hots op kan zijn - en de weinige filmhis-
torici die Nederland rijk is blinken uit door de hoge kwaliteit van hun
onderzoek. Aan de andere kant is er nog maar net een begin gemaakt
met systematisch onderzoek op academisch niveau en ontbreekt het nog
aan fondsen om grote onderzoeksprojecten te kunnen uitvoeren; er is
niet eens financiele ondersteuning voor mediahistorisch onderzoek op
basisniveau, zaken die in de Verenigde Staten en in het overgrote deel
van Europa al vanzelfsprekend zijn. Toch is deze stand van zaken niet
noodzakelijkerwijze een handicap, zoals ook al gesteld werd in rappor-
ten voor het Comit6 ter Bevordering van Mediahistorisch Onderzoek
(cnuo) en in voorstellen aan het Nwo. Uitgaande van de 'wet van
ongelijke en gecombineerde ontwikkeling' zouden onze onmiskenbare
zwakte en onze gebrekkige onderzoeks-infiastructuur juist een voordeel
kunnen zijn. Omdat er geen gevestigde instituten bestaan, is er flexibili.
teit; bij afivezigheid van tradities is er de vrijheid om met een kritisch
oog te kijken naar het vaak conservatieve karakter van veel internatio-
naal onderzoek; we hoeven ons niet blind te staren op de bekende noties

die er over het medium bestaan en die de internationale academische
agenda domineren. We staan op een kruispunt en dat niet alleen waar
het de ontwikkeling van de rnedia zelf betreft. Het is noodzakelijk om
fundamenteel onderzoek te doen en het inzicht te ontwikkelen dat
onmisbaar is voor het nemen van gefundeerde beslissingen over'de toe-

komst van onze media. Het miljoenenproject voor een nationale media-
geschiedenis dat recentelijk door Nwo is afgekeurd, is beslist nog niet
dood, rnaar we moeten gebruikmaken van het uitstel dat dit met zich
meebrengt, om samen te bedenken hoe we op de meest effectieve
manier ons doel kunnen bereiken.2a

Noten

l. t{et is duidelijk dat deze kwesties zelf in een historische context staan,

rnaar zelfs wanneer de nadruk gelegd wordt op zo'n soort contingentie is

dat nog altijd een stap voorwaarts vergeleken met de pseudo-zekerheid van
een beschouwing achteraf.
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2' Deze verschuivingel.in paradigma's zljn uiteraard bekend aan letterenstu_denren eh zelfs aan h.istorici, h; r.;.;tii il", a. nr*rtudies is getegen inde sterk uitgekristarisee.oe t aoiti"s-en oe-institutionere context d1e bijvoomoemde stud.ies een kader bieden duiii.i A. film ontbreekt.3. Er is een bescheiden haditie op ;;;;;; ;Xr-;;;;;;;;;;;].,'rhr, *uur-binnen men gebruikmaakt v* p*uf,igrui, it de sociale wetenschappen.publicaties als The exp.loiro,io, 
"/pt"rrlrl'.,r0,., uirgegeven door herPayne Fund. J.p Mayer's So rrtrg,.iii*1iona.n 1946) en contemporai_, ne etnografische audience_studii. 

r/--"- \"!
4. Advertentie van The.Famom fiuy.r, Company, 1913.s. K. Bordweil, , 

?]:,f:: *a n.'ii"rrp r[", ,0, classicat Hoilywood

x' I i il! ;.Y.-"J"x'l', l3l'' 
B' S a rt' r il * tri t: 

" 
o n a *' h * i' ;'-' ;;; ;: ;" ;

6. E. Hobsbawn en T..Ranger, The invenrion of tradition,Cambridge l9g3;B. Anderson, Imagined iommrri,i"r. i'"Triiirns on the origin and spread_ of nationalrsz, Londen 19g6.
7 ' De situatie is aan het veranderen. Recente'initiatieven van de kant van hetNederlandse Filmmuseum (NFM), de Cinema Retr;vato uit Bologna en hetPordenone Festival t ebuen nieuwei.r"rgriii,rg gewekt voor en onder_. znek gestimuleerd naar kleur. e, *"rAa, io"rbereidingep getroffen vooreen Nr.u-workshop over geluid die geho;de;;l worden in de zomer van1997 en de persooglijke inrpunnlng.n ;un-*.t.rr.t uppers als KarelDibbets en Rick Ai-tman geven ook 

"".n 
tru.ttig" impuls aan het.onder_

;XI;tr"T:Ij;,lr"," 
pogingen t* ,",,in Ll"ql zii'in ;;;il;,;

entiteitnaarh.t,i;5#i;.:.-,.Ji:irfi ,:.:r,j;ff1.1il:i,r"H".,,;
blijven formele kwesties ..n .ot uun L.i.tl-nir'rp"t.n.8. Op dit vlak wijzigen.de omstandigheden ri.fr""u.n".ns. Men lefte op depogingen van siegfried Zierinski,ln ,quaio-iirion"n, en het werk dat hiimomenteel verricht op het terrein uan d" .a[tamming, 

van de cinemaanders dan van de camera obscura. fuf.n f"r" ook mijn werk over denegentiende_eeuwse noties met betrekking roirrf,"n aangaande de televisieen de impricaties daarvan voor de argum"entatie rond de afstamhing vande film van de camera obscura: .Ct#;; il;;_ de geschieJ*i, "- i,., u.*.g.nJ u""i)a,,'t"i'i'lfri",?"{ ilffi:i:#9' In veer westerse landen.zijnfii-.ruo.. in'i. j"aren zestig opgenomen inhet universitaire curriculurir. U", **... il# onderwijshervormingen
en van een groeiende belangstelling uor. 

