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Misschien is het een flauw verwijt in het licht
van het uitputtende lokale bronnenonderzoek dat
Jansen verrichtte, maar het in breder verband
plaatsen van Maastricht was beter uit de verf gekomen door het raadplegen van bronnen buiten
Limburg, zoals de oude jaargangen vaktijdschriften in de bibliotheek van het Filmmuseum. Een
voorbeeld: Jansen schrijft over de filmvertoningen die vanaf 1919 plaatsvonden in het feestgebouw van zangvereniging de Maastreechter Staar.
In april 1921 hielden die voorstellingen plotseling
op, zonder dat de auteur daarvoor een verklaring
biedt. Achter deze plotselinge stopzetting ging
echter een fel conflict schuil, dat beschreven is
in het vakblad Kunst en amusement. Geïllustreerd
weekblad gewijd aan de belangen der cinematografie
en de daarbij betrokkenen, waarin opgenomen de
Bioscoopcourant. Al in mei 1920 klaagde men in
dat tijdschrift over de handelwijze van de Maastreechter Staar. Omdat het een besloten vereniging was, hoefde de Staar geen vermakelijkheidsbelastingen te betalen, en kon men ook de plaatselijke filmkeuring ontduiken. De andere bioscopen, en met hen de bioscoopbond, beschouwden
dit als ‘unfaire concurrentie’. Bij de bioscoopbond aangesloten filmverhuurders mochten vervolgens geen programma’s meer leveren aan de
Staar. Blijkbaar wist de exploitant van het feestgebouw elders (over de grens?) nog wel films te verkrijgen, want de vertoningen gingen nog een tijd
door na deze boycot. Overigens is dit geen unieke
kwestie. In Venlo veroorzaakte in dezelfde periode de R.K. Werkliedenvereeniging een vergelijkbaar conflict, waardoor alle bioscopen in die stad
zelfs maandenlang gesloten bleven.
Primaire doelgroep voor het besproken boek
is de Maastrichtenaar met een historische belangstelling. Die lezer vindt een verzorgde episode uit zijn/haar stadsgeschiedenis, die zowel
herkenning zal opleveren als een boel nieuwe informatie. Aan de mediahistoricus biedt het boek
niet direct nieuwe inzichten, maar wel een schat
aan gegevens – die kan worden vergeleken met
andere lokale geschiedenissen – welke zo weer
een wit vlak inkleuren op de historische kaart van
het Nederlandse bioscooplandschap.
Thunnis van Oort
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Arjen Mulder
Over mediatheorie. Taal, beeld, geluid, gedrag
Rotterdam (V2/Nai Uitgevers) 2004, 216 p.,
e 18,50, isbn 90 5662 387 7
Arjen Mulder – bioloog en voormalig docent aan
de Amsterdamse Film en Televisie Academie –
geeft in zijn boek Over mediatheorie een systematische reflectie op het karakter van de ons omringende media. Hij doet dat in vier stappen. Na een
inleidend hoofdstuk waarin de wording van de
mediatheorie als wetenschappelijke discipline
wordt belicht en het kennisdomein van de mediatheorie gedefinieerd, gaat een tweede deel (‘algemene mediatheorie’) in op begrippen als informatie, communicatie en hermediatie. Leunend
op Marshall McLuhan en diens verdeling in
koele en warme media, karakteriseert Mulder in
dit deel in algemene zin een breed scala van communicatiemiddelen en analyseert hij de overgang tussen oude en nieuwe media. In het deel
getiteld ‘historische mediatheorie’ gaat het om
de overgang van oor naar oog en enen en nullen;
van een auditieve naar een schriftelijke, visuele,
elektronische en digitale cultuur. Voor mediahistorici is dit misschien wel het interessantste deel
van het boek, omdat Mulder in kort bestek maar
tegelijkertijd vanuit een breed langetermijnperspectief een beschrijving en analyse geeft van
hoe elke mediale cultuur haar eigen omgeving,
mentaliteit en normaliteit creëert. Een laatste
deel, ‘praktische mediatheorie’, biedt ten slotte
zicht op de invloed van de media op ons dagelijks
leven en de ervaringen die media oproepen.
Er zijn een aantal kanttekeningen bij het
boek van Mulder te plaatsen. Ten eerste dat hij
wel een erg ruime definitie van media hanteert.
Media zijn in zijn visie niet alleen communicatiemiddelen in de engere zin van het woord – radio, televisie, telefoon, pc – maar ook cultuurverschijnselen als kunst, porno en religie. Met name
aan (media)kunst kent Mulder een bijzondere
betekenis toe, als drager bij uitstek van beelden,
associaties en emoties, in tegenstelling tot de
meer analytische en cognitieve vormen van communicatie. Over mediatheorie wint daarmee aan
reikwijdte en zeggingskracht, maar verliest aan
conceptuele klaarheid. Hoe zinvol is het om al
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deze verschillende culturele vormen in één theorie te vatten? Is, als alles communicatie is, een
mediatheorie een theorie van alles?
