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Woord vooraf

Ik weet nog precies wanneer mijn fascinatie voor familiefilm begon: het was

in de herfst van 1992 toen ik bij een Groninger boer werd uitgenodigd in

Den Andel in het uiterste puntje van Groningen. Daar ging in de logeerka-

mer een 8mm projector aan waarna bewegende beeld bibberend op de muur

verscheen. Direct daarna viel de projector uit. Een groot elastiek bood uit-

komst: deze werd bevestigd om de spoelen op hun plaats te houden. Toen

eindelijk de projector begon te ratelen, werd ik – een vreemde – vol vertrou-

wen ingewijd in het verleden van deze familie.

Mijn bezoek aan deze boer was een direct gevolg van mijn onderzoek dat

ik destijds uitvoerde in opdracht van de Geschiedeniswinkel (rug). Het

onderzoek was een pilotstudy naar amateurfilm als regionaal historische

bron. Eén van de doelstellingen was te bekijken in hoeverre een promotie-

onderzoek naar amateurfilm mogelijk zou zijn. Al vrij snel werd mij duide-

lijk dat amateurfilm een bijzonder interessante bron was en bovendien een

nog vrijwel onontgonnen terrein. Het bezoek aan Den Andel maakte mij

vooral duidelijk dat met name familiefilm, een amateurgenre dat niet veel

meer behelst dan het vastleggen van huis en haard, eindeloos fascinerend

kon zijn. Vanaf dat moment wist ik het zeker: als een dergelijk promotie-

onderzoek er zou komen, dan was ik degene die dat zou moeten mogen uit-

voeren.

Het lukte wonderwel. Dankzij Klaas Gert Lugtenborg van de Geschie-

deniswinkel kreeg ik de ruimte mijn pilotstudy naar eigen inzicht in te rich-

ten. Jet Spits was al die tijd en ook de jaren die volgden een enthousiast col-

lega. Tity de Vries en Bert Hogenkamp ondersteunden mijn onderzoeks-

opzet en gelukkig verklaarde Klaas van Berkel zich bereid promotor te wor-

den van dit onderzoek naar een toch wat obscure historische bron. In sep-

tember 1993 werd ik aio aan de Faculteit der Letteren.

Toen ik begon en nog niet precies wist waar te beginnen, ontdekte ik dat

in de Verenigde Staten iemand een proefschrift had geschreven over ama-

teurfilm. Dat was Patricia Zimmermann (Ithaca) die vervolgens in de eerste

fase van het onderzoek mij heeft willen begeleiden als co-promotor. Haar

prikkelende en uitgesproken meningen stimuleerden mij om eigen onder-

zoeksvragen te ontwikkelen. Bij deze dank ik haar voor haar inspirerende
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bijdrage. Klaas van Berkel was een geduldige begeleider. Hij heeft mij de

tijd gegund mijn inzicht te laten groeien. Voor mij was hij een belangrijke

stimulans om op dit onbetreden terrein vooral mijn eigen stem te laten

horen. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

Het seminar ‘Media en Theorie’ dat gedurende een aantal jaren in

Utrecht onder leiding van William Uricchio werd gehouden was een stimu-

lerende ontmoetingsplek van aio’s op het gebied van mediaonderzoek.

Daarnaast was er de lokale aio-tuin in Groningen: de kamer die ik deelde

met de ‘jongens’ Robert Jan Bron, Jeroen Benders Bert Overbeek, Erik

Storm, Eric Jorink, Henk de Jong, in een latere fase Erik de Graaf, Jan Hein

Furné, Joost Vermoolen en uiteindelijk ook vrouwelijke collegae als Han-

neke Hoekstra en Eelke Muller.

Onontbeerlijk was natuurlijk de beschikbaarheid van filmmateriaal. Het

onderzoek begon met een verkenning van filmcollecties in Nederland. Nu,

na meer dan tien jaar is er veel veranderd op het gebied van de archivering

van amateurfilm, maar aanvankelijk was het zoeken moeizaam. Dat maakte

de medewerking van een aantal filmarchivarissen cruciaal. Ik prijs mij zelf

gelukkig met de toegewijde hulp van een aantal personen. Paul Kusters, des-

tijds werkzaam bij het Filmmuseum in Amsterdam, stelde mij meer dan eens

in de gelegenheid ontdekkingen te doen in de bijzondere collectie familie-

films van het Filmmuseum. Het materiaal wat daar lag, was vaak afkomstig

uit het begin van de twintigste eeuw. Het betrof meer dan eens 35mm nitraat-

film dat alleen in Overveen kon worden bekeken. Belangrijk was ook de hulp

van Harry Romijn van het Gronings Audiovisueel Archief. Zijn archief

bestaat net iets langer dan mijn onderzoek oud is. Samen hebben we meege-

maakt hoe de belangstelling voor amateurfilm is toegenomen en steeds meer

wordt erkend als belangrijke historische bron voor regionale geschiedenis.

