tijden niet zo bar geworden als werd gevreesd,
maar met de conferentie uit 2000 en de nu beschikbare bundel is aangetoond, dat communicatiegeschiedenis in al haar te onderscheiden aspecten en aandachtsgebieden niet meer
is weg te denken uit het academisch bedrijf.
Voor onderwijsdoeleinden biedt het boek de
mogelijkheid om studenten vertrouwd te maken met allerlei thema's in verband met de
ontwikkeling van de journalistiek. Bovendien
nodigt de bundel studenten uit zelf hun geluk
te beproeven in onderzoek op het brede terrein van de media- of communicatiegeschiedenis. De afzonderlijke bijdragen zijn tamelijk
beknopt gehouden, zodat niemand door leesmoeheid afgeschrikt hoeft te worden, om een
eigen selectie te maken en deze ook daadwerkelijk te lezen.
Hoewel de tekstverzorging boven kritiek
verheven is valt me het gebruik van e.v. in de
noten op. Eigenlijk stuurt men daarmee de lezer de oneindigheid van de pagina's in. Waarom geen eindpagina aangegeven? Op de copyrightpagina is een (van de vele) subsidiegevers, namelijk het Nederlands Uitgeversverbond, niet met de juiste naam door de correc-

tie gekomen. De foto's aan het begin van een
nieuwe bijdrage zijn goed gekozen en vormen
een verrassend visueel intermezzo in het vuistdikke boek.
Het zomersemester van 2000 bracht ik als
gasthoogleraar in Wenen door. Bij het ter
hand nemen van de bundel kreeg ik spijt dat ik
het triduüm van de conferentie niet heb meebeleefd. Nu vraag ik me af of er veel jonge
mensen en dan vooral studenten en pas afgestudeerden aan hebben deelgenomen. Het is
wel te hopen, want van hen hangt immers af
hoe 'ons mooie vak' zich verder zal ontwikkelen. In het boek komen in ieder geval namen
voor, die wijzen op een nieuwe generatie bevlogenen. De combinatie van bevlogenheid
voor de wetenschap en passie voor het onderzoeksmateriaal geeft ook vleugels aan de onderzoekers van (openbare) communicatievormen, communicatiemedia, communicatiemodaliteiten en communicatiepublieksgroepen.
Over een aantal jaren zullen zij de oudere generatie vakgenoten op hun congres mogen
uitnodigen, zodat deze kennis zullen kunnen
nemen van hun onderzoeksthema's en -resultaten.
joan Hemels

Ad van Liempt (redactie)
Andere Tijden. Met een inleiding door Hans Goedkoop
Amsterdam/Antwerpen (Uitgeverij L.J. Veen) 2000,191 p., géi'U., € 11,30, ISBN 90 204 56261
Ad van Liempt (redactie)
Andere Tijden. Nieuwe verhalen over vroeger
Amsterdam/Antwerpen (Uitgeverij L.J. Veen) 2001, € 11,30, ISBN 90 2040573 x
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De enorme belangstelling voor geschiedenis
bij het grote publiek heeft sinds enige tijd ook
gevolgen voor de horizontale programmering
van de publieke omroep op de Nederlandse
televisie. Historische documentaires werden
altijd al met enige regelmaat geprogrammeerd, maar dan betrof het incidentele uitzendingen of eenmalig uitgezonden series over
één thema. Maar een speciaal, op vaste tijden

uitgezonden wekelijks terugkerend programma dat helemaal op de geschiedenis is gericht,
dat is voor de Nederlandse televisie iets geheel
nieuws.
Vanaf het seizoen 1999-2000 voorzien de
VPRO en de NPS wekelijks op een vast tijdstip in
de behoefte een blik in het verleden te werpen. Met het programma ANDERE TI|DEN biedt

