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Toverlantaarns:
de voorlopers 

van PowerPoint 

Sinds de komst van de diaprojector – en later dus Power-
Point – zijn de toverlantaarns in onbruik geraakt. Talloze 
lantaarnplaten liggen in archieven te verstoffen. In Euro-
pees verband probeert men nu het tij te keren. 
Nederlandse, Britse, Belgische en Spaanse wetenschap-
pers onderzoeken de historische betekenis van de platen.
Hoogleraar Film- en televisiegeschiedenis Frank Kessler 
en mediahistorica Sarah Dellmann (beiden Universiteit 
Utrecht) nemen het Nederlandse gedeelte voor hun 
rekening, gefinancierd door NWO. Dellmann: ‘De glasdia's 
vertellen van alles over de tijdgeest waarin ze geprodu-
ceerd zijn. Zo schetsen veel platen een stereotiep beeld 
van andere culturen. Een oude Duitse presentatie over 
Nederland besteedde bijvoorbeeld onevenredig veel aan-
dacht aan Volendam en Marken, terwijl Nederland in 1906 
al tamelijk geïndustrialiseerd was.’

De onderzoekers willen in mei 2018 – wanneer het project 
af loopt – ook aanbevelingen doen voor het beter conserve-
ren en ontsluiten van de dia’s. Kessler: ‘Het is een ware 
schat aan onontgonnen beeldmateriaal. Met behulp van 
uniforme richtlijnen kunnen we die rijkdom in de nabije 
toekomst beter toegankelijk maken voor verder onderzoek.’

iedereen werkt voor een presentatie wel 
eens met powerpoint. maar wist u dat 
onze overgrootouders al een handige 
manier hadden om beelden te projecteren? 
toverlantaarns waren vooral tussen 1850 
en 1950 populair en veroorzaakten een 
heuse didactische revolutie. hele klaslokalen 
maakten dankzij de lantaarns kennis met 
andere culturen, het heelal en het menselijk 
lichaam. 
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Rechts: Een straatbeeld van het 
Griekse eiland Korfu. Het beeld 
maakt deel uit van een Duitse serie 
over Griekenland (‘Griechische 
Reisebilder’). De zwart-witfoto is 
omstreeks 1910 gemaakt en ach-
teraf met de hand ingekleurd.
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Links: Panorama van de Spaanse 
stad Salamanca. Dit is een 
ingekleurde zwart-witfoto die de 
toeschouwer een beeld moest geven 
van andere landen en culturen.

Links: Kinderen op Marken, 
gefotografeerd in 1906. In het 
bijbehorende tekstboek stonden veel 
stereotiepe weetjes over Nederland, 
die de vertoner tijdens de presen-
tatie kon voorlezen. 

Onder: Een kaart van het zonnestel-
sel. De kaart werd gebruikt om te 
laten zien hoe groot de zon is in 
verhouding tot planeten. 
Het kleurverschil versterkt het effect. 
De kaart werd waarschijnlijk niet in 
academisch onderwijs gebruikt maar 
vooral in populairwetenschappelijke 
vertoningen.

Rechts: Een vastgelopen vrachtauto 
met kampuitrusting. Deze plaat werd 
gemaakt door Utrechtse geologen op 
Cuba. Daar deden zij in 1933 onder-
zoek. Wat opvalt is dat zij niet alleen 
steenformaties en hun successen op de 
gevoelige plaat vastlegden, maar ook 
de ontberingen. 


