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in het luchtledige. Deze prenten worden vervolgens niet alleen steeds afzonderlijk belicht, maar
ook op grond van de beschikbare kennis met elkaar in verband gebracht. Horst presenteert toereikende verklaringen voor huidige generaties
belangstellenden die slechts in beperkte mate
vertrouwd zijn met mythologische en christelijke verhalen. Deze uitgebreidheid is zeker verhelderend bij voorstellingen die voortkomen uit
de onbekende apocriefe boeken. De hamvraag bij
elke gravure is de propagandistische waarde ervan, maar dit is geen eenvoudig vraagstuk. Vaak
is het gissen naar de intenties van de producenten, zo constateert Horst. Zelfs gravures waaruit
specifieke meningen te destilleren zijn, hoeven
niet als propaganda bedoeld te zijn geweest en
kunnen louter uit handelsmotieven zijn verkocht. Het begrip ‘propagandaprenten’ heeft dan
ook regelmatig een problematisch karakter. In
Horsts verzameling zitten bijvoorbeeld Duitstalige nieuwsprenten die het Duitse publiek attendeerden op de gevaarlijke ontwikkelingen in de
Nederlanden. Het verschil tussen waarschuwen
en overtuigen is in dergelijke gevallen subtiel.
Het laatste deel (p. 309-363) bevat een gestandaardiseerd overzicht van alle afbeeldingen
die in de kern van het boek als propagandaprenten zijn getypeerd. Deze catalogus leent zich uiteraard goed voor het opzoeken van de beschikbare basisgegevens. Wel is sprake van een zekere
doublure met het tweede deel, omdat daarin al
veel uitvoerige citaten en literatuurverwijzingen
staan en alle afbeeldingen (inclusief hun toelichtende teksten) helder zijn afgedrukt, met in de
bijschriften de vindplaatsen. Voor de herkenbaarheid van het corpus propagandaprenten zou in
de introductie een lijstje van alle steunafbeeldingen handig zijn geweest. Verder had de auteur met een getalsmatige rubricering naar standpunten en herkomst inzichtelijk kunnen maken
in welke hoek de meeste van zijn propagandaprenten geplaatst kunnen worden.
De tijd die is verstreken tussen het proefschrift en de verschijning van de mooie handelseditie is niet benut om detailfouten te verwijderen. Zo zijn nog diverse onjuiste lidwoorden en
betrekkelijke voornaamwoorden blijven staan.
Verwarrend blijft ook de terugverwijzing ‘dit

soort portretten’ (p. 20), na een paragraafje over
algemeen prentwerk. Onhandig is daarnaast het
hoofdlettergebruik in de titel van het hoofdstuk
waarin ‘Hof van Holland’ voorkomt, omdat de
auteur niet het gelijknamige Hollandse rechtscollege maar de Hollandse tuin (hof) bedoelt. Dat
was het zinnebeeld voor het gebied in opstandige
handen. Grappig is niettemin de alleen letterlijk
te interpreteren hoofdtitel van het boek, die
Horst enkel in de handelseditie toelicht. Het zal
echter zelfs de leek niet ontgaan dat de bestudeerde gravures qua standpunten zowel letterlijk
als figuurlijk ook allerlei grijstinten herbergen.
Hopelijk laat Horsts inkleuring van (propaganda)prenten uit de periode vanaf 1584 niet te
lang op zich wachten, want dit boek vraagt om
een vervolg.
Joop W. Koopmans
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Beeldmateriaal als bron voor geschiedschrijving
is een moeilijke materie. Foto’s en films wekken
een veelheid van indrukken op. Archieven kampen vanouds met het probleem hoe hierin een
functionele ordening aan te brengen. Als historici al beeldmateriaal gebruiken dan is dat voornamelijk ter illustratie van het geschrevene. Historische, documentaire films lenen zich voor
shots in tv-documentaires, maar laten geen sporen na in de geschiedschrijving.
De kunsthistorica Marga Altena heeft de
stoute schoenen aangetrokken om dergelijk materiaal te verkennen. Visuele strategieën: foto’s en films
van fabrieksarbeidsters in Nederland 1890 – 1919 is
een indrukwekkend boek. Ten eerste vanwege de
vele nauwgezette arbeid, blijkend uit een uitstekend notenapparaat, een uitgebreide literatuurlijst, een bruikbaar register, plus de nodige bijlagen. Het is bovendien een mooi en kloek boek met
veel beeldmateriaal waarnaar in de tekst telkens
systematisch wordt verwezen. Kortom degelijk,
wetenschappelijk pionierswerk dat uitnodigt tot
soortgelijk onderzoek op andere terreinen.