Van onschatbare waarde was de medewerking van Henk Verheul, con-

servator van de Smalfilmmuseum in Hilversum. Hij was het die ooit het ver-

metele plan opvatte amateurfilm te gaan verzamelen, te beschrijven en toe-

gankelijk te maken voor publiek. Wat begon als een aardige verzameling op

zolder groeide uit tot een unieke collectie amateurfilm. In binnen- of buiten-

land is geen vergelijkbare goed toegankelijk en geconserveerd archief te vin-

den. Zonder deze collectie en de voortdurende behulpzaamheid van Henk

was dit onderzoek nauwelijks mogelijk geweest. Eerst thuis op zijn zolderka-

mer in Blaricum, later in het eerste museumpand in een voormalige visroke-

rij te Huizen en tenslotte aan de Oude Amersfoortse weg in Hilversum: altijd

was ik welkom. In 2007 zal de bijzondere collectie amateufilm, maar ook bij-

behorende tijdschriften, apparatuur, foto’s en gebruiksaanwijzigingen wor-

den overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Elke keer dat ik voor mijn onderzoek bij een familie op bezoek ging,

overviel mij weer die zelfde prettige sensatie als die eerste keer in Den Andel.
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Het was altijd bijzonder aangenaam als ik de gelegenheid kreeg te spreken

met mensen die konden vertellen over de bewegende beelden die hun vader

of echtgenoot had gemaakt. Vaak waren dat volwassenen die ik – via de film

– als baby kende. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken de families

te bedanken die mij zonder enig voorbehoud toegang hebben gegeven tot

hun verleden. Vera en Stella Huygen en hun broer Patrick Huygen gaven

me waardevolle informatie. Ook hun broer Vincent, geëmigreerd naar de

Verenigde Staten, stuurde zijn herinneringen aan vroeger naar mij op. Hans

en Wim Festen boden gastvrijheid en informatie over het filmverleden van

hun vader. Jet Schendstok bekeek met mij de vele uren materiaal van haar

vader Piet Schendstok. Bartout van der Feen de Lille en zijn echtgenote

boden mij meermaals de gelegenheid bij hen thuis de collectie bekijken en

stuurden op verzoek foto’s en andere informatie op. Suze Nicolai-Dijkster-

huis zat meer dan eens met mij voor het televisietoestel te kijken naar de

beelden die haar man ooit had gemaakt. Ik heb hun hulp zeer gewaardeerd

en ik hoop dat ik recht doe aan het gestelde vertrouwen in mij.

Het schrijven van een proefschrift is blijkbaar zo’n typische onderne-

ming die niet alleen door collega’s met belangstelling wordt gevolgd. Ook

vrienden en verwanten bleven al die jaren geïnteresseerd in het wel en wee

van het onderzoek. Ik wil hen allen bedanken voor de belangstelling en het

geduld dat ze met mij hebben gehad. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken.

Mijn vader bezat foto- noch filmcamera en had niet veel op met visuele cul-

tuur. Hij bracht mij – heel bewust – de liefde voor het geschreven woord bij.

Helaas maakt hij de uitgave van dit boek niet meer mee. Mijn moeder

bracht mij – onbewust – de fascinatie voor het familieportret bij: zij bezit

twee prachtige oude fotoalbums vol kiekjes. Het ene album had een gele

omslag en het andere een rode. Ik kon als kind uren doorbrengen met het

bladeren in haar verleden vol ooms en tantes die ik nooit had gekend.

‘Mama, ben ik dat?’ vroeg David (5 jr) eens toen ik weer eens naar zwart-wit

beelden van baby’s zat te kijken. ‘Mama, ben ik dat?’ vroeg even later zijn

grotere zus Heleen (8 jr). Wat moest ik antwoorden: dat ik de helft van hun

leven naar andere baby’s heb gekeken? Toch heb ik minstens evenveel

geleerd van hun aanwezigheid in het echte leven, in kleur, dan van het

bestuderen van de zwart-wit filmbeelden. Van hen heb ik vooral geleerd wat

het betekent om kinderen te hebben: een diep verlangen de tijd te kunnen

vasthouden. Ik voelde mij soms sterk verwant met de man achter de camera.

Dat inzicht is een belangrijke basisgedachte in het boek geworden. Tot slot:

het was fijn mijn liefde voor het (bewegende) beeld te delen met Jan. Ik heb

veel geleerd van zijn manier van kijken. Zijn vermogen om als kunstenaar

anders naar beelden te kijken dan ik als historicus was voor mij een belang-

rijke aanvulling. Aan hem draag ik dit boek op.
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Inleiding
de familiefilm als historische bron

Cultural analysis is (or should be) guessing at meanings,

assessing the guesses, and drawing explanatory conclusion

from the better guesses, not discovering the Continent of

Meaning and mapping out its bodiless landscape.

Clifford Geertz
1

Hans Nicolai was 28 jaar en nog ongetrouwd toen hij in 1939 van zijn eerste

zelfverdiende geld als arts een filmcamera kocht. In diezelfde tijd werd hij

gemobiliseerd als officier en toen in mei 1940 de Duitse troepen Nederland

binnenvielen vocht hij bij de Moerdijk. Na de capitulatie zat hij korte tijd

vast als krijgsgevangene in Zutphen, maar al spoedig werd hij vrijgelaten en

mocht hij huiswaarts keren. Gedurende de rest van de oorlog woonde hij

min of meer gedwongen bij zijn ouders thuis in Usquert (Groningen).

Nicolai gebruikte zijn vrije tijd om thuis te filmen. Zijn eerste film is een

verslag van zijn leven in het ouderlijke huis: over zijn vader, moeder en

vooral over zijn twee zussen. Hij filmt ze als ze opstaan, als ze het brood snij-

den, als ze de hond uitlaten. Dat laatste levert een prachtig beeld op: terwijl

de twee jonge vrouwen in een regenjas onder aan de dijk lopen, rijdt boven

aan de dijk een trein voorbij. Het is een bewegend portret van een gezin

waarvan de onderlinge band vanzelfsprekend is.

