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Martijn Kleppe*

Wat is het onderwerp op een foto?
Kansen en problemen bij het opzetten van een eigen

fotodatabase1

Op zoek naar een geschikte foto om een artikel of boek mee te illustreren? Kleine
kans dat de auteur zich naar het archief begeeft, de witte handschoenen aantrekt en
door dikke mappen met foto’s gaat bladeren. Steeds vaker kunnen historici in digi-
tale collecties grasduinen of gericht zoeken naar dat ene beeld waar zij al zo lang
naar zoeken.2 De voordelen van een online databank zijn ogenschijnlijk duidelijk:
snel, overzichtelijk en eenvoudig vanuit huis te benaderen. Ieder onderzoek stelt
echter zijn eigen vragen aan archieffoto’s, wat een specifieke beschrijving van beeld
vaak wenselijk maakt. Daarom kunnen onderzoekers van beeldmateriaal ook zelf
een beelddatabank aanleggen. Op die manier kunnen ze alle foto’s van één persoon
of onderwerp verzamelen, voorzien van de informatie die zij nodig hebben en
gebruiken als naslagwerk. Voorheen zouden de foto’s nog stuk voor stuk gekopieerd
worden en in ordners of kaartenbakken verdwijnen; nu is het relatief eenvoudig om
ze in een eigen database op te slaan. Dit biedt allerlei mogelijkheden: foto’s snel
terugvinden door middel van een zoekfunctie, foto’s koppelen aan soortgelijke
afbeeldingen of snel zoeken naar dezelfde soort foto’s in de gehele database.

Dit artikel beschrijft de mogelijk- en moeilijkheden van het aanleggen van een
fotodatabase voor onderzoeksdoeleinden en richt zich vooral op het beschrijven van
foto’s. Welke thesaurus is daarvoor geschikt? Kunnen verschillende mensen een
foto op dezelfde manier beschrijven? En wordt het ooit mogelijk om in de termen
van Sekula te komen tot een dictionary of photographs?3 Deze algemene vragen over
historische beeldarchieven worden beantwoord aan de hand van een casestudy: het
aanleggen van een dergelijke database voor mijn onderzoek naar het bestaan van
foto’s van Nederlandse gebeurtenissen die icoonfoto’s genoemd zouden kunnen
worden.
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Iconische foto’s

Vrijwel iedereen kent dé foto van de oorlog in Vietnam: het naakte meisje dat
schreeuwend en met wijd gespreide armen aan komt rennen. Op de achtergrond
verschijnen de wolken van het napalmbombardement dat minuten daarvoor heeft
plaatsgevonden. De foto stond vrijwel meteen in alle kranten en werd uitgeroepen
tot de World Press Photo van 1972.4 Tot op de dag van vandaag wordt zij gebruikt in
geschiedenisboeken om een van de vele verhalen over de oorlog in Vietnam te ver-
tellen. Het beeld leent zich dan ook goed om verschillende verhalen te illustreren:
van de wreedheid van oorlog tot de rol van de media. Dit soort plurale betekenis-
geving aan dezelfde foto en het herhaaldelijk publiceren zijn enkele kenmerken van
iconische foto’s.5 Velen zullen de overbekende icoonfoto’s kunnen opnoemen: de
man voor de tanks op het Plein van de Hemelse vrede in Beijing uit 1989, de execu-
tiefoto uit Vietnam uit 1968 of het hijsen van de Amerikaanse vlag op het eiland
Iwo Jima in 1945. Om te onderzoeken of ook van Nederlandse gebeurtenissen der-
gelijke foto’s bestaan, zijn alle beschikbare Nederlandse schoolboeken voor het vak
Geschiedenis op de middelbare school tussen 1970 en 2000 geanalyseerd om te
bekijken welke foto’s vaak gebruikt worden en in welke context. Om deze analyse te
vergemakkelijken zijn de gevonden foto’s gedigitaliseerd en ingevoerd in een data-
base voorzien van een groot aantal variabelen.

