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De grootschalige digitalisering in 
de laatste twee decennia heeft geleid 
tot een zogeheten ‘materiële wending’ 
onder (fi lm)archivarissen. Richtten zij 
zich voorheen overwegend op de fi lms
zelf, met de opkomst van het virtuele 
domein heeft zich een uitgesproken 
belangstelling voor historische fi lm-
apparatuur, zoals magische lantaarns, 
in onbruik geraakte camera’s en 
projectoren, ontwikkeld onder het 
mom ‘dat wat teloor dreigt te gaan, 

extra aandacht verdient’. Voor Exposing
the fi lm apparatus kregen media-
theoretici en medewerkers uit de 
praktijk van het fi lmarchief de vraag 
voorgelegd: welk object dient zonder 
meer te worden bewaard, en waar om? 
De 29 artikelen werden vervolgens 
gerangschikt van kleine en draagbare 
apparaten naar grote en zelfs deels 
‘onzichtbare’ objecten, zoals een 
pikdonkere avant-garde bioscoop-
ruimte uit de jaren zeventig en 
augmented reality-installaties.1

‘Experimenteel laboratorium 
in boekvorm’
Deze keus voor een a-chronologische 
indeling van hoofdstukken wordt 
gerechtvaardigd door het feit dat het 
archief als organisatieprincipe niet op 
een logica van ‘eerst dit en toen dat’ 
is geënt. Archivarissen presenteren 
objecten, maar hoeden zich ervoor om 
een overkoepelende samenhang met 
duidelijke oorzaak-gevolgrelaties aan 
te brengen. Omdat iedere contribuant 
een eigen theoretische invalshoek 
kon kiezen, beschouwen samen-
stellers Giovanna Fossati en Annie 
van den Oever hun bundel niet als 
een metho dische studie, maar als een 
‘experi menteel laboratorium in boek-
vorm’. Bij zo’n doelbewust losse 
aanpak is het logisch dat de artikelen 
allerlei richtingen uitwaaieren, maar 
dat stoort geenszins. 

De meeste bijdragen plaatsen 
een historisch accent. Wat moest 
een operateur begin 20ste eeuw doen
om via een grammofoon afgespeeld 
geluid synchroon te laten lopen met 
de fi lmbeelden via het zogeheten 
Biophon Sound-on-Disc-systeem? 

Hoe werkte de Kinemacolor-projector 
rond 1910? Welke invloed had de 
Bolex H16-camera, geliefd bij amateur -
fi lmers, op de esthetiek van de New-
Yorkse avant-garde? Inspi reerde de 
vinding van de wide screen anamor-
fotische lens Sergio Leone tot zijn 
extreme close-ups in zijn spaghetti-
westerns? Dat histo rische accent 
wordt soms gekoppeld aan een 
specifi ek culturele context. Zo was 
de rol van de video-compact  disc 
marginaal in het Westen, maar 
cruciaal voor de ontwikkeling van 
de Indonesische fi lmcultuur.

Rekkelijken en preciezen
Het gros van de artikelen refl ecteert 
expliciet op de overgang van analoog 
naar digitaal. Wie met verouderde 
attributen werkt, is snel geneigd tot 
een nostalgische houding. Hoe 
jammer dat de huidige technologie 
nog steeds geen adequaat alternatief 
biedt voor de ouderwetse fi lmslinger 
waarmee de operateur handmatig de 
afspeelsnelheid kon bepalen. Niet-
temin weerstaan de meeste auteurs 
de neiging om zich aan weemoedige 
bespiegelingen over te geven. Leenke 
Ripmeester schrijft over het verdwijnen
van de zogeheten cue markers – 
minuscule ‘beschadigingen’ op het 
celluloid ter aanduiding dat de 
operateur een nieuwe fi lmrol kan 
starten. Voor de romanticus zal dit 
verdwijnen duiden op het uithollen 
van het vakmanschap van de operateur,
maar vanuit het perspectief van de 
remediatietheorie is het als vooruit-
gang te betitelen.2 Omdat een digitale 
projectie zonder cue markers kan, 
wordt de vertoning ‘transparanter’. 
Dit voorbeeld is symptomatisch voor 
een algehele teneur in de bundel. 
Een schijnbaar futiel detail wordt als 
aanleiding genomen om te discus-
siëren over de aard van hedendaagse 
cinema. Voor de preciezen is de 
cinema zijn essentie aan het verliezen, 
want een fi lmvertoning hoort in een 
verdonkerd theater plaats te vinden. 
Voor de rekkelijken kun je, dankzij 
de iPhone, fi lm zelfs in je zak dragen, 
met bovendien extra mogelijkheden. 
De gebruiker kan zelf een fi lm kiezen; 
hij kan het beeld stilzetten of terug-
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spoelen; hij kan informatie opzoeken. 
Nooit, zo stelt Roger Odin, had ik 
‘zo’n tactiel contact met fi lmbeelden’.