Een tweede opmerking die kan worden gemaakt, betreft het feit dat Mulder, in navolging
van McLuhan, zeer bevlogen en inspirerend kan
schrijven over de eigenschappen, ervaringen en
effecten van media, maar dat hij daarbij niet ontkomt aan een zekere eenduidigheid. Een medium als fotografie kan weliswaar ‘warm’ of
‘koel’ worden ingezet (bijvoorbeeld erotische versus medische foto’s), maar het gaat uiteindelijk
om inherente mediakarakteristieken die vervolgens inwerken op de mediumgebruiker. Dat
geeft ook aan dat Mulder vrij consequent spreekt
over de invloed van media, over hoe wij reageren
op media, over hoe wij door media worden geprogrammeerd, en over de gevolgen van de introductie van nieuwe media voor mens en maatschappij. Binnen zekere grenzen zijn media
autonoom en deterministisch, creëren ze dominante cultuurfases en generen ze homogene effecten. De vraag is evenwel of dit correct is. Als
mediahistorisch onderzoek iets leert, is het dat
media voor verschillende groepen gebruikers
verschillende betekenissen kunnen hebben.
Onderzoek laat tevens zien dat er op veel verschillende niveaus interacties bestaan tussen
media, gebruikers en maatschappelijke contexten, en dat mediahistorische ontwikkelingen
co-evolueren met maatschappelijke ontwikkelingen. Die sociale en contextuele dimensie ontbreekt in de mediatheorie van Mulder.
Duidelijk mag zijn dat de mediatheorie van
Mulder zich op een meer abstract, associatief en
filosofisch niveau afspeelt dan waarop de mediahistoricus zich doorgaans begeeft. Als zodanig is
Over mediatheorie geen boek waarvan de inzichten op grote schaal gebruikt zullen gaan worden
als theoretisch kader voor empirisch georiënteerd mediahistorisch onderzoek. Maar voor wie
zich wil verdiepen in ‘de’ karakteristieken van de
media en zich de vraag stelt, hoe media vormgeven aan bredere culturele transformaties, is dit
boek een mooi uitgangspunt.
Onno de Wit

Hans van Driel (red.)
Beeldcultuur
Amsterdam (Boom) 2004, 216 p., e 26,50,
isbn 90 8506 0044
Deze bundel borduurt voort op de in 1991 bij de
Open Universiteit verschenen inleiding Filmkunde en neemt indirect ook de uitgangspunten
mee van het in 2002 verschenen boekje De plaatjesmaatschappij (red. F. Gierstberg). Enerzijds
motiveert redacteur Hans van Driel zijn boek
vanuit de gedachte dat de hedendaagse positie
van het medium film in een breder perspectief
van visuele media moet worden geplaatst, anderzijds wordt de cliché gerelativeerd dat beelden
onze samenleving domineren en ‘het woord’
zouden wegdrukken. Van een controverse is echter geen sprake, veeleer van een vreedzame coexistentie, van ‘een beeldcultuur in een geletterde samenleving’ – zoals ook de titel luidt van
het eerste hoofdstuk van Van Driel. De computerinterface geldt hier als het voorlopige nieuwe convergentiepunt. Van Driel – deskundig op het gebied van de semiotiek – laat zien hoe deze
interface zich heeft ontwikkeld van een ‘symbolisch tekensysteem (letters en woorden) via een
iconisch tekensysteem (pictogrammen) naar een
communicatief systeem, waarbinnen verschillende tekensystemen convergeren’. Zo vormt de
computerinterface in wezen een verkleinde afspiegeling van onze brede mediageschiedenis
(p. 20). Essentieel daarin is de overgang naar een
digitale cultuur die praktisch alle oude media
noopt tot herbezinning en aanpassing of incorporatie.
Hiermee is de kern van de bundel weergegeven, dat wil zeggen: de artikelen gaan – of zouden
moeten gaan – over het naast elkaar bestaan van
oude en nieuwe visuele media en over mediagebruik in diverse contexten (van archieven tot publieken); beide bezien vanuit zowel theoretische
als historische en synchrone perspectieven. Uit
deze misschien wat vage formulering van ondergetekende spreekt de moeite die het kost om
overeenstemming te ontwaren tussen de diverse
bijdragen, met name in het deel dat volgt op de
twee inleidende hoofdstukken van Van Driel. De
bundel heeft echter genoeg te bieden.

