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aanzien van de geografische situering en schaalgrootte. Klinkert introduceert in dit verband de
term ‘picturale contaminatie’, wat inhoudt dat
niet alle details met de historische werkelijkheid overeenstemmen en sommige feiten ideaaltypisch zijn samengevat. Verder moet de lezerkijker over achtergrondkennis beschikken om de
ingetekende taferelen te kunnen begrijpen. Alleen beknopte teksten helpen hem daarbij op
weg. Verschillen zijn er uiteraard ook te noemen.
Zo is de verscheidenheid aan onderwerpen op de
zestiende-eeuwse prenten van Klinkert veel geringer dan op de Friese nieuwsimpressies, die
deels een ludiek karakter hebben. Het ging de uitgevers van de militaire prenten om de weergave
van het verloop van slechts één of enkele wapenfeiten. Dit waren uitermate serieuze onderwerpen die zich moeilijk leenden voor een humoristische benadering. Het hoofddoel van deze uitgevers was bovenal de commerciële en ‘objectieve’ informatievoorziening via beeldmateriaal, en
niet onmiddellijk vermaak of propaganda. Zij
verkochten hun prenten doorgaans los, zodat ze
bereikbaar waren voor een relatief groot publiek.
Slechts een paar punten vielen mij op als onjuist of voor discussie vatbaar. Zo is volgens de
auteur in het wapen van de Nederlandse Republiek op een prent van Bartholomeus Dolendo
(p. 77-78) het wapen van het gewest Stad en Lande
verwerkt. Het betreft echter het wapen van alleen
de stad Groningen. Verder meent Klinkert een
portret van Maurits (afb. 43) – mede op gezag van
Wouter Kloek – te kunnen dateren vóór de inname van Breda in 1590, omdat de stadhouder in
het bijbehorende onderschrift nog niet als baron
van Breda wordt aangeduid. Deze titel verwierf
hij echter pas na de dood van zijn oudere broer
Filips Willem in 1618. Ook schakelt de auteur patroniemen ten onrechte gelijk aan achternamen,
in zowel haar tekst als index. Zo wordt de cartograaf Lambert Cornelisz in volgende zinnen ‘Cornelisz’ en staat deze persoon onder de letter C in
de index. De historicus H. Enno van Gelder is
daarentegen in de bibliografie onder zijn voornaam Enno gerubriceerd. Bij de prenten over het
ontzet van de schans Knodsenburg bij Nijmegen
(1591) spreekt Klinkert haar verbazing uit over de
aanwezigheid van een Spaans vaandel bij een van
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de stadspoorten van het staatsgezinde Arnhem,
dat tegelijkertijd ook een Staatse vlag liet wapperen (p. 108-111). Als het al een Spaans vaandel is
(het iele kruis lijkt af te wijken van de kruisen op
de andere Spaanse vaandels), dan was dit wellicht
buitgemaakt en wilde de Arnhemse bevolking
mogelijk hiermee indruk maken op de vijand of
deze misleiden. Ook dit zijn natuurlijk slechts
veronderstellingen. Deze weinig fundamentele
kritiek toont aan dat we met een geslaagde studie
te maken hebben. Nassau in het nieuws is in toegankelijke taal geschreven en vormt zonder meer
een waardevolle aanvulling op onze kennis over
de wijze waarop nieuws in het vroegmoderne verleden werd verbeeld en beleefd.
Joop W. Koopmans
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Op 15 januari 1995 overleed de 75-jarige televisieregisseur Jef Bruyninckx. Als hommage aan haar
voormalige werknemer zond de Vlaamse televisie nog diezelfde dag de witte (1934) uit. Het
was immers die film die Bruyninckx in Vlaanderen onsterfelijk had gemaakt. De witte, losjes
gebaseerd op de succesvolle schelmenroman van
de Vlaamse Heimatschrijver Ernest Claes, was
een van de eerste Vlaamse geluidsfilms. Motor
achter de productie waren producent-regisseur
Jan Vanderheyden en zijn Duitse gezellin Edith
Kiel. Die laatste nam naast het scenario ook de
regie voor haar rekening maar trad om strategische redenen niet op de voorgrond.
De hoofdrolspeler, voluit Jozefius Bruyninckx, werd van kindsbeen af ‘Jos’ genoemd.