De meeste bijdragen komen uit 
bij een positie tussen de puristen en 
Odins optimisme. Is het erg dat de 
met analoge 16mm-projectoren 
vertoonde fi lmloops van Marijke van 
Warmerdam op praktische gronden 
gedigitaliseerd worden, zo vraagt 
Julia Noordegraaf zich af. Het ant-
woord schippert tussen een ‘nee’ en 
‘ja’. Nee, want digitalisering tast de 
integriteit van de meeste van haar 
installaties niet wezenlijk aan. Ja, want 
in sommige gevallen is de analoge 
apparatuur, inclusief het geratel van 
de projector, relevant op een concep-
tueel of esthetisch vlak. 

Gelukkig, zo is de begrijpelijke 
strekking van een bundel die het 
belang van preservatie benadrukt, 
hebben we het archief nog voor de 
opslag van in onbruik geraakte 
technologie. Maar, waarschuwt Ian 
Christie, dat moet niet leiden tot een 
gemakzuchtige taakopvatting. Omdat 
archiveren een visie op de toekomst 
van het verleden veronderstelt, bieden 
digitale formaten twee soorten uit-
dagingen, aldus Christie. Enerzijds 
dienen archivarissen zich af te vragen 
of ze door digitalisering niet over-
dreven verknocht raken aan appara-
tuur. Anderzijds moeten ze refl ecteren 
op de vraag wat ze opslaan in het tijd-
perk van de instabiele media, want 
digitale objecten zijn in hun aard 
complexer dan een lens, een statief of 
montagetafel. Nieuwe kansen brengen
ook nieuwe verantwoordelijkheden 
met zich mee. Maar dat vormt vast 
een uitgangspunt voor een volgende 
fi jne grasduinstudie.

Noten
1 Augmented reality betreft visuele 

technologie waarbij digitale infor-
matie (tekst, stills, video) al tijdens 
het opnemen kan worden toe-
gevoegd aan camerabeelden.

2 In geval van remediatie neemt een 
nieuw medium de eigenschappen 
van een oud medium in zich op. 
Dit kan zo zichtbaar gebeuren 
dat we ons sterk van de verschillen 
tussen de media bewust worden, 
of het gebeurt juist zo naadloos 
dat het nieuwe medium meer de 
werkelijkheid lijkt te benaderen 
dan het oude.

Cas Smithuijsen

Elberse, A. (2016)
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de entertainmentindustrie.
Amsterdam: Luitingh-Sijthoff.1

Prijs: € 19,99 

Anita Elberse vertrok in 2003 uit 
Nederland naar de Verenigde Staten 
om daar aan de Harvard Business 
School onderzoek te doen naar de 
entertainmentindustrie. Dat onder-
zoek, gevat in de presentatie van een 
groot aantal casussen, baseerde ze 
op interviews met sterren en managers
– niet alleen uit de wereld van het
cultuuramusement, maar ook uit de 
voetballerij, de media, de uitgevers-
branche en de industrie van luxe-
artikelen. Zij vertellen stuk voor stuk 
hoe zij proberen hun onderneming tot 
een succes te maken. En ook wat 
voor risico’s zij genomen hebben om 
dat te bereiken – of níét.

