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lieke) leven en de gemeenschapsvorming tot doel
stelde. Het was dan ook geen toeval dat zij in dit
tijdvak ‘ineens’ verbonden raakte met de ‘erkende’ avant-garde. Medewerker van De Gemeenschap Hendrik Marsman overwoog zelfs even
katholiek te worden. Van de Haterd toont door
zijn uitgebreide biografische aanpak dat kunst
voor de meeste katholieken ook op persoonlijke
schaal niet vrijblijvend was: bijna zonder uitzondering onderhielden zij enorme gezinnen. Idealen gingen steeds vergezeld van een ambachtelijke werkhouding. Naast ‘vrije’ tekeningen en
schilderijen werden illustraties, houtsnijwerken
of gebrandschilderde ramen vervaardigd. Bij De
Gemeenschap konden kunstenaars die elders om
den brode werkten hun artistieke en levensbeschouwelijke ideeën delen en ontwikkelen.
In de polemische rubriek ‘Hagel’ lagen de
Nederlandse politiek in het algemeen, en de
katholieke Kamerfractie in het bijzonder onder
vuur. Een hekeldicht van Gerard Wijdeveld op
fractievoorzitter W.H. Nolens – ‘de sluwe priester van de Opportuniteit’ – veroorzaakte de
gelijknamige affaire, en grote problemen met de
censor van het episcopaat. Vele kunstenaars en
intellectuelen, katholiek of niet, keerden zich in
deze periode tegen de parlementaire democratie. Het bewonderen van de Italiaanse leider
Benito Mussolini werd pas in de jaren dertig
problematisch. Bij De Gemeenschap leidden de
verschillende politieke conclusies in 1934 tot de
oprichting van De Nieuwe Gemeenschap door
Louis Kuitenbrouwer (Albert Kuyle) en zijn
oudere broer Henk. Dit blad werd vrij snel openlijk fascistisch, terwijl de ‘oude’ Gemeenschap
zich opstelde tegen fascisme en nationaal-socialisme.
De kritische lezer kan aanvoeren dat Van de
Haterd te hard roept hoe bijzonder ‘zijn’ tijdschrift was. Dat de haast rituele frasen omtrent
onterechte vergetelheid of onvoldoende waardering afbreuk doen aan zijn betoog. Dat zijn boek
overbodige passages kent (hij doorzoekt handboeken en schoolboeken op vermeldingen van
De Gemeenschap en merkt op dat deze ‘onvoldoende’ zijn). Daar tegenover staat dat de levendige biografietjes en de vele prachtige en zinvol gebruikte afbeeldingen een bijzondere leef-
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wereld ontsluiten waarin heel veel is te zien. Voor
de doorzetter wordt het verleden tastbaar en voelbaar. En om dit mogelijk te maken is misschien
juist een insider nodig.
Ilja van den Broek

Chris Vos
Bewegend verleden. Inleiding in de analyse van
films en televisieprogramma’s
Amsterdam (Boom) 2004, 232 p., (ill.) + dvd,
e 29,50, isbn 90 5352 9918
Toen in 1991 Het verleden in bewegend beeld. Een
inleiding in de analyse van audiovisueel materiaal
werd gepubliceerd, betekende dat voor menig
docent (media)geschiedenis een verrijking van
de vakliteratuur. Eindelijk was er een bruikbare
handleiding voorhanden waarin de (on)mogelijkheden van filmanalyse voor historici op een rij
waren gezet. Het boek was in heldere taal geschreven en voorzien van vele voorbeeldanalyses
van bekend film-en televisiemateriaal. Kortom,
een degelijk handboek voor colleges met titels als
Filmanalyse, Mediageschiedenis en Film als historische bron, die aan het begin van de jaren negentig in toenemende mate aan de Nederlandse
universiteiten werden aangeboden. De vreugde
was helaas van korte duur want al vrij snel was
het boek alleen nog maar bij De Slegte verkrijgbaar, tot ook deze voorraden uitgeput raakten.
Jarenlang waren docenten genoodzaakt hun studenten aan te zetten tot het maken van illegale
kopieën van het boek of over te stappen op een
andere handleiding.
Inmiddels is het hoger onderwijs in film- en
televisiewetenschappen, popular culture, visuele
cultuur en aanverwante terreinen enorm uitgebreid. Visuele cultuur, film, televisie en nieuwe
media zijn ‘vet cool’ en de nieuwe opleidingen in
deze sectoren trekken dan ook jaarlijks groeiende aantallen studenten. Daarmee is ook de
markt voor vakliteratuur en studieboeken van
deze disciplines fors toegenomen. Zo verscheen
in 2004 bij uitgeverij Boom (die zich profileert
als ‘media’ uitgever en bijvoorbeeld ook het Tijdschrift voor Mediageschiedenis uitbrengt) Bewegend
verleden. Inleiding in de analyse van films en televisieprogramma’s van mediahistoricus Chris Vos.

