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I. Inleiding

In 1971 gaf de kunsthistoricus Ernst H. Gombrich een reeks van twee
lezingen in New York getiteld ‘Ideas of Progress and their Impact on
Art’. Deze verschenen een aantal jaren later als boek in een Duitse
vertaling van de hand van de auteur zelf. De titel van dit boek is
Kunst und Fortschritt. Wirkung und Wandlung einer Idee (Gombrich
1978). Reeds in het inleidend gedeelte van zijn betoog stelt
Gombrich dat er eigenlijk sprake is van een (schijnbaar) paradox: juist
de meest progressieve kunsthistorici zullen met grote nadruk betwis-
ten dat er in de kunst überhaupt sprake kan zijn van vooruitgang –
en dat het geloof in het ideaal van vooruitgang in de kunst in feite
niet anders dan als reactionair zou moeten worden gezien; met name,
wanneer vooruitgang ook meteen al wordt opgevat als een verbete-
ring. Want uiteraard, aldus Gombrich, zou er vandaag de dag nie-
mand beweren dat Raffael of Michelangelo “beter” zijn dan Giotto
– ze zijn gewoon anders. 

Hetzelfde geldt trouwens ook voor de filmgeschiedschrijving: nie-
mand zou vandaag de dag beweren dat bijvoorbeeld Orson Welles
“beter” is dan Georges Méliès of David Wark Griffith. Maar hoe zit
het dan met het medium zelf? Met de technologie? Is hier niet zon-
der meer sprake van vooruitgang? Vooruitgang die nog volop gaande
is, dankzij de nieuwe digitale media? Gaan de mogelijkheden die
deze nieuwe media bieden niet inderdaad veel verder dan die van de
“oude” media, film en televisie?

Het vraagstuk van de vooruitgang in de mediageschiedenis lijkt in de
afgelopen jaren opnieuw op de agenda komen te staan, omdat er
nieuwe media ten tonele zijn verschenen die – wanneer we sommige
van de auteurs willen geloven die over de brave new digital media world
schrijven – in de toekomst de plaats van de “oude” media zullen
innemen. Mij gaat het echter niet om dit soort voorspellingen die
uiteindelijk toch maar in eerste instantie weerspiegelen wat de hier-
bij betrokkenen industrieën hopen en wensen, hoe interessant een
dergelijke analyse ook moge zijn. In mijn uiteenzetting zal een ander
aspect centraal staan: het idee van vooruitgang maakt immers deel uit
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van een bepaalde mediahistorische opvatting die – zeker voor zover
het om de filmgeschiedschrijving gaat – in de laatste 25 jaar vrij fun-
damenteel werd bekritiseerd, maar die desondanks blijkbaar toch niet
zo eenvoudigweg terzijde kan worden geschoven. Meer nog: de dis-
cussie over deze problematiek raakt mijns inziens één van de meest
centrale vraagstukken van de mediageschiedschrijving. Het gaat hier
uiteindelijk om niets geringers dan de constituering van het object
van onderzoek zelf, namelijk om de vraag: Wat zijn de – al dan niet
specifieke – kenmerken van een medium?

II. De verschillende opvattingen van het begrip ‘vooruitgang’

In zijn betoog maakt Gombrich meteen duidelijk, dat het begrip
‘vooruitgang’ in de kunstgeschiedschrijving op verschillende manie-
ren wordt gebruikt. Interessant genoeg vindt men hiervoor –
ondanks het feit dat Gombrich natuurlijk vanuit een heel ander
standpunt redeneert – ook in de mediageschiedschrijving duidelijke
parallellen. In het nu volgende gedeelte wil ik deze verschillende
invullingen van het begrip ‘vooruitgang’ en de hieruit voortvloei-
ende mediahistoriografische consequenties nader belichten.

Gombrich onderscheidt voornamelijk drie manieren hoe kunsthisto-
rici of -theoretici over vooruitgang in de kunstgeschiedenis dachten:
allereerst is er een opvatting die de vooruitgang beschrijft als een
organisch groeiproces. Ten tweede is er wat hij de rationalistische
interpretatie noemt, welke de vooruitgang ziet als een progressie in
richting van een bepaald doel. Deze twee zichtwijzen bepalen het
beeld van de vooruitgang in de kunstgeschiedenis tot aan het begin
van de 19e eeuw. Gombrich benadrukt dat het hier om twee duide-
lijk van elkaar te scheiden opvattingen gaat, ook al worden ze vaak
met elkaar versmolten (1978, 20-22).1 Zoals we zullen zien, vindt
men in de mediageschiedschrijving eveneens vaak een dergelijke
samensmelting waarbij de doelgerichte progressie terzelfdertijd ook
als een organisch proces wordt gepresenteerd. De derde opvatting,
die Gombrich als de moderne beschouwt, gaat uit van de onophou-
delijke vernieuwing als basisprincipe van de cultuur, van de perma-
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nente verandering waardoor de normen uit het verleden obsoleet
raken en er telkens weer een nieuwe stap gezet wordt (1978, 81, 100
et passim). Als er dan sprake is van een norm, dan is het die om mee
te gaan met de vooruitgang, om modern te zijn: ‘Il faut être abso-
lumment moderne’, zoals Rimbaud schreef.2

Bij Gombrich gaat het – zoals al eerder gezegd – vooral om het idee
van vooruitgang in de geschiedenis van de beeldende kunsten, om
verschuivingen met betrekking tot esthetische normen of waarde-
ringscriteria van de klassieke oudheid tot de 20e eeuw. In de media-
geschiedenis – en hier zal ik het vooral over de audiovisuele media,
en over film in het bijzonder hebben – speelt de artistieke kwestie
weliswaar ook een niet te verwaarlozen rol (alleen al omdat vele
auteurs over de audiovisuele media in termen van kunst spreken),
maar ik wil deze hier alleen zijdelings aan de orde laten komen,
omdat voor mij hier de ideeën over vooruitgang in de mediage-
schiedenis als zodanig centraal zullen staan.3