Jan Vanderheyden herdoopte hem echter tot
‘Jef’, een in Vlaanderen meer gangbare voornaam die Bruyninckx nooit meer kwijt zou raken. De naamsverandering lijkt een detail maar
geeft weer hoe doordacht de film gepromoot
werd. En met succes: de witte werd een box-
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office hit en de vijftienjarige Bruyninckx een
jeugdidool. In de daaropvolgende jaren vertolkte
Bruyninckx regelmatig rollen in andere films
van Jan Vanderheyden en Edith Kiel. De ouder
wordende Bruyninckx schatte zijn beperkte acteerprestaties echter correct in en besefte dat hij
als ‘jeune premier’ een beperkte houdbaarheidsdatum had. Liever dan een onzekere acteercarrière uit te bouwen, besloot hij zich op het werk
achter de schermen te concentreren. Bruyninckx
groeide uit tot de vaste editor van Kiel en Vanderheyden. Die laatste moest zich na de Tweede
Wereldoorlog verantwoorden voor de rol die hij
speelde in de Duitse ‘reorganisatie’ van het Belgische filmwezen. Bruyninckx maakte intussen
een internationale carrière bij Pathé (Brussel en
Parijs), als editor van de in 1944-1950 zeer productieve Emil-Georges De Meyst.
Toen De Meyst er even het bijltje bij neerlegde, keerde Bruyninckx terug naar Vlaanderen.
Hij werkte korte tijd opnieuw voor Kiel en Vanderheyden, maar groeide nadien uit tot een concurrent. Vanderheyden en Kiel raakten namelijk
in onmin met financiers, die voortaan Bruyninckx inhuurden om gelijkaardige volksfilms te
regisseren. Daarnaast verrichtte Bruyninckx allerlei opdrachten voor verscheidene firma’s. Hij
verzorgde bijvoorbeeld de Vlaamse dubbing van
Bert Haanstra’s fanfare (1958). Films maken
zonder een noemenswaardig budget was echter
een frustrerende bezigheid. De losse opdrachten
boden op langere termijn evenmin werkzekerheid. Op het einde van de jaren 1950 nam Bruyninckx daarom afscheid van de filmwereld en
trad in vaste dienst van de openbare omroep,
waarvoor hij voordien al in los verband had gewerkt. Hij zou er tot het einde van zijn loopbaan
blijven, eerst als editor, later als regisseur. Achter
de schermen was Bruyninckx verantwoordelijk
voor klassiekers uit de Vlaamse televisiegeschiedenis, zoals de een tegen allen-show en de
gaston en leo-revues. Bruyninckx regisseerde
ook eenmalige shows rond internationale sterren: het hier besproken boek bevat bijvoorbeeld
prachtige foto’s van de regisseur met Tom Jones,
Toon Hermans en Dalida.
Auteur Dirk Van Engeland is historicus,
medewerker van het vrt-Beeldarchief en inwo-

ner van de Antwerpse gemeente Duffel. Redenen te over dus om een biografische schets te
maken van dorpsgenoot Jef Bruyninckx. De auteur had toegang tot de in privé-handen verblijvende archieven van Vanderheyden en Kiel. Contacten met Bruyninckx’ zoon en toegang tot de
vrij schrale documentatie van de Vlaamse openbare omroep lieten toe het plaatje te vervolledigen. Het eindresultaat is een zeer feitelijk en
soms anekdotisch verhaal, dat vooral de televisiecarrière van Bruyninckx noodgedwongen in vogelvlucht behandelt. De personeelsdossiers van
de openbare omroep werden in het verleden om
privacyredenen immers ‘gezuiverd’ van persoonsgebonden informatie waardoor ontelbare
historisch relevante documenten verloren gingen. De auteur dient daarom vaak op persknipsels en mondelinge overlevering te steunen.
Soms hecht Van Engeland nogal snel geloof
aan ‘bronnen’ die in mijn ogen voorzichtiger geinterpreteerd moeten worden. Zo is het eerder
onaannemelijk dat Walt Disney in hoogst eigen
persoon aan Bruyninckx, toen die samen met
andere Belgen een bezoek aan de Amerikaanse
filmwereld bracht, onmiddellijk een contract als
editor aanbood (p. 103). Dat Hollywood, Parijs en
andere filmcentra Bruyninckx na de witte dadelijk wilden wegkopen om er een internationale
ster van te maken (pp. 73-74) lijkt mij dan weer
eerder toenmalige promotalk of aangedikte familieoverlevering dan geloofwaardig feitenmateriaal. Dit zijn echter details; globaal gaat Van Engeland zeer zorgvuldig met zijn bronnen om en
nuanceert hij het belang van zijn hoofdpersonage en diens films voldoende.
Het uitgebreidste en interessantste hoofdstuk (pp. 28-74) van Voor altijd DE WITTE gaat natuurlijk over de film waar het allemaal mee begon. Van Engeland brengt een gedetailleerde en
verhelderende analyse van de filmproductie en
-receptie van de witte. Dit relaas biedt een interessante aanvulling op de recente publicaties van
Daniel Biltereyst en Sofie Van Bauwel over diezelfde film. Dat Van Engeland deze publicaties
niet kende of niet meer in zijn analyse kon verwerken, belet hem ermee in dialoog te treden.