"in 
interdiscipliriai." *;;;.";;filmstudies zaten bekneld t-ussen ;;;;;;;che noties: een die sterkvakgebonden was en een diee.n ir,.rair.ifrinaiire benadering voorstond.De filmstudies werden daard,oor g.r".gd "b;';rU*ro.r"n 

die veel langerbestonden zoars theater- en ritera-tuur;t#.r,up en kunstgescrriedenis.Tegelijkertijd stonden,de nt*rtuai"" op."'"# a. kritische discoursenontleend aan Iingui.stiek, antropologie, pry.f,r#"fyr" enzovoort. Binnenzulke srerk wisserende interectuere ron,!-l", i"ou.. de firmstudies eersthun positie verdedigd als een studieril;;;'il;..rde bi-i de beetdende
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kunsten, vervolgens z.ag men de studierichting als wetenschappelijk
onderzoek naar betekenis en ten slotte, recentelijk, als een discipline
waarbinnen verschijnselen van massacultuur bestudeerd worden. In deze
steeds verschuivende context lijkt het erop dat het vak voordeel gehad
heeft van het vasthouden aan een kern van gemeenschappelijke overtui-

' gingen en benaderingen, een proces waarbij de geschiedwetenschap zoals
gewoonlijk gezorgd heeft voor stevige fundamenten.

10. J.B. Rathburn, Motion pictures making and exhibiting, Chicago 1914.
Voor vroegere discussies van dit soort raadplege men: D.S. Hu.lfish, Ifre
motion picture. Its making and its theatre, Chicago 1909. Zowel Rathburn
als Hulfish schreven regelmatig columns in Motography, en veel daarvan
zijn opnieuw uitgegeven en uitgebreid voordeze boeken. Parallelle histori-
sche overzichten verschenen in andere filmbranche-tijdschriften in de
Verenigde Staten.

I I . De periode van de Nickelodeon begon in New York in het begin van 1906,
en liep technisch gesproken door totdat er in I 91 3 een verordening uitge-
vaardigd werd met betrekking tot bewegende films. Hoewel men rond
1916 van de zijde van de industrie claimde dat men de vijfde plaats innam
op de ranglijst van de nationale economie (althans volgens de New York
Times), verschenen er al veel vroeger artikelen die aan het verleden van
de film in de Nickelodeon gewijd waren en dat bewierookten. Voor een
vroeg voorbeeld van een nostalgische bespreking van een 'moving picture
show' zie: L. Pierce, 'The Nickelodeon', in: The Nickelodeon, lanuari
I 909.

12. Geciteerd op de achterflap van: T. Ramsaye, A million and ctne nights. A
history of the motion picture through 192J, New York 1926.

13. Het voorblad met de uitspraken van Edison verleende geloofuaardigheid
aan de inhoud van Hamptons boek. Hij verklaarde: 'Dit is naar ik meen
de eerste poging om het hele en ware verhaal omtrent de film op te teke-
nen. Ik heb het onderzoek van de auteur jarenlang gevolgd en ik heb
geconstateerd.dat hij alles gedaan heeft om de feiten exact vast te stellen.
Zo heeft hij ene hoge graad van accuratesse bereikt.'

14. R. Sklar, 'Oh Althusser! Historiography and the rise of cinema studies',
in: Radical History Review 4l ,voorjaar 1988, p. l0-35: themanummer over
'Filmhistoriographie' van: Montage a/v Zeitschrift fi)r Theorie & Ge-
schichte audibvisueller Kommunikation, januari 1996. Zieook'. D. Bord-
well en K. Thompson, 'Linearity, materialism and the study of the early
American cinema', in:. Wide Angle 5:3, 1983, p.4-15; of verzamelbundels
als C. Williams (red.), Cinema. The beginnings and the fiture, Londen
I 966_

15. Francis V.S. Oliver, chefvan het vergunningenbureau, aan George B.
McClellan, burgemeester, 'Regarding inspection of Moving Pictures
Theatres, december 1908', Folder 4, Bureau of licenses, MGB 5l , New
York, Municipal Archives.

16. 'Thecausesof fire', in.:The NickelodeonY w.5,1910. p.120. De lijst met
de waarschijnlijke oorzaken van de branden telt zeventien gevallen van
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'ratten en muizen niet lucifers'. U moet dus oppassen voor pyromane
knaagdieren.