Schoolboeken vormen een prachtige bron om te onderzoeken hoe het denken
over de geschiedenis zich heeft ontwikkeld, maar tevens vormen ze een belangrijke
factor in het verbeeldingsproces van leerlingen over historische gebeurtenissen en
processen.6 Daarnaast zijn de oplages reusachtig. Ook al is het vak geschiedenis
niet meer voor alle leerlingen verplicht, de kans is groot dat iemand ergens in zijn
leven een schoolboek heeft doorgebladerd. In totaal zijn 412 schoolboeken voor de
periode 1970 – 2000 en 5.395 foto’s geanalyseerd.7 Voordat begonnen kan worden
met een dergelijke inventarisatie, is het nodig goed na te denken over hoe de foto’s
zo efficiënt mogelijk geordend kunnen worden, zodat die in de toekomst relatief
eenvoudig gevonden kunnen worden. Hiertoe is gebruik gemaakt van het commer-
ciële softwareprogramma Fotostation Pro, dat ook gebruikt wordt bij kranten en
fotopersbureaus om de grote hoeveelheden foto’s en begeleidende data te ontvangen
en te sorteren.8 Met dit programma kan een digitaal bestand voorzien worden van
allerlei informatie met behulp van IPTC-velden. De International Press Telecommu-
nication Council (IPTC) is een organisatie waarvan alle grote nieuwsorganisaties ter
wereld lid zijn; de IPTC ontwikkelt onder andere technische standaarden op ICT-
gebied waarvan de verschillende organisaties gezamenlijk gebruikmaken.9 Zo pas-
sen een persbureau en een krant dezelfde techniek toe om een nieuwsbericht door
te sturen, zodat een redacteur op de redactie probleemloos gebruik kan maken van
de data van een persbureau binnen de eigen ICT-structuur.

Dit soort standaarden bestaan voor nieuwsberichten, maar ook voor fotobestan-
den. Het is op dit moment gebruikelijk dat een (foto)persbureau een foto door-
stuurt, waarbij alle relevante gegevens over het beeld opgeslagen is in het bestand.
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De redacteur kan dit beeld vervolgens openen op de eigen computer waarvan de
software automatisch alle gegevens uit het beeld ‘leest’ en deze aan de redacteur
toont. IPTC kent gestandaardiseerde invulvelden, maar Fotostation biedt ook de
mogelijkheid om zeer eenvoudig een eigen invulveld te programmeren, waardoor
voor het onderhavige onderzoek elke foto geanalyseerd kan worden aan de hand van
vooraf opgestelde variabelen. Daarnaast kan gezocht worden in de aangelegde data-
base op basis van de ingevoerde informatie of kunnen alle data geëxporteerd worden
naar Excel of SPSS, waardoor allerlei analyses zijn uit te voeren. Ten slotte is het
goed denkbaar dat de aangelegde database in de toekomst gekoppeld kan worden
aan andere databases of beschikbaar kan komen voor toekomstige onderzoekers die
de data kunnen uitlezen in de door hen gebruikte software en vervolgens zelf analy-
ses kunnen uitvoeren.

Coderen – denotatief

Door de foto’s van informatie te voorzien, zouden we kunnen achterhalen welke
foto het meest gebruikt werd. In theorie kan dan berekend worden welke onderwer-
pen het meest terugkomen op foto’s in schoolboeken en aan de hand daarvan kun-
nen de foto’s van het desbetreffende onderwerp opgezocht worden om vast te stel-
len welke foto het meest gebruikt is. Leverde deze werkwijze het gewenste resultaat?
Ja en nee. Ja, omdat een prachtige schat aan informatie is verzameld over het
gebruik van foto’s in Nederlandse schoolboeken. Nee, omdat het niet mogelijk was
om met een paar simpele handelingen te achterhalen welke foto het meest gepubli-
ceerd was. Nog steeds moesten veel foto’s handmatig bekeken worden om de meest
gebruikte foto’s te vinden. Immers, in theorie kan het onderwerp dat het vaakst
voorkomt in de database, geïllustreerd worden met allerlei foto’s. Foto’s van het
koninklijk huis zijn daarvan een goed voorbeeld. Als onderwerp op de foto komen
ze erg vaak voor in schoolboeken, maar er is ook erg veel materiaal van beschikbaar,
zodat de variatie van het de gebruikte foto’s erg groot is.