Echt problematisch is dit echter niet; hun analyse
loopt grotendeels parallel. ‘Nieuwe’ feiten die
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Van Engeland aanbrengt, betreffen bijvoorbeeld
het negatieve eindoordeel dat pater Felix Morlion, motor achter de Katholieke Filmactie, uiteindelijk over de film uitsprak. Ook interessant is
dat de Belgische kardinaal Van Roey blijkbaar
tussenbeide moest komen toen Bruyninckx’
schooldirectie hem verzocht een andere school
te zoeken. De filmrol zou de reputatie van hun
katholieke college immers besmeuren. Anekdotes als deze schijnen zo onbeduidend dat ze in
de plooien van de geschiedenis dreigen te verdwijnen. Op een metaniveau zijn ze echter zeer
betekenisvol voor lokale filmgeschiedenis, in dit
geval voor een evaluatie van het maatschappelijke gevaar dat door vele katholieken in de jaren
1930 aan film werd toegekend. Juist dergelijke
verhalen, door Van Engeland doorgaans kort
maar treffend in een ruimere context geplaatst,
maken dit boek tot een interessante bijdrage aan
de geschiedenis van de Vlaamse film- en televisiegeschiedenis.
Roel Vande Winkel
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Een boek met een zeer persoonlijke missie: zo
kan Between two worlds: The Jewish presence in German and Austrian film, 1910-1933 van Siegbert
Prawer met recht genoemd worden. De tachtigjarige auteur, een autoriteit op het gebied van de
Duitse literatuurwetenschap en als filmhistoricus onder meer bekend vanwege zijn analyses
van der blaue engel (1929-30) en nosferatu
(1921 en 1979), vervulde met het boek zijn wens
het ‘joodse erfgoed’ van de Duitstalige film aan
de vergetelheid te onttrekken. Between two worlds
werd een ode aan de ooit zo vruchtbare samenwerking tussen joden en niet-joden, die in 1933
abrupt ten einde kwam met de komst van het
nazi-regime. Met het verdwijnen van vrijwel alle
joden uit de filmindustrie verdween volgens Prawer ook het unieke karakter van de Duitse en
Oostenrijkse films.
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Het boek is geschreven voor een breed publiek. Zonder veel jargon, maar helaas ook nagenoeg zonder annotatie, maakt de lezer kennis
met de films uit de periode 1910-1933, waarin
joodse en niet-joodse elementen op opvallende
wijze samenkomen in plot, setting, personages
en dialogen. Prawer wil laten zien dat de films
een veel breder venster bieden op de toenmalige
joodse belevingswereld, dan de sporadische representaties van joodse rituelen, orthodoxe joden, synagoges, rabbijnen, of voor iedereen herkenbare stereotypes, doen vermoeden. Hij hoopt
dat zijn lezerspubliek aan het einde van de rit ook
de huwelijksmakelaar en de schmusende Luftmensch, die in jüdische Hast trouwt met een shikse,
op waarde weet te schatten. Daarnaast houdt het
boek de herinnering levend aan de getalenteerde
joodse namen achter de films; de regisseurs, scenarioschrijvers, componisten, acteurs, decorbouwers, filmproducenten en distributeurs die
de Duitse en Oostenrijkse filmindustrie mee
hebben opgebouwd. Ere wie ere toekomt, lijkt
het motto.
De brede doelgroep en de persoonlijke betrokkenheid van Prawer, zelf van joodse afkomst,
betekenen echter niet dat dit werk wetenschappelijk niet relevant is. Integendeel. Allereerst zet
Prawer een in Europa relatief onderbelicht onderzoeksthema, joden in de filmindustrie, op de
kaart. Daarnaast levert hij een bijdrage aan het
actuele filmhistorische debat in samenhang met
de jonge reeks waarin het boek is uitgegeven:
Film Europa: German Cinema in an International
Context (red. Hans-Michael Bock; Tim Bergfelder; Sabine Hake). Film Europa komt tegemoet
aan de groeiende behoefte aan inzicht in de wisselwerking tussen ontwikkelingen in nationale
filmindustrieën in Europa en de internationale
filmwereld. Het doel is het gevestigde beeld van
de Duitse cinema als geïsoleerde vorm te nuanceren, door juist de transnationale aspecten en de
relaties tussen de Duitse film en andere media in
hun culturele context te benadrukken. De breed
geschoolde Siegbert Prawer toont de nauwe banden tussen de Duitse en Oostenrijkse filmindustrie én hij reflecteert in het boek op relaties tussen de films en literaire tradities. Hij valt daarbij
terug op zijn expertise op het gebied van poëzie