Vooruitgang als organisch proces

Groeimetaforen zijn in het traditionele zicht op de filmgeschiedenis
bijna alomtegenwoordig in de vorm van antropomorfe uitdrukkin-
gen zoals: ‘toen de film nog in z’n kinderschoenen stond’ of ‘de kin-
derjaren van de film’. ‘Aus den Kinderjahren des Films’ is tevens ook
de titel van een hoofdstuk van het boek Filmspiegel van Rudolf Oertel
(1941). In Duitsland zei men soms zelfs ‘Flegeljahre des Films’ wan-
neer men het had over de periode van vóór 1920. Het idee dat de
geschiedenis van de film als een soort biologisch-organisch groeipro-
ces verloopt, komt bijzonder duidelijk naar voren in The Liveliest Art
van Arthur Knight (1957), getuige de titels van de volgende hoofd-
stukken in dit boek: ‘An Art Is Born (1895-1920’, ‘The Growth of an
Art (1920-1930)’, ‘The Movies Learn to Talk’.

Een bijzonder mooi voorbeeld van een dergelijke organische opvat-
ting van vooruitgang is afkomstig uit een boek gepubliceerd in 1946,
over de geschiedenis van de televisie. De – enigszins merkwaardige –
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titel van dit boek is 4000 Years of Television. De auteur, Richard W.
Hubbell, schrijft :

‘[...] radio and moving pictures were introduced in a civiliza-
tion already highly developed and capable of reacting more
quickly. Nevertheless they were presented to the public in an
infant state. Moving pictures were flickering peepshows, and
radio was a set of squeaky head-phones. As they developed
from this crude state to their present degree of perfection they
exercised a gradually increasing effect on the world.
Television, on the other hand, was kept in the laboratory until
it was nearly full-grown. As an art, it was born an adolescent,
almost ready to exert a grown-up effect on society.’ (1946,
177)

Dit citaat lijkt mij bijzonder interessant omdat hier televisie gezien
wordt als een in het laboratorium ‘geboren’ kunst – ook voor
Hubbell gaat het dus opmerkelijkerwijs om het medium als kunst –
die al bijna volwassen is wanneer ze gepresenteerd wordt aan het
publiek, terwijl film en radio in een ‘kinderlijke’ staat verkeerden
toen ze voor het eerst ten tonele verschenen. Het Kinetoscope van
Edison of de Cinématographe Lumière liggen voor Hubbell in 1946
even ver in het verleden als de eerste publieke televisie uitzendingen
voor ons vandaag de dag. En als we terugdenken aan de vele pro-
gramma’s waarin kort geleden 50 jaar televisie in Nederland werden
gevierd – was men daar niet juist geneigd retrospectief te spreken
over de “kinderjaren” van de dit medium? Uiteraard zal men het in
een serieus historisch onderzoek altijd vermijden om dit soort groei-
metaforen te gebruiken, maar tegelijkertijd laat het publieke discours
ter gelegenheid van zo’n jubileum ook heel goed zien hoe verleide-
lijk het is om dat wél te doen.

Vooruitgang als doelgericht proces

Nog verleidelijker is het echter om de technologische (en artistieke)
ontwikkeling van een medium te zien als een doelgericht proces in
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de loop waarvan een medium “tot zichzelf komt”, zijn eigenlijke
bestemming vindt, zijn potentieel ten volste realiseert. Wat betreft de
audiovisuele media is er voornamelijk een punt dat voortdurend
wordt genoemd, namelijk de getrouwheid van weergave van de wer-
kelijkheid. Mediahistorici sluiten daarbij aan bij een eeuwenoude tra-
ditie die ook door Gombrich wordt genoemd en waarbij het mime-
tische vermogen van de kunst centraal staat. Hier gaat het dus echter
om het idee van een vooruitgang op esthetisch niveau, om de
beheersing van artistieke technieken, maar ook om de realisering van
een esthetisch programma. Hierbij komt dan het probleem naar
voren dat het proces van vooruitgang tot een eindpunt komt wan-
neer dit programma voltooid is, maar dat er natuurlijk geen stilstand
komt. Als het doel van het proces bereikt is kan dus alleen nog maar
een periode van verval volgen. Gombrich (1978 , 25 sq.) haalt hier
Jean-Jacques Rousseau en Johann Joachim Winckelmann aan die de
gekunsteldheid van de werken uit hun eigen tijd in de naam van dit
ideaal bekritiseren. In de mediageschiedschrijving treffen we dit type
redenering niet vaak in zo’n expliciete vorm aan, maar ook hier zijn
er periodiek stromingen die in zekere zin een terugkeer naar de oor-
spronkelijke principes van de filmkunst propageren, een ‘back to the
basics’ in de naam van de werkelijkheid: het Italiaans Neo-Realisme,
de Nouvelle Vague en andere stromingen in de jaren 60, en heel
recentelijk ook Dogma95.

Maar ook in de geschiedenis van de media in het algemeen vinden
wij het idee van een vooruitgang met als doel de zo getrouw moge-
lijke weergave van de werkelijkheid: de camera obscura, de laterna
magica, het panorama en het diorama, de fotografie, de stereoscopie,
de ‘bewegende beelden’ van het phenakistiscope, het zoötrope, het
praxinoscope, en dan de ‘levende fotografieën’ en de cinematografie.
In de traditionele filmgeschiedschrijving werden al deze vormen van
optisch spektakel gezien als zijnde het object van een ‘archeologie
van de film’ (Ceram 1965), als voorlopers en wegbereiders van de
cinematografie die zelf weer verder ontwikkelt in richting van een
steeds perfectere weergave van de werkelijkheid.