gezien, gehoord, gelezen
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Vos is verbonden aan de Erasmus Universiteit en
bovendien maker van historische documentaires
over de Koude Oorlog in Nederland (1989) en
over de twee kabinetten-Den Uyl (de illusie
aan de macht, 1998). In 1995 promoveerde hij
op een indrukwekkend onderzoek naar de documentaire verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Vos is ook auteur van bovengenoemd Het verleden in bewegend beeld uit 1991 en
een eerste vluchtige vergelijking maakt al snel
duidelijk dat Bewegend verleden er een geactualiseerde heruitgave van is, hoewel dat nergens expliciet uit blijkt, noch uit het colofon, noch uit de
inleiding. Zelfs op de lijst van aanbevolen literatuur wordt Het verleden in bewegend beeld niet vermeld. Is dit een casestudie voor het ondoorgrondelijke reilen en zeilen van de hedendaagse
wereld der uitgeverijen?
Hoe het ook zij, mediahistorisch Nederland
(en Vlaams België) kan weer beschikken over een
degelijke en bruikbare inleiding in de historische
film- en televisieanalyse. En ook al is Bewegend
verleden geen geautoriseerde herziene uitgave
van Het verleden in bewegend beeld, aan vergelijking tussen beide publicaties valt vrijwel niet te
ontkomen. In de dertien jaar tussen de twee uitgaven lijkt Vos niet tot wezenlijk andere inzichten te zijn gekomen. Hij hanteert dezelfde uitgangspunten en dezelfde driedeling in het boek:
audiovisuele analyse (theorieën en benaderingen voor de analyse en interpretatie van beeldmateriaal), audiovisuele media en geschiedenis
(audiovisuele media als historische bron en als
geschiedschrijvers), en basismateriaal voor de
analyse (aspecten van productie en techniek).
Ook nu weer passeren de theorieën van Pierce,
Metz en Barthes de revue (Umberto Eco daarentegen komt amper meer aan bod), en nog steeds
is volgens Vos de betekenis van een film vooral te
vinden in de sociaal-historische context ervan. In
de uitwerking van deze aspecten heeft hij – in
structuur en benadering – gestreefd naar integratie van nieuw onderzoek en naar transparantie in
structuur en vormgeving. En dit heeft succes gehad. De verfijning van de indeling in paragrafen
(de eigentijdse lezer houdt van hapklare brokken), de aanvulling van de voorbeelden met recente films (lord of the rings, schindler’s

list) en televisieprogramma’s (gtst, hill
street blues) en de bijgevoegde dvd met beeldmateriaal van de behandelde analysevoorbeelden
maken het boek extra aantrekkelijk voor beginnende mediawetenschappers. Inhoud en vorm
zijn geactualiseerd.
Vos besteedt ruimschoots aandacht aan de
populaire opvatting dat film een ‘spiegel’ van de
samenleving zou zijn. Maar terwijl hij in Het verleden in bewegend beeld in de behandeling van de
maatschappelijke reflectie in film en televisie
toewerkte naar een integraal analysemodel,
wordt in Bewegend verleden de reflectiethese
vooral geproblematiseerd. Zijn eerdere pleidooi
voor ‘een ideaalmodel voor de analyse’ (gebaseerd op de befaamde ‘klok’ van Karsten Fledelius) is gewijzigd in ‘vijf aandachtsgebieden voor
een brede culturele en historische filmanalyse’
die aan de orde zouden moeten komen: maatschappelijke context van het beeldmateriaal,
filmhistorische context, productiegeschiedenis,
de verschillende lagen van het beeldmateriaal,
en receptiegeschiedenis. Tussen deze aandachtsgebieden en de elementen van het eerdere
analysemodel bestaat geen verschil, alleen de
presentatie ervan is anders – ideaalmodellen
zijn niet langer wenselijk. Als voorbeeld voor de
analyse van de relatie tussen film en samenleving noemt hij het onderzoek naar de reacties op
de uitzending van de Amerikaanse miniserie
holocaust in West-Duitsland aan het einde
van de jaren zeventig. ‘Zelden heeft een programma zo’n sterke invloed op attituden uitgeoefend’ (p. 127) stelt Vos, daarmee vooral het belang van receptieonderzoek onderstrepend. Het
voorbeeld van holocaust laat bovendien zien
hoe een audiovisueel medium als factor in de geschiedenis gefunctioneerd heeft, een invalshoek
die in de zogenoemde mediumbenadering vooropstaat en die veel vruchtbaarder resultaten
geeft dan de authenticiteitsbenadering. De holocaust-casus vormt dan ook een soepele overgang naar het tweede deel van het boek, de relatie tussen audiovisuele media en geschiedenis.