Desalniettemin zorgde de ordening naar onderwerpen wel voor een goed over-
zicht van de dataset en bood de mogelijkheid om de fotocollectie gestructureerd – zij
het handmatig – te analyseren. Dan geldt echter wel de voorwaarde dat elke foto cor-
rect gecodeerd is en de intercodeursbetrouwbaarheid zo hoog mogelijk is. Voor dit
onderzoek werkten we met drie codeurs. Gezamenlijk analyseerden we de foto’s aan
de hand van een codeboek waarmee informatie over de schoolboeken en de foto’s
werd genoteerd. De feitelijke gegevens over de schoolboeken en foto’s zijn redelijk
eenvoudig in te vullen, zoals hoofdstuktitel, oppervlakte, bijschrift, rechthebbende,
is de foto in kleur of in zwart-wit gemaakt en wie staat op de foto? In termen van
Roland Barthes worden de foto’s op deze manier gedenoteerd.10 Dit alleen al kan
interessante informatie opleveren. Neemt het gebruik van foto’s in schoolboeken
gedurende de onderzoeksperiode toe? Hoe is de verhouding kleur en zwart-wit?
Worden foto’s groter afgedrukt? Welke archieven worden voornamelijk geraad-
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Afb. 1, 2 en 3: Screenshots van Fotostation Pro. Afbeelding 1 toont het startscherm van het

programma. Links staat een verkenner waarin de mappenstructuur wordt getoond, rechts staan alle

foto’s in klein formaat. Het tweede screenshot (afbeelding 2) toont de Tekst editor waarmee

informatie over de foto genoteerd kon worden. Het laatste screenshot (afbeelding 3) toont het

zoekscherm waarmee gezocht kan worden in de collectie. In dit geval is er gezocht naar foto’s waar

Troelstra op staat en die voorkomen in schoolboeken voor het VWO.
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pleegd?11 Dit soort onderzoeksvragen zijn te vergelijken met onderzoeken naar de
ontwikkeling van journalistieke vormen12, en soortgelijk onderzoek vindt ook plaats
naar persfotografie.13 Maar deze aanpak biedt ook mogelijkheden om geschiedtheo-
retisch onderzoek te doen. Hoe wordt een foto over een langere periode gebruikt?
En voor welk verhaal wordt de foto als illustratie gebruikt?14 Een vaak gebruikte foto
van Troelstra illustreert hoe een fotodatabase dit type onderzoeksvraag kan onder-
steunen. Op de foto, gemaakt op 17 september 1912, houdt hij een van zijn gepassio-
neerde toespraken tijdens een massale demonstratie vóór algemeen kiesrecht in
Den Haag.

Het is dé foto van Troelstra. Hij siert het omslag van vele boeken over Troelstra,
zoals de recent verschenen biografie van Piet Hagen15 en het is een van de meest
gepubliceerde foto’s in de bestudeerde schoolboeken van mijn onderzoek. Doordat
alle onderschriften en hoofdstuktitels zijn ingevoerd in de database, konden deze
eenvoudig vergeleken worden, waaruit bleek dat de foto voor drie onderwerpen
wordt gebruikt. Slechts een enkele keer wordt de foto getoond als illustratie van de
kiesrechtstrijd, maar het meest zien we dat de foto getoond wordt om de ontwikke-
lingen van het socialisme in Nederland te beschrijven. In het vierde deel van Speur-
tocht door de eeuwen uit 1971 staat de foto bijvoorbeeld bij de paragraaf ‘Scheuring
onder de socialisten’ die het Deventer Schisma van 1909 behandelt en niet de strijd
om het algemeen kiesrecht. Desalniettemin staat de foto van Troelstra erbij met het
onderschrift: ‘Pieter Jelles Troelstra spreekt de menigte toe.’16 Niet het jaartal van de
foto of de aanleiding wordt vermeld, maar puur de naam van Troelstra. De foto
wordt hiermee vooral geplaatst om een breder thema te illustreren en heeft daarmee
een symboolfunctie.