De Franse filmcriticus en –theoreticus André Bazin verwoordt dit
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19484 in zijn opstel ‘De mythe van de totaalfilm’ als volgt:

‘De mythe die geleid heeft tot de uitvinding van de film is dus
de vervulling van de mythe die alle mechanische reproduktie-
technieken die, van de fotografie tot de fonograaf, in de
negentiende eeuw het licht zagen, beheerste. Het is de mythe
van een integraal realisme, van het her-scheppen van de
wereld naar zijn beeld, een beeld dat niet belast is met de vrij-
heid van interpretatie van de kunstenaar, noch met de onom-
keerbaarheid van de tijd. Indien de film in zijn kinderjaren
niet over alle eigenschappen van de totaalfilm van morgen
beschikte, was dat wel degelijk tegen zijn zin en alleen maar
omdat zijn tovergodinnen, niettegenstaande hun verlangens,
technisch niet in staat waren om hem met deze eigenschappen
te voorzien. Als de oorsprong van een kunst iets van zijn
essentie laat zien, dan kunnen we de stomme en de sprekende
film als stadia van een technische ontwikkeling beschouwen
die beetje bij beetje de oorspronkelijke mythe van de onder-
zoekers waarmaakt.’ (1984, 24)

Dit citaat is niet alleen een mooi voorbeeld van de eerder genoemde
versmelting van twee ideeën over vooruitgang, te weten de organi-
sche en de rationalistisch-teleologische (‘als de oorsprong van een
kunst iets van zijn essentie laat zien [...]’), maar daarnaast ook nog een
nagenoeg perfecte illustratie van de opvatting dat de audiovisuele
media er allemaal naar streven om een zo perfect mogelijke illusie van
de werkelijkheid tot stand te brengen. Een logische consequentie van
dit idee is dan echter dat de film als zodanig eigenlijk nog ver ver-
wijderd is van dit doel. Deze gedachte werd al 1944 geuit door een
andere Franse schrijver, René Barjavel, in zijn boek Cinéma total.
Essai sur les formes futures du cinéma. Ook Barjavel gebruikt dus de term
totaalfilm om een vorm van audiovisueel spektakel aan te duiden die
aansluit bij hetgeen Bazin noemt ‘de mythe van een integraal
realisme’. Voor Barjavel is de film van zijn eigen tijd ook maar een
tussenstadium in deze ontwikkeling, net zoals voor hem de stomme
film een in 1944 al lang achterhaalde fase op de weg naar de ‘cinéma
total’ was. Het bewegend beeld, het geluid, de kleur, de driedimen-
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sionaliteit zijn volgens Barjavel allemaal onmisbare elementen van de
totaalfilm, maar om dat als doel te bereiken zal men ook nog de pro-
jectie achter zich moeten laten:

‘Volgens ons zal men niet tot een bevredigende oplossing
komen zolang de cinema als een slaaf gebonden is aan die
platte strook die men film noemt. Een plat beeld in een drie-
dimensioneel beeld om te toveren, zelfs als we die op een sfe-
roïd doek projecteren, lijkt niet alleen moeilijk, maar ook
onlogisch.
In feite zou men de beelden van reële objecten rechtstreeks
tot golven transformeren en vervolgens de golven tot virtuele
beelden. Deze beelden zullen zonder filmdoek gemateriali-
seerd worden, of aan de binnenkant van een driedimensioneel
en doorschijnend doek, of zelfs via een immaterieel doek dat
eveneens bestaat uit een bundel van golven.’ (1944, 51 sq.
[mijn vertaling])5

De ideeën die Barjavel in zijn boek formuleert moeten op de lezer
van toen als een soort science fiction zij overgekomen. (Barjavel had
overigens in 1943 al een enigszins apocalyptische science fiction
roman gepubliceerd, getiteld Ravage, waarin hij op gegeven moment
een soort holografie-televisie beschrijft.) Maar ruim vijftig jaar na de
publikatie van Cinéma total werd er bij het International Film Festival
Rotterdam een programmaonderdeel ‘Exploding Cinema’ geïntro-
duceerd, en er wordt gesproken over Virtual Reality als een moge-
lijke toekomst van de cinema (zoals wij net hebben gezien gebruikte
reeds Barjavel de term ‘virtuele beelden’). In de media utopieën, zoals
die gestalte krijgen in de populaire cultuur, zijn er inmiddels tenmin-
ste twee vormen gecreëerd die inderdaad de projectie en de film-
strook achter zich hebben gelaten en die kunnen worden gezien als
mogelijke wegen om de door Barjavel en Bazin gepostuleerde totaal-
film te bereiken. Zo is er enerzijds de interactieve, holografische vir-
tuele realiteit van het Holodeck in de televisieserie Startrek, en ander-
zijds de ‘wire’ of ‘SQUID in de film Strange Days van Kathryn
Bigelow (1995)`, een apparaat dat buiten de zintuigen om rechtst-
reeks de hersenen van de gebruikers prikkelt. Twee vormen van een
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“totale” mediale ervaring – en desondanks functioneren ze op vols-
trekt uiteenlopende manieren. Dit is wellicht een indicatie dat de
totaalfilm inderdaad een mythe is. Belangrijk is hier ook dat voor
Barjavel in feite niet eens het medium cinema als zodanig centraal
staat. Al die elementen die bij de technologische kenmerken van het
medium film horen – de filmstrook als drager van het beeld, de pro-
jectie, het doek – zijn voor Barjavel uiteindelijk alleen maar belem-
meringen van de totale cinematografische ervaring die hij als eind-
punt van de ontwikkeling schetst. Het object van zijn betoog is dus
niet de film, maar het ‘audiovisuele’ an sich, dat wil zeggen het stre-
ven naar een integrale mediale reproduktie van de werkelijkheid,
onafhankelijk van de technologische vorm waarin deze uiteindelijk
aanneemt.