een redactie, onder de bezielende leiding van
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Ad van Liempt, ons een originele blik in de geschiedenis van de twintigste eeuw. In vijfentwintig minuten behandelt het een a twee onderwerpen uit die periode, die óf een relatie
met de actualiteit hebben óf opmerkelijk zijn
doordat ze een onbekend verhaal vertellen,
dan wel nieuwe feiten of nooit in Nederland
vertoonde beelden bevatten.
Met de actualiteit als invalshoek haalt A N DERE TIJDEN de meeste publiciteit binnen. Via
een reportage met zoveel mogelijk origineel
archiefmateriaal wordt het heden van een historische context voorzien. 'De verhitte run op
aandelen World Online, die zou uitdraaien op
een run naar de afgrond, was in Nederland
niet helemaal nieuw (...), want al eerder wilden
Nederlanders massaal investeren in nieuwe
media: in commerciële televisie', zo kon de
trouwe kijkerschare in maart 2000 vernemen.
En vervolgens werden we teruggevoerd naar
1964, toen het grote publiek massaal belangstelling had getoond voor de aanschaf van
aandelen op de REM (Reclame Exploitatie
Maatschappij), een commerciële zeezender,
die vanaf een oud booreiland op de Noordzee
televisieprogramma's uitzond alszoRRO en MR
ED, HET SPREKENDE PAARD. Ook toen bleken de

beleggers een kat in de zak te hebben gekocht, en konden ze naar hun centen fluiten.
Soms ook biedt de actualiteit de mogelijkheid om juist de andere - wat minder sympathieke en daarom onrustig makende - kant
van de geschiedenis te laten zien. Als Nederland op 5 mei de Bevrijding herdenkt, is dat

haalde ANDERE TIJDEN echt de voorpagina's.
Zo weten we nu dat de invloed van Greet Hofmans op koningin Juliana in 1956 wel eens
minder groot kan zijn geweest dan men tot nu
toe heeft aangenomen. Ook hebben we nu
weet van de staatsrechtelijke spagaat waarin
minister-president |o Cals in 1965 werd gedwongen toen prinses Beatrix lange tijd weigerde hem op de hoogte te stellen van de
naam van haar aanstaande verloofde Claus
von Amsberg. jorge Zorreguieta is echt de
grote boef waarvoor velen hem hier houden;
daar doet het spelletje meesterschaak van premier Kok dat hem op 2 februari 2002 buiten
de landsgrenzen moest houden, niets aan af.
Het is allemaal interessante televisie die
aan het denken zet en hoog scoort bij de kijkers, zowel bij mensen met een hoge opleiding als bij mensen met alleen maar basisschool. En - zo bleek vorig jaar - ook in de professionele omroepwereld, want toen kregen
de programmamakers de Nipkow-schijf uitgereikt voor het beste programma op de Nederlandse televisie vanwege 'de bijzondere televisievorm (...) om naar de geschiedenis te kijken
in de context van het heden'. Dat ANDERE TIJ-

DEN die prijs in 2001 kreeg was zeer bijzonder,
want het programma bestond toen pas een
jaar.
De onderwerpen die in ANDERE TIJDEN ge-

om juist aandacht te schenken aan het lot van
de tienduizenden collaborateurs die in mei
1945 waren opgepakt en die - onder zeer erbarmelijke omstandigheden - maandenlang in
kampen werden vastgehouden. Hier fungeert
het programma als historisch geweten. De kijker mag onderuit gezakt in zijn fauteuil kennis
nemen van de geschiedenis, maar moet tegelijkertijd niet al te gemakkelijk worden bevestigd in zijn vastgeroeste historische oordelen.

durende de eerste twee seizoenen van zijn bestaan onder de loep zijn genomen, kunnen
nog eens worden nagelezen in twee verzamelbundels die onder redactie van Ad van Liempt
zijn verschenen. Deze boekjes zijn de derde
vorm waarin het programma zich manifesteert. Naast de wekelijkse uitzending kent het
programma vanaf het begin ook een uitstekende website. Via die site zijn alle afleveringen nog een keer in hun geheel als streaming video te bekijken. Daarnaast biedt de site
veel extra achtergrondinformatie die de makers in de televisie-uitzending niet kwijt konden. Men vindt daar de namen van de geïnterviewden alsmede achtergrondliteratuur. Ook