Even interessant is het gebruik van de foto als illustratie van de wellicht bekend-
ste gebeurtenis uit Troelstra’s leven: zijn revolutiepoging van 1918. In het school-
boek Merlijn uit 1985 is in het hoofdstuk ‘Socialisten’ een paragraaf gewijd aan
‘Troelstra’s vergissing’.17 In vier pagina’s wordt uitgebreid ingegaan op de chronolo-
gie van de gebeurtenissen, waarbij teksten uit Troelstra’s ‘revolutionaire’ toespraken
worden aangehaald, alsmede stukken uit een nieuwsbericht in De Telegraaf. De
paragraaf wordt geïllustreerd met twee spotprenten en twee foto’s. De ene foto toont
Troelstra tijdens de Tweede Rode Dinsdag, de andere toont de aanhankelijkheids-
betuiging aan het koningshuis op het Malieveld, die werd georganiseerd als ant-
woord op de dreigende revolutie. In dit geval is het dus een ‘pijnlijke vergissing’ van
de makers van het boek. De redacteuren van schoolboeken zijn echter niet de eni-
gen die de foto van Troelstra gebruiken om zijn revolutiepoging te illustreren. De
foto staat bijvoorbeeld ook op de Wikipediapagina bij het lemma ‘Vergissing van
Troelstra’18 en de Volkskrant plaatste de foto in 2009 bij een artikel over ‘politieke
welsprekendheid’ en dateert haar ook op 1918.19 Zelfs de Wiardi Beckman Stichting
dateert de foto verkeerd in haar eigen Rode Canon door de foto te plaatsen bij het
venster ‘Revolutiedreiging’.20
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De uitdaging voor historici is vooral de betekenisverandering van dit soort foto’s te
verklaren. Hoe kan het dat een foto van een demonstratie voor algemeen kiesrecht
uit 1912 gebruikt wordt om een revolutiepoging uit 1917 te illustreren? Voor het
onderhavige artikel laat dit voorbeeld vooral zien wat voor resultaten uit een data-

Afb. 4. Pieter Jelles Troelstra houdt een toespraak op de tweede Rode Dinsdag van

17 september 1912 in Den Haag. Bron: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Corn.

Leenheer
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base gehaald kunnen worden door denotatieve gegevens te registreren. Dergelijke
gegevens kunnen natuurlijk ook handmatig genoteerd worden, maar vooral de

Afb. 5-10. Publicaties waarin de foto van Troelstra gebruikt wordt. Bronnen: afbeelding 5:

omslag van de biografie door Piet Hagen (2010, Arbeiderspers Amsterdam);

afbeelding 6: cover HP 1976(18); afbeelding 7: omslag van de biografie door Ernest

Hueting, Frits de Jong en Rob Ney (1981, Bakker, Amsterdam); afbeelding 8:

Screenshot Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergissing_van_Troelstra;

afbeelding 9: de Volkskrant, 4 april 2009, pagina 5; afbeelding 10: Karin van

Leeuwen, Marijn Molema & Ilse Raaijmakers, De rode canon: Een geschiedenis

van de Nederlandse sociaal-democratie in 32 verhalen, Den Haag, Wiardi

Beckman Stichting, 2010, pagina 24 & 25
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schaalgrootte en de gestructureerde opbouw van een database bieden veel mogelijk-
heden. Het hier beschreven voorbeeld is nog relatief eenvoudig; wat kan er gebeu-
ren als beeldbanken van instellingen gekoppeld worden, die zich bezighouden met
bijvoorbeeld de Koude Oorlog of de Holocaust?21 Dezelfde foto’s zullen zeker terug
te vinden zijn in verschillende archieven en het vergelijken van alleen al de tref-
woorden van dezelfde foto in verschillende databases kan bijzondere onderzoeks-
resultaten opleveren, zoals een indicatie welk verhaal ermee geconstrueerd wordt en
hoe dat gebeurt.