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Altena wil meer dan beschrijvend bezig zijn
met beelden. Ze zoekt ook naar het verhaal achter de beelden. Zo schenkt zij aandacht aan de
producten, de makers, de geportretteerden, de
opdrachtgevers en de achterliggende bedoelingen. Met andere woorden zij probeert te achterhalen welke bewust geconstrueerde boodschap
het beeldmateriaal uitdraagt.
Een dergelijke ambitieuze opzet vereist
naast afbakening vooral een geschikt onderwerp
van studie. Altena koos voor het begrip arbeid
van vrouwen en wel binnen de moderne fabrieksorganisatie van rond de eeuwwisseling.
Een betere keuze is nauwelijks denkbaar. Fabrieksarbeid door vrouwen was in Nederland in
de periode 1890 – 1920 een maatschappelijk debat van de eerste orde. Uiteenlopende groeperingen hadden hierover zeer tegenstrijdige standpunten die ze ook openlijk via alle mogelijke
media uitdroegen. Fotografie en film werden als
nieuwe techniek ingezet op dit strijdtoneel. Ze
bereikten een ander, veelal breder publiek dan
de traditionele media.
Altena laat zien hoe er vanuit een drietal
invalshoeken gekeken werd naar fabrieksarbeid
door vrouwen. Ten eerste door de werkgevende
fabrikanten; ten tweede door de overheid in de
vorm van de toezichthoudende Arbeidsinspectie; en tenslotte door de feministische vrouwenbeweging. Opmerkelijk is hierbij het ontbreken
van het perspectief van de fabrieksarbeidsters
zelf, wat zich laat verklaren uit het feit dat zij zich
niet hadden georganiseerd en dat de socialistische vakbeweging het niet zo ophad met een
aparte positie van vrouwen binnen de klassenstrijd.
Fabrikanten hebben altijd op een hun eigen manier bekendheid willen geven aan hun (familie)bedrijf. Gedenkboeken beginnen vaak met de
grondleggers, gevolgd door de opeenvolgende directies. Daarna is er meestal ruime aandacht voor
gebouwen en machines. Groepsportretten van
het personeel complementeren zulke gedenkboeken. Op scherpe wijze analyseert Altena daarbij de meestal onopvallende plaats en de houding
van vrouwelijk personeel. Fabrikanten willen dat
hun bedrijf goed en vooral modern voor de dag
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komt. Dus worden fotografie en film ingezet om
te laten zien hoe orde, rust en reinheid ten grondslag liggen aan de moderne productiewijze. Beelden tonen een geboende en stilgelegde machinehal met keurig opgestelde arbeiders in zondagse
kledij. Vrouwen werken gescheiden van de mannen, de blik gericht op het werk. Aan het einde
van de dag komen ze opgewekt, maar keurig en
soms gescheiden van de mannen door de poort
naar buiten. Vanaf het moment dat binnen filmen technisch tot de mogelijkheden behoort,
zijn er charmante close-ups van groepjes harmonieus samenwerkende vrouwen. Alleen de zeer
grote fabrieken konden zich de kosten van een
bedrijfsfilm veroorloven. Vaak in het kader van
een jubileum of een tentoonstelling.
De Arbeidsinspectie benadert fabrieksarbeid
op een geheel andere wijze. Vanaf 1889 zien drie
arbeidsinspecteurs toe op de uitvoering van de
arbeidswetten. In 1899 komt daar een vrouwelijke inspecteur bij ten behoeve van vrouwen- en
kinderarbeid. Ook al kost het de inspectie de nodige tijd en moeite om vaste voet te krijgen op de
werkvloer, haar gezag en professionaliteit nemen snel toe. Sommige inspecteurs nemen bij
het werk een fotocamera ter hand. Wantoestanden en beroepsziekten komen zo op de gevoelige
plaat. Via de wettelijk voorgeschreven jaarverslagen krijgen deze beelden bekendheid. Ook in
speciale onderzoeksrapporten over huisarbeid
en arbeid van gehuwde fabrieksarbeidsters verschijnt fotomateriaal. Waar de arbeidsinspectie
zich presenteert op congressen en tentoonstellingen, spelen deze foto’s een rol en dragen ze bij
aan een kritische blik op de arbeidsorganisatie.
Aan films is de arbeidsinspectie voor 1920 nooit
toegekomen.