Juist dit deel maakt Bewegend verleden zo’n bruikbare inleiding voor historici die film en televisie
in hun onderzoek en onderwijs gebruiken, hetzij als bronnen voor het verleden, hetzij als facto-
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ren in historische beeldvorming. In vergelijking
met de publicatie uit 1991 is vooral dit laatste
aspect fors aangepast. Vos concentreert zich
hierbij op de factoren romantisering, personalisering, dramatisering en actualisering die de
overtuigingskracht van historische (fictie en
non-fictie) films versterken omdat ze de schijn
van authenticiteit scheppen. Een gemiste kans
hierbij is dat hij geen aandacht besteedt aan het
werk van Amerikaanse filmers als Oliver Stone
en Ken Burns. Burns geldt als een van de meest
vooraanstaande en succesvolle historische documentairemakers van de laatste vijftien jaar,
wiens werk beschouwd wordt als een van de pijlers van het hedendaagse Amerikaanse publieke
historische besef. Zijn narratieve vaardigheden
zijn even geraffineerd en fascinerend als die van
Eisenstein in pantserkruiser potemkin.
De laatste 35 bladzijden van Bewegend verleden zijn voor het ‘basismateriaal voor de analyse’:
de techniek van film en televisie, de productie
van film en de audiovisuele archieven. Geen fascinerende stof maar wel noodzakelijk in een dergelijke inleiding, want welke eerstejaars student
mediacultuur kent het verschil tussen een scenario en een script?
Tity de Vries

Marcel Broersma
Tegen de Trend. Regionale journalistiek in een
veranderende samenleving
z.p. [Apeldoorn] (Wegener) 2003, 127 p.,
geen isbn
Een jubileum is een vrolijke gebeurtenis. De
jubilaris (in dit geval uitgever Wegener) wordt in
het zonnetje gezet met toespraken en cadeaus (in
dit geval een jubileumboek). Maar vrolijk wordt
de lezer niet van het eerste hoofdstuk van Tegen
de Trend. Auteur Marcel Broersma ontleedt
nauwgezet de situatie waar de Nederlandse dagbladen – en dan met name de regionale titels – de
laatste twee decennia in terecht gekomen zijn.
En daarin is voor vrolijkheid nauwelijks plaats.
Dagbladen doen het weliswaar nog steeds goed
in Nederland, vooral in vergelijking met de
meeste ons omringende landen, maar de vooruitzichten zijn somber over de gehele linie: op-
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lages dalen, de dekking loopt terug, de tijd die
Nederlanders aan kranten besteden wordt minder, terwijl jongeren als groep vrijwel geheel lijken af te haken. De enige winnaars lijken Metro
en Spits te zijn.
Het ziet er vooral somber uit voor regionale
dagbladen omdat de oorzaken voor de bovenstaande ontwikkelingen nogal onomkeerbaar
van aard lijken. Zo zijn er diverse sociodemografische factoren die de krant parten spelen. Relatief veel alleenstaanden en één-ouder gezinnen
zorgen voor een toename van een gezinstype
waar traditioneel weinig kranten worden gelezen, terwijl binnen de ‘traditionele’ gezinnen
vrouwen vaker werken dan vroeger, wat tot minder vrij te besteden tijd leidt: er is vaak geen tijd
voor de ‘dure’ krant (te duur en geen tijd zijn de
meest voorkomende redenen om de krant op te
zeggen). Ook de toename van het aandeel allochtonen in de Nederlandse bevolking is ongunstig.
Turken en Marokkanen lezen nauwelijks Nederlandse kranten, en het zijn vooral de regionale
kranten in de Randstad die daaronder te lijden
hebben. Niet voor niets zijn in de nieuwste fusieplannen van jubilaris Wegener en partner pcm
de hoofdrollen weggelegd voor Haagsche Courant, het Utrechts Nieuwsblad en het Rotterdams
Dagblad. Daarnaast vergrijst het abonneebestand, jongeren die zijn opgegroeid met audiovisuele media lijken zich nauwelijks te interesseren voor de krant. Broersma introduceert hier de
socialisatiethese: je kiest het medium waarmee
je bent opgegroeid en als er minder kranten worden gelezen vertaalt zich dat in een opgroeiende
generatie die steeds minder vertrouwd is met het
medium krant. Wat vroeger een ‘leeftijd’-probleem was (jongeren lezen relatief weinig maar
gaan wel kranten lezen als ze ouder worden) is
thans een generatieprobleem: wie in zijn jeugd
geen krantenlezer was, wordt dat op latere leeftijd waarschijnlijk ook niet meer.
Daarnaast is er concurrentie van andere
media die gratis (Metro en Spits, huis-aan-huisbladen) of semi-gratis (radio, tv, internet) beschikbaar zijn. Wie op weg naar werk of huis de
Metro meepikt, wekelijks drie huis-aan-huisbladen op de mat vindt en via radio, tv of internet
ook nog eens uitbundig geïnformeerd wordt,