Coderen – connotatief

Het coderen van foto’s wordt echter lastiger wanneer deze geconnoteerd worden.
Hierbij wordt de associatie van de foto genoteerd, en in het onderhavige onderzoek
werd de foto geclassificeerd naar onderwerp. Eigenlijk lijkt het heel eenvoudig.
Waarover gaat de foto? Wat is het centrale onderwerp? Wat is bijvoorbeeld het
onderwerp van de foto van Troelstra uit 1912? Hierboven is beschreven dat de foto
gebruikt wordt om verschillende onderwerpen te illustreren, maar welk onderwerp
heeft de afbeelding wanneer je die zelf moet coderen? Is Troelstra het onderwerp of
is dat juist de demonstratie, of wellicht de strijd voor algemeen kiesrecht? Uiteraard
zijn het allemaal aparte clusters van onderwerpen; een database biedt de mogelijk-
heid om alles kwijt te kunnen. Maar om een eenvoudige frequentieverdeling te
maken van onderwerpen op foto’s in Nederlandse schoolboeken, dient een vooraf
vastgestelde classificatie te worden gebruikt. Maar ook die werkwijze biedt geen
garanties, omdat de ene codeur de foto kan scharen onder ‘demonstratie’, terwijl de
andere die onder Troelstra zet. Natuurlijk is dit probleem deels te ondervangen door
een zo compleet mogelijk codeerboek te creëren, gezamenlijk te coderen en de
codeurs goed te trainen, om een zo hoog mogelijke intercodeursbetrouwbaarheid
krijgen, maar dan nog steeds blijven er afbeeldingen die multi-interpretabel zijn.

In het handboek Visual Methodologies wordt dit punt goed samengevat door de
titel van het betreffende hoofdstuk: ‘Content Analysis – Counting what you (think
you) see’.22 Leg een foto voor aan drie mensen – het kan zijn dat ze alle drie iets
anders zien. Een fotograaf ziet op de foto van Troelstra wellicht het bijzondere
camerastandpunt, een politiek historicus zal eerder de lichaamstaal en retorische
houding van Troelstra opmerken, terwijl een cultuurhistoricus vooral de hoeden en
petten van de toehoorders zal opvallen. Hoe moet een team een foto dan coderen?
Dit probleem is natuurlijk niet uniek. Archivarissen lopen hier constant tegenaan.
De foto van Troelstra is bijvoorbeeld terug te vinden in drie archieven die haar ver-
schillende trefwoorden hebben toegekend. Het IISG zegt dat de foto over ‘algemeen
kiesrecht’ gaat, Tresoar noemt het een ‘actiefoto’ en bij Spaarnestad Photo gaat de
foto over ‘politieke partijen’ en ‘sociaal-democratie in Nederland’.23 Een digitale
database ondervangt dit probleem deels, omdat de drie archieven ook genoteerd



Martijn Kleppe |  101

hebben dat Troelstra op de foto staat en daardoor is die relatief eenvoudig terug te
vinden.

Dit soort verschillende beschrijvingen zijn te verklaren door de diverse achter-
gronden van de archieven. Een treffend voorbeeld is de ervaring van Cara Finnegan
in het fotoarchief van de Farm Security Administration (FSA), de Amerikaanse over-
heidsorganisatie die tijdens de Grote Depressie in de jaren dertig allerlei hervor-
mingsprojecten lanceerde als onderdeel van de New Deal.24 Om steun onder de
bevolking te krijgen voor de ingrijpende maatregelen werd fotografen gevraagd om
de gevolgen van de Dust Bowl te fotograferen, resulterend in bekende foto’s van
onder andere Walker Evans en de, voor Amerikanen iconische foto, Migrant Mother
door Dorothea Lange.25 Finnegan deed onderzoek naar de publicatie van de FSA

foto’s in tijdschriften uit de jaren dertig en wilde in het archief in Washington DC
de foto’s traceren om te bekijken of de redacteuren de foto’s bijvoorbeeld hadden
bijgesneden. Ze had vooral moeite met het vinden van een foto waarop een man
met vuile kleren poseert op de veranda van zijn huisje. Ze besluit de collectie te
doorzoeken met behulp van de onderwerpen die aan de foto’s gekoppeld waren. Na
dagen zoeken, heeft ze de foto nog steeds niet gevonden totdat ze zich de vraag stelt:
‘What is this a picture of?’26 Pas dan realiseert ze dat zij al die tijd dacht dat de man
het hoofdonderwerp op de foto is. Maar wanneer ze een stapje terugneemt en
nadenkt over het doel van de FSA-campagne beseft ze dat het ging om het vastleggen
van onder andere de woonomstandigheden. En zo vindt ze haar foto niet in de map
‘Persons’ maar onder de categorie ‘Homes and Living Conditions’.