Maar niet alleen in de filmgeschiedschrijving (en de filmtheorie) is de
weergave van de realiteit een centraal eikpunt, juist in het kader van
de discussies rondom het fenomeen ‘virtual reality’ komt dit aspect in
allerlei vormen aan de orde. In de door Jay David Bolter and Richard
Grusin uitgewerkte theorie van de remediatie vormt de relatie tussen
media en realiteit zelfs een belangrijk onderdeel van de definitie van
het begrip medium dat de beide auteurs handhaven. Zij verwoorden
dit als volgt:

‘What is a medium? We offer this simple definition: a medium
is that which remediates. It is that which appropriates the
techniques, forms, and social significance of other media and
attempts to rival or refashion them in the name of the real.’
(Bolter/Grusin 1999, 98; mijn cursivering)

Het idee van vooruitgang in de mediageschiedschrijving als een pro-
ces in de verloop waarvan de media er steeds beter in slagen om de
werkelijkheid te verbeelden, uit te beelden of wellicht zelfs te simu-
leren, laat zich in velerlei vorm vinden in mediahistorische en _theo-
retische discoursen. Maar dit is niet de enige wijze waarop dit type
vooruitgangsgedachte gestalte krijgt in de mediageschiedschrijving.
In feite is dit idee altijd aanwezig wanneer er – impliciet of expliciet
– een bepaalde identiteit van een medium wordt verondersteld. Dit
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is bijvoorbeeld het geval in het door Brian Winston (1998) uitge-
werkt model van technologische ontwikkeling in de media, waarbij
zich steeds weer een – nogal complex en zeker ook non-lineair –
proces in richting van een gegeven mediale vorm voltrekt die dan als
de eigenlijke vorm van dit medium wordt  beschouwd. Maar hebben
wij niet vele jaren gedacht te weten wat de eigenlijke technologische
en mediale vorm van de telefoon is – totdat de mobiele telefonie haar
intrede deed en ons begrip van het medium telefoon radicaal heeft
veranderd? Hetzelfde geldt feitelijk ook voor de beschouwingen van
Lorenz Engell (2001), die enerzijds vanuit een systeem-theroetisch
perspectief verschillende evolutionaire beschrijvingsmodellen van
media-ontwikkeling bekritiseert, maar anderzijds spreekt van ver-
schillende fasen van een media-genese in het verloop waarvan een
medium zijn identiteit construeert en vervolgens op een steeds com-
plexere wijze ook reflecteert. Maar is het niet ook hier zo dat de
zogenaamde ‘identiteit’ van een medium alleen maar een historische
vorm betreft waarvan wij denken dat ze de uiteindelijke vorm van dit
medium zou zijn? 

Vooruitgang als open proces

Ook wanneer vooruitgang als een niet-teleologisch proces wordt
gezien, dus als een proces die noch in richting van een bepaald doel
noch in richting van een volmaakte gestalte verloopt, maar als een
open ontwikkeling waarbij steeds weer nieuwe mediale vormen ont-
staan, heeft dit duidelijk consequenties voor de mediahistoriografie.
Volgens de meest “vooruitgangsgerichte” variant nemen de telkens
“nieuwe” media de plaats in van de “oude” media, en is er sprake van
een soort concurrentie tussen de media, waarbij eveneens het al eer-
der genoemde aspect van de remediatie – in de zin van het overne-
men of zelfs op een haast Hegeliaanse manier ‘aufheben’ van bepaalde
aspecten van het oude door het nieuwe – een belangrijke rol speelt
in het “overbodig” maken van een oud medium. Zoals ook in het
betoog van Gombrich duidelijk wordt,  is een dergelijke opvatting
van het begrip ‘vooruitgang’ diep geworteld in de 19e eeuw. Victor
Hugo verwoordt de kern van dit denken in zijn Notre Dame de Paris
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(1831) met de laconieke formule ‘ceci tuera cela’ (in de roman heeft
deze uitspraak betrekking op het boek, of beter gezegd: het gedrukte
werk, dat de plaats zal gaan innemen van de gotische kathedraal met
haar muur- en glasschilderijën of beeldhouwwerken).6

De volgende stelling van de russische Nieuwe Media-specialist Lev
Manovich is in feite niets anders dan een meer recente versie van
Victor Hugo’s ‘ceci tuera cela’:

‘Cinema, which was the key method to represent the world
throughout the twentieth century, is destined to be replaced
by digital media: the numeric, the computable, the synthetic.
The historical role played by cinema was to prepare us to live
comfortably in the world of two-dimensional moving simula-
tions. Having played this role well, cinema exits the stage.
Enters the computer.’ (Manovich 1996, 156)

In zijn boek The Language of New Media presenteert Manovich de
relatie tussen film en de nieuwe media op een veel genuanceerdere
wijze. In plaats van het ‘ceci tuera cela’ is er eerder sprake van een
‘Aufhebung’ waardoor de oude media niet helemaal ten onder gaan,
maar in een veranderde – in dit geval dus: digitale – vorm onderdeel
worden van het nieuw.  Ook hier is echter duidelijk sprake van een
vooruitgangsdenken dat de historiografische visie van Manovich
beheerst:

‘Our story has a new twist – a happy one. [...] The two sepa-
rate historical trajectories finally meet. Media and computer –
Daguerre’s daguerreotype and Babbage’s Analytical Engine,
the Lumière Cinématographe and Hollerith’s tabulator –
merge into one. All existing media are translated into nume-
rical data accessible for the computer. The result: graphics,
moving images, sounds, shapes, spaces, and texts become
computable, that is, simply sets of computer data. In short,
media become new media.’ (Manovich 2001, 25)  

Volgens Manovich wordt dus de film – misschien zou men hier beter
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kunnen zeggen: het cinematografische – onderdeel van de computer.
Met andere woorden: de filmgeschiedenis maakt nu in zekere zin
deel uit van de voorgeschiedenis van de nieuwe digitale media. Het
nieuwe medium verandert het zicht op de geschiedenis van het oude
medium. Deze krijgt nu namelijk als het ware een nieuw telos. Ook
al wordt het proces van vooruitgang an sich gezien als open – de vol-
gende etappe vloeit hier niet automatisch voort uit een inherente
kwaliteit van het medium –, maar de komst van het nieuwe medium
zorgt ervoor dat het oude medium en zijn geschiedenis in een ander
licht komen te staan. Hier zou men dus kunnen spreken over een
retrospectief geconstrueerde teleologie. Dit heeft tevens consequen-
ties voor de als karakteristiek beschouwde kenmerken van een
medium. Hetgeen ooit marginaal leek neemt nu wellicht een centrale
plaats in, en het schijnbaar wezenlijke kan opeens een meer perifere
rol innemen. Volgens Manovich is juist dit het geval wat betreft de
rol van, respectievelijk, de animatietechnieken en de fotografische
reproductie van de werkelijkheid in de film:

‘In the twentieth century, cinema played two roles at once. As
a media technology, ist role was to capture and store visible
reality. The difficulty of modifying images once recorded was
precisely what lent it a value as a document, assuring its
authenticity. [...]
The mutability of digital data impairs the value of cinema
recordings as documents of reality. In retrospect, we can see
that twentieth-century cinema’s regime of visual realism, the
result of automatically recording visual reality, was only an
exception, an isolated accident in the history of visual repre-
sentation, which has always involved, and now again involves,
the manual construction of images. Cinema becomes a parti-
cular branch of painting – painting in time. No longer a kino-
eye, but a kino-brush.
[...] Although marginalized by the twentieth-century institu-
tion of live-action, narrative cinema, which relegated them to
the realms of animation and special effects, these techniques
are reemerging as the foundation of digital filmmaking. What
was once supplemental to cinema becomes the norm; what
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was at the periphery comes into the center.’ (Manovich 2001,
307-308)    

De conceptualisering van vooruitgang als een open proces kent dus
twee varianten die nauw met elkaar zijn verbonden: enerzijds het
idee van een voortdurende vernieuwing van de veelvoudige mediale
vormen, waarbij de telkens meest geavanceerde de plaats inneemt van
de dan ‘achterhaalde’: ‘ceci tuera cela’. En anderzijds het idee van een
‘Aufhebung’ van de oudere vormen in de nieuwe.

III. Historiografie en media identiteit 

Door elke van de zonet behandelde opvattingen van het begrip
‘vooruitgang’ in de mediageschiedenis wordt tevens de identiteit van
media op een andere manier geconceptualiseerd. Dit geeft op zijn
beurt inzicht in de historiografische modellen die hieraan ten grond-
slag liggen: de orientatie van mediahistorisch onderzoek, het onder-
scheiden van de telkens relevante terreinen van onderzoek, de con-
structie van de hiervoor relevante bronnen, de mogelijkheid om
überhaupt vragen te kunnen stellen  – al dit is in laatste instantie
uiteraard afhankelijk van de conceptualisereing van het object van
onderzoek.    

Wordt de vooruitgang gezien als een organisch proces, dan staat aan
het eindpunt van de ontwikkeling een volmaakte vorm. Anders
gezegd, een bepaalde configuratie van technische, artistieke, commu-
nicatieve, sociale enz. aspecten – naar gelang het organisch proces
zich zou voltrekken – krijgt de status van een niet te overtreffen
gestalte die het medium heeft bereikt of zou moeten bereiken. Idere
verdere ontwikkeling of verandering van deze configuratie kan alleen
maar worden gezien als een afwijking van deze volmaakte vorm, dus
feitelijk als een soort achteruitgang. Hier zou men bijvoorbeeld kun-
nen denken aan de debatten rondom de komst van het geluid bij de
film eind jaren twintig van de afgelopen eeuw. Sommige filmmakers,
theoretici en critici, zoals onder meer Charlie Chaplin, René Clair,
Béla Balázs of Rudolf Arnheim, zagen de zwijgende film als een vol-
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maakte, volwassen kunstvorm die juist uit de afwezigheid van het
geluid haar volle creatieve krachten had weten te ontwikkelen. Of,
zoals door André Bazin verwoord: ‘Zij dachten dat de film zich
esthetisch ontwikkeld had tot een kunst die zich volledig had aange-
past aan de “exquise gêne” van de stilte, en dat het geluidsrealisme
derhalve alleen maar een chaos tot gevolg kon hebben.’ (Bazin 1984,
37) De meest consequente en meest radicale houding in deze discus-
sie werd ingenomen door Rudolf Arnheim die in 1938 in zijn opstel
‘Neuer Laokoon. Die Verkoppelung der künstlerischen Mittel,
untersucht anläßlich des Sprechfilms’ (1977, 81-112) tot de conclusie
komt dat met de komst van het geluid er sprake is van een ‘Abstieg’
van een ‘puur, elementair, homogeen basismateriaal’ naar een artis-
tiek ondergeschikt, beperkt verschijnsel (102).      

Wanneer de vooruitgang wordt gezien als een doelgericht proces dan
is het juist dit doel dat het eindpunt van de ontwikkeling voorstelt.
Dat kan, zoals in de eerder genoemde voorbeelden, volgens sommi-
gen het bereiken van een perfecte weergave van de werkelijkheid
zijn, een totaalervaring die op verschillende manieren tot stand kan
komen. Interessant is hierbij vervolgens dat die media configuratie
die dit doel uiteindelijk bereikt er volstrekt anders uit kan zien dan
de contemporaine media. Denk aan het Holodeck of de SQUID,
maar ook de utopische ideeën van René Barjavel die in alle duide-
lijkheid stelt dat de cinema, om tot een totale cinema te kunnen wor-
den, in feite bijna alle kenmerken die de cinema in zijn eigen tijd –
en zelfs vandaag de dag  – uitmaken, achter zich zou moeten laten.
Hier schuilt de media identiteit dus in eerste instantie in het doel zelf,
en pas wanneer dat is bereikt heeft het medium zijn uiteindelijke
vorm – of vormen – gevonden. Alle andere media vormen behoren
dan ook alleen maar tot de “voorgeschiedenis” van deze ultieme
audiovisuele media vorm. Een dergelijke doelstelling kan in feite al
bij de eerste manifestaties van een nieuwe uitvinding geformuleerd
worden. In 1895 beschrijft Thomas Alva Edison in zijn woord vooraf
bij het boek van Antonia en William Kennedy Laurie Dickson over
de geschiedenis van de Kinetograph, de Kinetoscope en de Kineto-
Phonograph zijn Kinetoscope dan ook maar als ‘a small model illus-
trating the present stage of progress’ op zijn zoektocht naar ‘an ins-
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trument which should do for the eye what the phonograph does for
the ear, and that by a combination of the two all motion and sound
could be recorded and reproduced simultaneously’. Vervolgens
schetst Edison een toekomstbeeld voor zijn uitvinding:

‘I believe that in coming years by my own work and that of
Dickson, Muybridge, Marié7 [sic] and others who will doubt-
lessly enter the field that grand opera can be given at the
Metropolitan Opera House at New York without any mate-
rial change from the original and with artists and musicians
long since dead.’ (Dickson/Dickson 1895, 3)

Edison geeft dus twee verschillende kenmerken van de toekomstige
vorm die de bewegende beelden zullen moeten hebben: ten eerste de
getrouwe weergave van beweging en geluid, en ten tweede het
bewaren van hetgeen wordt opgenomen voor latere generaties.
Wellicht een vorm van ‘totale cinema’, maar hier gaat het bijvoor-
beeld duidelijk niet om een live-medium.