Met een aantal programma's waarin het
Nederlandse koningshuis centraal stond,

vindt de geïnteresseerde kijker daar het ge- M S
bruikte audiovisuele bronnenmateriaal ver-

voorderedactievan ANDERE TIJDEN aanleiding
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meld. De al langer gekoesterde wens van mediahistorici wordt hier nu eindelijk realiteit.
Een verantwoording van de audiovisuele bronnen is in een regulier televisieprogramma lastig te realiseren, ANDERE TIJDEN laat zien dat
het World Wide Web hier interessante mogelijkheden biedt.
Hoewel de liefhebbers van het programma
nu ook vlak voor het slapen gaan nog eens in
de behandelde onderwerpen kunnen duiken,
bieden de boekjes geen echte meerwaarde. In
het voorwoord bij de eerste bundel met de afleveringen uit het seizoen 1999-2000, stelt
presentator Hans Goedkoop dat dankzij de uit-

gave van een bundel, de in de uitzending gebruikte beelden voor de vergetelheid zijn behoed. Het grappige is juist dat de makers van
ANDERE TIJDEN daar dankzij de meer dan uitstekende website bij het programma al zeer
goed in zijn geslaagd. Wat je nodig hebt is een
moderne computer met een snelle videokaart,
een Real Video plug in (downloadable via de
ANDERE Ti|DEN-site), en - het liefst - een snelle
ADSL-verbinding met het internet. Maar met
een isDN-verbinding of een 56k telefoonmodem lukt het ook (al krijg je dan niet meer dan
het bekende schokkerige postzegelplaatje te
zien).
Pim Slot

José van Dijck
Het transparante lichaam. Medische visualisering in media en cultuur
Amsterdam (Amsterdam University Press) 2001,191 p., geïll., € 21, ISBN 90 5356 522 1
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De kersverse hoogleraar televisie, media en
cultuur aan de vakgroep Film- en Televisiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam
levert bij haar benoeming een visitekaartje af
met haar eerste boek in het Nederlands: Het
transparante lichaam. Medische visualisering in
media en cultuur. In dit boek heeft José van
Dijck een zevental essays bijeengebracht over
medische visualiseringstechnieken die de binnenkant van het lichaam toegankelijk maken.
Röntgenapparaten, echoscopie, endoscopie,
magnetische resonans imaging ( M R I ) en computertomografie (CT) zijn kijkinstrumenten die
door huid en bot heengaan, of het binnenste
van het lichaam met minicamera openleggen
voor het oog. Deze geavanceerde technieken
stellen wetenschappers in staat om het menselijk lichaam transparant te maken en beter te
leren kennen. Maar, zo stelt Van Dijck, het
gaat niet alleen om kennis, maar ook om een
aantal westerse idealen en vooronderstellingen. Volgens haar is hier zelfs regelrecht sprake van een mythe, namelijk van ultieme transparantie. De mythe is gebaseerd op twee veronderstellingen: het idee dat meer zien tot
meer kennis en daarmee tot genezing leidt, en
dat kijken in het lichaam onschuldig is. Deze

mythe van het transparante lichaam ontrafelt
Van Dijck op steekhoudende wijze.
Eén van de centrale stellingen in Het transparante lichaam is dat medische visualiseringstechnologie zich hand in hand ontwikkelt met
media-technologie. Dit betreft ten eerste een
historisch argument: de uitvinding van röntgen gaat min of meer gelijk op met fotografie
en film; endoscopie is afhankelijk van ontwikkelingen in de fotografie, televisie en video; en
MRI en CT-scanning zijn onlosmakelijk verbonden met digitale technologieën. Maar belangrijker nog is dat de media een intermediair vormen voor medische kennis. Van Dijck stelt zelfs
dat de visualiseringstrend in de geneeskunde
door de media is gepropageerd, omdat deze
zo veelvuldig gebruik maken van medische
beelden. Het voornaamste argument in de
ontrafeling van de mythe van het transparante
lichaam is dan ook dat beide technologieën
vormen van representatie zijn. Dit betekent dat
zien nooit direct tot kennis kan leiden, maar
dat elk beeld geïnterpreteerd moet worden
volgens bepaalde medische en ook visuele codes. De mogelijkheid om medische kennis
voor een lekenpubliek visueel te maken, betekent dat onze cultuur doordrongen is geraakt
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