Zo komen we te weten dat de 
fi lmproductie steeds meer leunt op de 
eventindustrie, en dat uitgevers 
gedwongen worden om met enorme 
hypes (Harry Potter) hun markt-
aandeel te vergroten. We leren ook 
op welke manier de Metropolitan 
Opera in New York nieuwe publieks-
segmenten aanboort met behulp van 
een wereldwijde simulcast van haar 

voorstellingen in bioscopen. Ze vertelt 
ons hoe de muziekindustrie na het 
instorten van de cd-markt weer 
op krab belt dankzij streamingdiensten. 
En ten slotte toont ze ons langs welke 
wegen de entertainmentindustrie zich 
geleidelijk verstrengelt met de ‘echte’ 
industrie, opgestuwd door weder-
zijdse afhankelijkheid. Block busteri-
sering en event making blijven niet 
beperkt tot entertainment, zo blijkt 
gaandeweg. Ook horeca, mode en 
producenten van mobiele telefoons 
zijn afhankelijk geworden van events 
om aandacht voor hun merk en 
producten te genereren. Er is geen 
business meer zonder show, dat is 
de boodschap.

‘Mag-het-niet-misseneffect’
Het begrip ‘blockbusters’ kennen we 
van de fi lm en de musea. Het begrip 
‘event’ werd in 2000 door de socio-
loge Nathalie Heinich in de kunst-
wereld geïntroduceerd (Heinich 2000).
Elberse vereenzelvigt de twee begrip-
pen. Beide verwijzen naar de doel-
bewuste keuze van ondernemers om 
enkele activiteiten uit het productie-
programma te selecteren met de 
bedoeling er winstpakkers van te 
maken, door ze te voorzien van best-
sellerauteurs, fi lm-, pop- en andere 
sterren, getalenteerde storytellers en 
artdirectors, en héél veel marketing- 
en distributiebudget. Sociale media 
en mond-tot-mondreclame doen de 
rest. Uiteindelijk worden de massa’s 
naar de bioscoop getrokken zonder 
dat ze precies weten wat ze gaan 
zien. De recensies verschijnen pas 
later, maar dan heeft het ‘mag-het-
niet-misseneffect’ zijn werk gedaan. 
Belangrijk is het, aldus Elberse, 
dat de loop er van meet af aan in zit. 
Een fi lm die het eerste weekend al 
weinig bezoekers trekt, is zo goed 
als afgeschreven. 

De snelheid en oplage waarmee 
een cultuurproduct kan worden 
verspreid, is dus cruciaal voor zijn 
succes. Dat gegeven werkt Elberse 
uit in een verhandeling over de 
spanning tussen het competitieve 
winner-takes-all-principe en het 
tolerantere verschijnsel van de long 
tail. Waar het winner-takes-all- Ò
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dieper. Opvallend is dat nu juist 
Cressman, een uit Vancouver 
afkomstige en aan Maastricht 
University werkzame media-
wetenschapper, verrast met nieuwe 
inzichten aangaande 19de-eeuwse 
fenomenen zoals de opkomst van de 
burgerlijke concertzaal en vorming 
van een stedelijke muziekcultuur, 
met voor het eerst aandachtig 
luisterend publiek. Vooral het 
uitdiepen van de bekommernis van 
bouwheren en architecten met de 
akoestische kwaliteit van te bouwen 
zalen als Het Concertgebouw levert 
nieuwe invalshoeken op. Het gaat 
hier feitelijk om hetgeen als een 
historische ‘geluidsstudie’ van het 
medium concertzaal kan worden 
geduid.

Een schoenendoos als 
beschavings klankbord
Volgens Cressman was de concert-
zaal niet slechts een middel om 
materieel en symbolisch gestalte te 
geven aan de verheven muziekcultuur 
van de late 19de eeuw, al geeft hij 
wel een gedetailleerd overzicht van 
pleidooien binnen de hoofdstedelijke 
elite voor kwaliteitsverhoging daarvan. 
De architecturale keuze voor het 
zogenoemde schoenendoosmodel 
impliceerde vervolgens ook dat met 
name de Grote Zaal een bouwkundig 
en akoestisch vehikel kon worden om 
bij het concertpubliek passieve 