In al deze gevallen is er in wezen sprake van een “projectieve
geschiedschrijving” die een bepaald doel voor ogen heeft, maar niet
in staat is om dit doel anders te beschrijven dan op basis van een gege-
ven technologische stand van zaken (die in de toekomst vrij zeker als
“achterhaald” zal worden beschouwd). Vandaar ook de relatieve
openheid wat betreft de technische kenmerken van het toekomstige
medium, maar niet wat betreft zijn functie. 

De andere mediahistoriografische positie waarbij – impliciet of expli-
ciet – uit wordt gegaan van een doelgericht proces van vooruitgang,
neemt telkens één van de historische vormen van een medium als
vertrekpunt om vanuit hier retrospectief een proces van ontwikke-
ling te construeren dat op een al dan niet lineaire wijze in richting
van dit punt verloopt. Uiteraard gaat het dan meestal om juist die
vorm die contemporain is voor de historica of de historicus. Dit
houdt echter ook in dat deze historische vorm en haar technologi-
sche, culturele etc. kenmerken samenvallen met wat dan op dit
moment algemeen geldt als de identiteit van het medium. 
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Wanneer vooruitgang wordt gezien als een open proces (een open
proces van continue remediatie, zou men kunnen zeggen) dan krijgt
de geschiedenis van de audiovisuele media met elke nieuwe media
vorm als het ware een nieuwe richting. Elke uitvinding kan in prin-
cipe het verleden opnieuw rangschikken en op die manier de ver-
trouwde historiografische hierarchieën op losse schroeven zetten. Het
reeds eerder genoemde voorbeeld van de digitale cinema zoals
beschreven door Lev Manovich is een goede illustratie hiervan: vol-
gens Manovich blijkt uit de nieuwste ontwikkelingen op het terrein
van de digitale media dat het bewegend fotografisch beeld wellicht
alleen maar voor een bepaalde periode als de meest geavanceerde
mediale vorm kan worden aangezien, terwijl de voorheen gemargi-
naliseerde animatie technieken opeens de basis vormen voor de
nieuwe digitale audiovisuele produkten. Volgens Manovich krijgt het
‘cinematografische’op deze manier een nieuwe betekenis als combi-
natie van de twee componenten ‘cinematic’ en ‘graphic’. (Manovich
2001, 309)

Hier lijkt de identiteit van de media haast fluïde, vervormbaar door
elk nieuw element dat het hele medialandschap reconfigureert. De
blik op een medium vanuit het perspectief van een ander, “jonger”
medium heeft automatisch ook een herdefinitie van de identiteit van
het eerste medium ten gevolg. De klassieke, narratieve, live-action
speelfilm is opeens niet meer het eindpunt van een ontwikkelings-
proces, maar slechts een etappe op de weg naar de digitale cinema. In
deze context denkt men natuurlijk ook meteen aan de these van
William Uricchio (1994) die in een vaak geciteerde – maar volgens
mij ook vaak verkeerd begrepen – stelling de cinema presenteerde als
een ‘omweg’  bij de zoektocht naar een audiovisueel live-medium.
Dit zou kunnen worden gezien als het vervangen van de ene teleo-
logie door een andere, en dan is elke media genealogie die wij const-
rueren per definitie provisorisch omdat elk nieuw fenomeen wellicht
tot een radicale herziening van de geschiedschrijving zou kunnen lei-
den. Daarom lijkt het mij vruchtbaarder om dit perspectief veeleer als
een heuristisch principe op te vatten: wanneer we de historische rela-
tiviteit van onze mediahistorische zienswijze beseffen, kunnen we des
te beter de schijnbare vanzelfsprekendheden van de mediageschiede-
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nis kritisch onder de loep nemen.8

IV. Media dispositieven

Het idee van vooruitgang manifesteert zich dus op veelvuldige wijze
in het mediahistorisch denken en het heeft duidelijk consequenties
voor onze begripsvorming over de media. Men zou zich kunnen
afvragen, in hoeverre het überhaupt mogelijk is om het te ontwijken,
om de mediageschiedenis niet te zien als een ‘estafetteloop’ (om
Thomas Elsaesser te citeren)? Wie zich bezig houdt met objecten
zoals de televisie, de digitale media of de geschiedenis van de media
in een meer algemeen perspectief zou kunnen profiteren van de dis-
cussies die in de afgelopen 25 jaar werden gevoerd rondom de histo-
riografie van de cinema, en de vroege cinema in het bijzonder. Want
één mogelijk antwoord op deze vraag werd gegeven door de zoge-
naamde ‘New Film History’9, die probeerde te breken met de model-
len van de traditionele filmgeschiedschrijving door dergelijke lineaire
constructies af te wijzen. Een ander antwoord komt voort uit een tra-
ditie van de technologie-geschiedschrijving, waar een auteur als Deac
Rossell (1998), aanknopend bij het onderzoek van Wiebe Bijker
(1987) en anderen, probeert om het complexe vraagstuk van de tech-
nische ontwikkelingen op een niet-teleologische manier te behande-
len. Juist dit laatste type onderzoek laat duidelijk zien dat het idee van
‘vooruitgang’ een belemmerend effect kan hebben omdat het de
grote hoeveelheid aan technische oplossingen voor bepaalde proble-
men reduceert tot de “succesvolle” oplossingen, waarbij het hier ver-
onderstelde succes gedefinieerd wordt als een “bijdrage” aan toe-
komstige ontwikkelingen, en dus aan de vooruitgang. De andere, die
vaak heel belangrijk zijn om de historische situatie te kunnen analy-
seren, worden verwaarloosd.