Het voorval van Finnegan illustreert de problemen bij het aanleggen van een
fotodatabase: waar gaat een foto over? Wat is het hoofdonderwerp? Welk verhaal
wordt verteld? Verschillende wetenschappers gaan in op de rol van categoriserings-
systemen om foto’s te beschrijven.27 Vooral het werk van Allan Sekula is relevant,
omdat daarin het werk van de Fransman Alphonse Bertillon en de Brit Francis Gal-
ton beschreven wordt. Beiden ontwikkelden een verschillend systeem om sociaal
afwijkend gedrag te kunnen zien op foto’s. 28 Bertillon deed dit door lichaamsdelen
te meten, beschrijvingen te analyseren maar bovenal door bestaande foto’s als stu-
dieobject te beschouwen. Daarmee beschouwde hij de foto als directe verwijzing
naar de persoon in kwestie, in semiotische termen ook wel ‘index’ genoemd. Galton
daarentegen maakte zelf foto’s van mensen met dezelfde achtergrond en probeerde
zo een gemiddelde te creëren waarmee hij de foto’s juist als een ‘symbool’
beschouwde. Toch was het studiedoel hetzelfde. Ze wilden immers allebei sociaal
afwijkend gedrag bestuderen met behulp van fotografie. Sekula concludeert daarom
dat het onvermijdelijk is om verschillende systemen te ontwikkelen om foto’s te
beschrijven, omdat iedereen beschrijft met een ander doel. De gebruiker moet zich
echter bewust zijn van de veranderende betekenis van een foto:

‘In an archive, the possibility of meaning is “liberated” from the actual contin-
gencies of social use. But this liberation is also a loss, an abstraction from the
complexity and richness of use, a loss of context. Thus the specificity of “original
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uses” and meanings can be avoided, and even made invisible, when photographs
are selected from an archive… In this sense, archives establish a relation of
abstract visual equivalence between pictures.’29

Wat betekent dit voor een onderzoeker die geen bestaand fotoarchief gebruikt, maar
juist een eigen database wil aanleggen? Is het verstandig om een bestaande thesau-
rus te gebruiken of is het beter er zelf een op te stellen?

Thesauri

Op dit moment worden in Nederland hoofdzakelijk drie thesauri gebruikt om de
inhoud van beeldmateriaal te categoriseren.30 Spaarnestad Photo gebruikt de Con-
crete DEcimale Classificatie (CODEC) – een intern ontwikkeld systeem dat gebaseerd
is op de Universele Decimale Classificatie (UDC) – waarmee foto’s worden omschre-
ven aan de hand van een combinatie van getallen. Het systeem moest redacteuren
van Spaarnestad helpen om foto’s eenvoudig terug te vinden in het archief. Elk eer-
ste cijfer staat voor een van de tien hoofdcategorieën, die vervolgens onderverdeeld
worden in subcategorieën die ook bestaan uit cijfers. Medewerkers kunnen goed
met het systeem overweg, maar voor een buitenstaander lijkt het erg ingewikkeld.
Troelstra is bijvoorbeeld terug te vinden onder de code 013. De 0 staat voor de cate-
gorie ‘Personen algemeen’ de 1 voor ‘Personen op naam’ en de 3 voor ‘Tijdsmomen-
ten’. Bezoekers van de online beeldbank van Spaarnestad kunnen ook zoeken met
behulp van de CODEC, mits ze hiermee bekend zijn. Het is echter volkomen ondui-
delijk hoe de categorisering tot stand is gekomen.31 In het verlengde van de conclu-
sie van Sekula laat het vooral zien dat elke categorie het resultaat is van keuzes,
gemaakt binnen een bepaalde context, wat het voor een onderzoeker moeilijk maakt
om het systeem te gebruiken voor een eigen fotodatabase.