17. Voor een.volledigere versie van deze overwegingen, zie: R. pearson en
W. Uricchio, 'Criminality, conuption and the Nickelodeon, in: H. Jenkins
(red.), Hop on popl nog niet uitgegeven" Het artikel vormt onderdeel van
de studie die de auteurs momenteel schrijven met als titeli The Nickel
madness. The struggle over New york City's Nickelodeans, tg07_tgt3.
Dit werk onderzoekt db debatten over regelingen met betrekking tot het
vertonen van films, dat wil zeggen: het handelt over bioscopen en bio_
scoopbezoek als factoren van cruciaal belang in verband met de culturele
stafus van het medium en als voorwaarden tot het genereren van de beteke-
nis van een tekst.

18. W. Uricchio, 'Cinema als omweg'.
19. R. Pearson en W. Uricchio, Reframing culture. The case of the Vitagraph

q uality fi lms, Princeton I 993.
20. M. Hilmes, Hollwood and broadcasting. From radio to cable, Chicago

r 990.
21. Geoffrey Nowell-Smith heeft een aantal van deze problemen.in kaart

gebracht en zich beziggehouden met de implicaties van de professionalise-
ring van de filmstudies voor onze.noties over filmgeschiedenis en het
meeromvattende probleem van de 'medialiteit'. Over een aantal van zijn
inzichten sprak hij in ektober 1996 tijdens een seminar op de Universiteit
Utrecht en een aantal van zijn inzichten is te lezen in: .On history and the
cinema', Screen 31 2, 1990, p. I 60-l 71.

22. Het eindrapport van het Comitd ter Bevordering van Mediahistorisch
Onderzoek noemde deze traditie ook. Zie: J.C.H. Blom en H.B.M. Wrj{es
(red.), Me d i a g e s c h i e de ni s. Ka ns e n e n p e r s pe c t iever, A msterdam I 9-95.

23. Het onderzoeksteam bestond uit: Bert Hogenkamp, Sonja de Leeuw, Judith
Thissen, William Uricchio, Andr6 van der Velden, Herman de Wit en
diverse goepen fi lmgesch ieden isstudenten. Enkele recente vergel ij kbare
studies in de Verenigde Staten zijn: C. Waller, Main street amusements.
Movies and commercial entertainment in a southern city, lg96-t939,
Washington i995; K. Fuller, lr the pictuie show. Small-town audience,y
and the creatian of movie fan culture, Washington I 996.

24. Na acht jaar discussie binnen de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen heeft het Comit6 ter Bevordering van Mediahistorisch
Onderzoek een stuurgroep belast met het onfwikkelen van een voorstel.
De stuurgroep bestond uit Jo Bardoel, Henri Beunders, Karel Dibbets,
Thomas Elsaesser, Erik Somers, William Uricchio, Frank van Vree, Jan
Wieten en Huub Wijfies. Het stimuleringsproject van bijna negen miljoen
gulden was erop gericht om een infrastruituur voor het Nederlandse
med iaonderzoek te ontwikkelen.

De vroege filmgeschiedenis: tijd voor
casestudies of voor een geheel andere
aanpak?

Thomas Elsaesser
Ve,RreLrNc WtLLr,u OoSTERBAAN

In de titel van deze inleiding worden twee begrippen tegen elkaar

afgezel- casestudies en een andere benadering - die zijn ontleend aan

het polemische vocabulaire van de zogenoemde New Film History, met

name de essays van Robefi C. Allen' In een boekbespreking uit 1983

spoorde Allen filmhistorici aan de geschiedenis van de film - iedere

monografie, iedere casestudie - volledig te herschrijven' Niet alleen

omdat de standaardwerken op zoveel punten onjuist en onbetrouwbaar

waren en zoveel hiaten vertoonden, maar vooral omdat ze meestal

geschreven bleken te zijn vanuit een onjuiste conceptie: zelfs als de

empirische gegevens beschikbaar waren, bleef de manier waarop

daarmee omgegaan werd zo aanvechtbaar dat het resultaat contrapro-

ductief was.r

Wat houdt deze nieuwe geschiedschrijving van de film nu in? Zonder

in te gaan op allerlei definities en methoden, ga ik ervan uit dat er van

de vele manieren om hlmgeschiedenis te beoefenen hvee zijn die onze

aandacht vragen als we het 'ontstaan' van de film willen herdenken.2

E6n opvatting - Iaten we haar de gecanoniseerde opvatting noemen -
ziet het als de taak van de filmgeschiedenis de meesterwerken van de

filmkunst, zoals INToLERANCE en METR0PoLIS, te onderzoeken en te

verklaren, een studie te maken van grote filmregisseurs als D.W' Grif-
fith, F.W. Mumau, Fritz Lang, John Ford en Jean Renoir, of - last but

not least - de belangrijke stijlen en stromingen uit te pluizen: van het

Duitse expressionisme tot de Sovjet-montagefilm, van het surrealisme

tot het neorealisme, van de nouvelle vague tot de nieuwe Chinese film.

We kunnen ons als professionele filmhistorici wel vrolijk maken over

die visie, maar ze is nog steeds dominant en wordt door vele toegewijde
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