Maar misschien zou men nog een stap verder moeten gaan. Ludwig
Wittgenstein verwoordde het verschil tussen zijn eigen denken en
het denken van Hegel als volgt: ‘Mir scheint, Hegel will immer
sagen, daß Dinge, die verschieden aussehen, in Wirklichkeit gleich
sind, während es mir um den Nachweis geht, daß Dinge, die gleich



21

aussehen, in Wirklichkeit verschieden sind.’ (Rhees 1987, 217) In die
zin zijn de meeste van de zo net behandelde mediahistoriografische
posities als “hegeliaans” (uiteraard tussen aanhalingstekens) te bestem-
pelen omdat ze uiteindelijk vertrekken vanuit een zekere transhisto-
rische identiteit van hun objecten (de afzonderlijke media, het stre-
ven naar een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid,
het audiovisuele enz.). Maar ligt er niet een wereld van verschil tus-
sen het apparaat genoemd telefoon aan het begin van de 20ste eeuw en
het apparaat genoemd telefoon aan het begin van de 21ste eeuw? Of
tussen de televisie die volgens Richard W. Hubbell in 1946 in een
‘bijna volwassen’ staat verkeerde en de televisie van nu – of de digi-
tale en wellicht interactieve televisie van een nabije toekomst? Maar
hoe kunnen wij dit verschil als historici vatten? Kunnen wij volstaan
met de constatering dat we hier dan toch maar te maken hebben met
een proces van vooruitgang?

Laten we in plaats daarvan een “wittgensteiniaans” (eveneens tussen
aanhalingstekens) perspectief innemen en kijken naar de verschillen
die schuilen achter de schijnbare identiteit van de afzonderlijke
media. Een les die we hebben kunnen leren van het onderzoek naar
de eerste twintig jaar van de filmgeschiedenis is dat we zowel de gein-
stitutionaliseerde klassieke cinema en de vroege cinema met een-
zelfde woord benoemen, maar dat met name de film vorm, de wijze
van adressering van de toeschouwer en de esthetische dominante van
beide cinematiografische modi duidelijk van elkaar verschillen. Of,
om het iets anders te formuleren: dat de ‘cinema of attractions’ en de
‘cinema of narrative integration’ in feite als twee verschillende dispo-
sitieven kunnen worden beschouwd.   

Het begrip ‘dispositief’ deed zijn intrede in de filmtheorie begin jaren
70 en vormde de basis voor een psycho-analytisch georienteerde
theorie van de filmtoeschouwer. Het begrip is moeilijk te vertalen; in
letterlijke zin betekent het zoiets als ‘opstelling’.10 De Franse theore-
ticus Jean-Louis Baudry (1978) beschreef in twee artikelen het dispo-
sitief van de klassieke speelfilm als een specifiek samenspel van meer-
dere factoren, namelijk als een technologie die alles in het werk steld
om de toeschouwer op een manier te ‘positioneren’ die aansluit bij
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diens onbewuste wensen en verlangens en waarbij vervolgens de
filmische vorm de toeschouwer op een zodanige wijze adresseert dat
deze vanuit een als ‘voyeuristisch’ gedefinieerde houding optimaal
kan genieten van de fictie. Voor Baudry – die de situatie in een bio-
scoop zaal beschrijft als zijnde analoog aan de situatie die Plato
afschildert in zijn allegorie van de grot – vloeit de cinema  voort uit
een eeuwenoud, transhistorisch verlangen van de mens, en Baudry’s
theorie werd daarom ook vaak als een a-historische benadering
bekritiseerd die uiteindelijk een antropologische constante veronder-
stelt in de vorm van dit verlangen. Wanneer men echter het meta-
psychologisch perspectief van Baudry verlaat en het genoemde
samenspel van de factoren technologie (of materiele condities van de
vertoning), wijze van adressering, en tekstuele vorm als een pragma-
tisch kader opvat dat aan verandering onderhevig is, dan laat zich het
begrip ‘dispositief’ als het ware historiseren.11

In feite zijn de kenmerken van de ‘cinema of attractions’ die Tom
Gunning (1990) op een rij zet niets anders dan de omschrijving van
een dispositief dat bijna punt voor punt het tegenovergestelde is van
het dispositief van de klassieke narratieve speelfilm. En de mobile
telefoon is in feite ook een duidelijk ander dispositief dan dat van de
traditionele telefonie: er is uiteraard sprake van een zekere overlap,
maar de pragmatische condities van de telefonische communicatie
zijn wel fundamenteel veranderd (juist door de potentiële mobiliteit
van de sprekers; daarnaast valt nu bijv. ook het uitwisselen van
geschreven boodschappen onder de telefonie).   