Dit probleem doet zich in mindere mate voor bij ICONCLASS, een systeem om
kunst en iconografie te classificeren. Net als de CODEC werkt het met numerieke
onderverdelingen waarmee elementen op afbeeldingen worden beschreven. Het
systeem is in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontworpen door de Leidse hoog-
leraar Henri van de Waal32 en wordt tegenwoordig onderhouden door het Rijks-
bureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD).33 Het grote verschil met de
CODEC is dat ICONCLASS gebruikt wordt door meerdere collectiebeheerders én dat
het digitaal beschikbaar is. Hierdoor kunnen onderzoekers via de ICONCLASS brow-
ser zelf zoeken naar een geschikte code en tegelijkertijd ook een aantal internatio-
nale databanken doorzoeken.34 Via de portal Arkyves kunnen gebruikers een ICON-

CLASS code invullen en in één keer zoeken door de aangesloten collecties.35

Een soortgelijke thesaurus is de Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele
Archieven (GTAA), ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
en EYE (het voormalige Filmmuseum). Documentalisten van de instellingen gebrui-
ken de GTAA om de collectie te beschrijven, zodat bezoekers via de catalogi beeldma-
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teriaal kunnen vinden.36 Sinds kort is de GTAA ook beschikbaar voor andere instel-
lingen; het Nationaal Archief beschrijft de fotocollectie daarom tegenwoordig ook
met de GTAA.37 Net als bij ICONCLASS ligt het dan ook voor de hand dat een onder-
zoeker te zijner tijd een zoekterm kan invullen op een portal, waarna de collecties
doorzocht worden van alle instellingen die gebruikmaken van de GTAA. In eerste
instantie lijkt het erg gek dat er alleen al in Nederlandse catalogi drie methoden
bestaan om beelden te beschrijven. Waarom is er niet gewoon één systeem dat
iedereen gebruikt, zodat onderzoekers en overige geïnteresseerden één centrale plek
kunnen bezoeken waarvandaan ze allerlei collecties kunnen doorzoeken met het-
zelfde trefwoord? Het lijkt een legitieme vraag.38 Voor het onderhavige onderzoek is
daarom overwogen om slechts een van deze thesauri te gebruiken. Na vooronder-
zoek ondervonden we zelf echter waarom er verschillende catalogi bestaan. Iedere
collectie heeft immers een ander doel. Het fotoarchief van Farm Security Adminis-
tration is geordend op een manier die recht doet aan het doel van de FSA. Bertillon
en Galton ontwikkelden een systeem dat nuttig en bruikbaar was voor hun onder-
zoek. Beeldarchieven die de CODEC, ICONCLASS of GTAA gebruiken, doen dat vaak
vooral voor intern gebruik. Ook voor een onderzoek naar mogelijke Nederlandse
icoonfoto’s, geldt dat het doel – een lijst van meest gebruikte foto’s opstellen –
bepaalde dat een thesaurus ontwikkeld werd, waarmee die lijst zo snel mogelijk
gegenereerd kon worden. Sekula concludeert dan ook niet voor niets:

‘(…) it is absurd to imagine a dictionary of photographs, unless one is willing to
disregard the specificity of individual images in favor of some model of typicality
(…)’39

Desalniettemin gaf de opgestelde thesaurus na afloop niet direct het gewenste resul-
taat en was nog steeds behoorlijk veel handwerk nodig. Weliswaar genereerden we
lijsten met de meest gebruikte onderwerpen, maar de foto’s moesten vervolgens als-
nog doorgekeken worden om te vast te stellen welke foto’s bij de onderwerpen hoor-
den. Een verklaring hiervoor ligt deels in het vooralsnog onvermijdelijke gebruik
van woorden om beelden te beschrijven; connoteren zal altijd voor een deel subjec-
tief zijn. Sekula droomt dan ook over ‘a machine, or rather a clerical apparatus, a
filing system, which allows the operator/researcher/editor to retrieve the individual
instance from the huge quantity of images contained within the archive.’40

Een dergelijke machine lijkt op de portals die op dit moment – vooral op Euro-
pese schaal – ontwikkeld worden, zoals EUscreen voor televisie en de European
Film Gateway voor films die het materiaal tevens beschikbaar maken voor Euro-
peana, de portal om digitaal materiaal van Europese bibliotheken, archieven, musea
en audiovisuele collectie te verkennen.41 De initiatieven voor een dergelijke samen-
werking op het gebied van de fotografie moeten nog van de grond komen en zullen
net als de reeds bestaande vooral gebruikmaken van de tekst die bij de foto geleverd
wordt. Dit is dan nog lang niet de machine waar Sekula over droomt, maar wellicht
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bieden de ontwikkelingen van beeldherkenningssoftware een eerste aanzet tot een
dergelijk apparaat.