Gedurende de vijf bezettingsjaren veranderde er veel: Nicolai werd ver-

liefd op Suze Dijksterhuis, verloofde zich met haar en trouwde haar ten

slotte in 1943. Een jaar later werd hij vader. Tot aan zijn dood in 1964 filmde

hij met enige regelmaat zijn huiselijk leven met zijn vrouw en kinderen,

zoals hij eertijds deed bij zijn ouders thuis. Heel soms richtte hij de camera

op lokale activiteiten: de intocht van Sinterklaas in het dorp of een dagje uit

met bejaarden. Spoel na spoel legde Nicolai zijn leven vast op film.2

In de twintigste eeuw namen meer mensen het vastleggen van hun eigen

geschiedenis zelf ter hand. Waarom ook niet? Geschiedschrijving is niet het

alleenrecht van de historicus, zoals de historicus Raphael Samuel al stelde.3

‘Doe-het-zelf’ werd in de twintigste eeuw steeds meer een vanzelfsprekende

huiselijke activiteit die zowel kon gelden voor het verbouwen van een eigen
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keuken als voor het construeren van een eigen gezinsgeschiedenis. Film en

fotografie boden daartoe nieuwe mogelijkheden. Deze amateurmedia wer-

den in de twintigste eeuw zo populair dat het inmiddels niet meer is voor te

stellen dat iemand niet ergens een foto, film of video van zijn familie heeft

liggen.

Dit boek gaat over dat zelf filmen van het gezinsleven. Familiefilm is de

meest gebruikte, maar misschien niet helemaal correcte term hiervoor.

Familiefilmen is te omschrijven als een activiteit waarbij een lid van het

gezin gebeurtenissen uit het leven van het gezin vastlegt met een filmcamera

met als doel de film te bewaren en te vertonen voor leden van het gezin.

Dus: door, voor en over het gezin.

Dat maakt het filmen tot een bijzondere activiteit omdat eigenlijk elk

onderdeel van de activiteit betekenisvol is. Terwijl de filmwetenschap er

vanuit gaat dat de betekenis van film pas bij de vertoning – dus in het hoofd

van de kijker – tot stand komt, geldt voor amateurfilm dat juist ook het fil-

men op het moment zelf een betekenisvolle daad is voor het gezin. Familie-

film is een activiteit waaraan alle leden van het gezin deelnemen, bijvoor-

beeld op een zondagmiddag, eerst tijdens de opnamen en later tijdens de

vertoning.

Familiefilm is dan ook meer dan een filmproduct. Filmen is gezellig, het

is een vorm van vrijetijdsbesteding, maar ook een serieuze onderneming die

2 ritueel van huiseli jk geluk
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in sommige gezinnen kon uitgroeien tot een vast ritueel. Want hier wordt

een herinnering voor later geproduceerd; er wordt gewerkt aan de opbouw

van het familiegeheugen. In zijn gezellige, licht informatieve, stijl poneerde

Dick Boer, de man die meer dan vijftig jaar handboeken over amateurfilm

schreef: ‘Filmen is een liefhebberij voor mensen die leuke dingen beleven en

die willen vasthouden voor nu en later’.4 Dichterbij kun je haast niet

komen: liefhebberij, leuke dingen en bewaren voor nu en later. Boer schept

een idyllisch beeld van een idyllische hobby.

Familiefilm is echter allerminst zo eenvoudig te definiëren: het is een las-

tig karwei deze bron precies te plaatsen. Zo is het nodig de familiefilm na-

drukkelijk te onderscheiden van de zogenaamde amateurfilm. In het dage-

lijks taalgebruik wordt met de term amateurfilmer vooral aangeduid een

enigszins naïeve en ongeoefende praktijk, herkenbaar aan zijn authentieke

en eenvoudige beeldtaal. In kringen van de georganiseerde amateurfilmers

daarentegen geldt sinds lang deze benaming als een eretitel: één die aangeeft

dat men weliswaar een niet-professionele filmmaker is, maar toch wel

iemand die zijn hobby serieus beoefent, dat wil zeggen een hoger niveau

nastreeft. Voor deze amateurs geldt juist de familiefilm als een naïeve en

ongeoefende praktijk.

Wat is familiefilm dan? We zullen in een reeks van historisch-theo-

retische verhandelingen en kritische analyses het genre familiefilm onder-

zoeken. Dan zullen we zien het niet alleen gaat over film maar vooral ook

over vaderschap en moederschap; over de rol van de industrie, van de tech-

nologie en de opkomst van een consumptiecultuur; over de relatie tussen

visuele cultuur, cinema, herinnering en familiegeschiedenis.