Een analyse in termen van media dispositieven van de historische ver-
anderingen die de media, maar ook de vormveranderingen van
media-teksten doorlopen is dus een manier om deze veranderingen
op een andere wijze op te vatten dan als zijnde het resultaat van een
proces van vooruitgang. Elke technologische verandering opent
nieuwe mogelijkheden, maar tegelijkertijd worden andere geblok-
keerd. Geen remediatie neemt het oude dispositief in al zijn dimen-
sies over. Dit heeft ook consequenties voor de media-teksten die
soms qua vorm heel erg op elkaar kunnen lijken, maar die toch,
omdat ze bij verschillende dispositieven horen, op een andere wijze
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functioneren. Daarnaast is elk dispositief wederom ingebed in een
intermediale samenhang, maakt deel uit van meerdere culturele
series, hoort bij een specifieke historische “visuele cultuur”. Deze zet
zich wederom voor een belanrijk deel samen uit  reeds geïnstitutio-
naliseerde andere media dispositieven. Bij de introductie van nieuwe
technologiën zien wij dus ook vaak dat men probeerd aan te knopen
bij oudere dispositieven. In de jaren 30 waren er in Duitsland de
zogenaamde ‘Fernsehstuben’, publieke ruimtes waarin de rechtstreeks
uitgezonden televisiebeelden vertoond werden en waarbij men dus
het model van de bioscoop voor ogen had. Hier tegenover stond het
model van de radio, dat wil zeggen van een apparaat voor de huiska-
mer. Het moge duidelijk zijn dat hier sprake is van twee verschillende
dispositieven die verschillende tekstuele vormen en adresseringswij-
zen impliceren, die tevens aanknopen bij bestaande media dispositie-
ven, maar toch weer geheel anders functioneren omdat ze gebaseerd
zijn op een fundamenteel andere technolgie. Heden zien we adver-
tenties en reclamespotjes die ons een televisie presenteren die als een
soort thuisbioscoop werkt, een virtuele ruimte creëert, met de com-
puter versmelt etc.12 De reclame presenteert dit alles uiteraard als een
bijna al bereikte toekomst, als resultaat van de technologische voor-
uitgang. De complexiteit van de vragen die hierdoor worden opge-
worpen maakt echter duidelijk dat het historisch onderzoek naar deze
veranderingen tekort zou schieten indien wij dze simpelweg als facet-
ten van een proces van vooruitgang zouden opvatten.

V. Besluit

Wetenschappelijk onderzoek kan worden gezien als een zoektocht
naar antwoorden op vragen die de maatschappij, maar ook de weten-
schappelijke discipline, en wellicht ook wij onszelf stellen. De vragen
die mij sinds geruime tijd bezig houden vloeien uiteindelijk voort uit
de vragen die anderen al hebben gesteld. Ik wil tot besluit het ver-
band leggen tussen mijn vragen en de vragen die werden geformu-
leerd door een aantal onderzoekers die mijn eigen werk op verschil-
lende manieren hebben geïnspireerd. Aan het begin – letterlijk en
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figuurlijk – stond voor mij, net als voor vele anderen in de jaren 70
en 80 van de afgelopen eeuw, de vraag die de Franse semioloog
Christian Metz formuleerde als zijnde het onderzoekprogramma van
de filmsemiotiek: Hoe kunnen wij begrijpen hoe films begrepen
worden? Christian Metz probeerde een antwoord te vinden op deze
vraag in termen van codes, van de metapsychologie van de toe-
schouwer, en ook in termen van de specifieke enunciatieve configu-
raties van de speelfilm. Zijn leerling – en mijn promotor – Michel
Colin zocht een antwoord in termen van cognitieve processen omdat
hij vond dat het woord ‘begrijpen’ in een veel sterker letterlijke zin
moest worden begrepen dan Metz dat deed. Twee andere leerlingen
van Metz, Roger Odin en Francesco Casetti, verplaatsten de vraag
naar het terrein van de pragmatiek. Voor hun gaat het erom om te
begrijpen hoe wij binnen bepaalde institutionele contexten filmische
teksten op een telkens specifieke wijze begrijpen. Ikzelf – ook ik in
zekere zin een leerling van Christian Metz, maar dan een van de
“tweede generatie” – zou graag willen proberen om deze problema-
tiek in termen van een historische pragmatiek te vatten, en te vragen
hoe media-teksten in verschillende historische contexten werden
begrepen. Het denken van de media in termen van dispositieven lijkt
hiervoor een goed vertrekpunt.

Ik heb gezegd.
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Noten

1 Volgens Gombrich speelt bij deze samensmelting de invloed van het Aristotelisme
een centrale rol. Voor Aristoteles is het groeiproces van elk organisme tezelfder-
tijd ook de manifestatie van een immanente doelmatigheid (1978, 21-22).

2 In het gedicht ‘Adieu’ dat de cyclus Une saison en enfer afsluit. Zie ook Henri
Meschonnic (1993, 123-127) wat betreft de ambivalentie van het begrip ‘modern’
bij Rimbaud. 

3 Voor een kritische discussie van verschillende benaderingswijzen van de filmge-
schiedenis vanuit een esthetisch perspectief zie Bordwell (1997)

4 In het bundel Wat is film wordt 1946 aangegeven als jaar van de oorspronkelijke
publikatie van ‘Le mythe du cinéma total’. In het artikel wordt echter verwezen
naar het eerste deel van het filmhistorisch werk van Georges Sadoul dat pas in
1948 voor het eerst werd gepubliceerd. 

5 ‘Il nous semble qu'on ne parviendra pas à une solution satisfaisante tant que le
cinéma sera l'esclave de cette bande plate qui se nomme le film. Métamorphoser
une image plate en image à trois dimensions, même en la projetant sur un écran
sphérique, nous paraît non seulement difficile, mais illogique.
En vérité, il faudra transformer directement en ondes les images des objets réels,
puis ces ondes en images virtuelles. Ces images seront matérialisées sans écran, ou
à l'intérieur d'un écran volumineux et transparent, peut-être même immatériel,
constitué, lui aussi, par un faisceau d'ondes.’

6 Zie hierover ook Hamon (2001).
7 Edison bedoelt hier de Franse fysioloog Etienne Jules Marey, een van de pioniers

van de chronofotografie.
8 Uricchio (2001) verwijst naar Herodotus wiens blik op zijn eigen cultuur door de

ontmoeting met de Egyptische cultuur duidelijk veranderd.
9 Zie bijv. Elsaesser (1986).
10 In het Engels wordt als vertaling ‘apparatus’ gebruikt. In de context van de theo-

rie van Baudry is dit echter misleidend, omdat het dispositief (van de vertoning)
alleen maar een onderdeel is van hetgeen hij de ‘appareil de base’ noemt.

11 Knut Hickethier (1995) heeft eveneens voorgesteld om het begrip ‘dispositief’ te
gebruiken binnen de mediageschiedschrijving. Siegfried Zielinski (1989) hand-
haaft het begrip in zijn mediahistorische beschouwingen echter juist omwille van
diens transhistorische kwaliteit.

12 Zie hierover ook van Dijck (2002) en Boddy (2000).
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