Beeldherkenning

Reeds eind jaren zestig verschenen de eerste wetenschappelijke artikelen over
beeldherkenning en in 2000 schreef Annemieke de Jong in het Tijdschrift voor
Mediageschiedenis over de mogelijkheden van beeldherkenning om collecties te
omschrijven.42 Tot nu toe worden deze technieken echter nog nauwelijks toegepast.
Bij het grote publiek zijn de mogelijkheden van beeldherkenning pas recent bekend
geworden door de introductie van de techniek in consumentensoftware zoals Picasa
van Google, dat mensen kan herkennen in een kleine persoonlijke fotocollectie, of
websites als Tineye of Google Images waar een foto kan worden ingeladen en iden-
tieke of soortgelijke foto’s op een deel van het internet gevonden worden.43 Maar
ook binnen de informatica wordt gezocht naar mogelijkheden van beeldherkenning
voor erfgoedinstellingen en wetenschappers. Het project ‘de BeeldCanon’ is een
voorbeeld van een dergelijke studie waarbij informatici onderzoeken hoe bekende
Nederlandse en Vlaamse gebouwen automatisch herkend kunnen worden op beeld-
materiaal.44 Het recente Europese project AXES – Access to Audiovisual Archives
combineert bestaande technieken als spraak- en beeldherkenning om audiovisuele
archieven op een vernieuwende manier te ontsluiten.45 De Amerikaanse hoogleraar
Lev Manovich gebruikt soortgelijke technieken om trends te ontdekken in grote
databestanden; hij richt zich daarbij vooral op culturele producten in wat hij Cultu-
ral Analytics noemt.46 Huub Wijfjes riep in zijn oratie op om dergelijke technieken
ook eindelijk eens toe te passen binnen de geesteswetenschappen.47 Het lijkt ook
een legitieme oproep, omdat er vooralsnog weinig gebeurt binnen de mediage-
schiedschrijving of de visuele cultuur met de mogelijkheden van de e-humanities,
onderzoek in de geesteswetenschappen met behulp van digitale technieken. Desal-
niettemin zijn er wel allerlei onderzoeksprogramma’s zoals het NWO-programma
Continuous Access to Cultural Heritage (CATCH) waarbij geesteswetenschappers
samen met informatici en cultureel erfgoedinstellingen een vierjarig onderzoeks-
project kunnen opzetten om gezamenlijke onderzoeksvragen te onderzoeken.48 Een
soortgelijk programma is Clarin dat beoogt collecties met elkaar te koppelen dankzij
gezamenlijke standaarden om geesteswetenschappelijk onderzoek te faciliteren.49

Wellicht dat participatie in dergelijke projecten het onderzoek naar beeldmateriaal
kan vergemakkelijken. Weliswaar staan beeldherkenningstechnieken nog in de kin-
derschoenen, maar wat zou Cara Finnegan blij zijn geweest wanneer zij de door
haar gezochte foto op een site had kunnen laden, waarna alle FSA foto’s doorzocht
zouden zijn en ze de foto in kwestie meteen had gevonden! En wat zou het fijn zijn
geweest voor mijn onderzoek naar iconische foto’s wanneer de database de opdracht
kon krijgen te zoeken naar de foto die het vaakst voorkwam in de collectie! Dan zou
de machine bestaan, waarvan Sekula alleen nog maar kan dromen. Onderzoekers
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die zelf een fotodatabase willen aanleggen, zullen daarom nog steeds moeten
nadenken over hoe ze de foto’s zullen beschrijven, zodat ze de belangrijkste vraag
van hun onderzoek zo goed mogelijk kunnen beantwoorden: wat is het onderwerp
op deze foto?
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