Groeiende belangstelling

Familiefilm vindt zijn oorsprong in de mogelijkheden die de opkomst van

de filmtechniek aan het einde van de negentiende eeuw bood. Pas in de

twintigste eeuw zou dit amateurmedium echt doorbreken. Toen werd de

drempel om tot koop van een filmcamera over te gaan minder hoog door

een lagere prijs en groter bedieningsgemak. Toch bleef amateurfilm lange

tijd slechts te betalen voor de betere stand. Inmiddels is het zelf vastleggen in

bewegend beeld (film/video/digitaal) van het gezin een ingeburgerde tradi-

tie naast de familiefotografie. Familiefilm is daarmee een nieuwe en fascine-

rende bron die inzicht biedt in hoe mensen kijken naar hun eigen wereld en

hoe ze daaraan vorm geven. Het belang hiervan is evident: wie de twintigste

eeuw wil begrijpen en aandacht wil besteden aan de audiovisuele media als

onlosmakelijk onderdeel van de alledaagse cultuur, hoort ook aandacht te

schenken aan de private vormen van mediaproductie.
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Het laatste decennium is er steeds meer aandacht voor dit genre geko-

men. Honderd jaar na het begin van de cinema ontdekten filmcritici een

nieuwe filmstijl: de home movie stijl. Familiefilm, zo heette het, is in staat

iets uit te drukken wat met professionele middelen en een professionele in-

stelling niet mogelijk is. Eric de Kuyper noemt het ‘de poëzie van het banale’

en ‘een verwonderde spontane blik’.5 Voor hem bezit de home movie stijl

een authenticiteit die in de professionele cinema al lang verloren is gegaan.

Een dergelijke herwaardering heeft ertoe geleid dat archiefinstellingen aan-

dacht gingen geven aan hun verzameling amateurfilms, filmmakers gebruik

gingen maken van dit soort archiefmateriaal en filmfestivals dergelijke found

footage films (films die worden samengesteld uit amateurbeelden gevonden

op vlooienmarkten en in archieven) programmeerden .6

Het is de spontane omgang met beelden die home movies de kracht van

gewoonheid geeft en die een ‘nostalgie naar de authentieke ervaring’ op-

roept, zoals de voormalige filmcriticus Hans Beerekamp stelt. Hij vergelijkt

het met het wonder van een trein die de zaal inrijdt, een verwijzing naar de

sensatie van de eerste bioscoopbezoeker die geconfronteerd werd met de

beelden van de gebroeders Lumière.7 Het is juist die nostalgie die ook regio-

naal en lokaal heeft geleid tot een herwaardering van historisch beeldmateri-

aal gemaakt door amateurfilmers. Daar waar de cameramensen van Poly-

goon alleen op hoogtijdagen langskwamen, bood de plaatselijke hobbyfil-

mer een alternatief. Er zijn voorbeelden van lokale amateurs die decennia

lang het wel en wee van een dorp vastlegden. Regionale archieven zijn zich

inmiddels bewust van de waarde van het materiaal en zijn begonnen met

verzamelen en conserveren van amateurfilm. In navolging van de regionale

archieven ontdekten lokale en regionale televisieprogramma’s dat dit film-

materiaal uiterst aantrekkelijk kon zijn voor een breed publiek.8

Meer dan alleen aan te zetten tot nostalgie, kan amateurfilm ook aanlei-

ding geven tot een andere vorm van geschiedschrijving. Het is een kwestie

van willen erkennen van de waarde van dit materiaal dat soms een blik gunt

op – wat de filmmaker Hans Keller noemde – de ‘zijstraten van de geschie-

denis’.9 In dergelijk zelfgemaakt beeldmateriaal liggen verborgen geschiede-

nissen opgeslagen van bijvoorbeeld etnische en culturele minderheden, stelt

de Amerikaanse onderzoeker Karen Ishizuka. Zij deed onderzoek naar op-

namen die een Japans-Amerikaanse amateurfilmer maakte ten tijde van de

Tweede Wereldoorlog.10 De beelden vertellen het verhaal van Japanse Ame-

rikanen die gedurende een aantal jaren als vijanden werden beschouwd en

preventief werden weggestopt in kampen.

Naast de regionale archieven erkennen ook nationale archieven dat films

van amateurs deel uitmaken van het culturele erfgoed en dus beheerd moe-

ten worden. Ook hier is intussen vruchtbare wisselwerking ontstaan tussen

bewaren, hergebruik en onderzoek. In toenemende mate wordt zo privé-
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materiaal onderdeel van een collectief geheugen. Wie nu iets wil zien over

de koloniale periode in Nederlands-Indië bezoekt de collectie amateurfilm

van het Nederlands Filmmuseum in Amsterdam. En de omvangrijke collec-

tie van het Smalfilmmuseum in Hilversum, het eerste museum dat systema-

tisch amateurfilm verzamelde, is een veel geraadpleegde collectie.11 Interna-

tionaal is de belangstelling eveneens waarneembaar. In Europa hebben

archieven, producenten en onderzoekers zich georganiseerd in ‘Inedits’ en

in 1997 koos de Internationale Federatie van Filmarchieven (fiaf) amateur-

film tot thema onder de titel: ‘Out of the attic: archiving amateur film’.

Archivarissen uit de hele wereld kwamen hun materiaal toelichten.12

Publiek of privé

Amateurfilm is dus een tamelijk nieuwe historische bron die mogelijkheden

biedt om verschillende nieuwe vragen op te werpen of oude vragen op een

nieuwe manier te beantwoorden. Juist omdat veel amateurfilm is gemaakt in

de huiselijke sfeer is het materiaal niet alleen moeilijker te traceren, maar is

het vaak ook lastiger om de betekenis ervan te beoordelen. Het is niet altijd

meteen duidelijk wat te doen met dergelijke huis-, tuin- en keukenfilms:

welke rol kunnen ze bijvoorbeeld spelen in het historische debat? Eén van de

belangrijke historische vraagstukken van de twintigste eeuw was die van de

gescheiden sferen, van publiek en privé in relatie met de rol van mannen en

vrouwen. Familiefilm stelt op zijn eigen wijze dit vraagstuk aan de orde.