door in het betoog, dat vooral wordt 
gevoed door wat succesvolle onder-
nemers vertellen. Dat brengt de auteur
ook tot de misschien wat een zijdige 
conclusie dat producenten beter 
het risico van een blockbuster kunnen 
nemen dan veilig te kiezen voor goed-
kopere producties. Wie dat doet prijst 
zich uit de markt, waarschuwt Elberse. 
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Verbazingwekkend is dat sinds de 
verschijning van het gedegen jubileum-
boek Historie en kroniek van het 
Concertgebouw en het Concert-
gebouworkest, meer dan een kwart 
eeuw geleden, niet meer en diep-
gaander onderzoek naar de vroege 
geschiedenis van beide instellingen 
is uitgevoerd. Wel verschenen 
boeiende studies naar verwante 
onderwerpen, zoals het dirigentschap 
van Mengel berg en Mahlers relatie 
met het orkest. Maar algemene 
werken beperkten zich hoofdzakelijk 
tot ‘Het Gebouw’ en vooral het 
Koninklijk Concertgebouworkest 
(KCO) sinds 1988. Met fantasierijke 
en meta forische titels als Kroon juweel,
Bravo! en Achter de schermen munt-
ten ze vooral uit in het hagiografi sch 
recyclen van veelal reeds bekende 
muziek historische noties; naar de 
intrige rende totstandkoming van 
beide instellingen groeven ze niet 

effect huishoudt – en de blockbuster 
wordt daarvoor in stelling gebracht – 
is er weinig aanbod dat in de concur-
rentie overeind blijft. Het winnende 
aanbod zorgt vervolgens voor gigan-
tische belangstelling en winsten. 
De long tail-theorie laat een inhoude-
lijk divers aanbod zien waarvoor tot in 
lengten van jaren belangstelling blijft 
bestaan. Elberse betwist evenwel de 
‘dikte’ – en daarmee het economisch 
belang – van de long tail. De staart 
wordt gestaag dunner en biedt uit-
eindelijk alleen nog ruimte aan een 
handvol stergerelateerde producten 
die aan het begin van het distributie-
proces ook al veel belangstelling 
trokken. 

‘Little monsters’
Veel aandacht besteedt Elberse aan 
de betaalbereidheid van de consu-
ment. Ook daar zijn er twee uitersten. 
Aan de top van de event industrie 
worden danceavonden in een 
betoverende omgeving georga niseerd 
die zo trendy zijn dat de doel groep er 
alles voor over heeft om een plaats te 
bemachtigen en exorbitante bedragen 
voor hapjes en drankjes neertelt. 
Maar de betaalbereidheid van cultuur-
consumenten in de lagere sociale 
echelons neemt door de tijd genomen 
af. Als voorbeeld noemt Elberse de 
ontwikkelingen in de muziekindustrie. 
Wie nu nog online muziek aanschaft, 
koopt geen albums, maar losse 
nummers. Hierdoor wordt er gerichter, 
maar minder gekocht en de producent 
kan deze daling in afzet niet opvangen 
met een prijsverhoging. Want dan 
gaat de consument weer bij de 
piraten shoppen. Overigens is het ook 
de industrie die de prijzen doelbewust 
laag houdt. Apple doet dat bij iTunes 
in de hoop meer iPhones te verkopen.

Het boek sluit af met een bespre-
king van partnerships. Zo blijkt Lady 
Gaga een deal te hebben met Star-
bucks. Veel van haar fans (die ze little 
monsters noemt) komen bij Starbucks 
koffi e drinken om daar haar muziek te 
horen. Zo verkoopt Starbucks meer 
koffi e en krijgt Lady Gaga er nog wat 
monstertjes bij. Het is een vrolijk slot 
van een optimistisch boek. Slechts 
hier en daar klinkt enige bezorgdheid 
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mediatheoretische exposé is in 
elk geval uitdagend, omdat zo het 
beperktere thema rond de wereld-
beroemde akoestiek van Het Concert-
gebouw in een breder en actueler 
kader wordt geplaatst.   •
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wijze van muziek zeker niet misstaan, 
om van de betekenis van Norbert 
Elias’ civilisatietheorie voor productie, 
distributie en receptie nog maar te 
zwijgen. 