De vrouwenbeweging is eind negentiende
eeuw zeer actief met als hoogtepunt twee manifestaties. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 en de Tentoonstelling De Vrouw
1813 – 1913. In beide gevallen weten de organiserende dames de nieuwe technieken tactisch in te
zetten. Zo is er veel beeldmateriaal, prentbriefkaarten worden in een grote oplage verspreid en
bij de laatste tentoonstelling wordt een film gemaakt. Ook bij de vrouwenbeweging traceert
Altena nauwgezet welke boodschap de beelden
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uitdragen, en welke de mogelijke beweegredenen zijn van de opdrachtgevers en de makers (in
dit geval ook vrouwelijke fotografen!). Anders
dan bij de twee vorige actoren is de boodschap
van de vrouwenbeweging minder eenduidig.
Inhoudelijk bestaan er verschillen tussen de
twee tentoonstellingen. Waar 1898 vooral een
symbool is van de emancipatie van vrouwen uit
de gegoede kringen, is de tentoonstelling van
1913 veel socialer van toon. De schaduwzijden
van veel vrouwenarbeid worden er openlijk voor
het voetlicht gebracht. In die zin hadden sociale
beweging en arbeidsinspectie hun invloed uitgeoefend.
Jammer is dat de (fotografische) verbeelding
van de werkelijk betrokken vrouwen in deze
periode nog ontbreekt, en we het in dat opzicht
moeten doen met de traditionele en gebrekkige
bronnen als dagboeken en enquêteverslagen.
De vakbeweging gaat pas na 1920 foto’s en met
name films gebruiken voor het op grote schaal
tonen van het wereldbeeld van die vrouwen;
aanvankelijk steriel technisch, met voornamelijk aandacht voor sprekers, optochten en
jubilea, maar later met steeds meer filmisch
talent en een onderliggende boodschap. Wanneer eind jaren dertig de geluidsfilm verschijnt,
komt daar nog eens het gedragen en ideologische commentaar bij. Een uitdagend interdisciplinair onderzoeksgebied ontvouwt zich. Met
deze uitstekend onderbouwde en systematisch
opgezette studie heeft Marga Altena een waardevol voorbeeld gegeven, dat zeker navolging
behoeft.
Over opslag en behoud van fotografisch materiaal is het laatste woord in Nederland trouwens nog niet gesproken. Het meeste fotomateriaal bevindt zich in (gemeente) archieven, waar
de ontsluiting verschilt per archief. Historisch
filmmateriaal is recent centraal bijeengebracht
in het Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum, waar hard gewerkt wordt aan de ontsluiting
via een inmiddels op internet beschikbare catalogus. (www.beeldengeluid.nl)
Frida de Jong
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Vijftien jaar heeft het geduurd voordat Bert
Hogenkamp het vervolg op zijn boek De Nederlandse documentaire film 1920 – 1940 uit 1988 kon
laten verschijnen. Het is een kloek werk geworden, uitgegeven als tweede deel in de reeks Beeldcultuur in Nederland van het Prins Bernhard
Cultuurfonds, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid dat onder
andere de bijbehorende dvd en website verzorgde. De vormgeving is fraai – ieder hoofdstuk
wordt voorafgegaan door een beeldessay van
stills afkomstig uit een karakteristieke documentaire die uitgebreid aan de orde komt in het desbetreffende hoofdstuk. De hoofdstukken zelf
zijn ook nog eens verluchtigd met talloze foto’s
en stills, en dankzij de bijgeleverde dvd kan de
lezer vijf films (met extra’s) uit de behandelde
periode integraal bekijken. Uiteraard staan op
de website (www.polderdocumentaires.nl) nog
meer filmfragmenten en informatie. Er is dus
veel moeite gedaan om de lezer een indruk te
geven van het beeldmateriaal waarover hij of zij
leest. Deze toegevoegde waarde is voor een deel
in de prijs van het boek verwerkt.
Hogenkamp is een degelijke filmhistoricus;
de hoge informatiedichtheid, de filmografie, de
lange en diverse lijst van geraadpleegde archieven en het zorgvuldige notenapparaat getuigen
daarvan. Talloze hoofd- en bijzaken over de Nederlandse documentaire productie in deze twintig jaar komen aan bod, met een wel zeer ruime
aandacht voor de institutionele en financieringskaders. Bijna terloops constateert Hogenkamp
in de inleiding dat de Nederlandse non-fictie film
in deze periode volstrekt afhankelijk was van al
dan niet commerciële opdrachtgevers. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat er niet alleen een apart
hoofdstuk aan ‘Opdrachtfilms’ is gewijd, maar
dat ook in de andere hoofdstukken veel aandacht
wordt geschonken aan de productiecontext en relatief minder aan de esthetische en inhoudelijke
kwaliteiten van de films zelf. Deze keuze dient