Ligt hier al een begin van de laat twintigste-eeuwse trend om privé-leven

publiek te maken? Biedt de praktijk van het familiefilmen zicht op de vraag

waarom reality soaps als Big Brother en ‘celebrity reality soaps’ over publieke

personen die hun privé-leven via de televisie publiek maken, zo populair

zijn? Dergelijke vragen worden in cultural studies veelvuldig aan de orde

gesteld. Zo probeert Liesbet van Zoonen het overweldigende succes van Big

Brother te verklaren uit een soort verzet tegen de strikte scheiding tussen pu-

bliek en privé uit een groot verlangen naar alledaagse herkenbaarheid op de

televisie.13 Audiovisuele media zijn meer dan eens in staat gebleken de grens

tussen publiek en privé te overschrijden. Zo veroverden radio en televisie

een letterlijk centrale plek in het gezin en brachten het publieke debat thuis.

Tegelijkertijd speelde vooral televisie een rol in de tendens om privé-levens

voor het grote publiek zichtbaar te maken. John Hartley beschouwt televisie

daarom als een medium tussen twee sferen.14 Televisie is in staat gebleken

het bestaansrecht van de strikte scheiding tussen het openbare leven en de

privé-sfeer ter discussie te stellen. De vraag is natuurlijk hoe zich deze trend

die zich aan het einde van de twintigste eeuw voordoet, verhoudt met de al

oudere traditie van het familiefilmen?
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‘The code of the happy home could never ignore the presence of intim

acy on display’, stellen Chase en Levinson in hun prikkelende boek over het

negentiende-eeuwse, Victoriaanse ‘spectacle of intimacy’.15 In de twintigste

eeuw werd deze behoefte om het eigen geluk zichtbaar te maken algemeen

of beter gezegd onmisbaar. Het werd een middel waarmee het eigen geluk

kon worden afgemeten, nu – voor ‘eigen publiek’ – en in de toekomst –

voor de volgende generaties. Tegelijkertijd was familiefilm een instrument

om het privé-domein scherper af te bakenen: de camera en degene die hem

bedient, hadden zo hun eigen voorkeuren wie wel en wie niet gefilmd kon

worden.

Amateurfilm of familiefilm

Het proefschrift Reel families. A social history of amateur film van de Ameri-

kaanse historicus Patricia Zimmermann is één van de eerste monografieën

over de home movie.16 In haar boek, waar Foucault nadrukkelijk in door-

klinkt, onderzocht zij hoezeer het vertoog over amateurfilm bepaald werd

door Hollywood, filmfabrikant Eastmann Kodak en camerafabrikanten als

Bell & Howell. Zimmermann concludeert dat door deze bemoeienis ama-

teurfilm in zijn mogelijkheden beperkt werd tot een strikt huiselijk ge-

bruiksartikel. Doordat professionals uit de filmindustrie via de populaire

pers, de radio en de advertenties de standaard bepaalden, kon Hollywood

zijn esthetische normen opleggen als zaligmakend. Het professionalisme

domineerde waardoor de amateurfilm gemarginaliseerd werd: deze kon

nooit aan die hoge normen voldoen. Zimmermann onderscheidt drie perio-

des. Aanvankelijk gold amateurfilm als een technisch speeltje (1897-1923), in

de jaren twintig en dertig werd amateurfilm tot een slechte imitatie van

Hollywood en vanaf de jaren vijftig verwerd amateurfilm tot een belangrijk

consumptiegoed voor het gezin: ‘a commodity whose consumption suppor-

ted the ideology of private life.’17

Volgens Zimmermann verloor met die verhuiselijking van de filmcame-

ra het medium amateurfilm al vroeg zijn democratiserend en publiek poten-

tieel, dat wil zeggen amateurfilm was niet in staat zich tot een artistiek, expe-

rimenteel of juist politiek medium te ontwikkelen. Doordat de amateurfilm

vooral werd begrepen als een huiselijke medium raakte het gemarginaliseerd

binnen het geïsoleerde domein van het gezin. Het werd een vrijetijdsbeste-

ding, een nuttige hobby nog wel, maar één die in de eerste plaats het gezin

diende. De esthetische norm van de home movie werd die van Hollywood,

dat wil zeggen het ideaal van ‘natuurlijk filmen’ waarbij de leden van het

gezin zich lieten filmen als was de camera niet aanwezig. Zorgvuldige voor-

bereiding moest al teveel spontaniteit voorkomen.
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De geschiedenis van de amateurfilm in Nederland ondersteunt ten dele

deze analyse van Zimmermann. Maar anders dan in de Verenigde Staten

werd in Nederland het filmideaal niet zozeer bepaald door ‘Hollywood’,

maar kenmerkte deze zich – zeker in de beginperiode van de jaren twintig en

dertig – door nadrukkelijke kunstzinnige opvattingen over amateurfilm. Er

werd in veel handboeken en amateurtijdschriften vaak en graag een tegen-

stelling geconstrueerd tussen de serieuze amateurfilmer en de familiefilmer.

Familiefilm gold in dit vertoog als een bescheiden genre, dat er bijhoorde

maar waarin men niet moest blijven steken. ‘De eerste taak van de film-

amateur blijf ik steeds vinden: het aanleggen van een familie-archief’,

schreef de amateurfilmer Fr. Euldrink in zijn boekje Wij filmen (1932). Maar

het was slechts een eerste stap. Dick Boer constateerde:

‘De meeste mensen gebruiken hun filmcamera om hun gezin te filmen.