Ook de dissertatie over gedrags-
controle in de concertzaal van Cas 
Smithuijsen, voormalig directeur van 
de Boekmanstichting, is de in Neder-
land werkzame auteur ontgaan. Was 
er in Maastricht niemand die Cressman
in het algemeen kon atten deren op 
relevante vaderlandse literatuur? 
Zo ontbreekt in een interes sant maar 
enigszins los hangend ver toog, met 
Tacitus’ versleten boutade Frisia non 
cantat en de vermeende onmuzikaliteit 
van de Lagelanders als uitgangspunt, 
ook elke verwijzing naar Wennekes’ 
gelijknamige Utrechtse oratie. Overi-
gens scheert Cressmans longitu dinale
verhandeling over distributieve en 
smaak democratisering wel erg ver 
langs onontkoombare thema’s als 
het muzikalegenootschapsleven in 
de 18de eeuw en het veronderstelde 
‘burgerlijk beschavingsoffensief’ 
in de 19de eeuw. Maar dat zij de 
vreemdeling in specifi eke eigen aardig-
heden van onze muzikale delta snel 
vergeven.

Breder kader
Het wijder historisch perspectief op 
bemiddelingsmechanismen binnen de 
muzikale cultuur in het slothoofdstuk 
is zeker prikkelend. Cressman gaat 
op zoek naar een theoretische balans 
tussen het belang van enerzijds 
(techno logische) media die de muziek-
geschiedenis mede vorm gaven, 
zoals (premoderne) concertzalen 
en (ultramoderne) geluidsopnamen, 
en anderzijds sociale verklarings-
factoren zoals demping van klassen -
tegenstellingen en verandering in 
luister attitudes. Dit voert tot een 
gecom pli ceerde uiteenzetting van 
het methodologisch concept van een 
‘technische code’ van aandachtig 
luisteren. Volgens Cressman zou die 
de sleutel kunnen vormen voor een 
evenwichtige beschrijving van bredere 
sociaal-culturele patronen, maar ver-
weven met het microniveau van 
technische vindingen zoals akoestiek-
metingen of de compactdisc. Dit 

concentratie en luisterdiscipline af te 
dwingen. Het amalgaam van techno-
logische en sociale innovaties, een 
geheel nieuw sociotechnisch per-
spec tief dat via deze en vergelijkbare 
concertzalen gestalte kreeg, zou 
muziekliefhebbers voor het eerst 
hebben genoopt tot aandachtig 
luisteren. 

Het verlangen naar meer kwaliteit 
dat destijds werd verbonden met 
geluidsproductie en luister concentratie
van het publiek kon misschien nog tot 
het domein van zekere esthetische 
autonomie worden gerekend, zij het 
binnen sociale context. Maar voor het 
eerst werd in de late 19de eeuw 
geprobeerd aan technische inrichting 
en architectonische wensen een 
akoestisch program van eisen te 
hangen. Architecten en opdracht-
gevers begrepen inmiddels het 
belang van een kwaliteitsslag ter wille 
van de luisterconcentratie. Onverant-
woorde risico’s van nagalm en 
geluids weerkaatsing dienden dus 
zoveel mogelijk te worden vermeden. 
Maar hun ontwerpen kenden nog 
geen enkel mathematisch fundament 
en bleven dus even speculatief als 
empirisch onverifi eerbaar. Tot 1900 
kon geen enkele betrouwbare voor-
spelling worden gedaan omtrent de 
akoestische eigenschappen waarmee 
een zaal werd opgeleverd! 

Pleidooi voor rehabilitatie 
van luisterervaring
In verband met de toegenomen 
luister discipline houdt de auteur 
ook een theoretisch en ideologisch 
pleidooi voor rehabilitatie van de 
(muzikale) luisterervaring in een 
langdurig tijdperk van visuele 
dominantie en conceptualisering. 
Aandachtig luisteren lijkt passief en 
consumptief geworden, maar zou ook 
gevaarlijk kunnen zijn (volgens Plato, 
Attali) en zelfs anti-industrieel en 
subversief (volgens Adorno). Opval-
lend is dat Cressman bij analyse van 
de betekenis van muzikale receptie de 
(re)productie van muziek zelf buiten 
beschouwing laat. Naast Adorno’s 
luisteranalyse hadden Max Webers 
historisch-sociologische verklaringen 
van de (westerse) voortbrengings-
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