Enig!

Sommigen filmen daarnaast nog leuke dingen uit de stad en de omge-

ving. Oók heel erg de moeite waard. Een derde mogelijkheid van uw

filmcamera is: zelf verhaaltjes op te nemen! Dat wordt wat!’
18

De amateurfilmer zocht naar expressie en wilde voorbij de pure registratie.

De amateurfilmer Knegt schreef dan ook: ‘Een geslaagde film is het product

van geestesarbeid’.19

De zelfbenoemde ‘echte’ amateurs uit het begin van de jaren dertig

zagen zichzelf het liefst als de erfgenamen van de avant-garde-filmkunst

zoals de Filmliga die had voorgestaan. Amateurfilmen gold voor hen als een

potentieel artistieke daad die zich teweer stelde tegen Hollywood. Dat de

meeste amateurs een camera aanschaften om vooral thuis te gebruiken werd

tandenknarsend erkend, al hoopten sommigen dat hier sprake was van een

tijdelijke ‘cinegrafische kinderziekte’. Filmcriticus L.J. Jordaan schreef be-

gin jaren dertig enige beschouwingen over de amateurfilm; hij deed zelfs en-

kele experimenten met een amateurfilmcamera waarna hij met de lezers de

resultaten besprak. De kritische houding, die hij eerder reserveerde voor de

professionele kunstfilm, werd nu ook de amateurs niet onthouden. Zo

klaagde hij dat amateurs geen goede film konden produceren zolang men

bleef steken in familie-opnamen, wat volgens Jordaan ‘een hel van verve-

ling’ opleverde.20 Voor deze ‘baby-met-opa-bij-onze-picnic’ tendens was

geen plaats in de serieuze amateurfilmerij.21

De spanning tussen de beoefening van de amateurfilm als een amateur-

kunst en de wens ‘leuke dingen te bewaren voor nu en later’ is een constan-

te gebleven in het vertoog. De kunst van het filmen, dat wil zeggen de

kunst van het vertellen, bleef een thema in veel handboeken, hoe beschei-

den ook geformuleerd: ‘Zoodra de meer serieuze kinograaf de periode van

uitsluitend familiebeelden voorbij is, gaat zijn belangstelling ook uit naar
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speelfilms’, aldus een auteur in 1932.22 En hoewel de avant-garde-erfenis

langzamerhand zoek raakte, is een blijvend verwarrend taalgebruik ge-

bleven.

Daar komt nog één moeilijkheid bij: amateurfilm is dus enigszins een

onhandige term, maar familiefilm ook. Familiefilm is een benaming die bij-

voorbeeld ook gebruikt wordt om bioscoopfilms voor het hele gezin mee

aan te duiden. Gezinsfilm of privéfilm zou wellicht een betere benaming

zijn, maar die werden en worden zelden gebruikt.23 De term zondagfilmer

zou zelfs mooier zijn, maar het is een feit dat in de onderzochte periode de

term familiefilm een veel gebruikt begrip is geweest.24

We zullen in dit boek onderscheid maken tussen familiefilm en ama-

teurfilm, zoals ook Bert Hogenkamp en Mieke Lauwers deden met hun

indeling in de twee categorieën familiefilm en hobbyfilm.25 Terecht stellen

ze dat elk genre om een specifieke benadering vraagt. Tegelijkertijd is de

praktijk lastiger, zoals uit de analyses ook zal blijken. Familiefilmers wilden

soms meerdere publieken bedienen en maakten daarbij – soms binnen één

film – gebruik van verschillende beeldrepertoires die konden variëren van

de familiefotografie, de klassieke verhalende cinema en de documentaire.

De begrippen amateurfilm, hobbyfilm en familiefilm blijven daarom lastige

categorieën: ‘The work of amateurs is messy to think about’ stelt Zimmer-

mann: ‘Amateur film is in a constant state of redefinition’.26

Ritueel van huiselijk geluk

Zimmermanns vraag of de dominante huiselijkheidsideologie andere moge-

lijke vormen van amateurfilmen zoals een onafhankelijke, niet-commer-

ciële, kunstzinnige cinema heeft verdrongen, is hier niet aan de orde. Want

waar Zimmermanns studie eindigt, begint mijn interesse. De amateurfilm-

technologie heeft van meet af aan vooral een rol gespeeld in de intimiteit

van het gezin. En die constatering roept vragen op naar de betekenis van de

komst van dit medium in de huiskamer. Wat betekent het dat amateurfilm

in de praktijk vooral een bezigheid was die vooral thuis binnen het gezin

plaatsvond en daar het onderwerp werd aangeleverd en het uiteindelijke

resultaat werd vertoond?27 We zouden deze sociale en culturele activiteit op

zijn eigen merites moeten beoordelen om zo te voorkomen dat deze meer

private versie van amateurfilm – juist omdat het behoorde tot de privé-

sfeer – wordt gemarginaliseerd als een niet interessante bron.

Mijn stelling is dat het familiefilmen bijdroeg aan de constructie van een

nieuw gezinsideaal en het uitoefenen van een nieuwe gezinspraktijk. Een

belangrijk aspect daarvan was het vieren én bewaren van het eigen geluk.

Het beoefenen van het familiefilmen werd zo een opvallend aspect van de
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twintigste-eeuwse gezinscultuur. Wat ik wil laten zien is hoe familiefilm

zich vestigt als een nieuw ritueel waarbij moderne technologie werd ingezet

om een modern maar tevens behoudend gezinsideaal vorm te geven. Het is

een praktijk die de gezinshistoricus John R. Gillis zou noemen: ‘a world of

their own making’.28 Gillis poneert in zijn gelijknamige boek hoe in de twin-

tigste eeuw het produceren van mythen, rituelen en beelden steeds meer een

gezinsactiviteit werden en een doe-het-zelf praktijk. Gillis constateerde dat

tegenover de dreigende desintegratie van de ‘family we live with’ de zelfge-

produceerde versies van de ‘family we live by’ staat. ‘Constituted through

myth, ritual, and image, they must be forever nurturing and protective, and

we will go to any lengths to ensure that they are so, even if it means mystify-

ing the realities of family life’, aldus Gillis.29

Deze benadering waarbij de rituele functies van het gezin wordt her-

kend, biedt een belangrijke opening om familiefilm beter te begrijpen. Het

is eigenlijk al eens eerder toegepast in een onderzoek naar familiefotografie,

een genre dat sterke verwantschap vertoont met de familiefilm. Aanvanke-

lijk heette familiefilm zelfs ‘bewegende fotografie’ of ‘snapshot cinematog-

raphy’. Familiefotografie heeft echter al veel eerder de aandacht getrokken.

De socioloog Pierre Bourdieu bundelde in 1965 een aantal essays in zijn nog

steeds veelgelezen Un art moyen over amateurfotografie.30 In deze bundel,

waaraan ook andere auteurs mee werkten, benadrukte Bourdieu vooral de

familiale functie van fotografie. Bourdieu noteerde zijn aanvankelijke ver-

bazing over het feit dat fotografie, die geen traditie kent, niet is overgeleverd

aan individuele improvisatie? Uiteindelijk, zo is zijn stelling, veroverde

fotografie een vaste plek in het gezin om de belangrijke momenten vast te

leggen. In die zin werd fotografie een ritueel dat een functie had in het ver-

eeuwiging van ‘les grands moments de la famille’, met als gevolg dat de con-

tinuïteit en eenheid van de groep benadrukt werden. Belangrijk was wel dat

inhoud en gedrag van de gefotografeerden vast stond: niets anders mag

gefotografeerd worden dan wat moet worden gefotografeerd.

De sociologen Boerdam en Oosterbaan leverden later kritiek op Bour-

dieu. Zij twijfelden sterk aan de functie van familiefotografie als een huise-

lijk ritueel in een tijd dat ‘vormelijkheid en ritualisering van betrekkingen

en aktiviteiten’ nauwelijks nog een plaats hadden in het moderne gezin.31

Deze kritiek is echter niet houdbaar: juist dat rituele aspect is sterk in Bour-

dieu’s benadering en verdient nadere aandacht. Het is zeker waar dat er een

proces van informalisering is waar te nemen in de twintigste eeuw dat onge-

twijfeld ook invloed heeft gehad op de gezinscultuur, maar dat heeft de be-

hoefte aan rituelen niet doen afnemen. Juist op het moment dat het gezins-

leven zich ging concentreren op een beperkt aantal momenten in het dage-

lijkse leven – zoals de maaltijden en de zondag – werd de noodzaak tot inte-

gratie des te sterker gevoeld.32 We volgen in dit boek de gedachte dat in de

inleiding 9



twintigste eeuw nieuwe rituelen opkwamen om het gezin vorm te geven en

dat familiefilm daar één van was.

De aandacht voor de rituele kanten van het gezinsleven is in de historio-

grafie van het gezin is vooral te vinden in de Franse en Amerikaanse litera-

tuur. John R. Gillis’ studie A world of their own making is daar een goed voor-

beeld van, evenals de laatste twee delen van de vijfdelige serie De geschiedenis

van het persoonlijk leven onder redactie van George Duby en Phillipe Ariès.33

Beide studies ambiëren een algemene Westerse gezinsgeschiedenis, maar

Gillis beperkt zich toch vooral tot Amerika en de meerdelige Franse reeks gaat

toch vooral over Frankrijk. De bronnen zijn respectievelijk voornamelijk

Amerikaans dan wel Frans. Een Nederlandse variant is er vooralsnog niet.

Toch biedt de eerder genoemde benadering ook voor de Nederlandse gezins-

geschiedenis een kans om het gezin op een nieuwe manier te benaderen. In

dit boek zullen we zien hoe belangrijke thema’s uit de gezinsgeschiedenis,

zoals vaderschap, moederschap, ouderschap, kind-zijn, huwen, samenzijn,

familiebesef via de filmcamera een eigen vorm kregen.

We richten onze blik vooral op de vroege periode van het familiefilmen,

namelijk van 1900 tot 1950 toen amateurfilmen nog een tamelijk elitaire

aangelegenheid was, alleen binnen het bereik van hen die geld en tijd

genoeg hadden. Amateurfilmen had toen nog niet die populariteit die het

verkreeg na de wederopbouw, toen hogere inkomens en meer vrije tijd gro-

tere groepen mensen toegang gaven tot een dergelijke hobby. Veranderin-

gen in opvattingen over het gezin als hoeksteen van de samenleving, en de

doorbraak van een massacultuur en massaconsumptie vormen in de eerste

helft van de twintigste eeuw de historische context. Deze periode kenmerkte

zich, zeker vanaf de jaren twintig, door een steeds verdere spreiding van

fotografie, film en radio, die onder andere tot gevolg had dat mensen in toe-

nemende mate naar zichzelf leerden kijken en luisteren.

Lachen naar de camera

Eén van de mooiste momenten uit de collectie-Nicolai is het filmverslag dat

Nicolai maakte van de bruiloft van zijn zus in 1941.34 Op dat huwelijksfeest

is ook een vriendin van zijn zus aanwezig, namelijk Suze. Nicolai heeft een

oogje op haar en dat wordt gaandeweg de film steeds duidelijker. Aan het

einde van het sobere trouwverslag merken we dat Hans de huiskamer vol

gasten heeft verlaten en naar buiten is gegaan. Daar begint hij te flirten – via

zijn camera – met Suze. Hij zit met zijn camera dicht op haar. In een close-

up zien we hoe ze haar handen voor haar gezicht houdt maar vervolgens

lachend naar de camera kijkt. Dan volgt een shot van Hans en Suze aan het

stoeien: Hans probeert Suze nat te gooien met een gieter. Iemand anders
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moet even de camera hebben overgenomen, waarschijnlijk de bruidegom

die we in een volgende shot ook buiten zien. Opnieuw volgen enkele close-

ups van Suze die zowel verlegen als uitdagend de rol van de begeerde partij

speelt. De camera speelt hier een dubbelrol: namelijk als een manier om toe-

nadering te zoeken en tegelijkertijd als een manier om die toenadering vast

te leggen.

Het is een mooi voorbeeld van wat familiefilm is: enerzijds een middel

om gebeurtenissen te registreren, anderzijds een communicatiemiddel. Zon-

der pardon wordt hier – wat filmtheoretici noemen – de zogenaamde zesde

ruimte ontkend. In de klassieke Hollywoodfilm wordt met alle mogelijke

middelen de illusie van de werkelijkheid in stand gehouden door de aanwe-

zigheid van de camera te ontkennen, zodat bijvoorbeeld de blik in de camera

tot de belangrijkste verboden behoort. De blik in de camera is echter een her-

kenbare karakteristiek van de familiefilm. Bij familiefilmen hoeft de illusie

van de werkelijkheid niet in stand te worden gehouden. Die werkelijkheid is

zo vanzelfsprekend en anders bevestigt de blik in de camera deze alsnog.

Zwaaien naar de camera is daarom zwaaien naar je kijkers in het hier en nu,

en in de toekomst. De potentiële toeschouwers van de film zijn ook diegenen

die optreden in de film en anders wel hun dierbaren of nabestaanden.

De huis-, tuin- en keukencinema verschilt hier fundamenteel van de

bioscoopfilm of de televisie-documentaire. Daarin ontbreken dergelijke

vormen van communicatie. In de bioscoopfilm werkt het zo: als de acteur

acteert, is er geen publiek en als het publiek aanwezig is, is er geen acteur.35

Bij familiefilm geldt dat niet: er is sprake van een geheel andere relatie met

de camera en met publiek.36 Deze constatering maakt eigenlijk een deel van

de filmtheorie, en daarmee een aantal klassieke teksten uit de filmkunde,

lastig te gebruiken. De theorievorming rondom thema’s als voyeurisme en

identificatie, die is terug te vinden in de psycho-analytische teksten over

cinema van bijvoorbeeld Lacan of Mulvey, is bij familiefilm nauwelijks inte-

ressant. Interessanter is het te kijken naar andere concepten.

Vanuit de sociaal-wetenschappelijke hoek heeft de mediatheorie van

John B. Thompson sterk de aandacht getrokken. In zijn The media and

modernity ontwikkelde hij een raamwerk van typen van interactie die moe-

ten helpen inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van nieuwe vormen van

mediacommunicatie.37 Thompson onderscheidt drie types, namelijk ‘face-

to-face interaction’, ‘mediated interaction’ en ‘quasi-mediated interaction’.

De eerste vorm van communicatie over en weer is persoonlijk, waarbij de

deelnemers zich op hetzelfde moment in dezelfde ruimte bevinden. Het is

een vorm van wederzijdse communicatie met een rijk symbolisch reper-

toire. Bij ‘mediated interaction’ verloopt de communicatie via een tech-

nisch medium dat kan variëren van schrift tot telefoon. De deelnemers zijn

gescheiden in tijd of ruimte. Bij ‘quasi-mediated interaction’ verloopt de
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sociale communicatie via massa-communicatie zoals krant, radio en tele-

visie. Er is sprake van een veel groter bereik aan informatie. Ook hier bevin-

den de deelnemers zich niet noodzakelijkerwijs in dezelfde ruimte of tijd.

Belangrijk verschil met ‘mediated interaction’ is dat in principe een veel-

voud aan ontvangers zijn en dat de communicatie vooral eenrichtingsver-

keer is. Beter nog is te spreken van een monoloog.

De scène van Hans en Suze valt aan de hand van dit model op verschil-

lende manieren te beschrijven: de productie van de scène is ‘face-to-face’ en

tegelijkertijd mediated – want deze verloopt deels via een technisch appa-

raat, namelijk de camera. De scène maakt vervolgens een betekeniswisseling

door: hij wordt bekeken op een later tijdstip in een andere ruimte door

Hans en Suze en door verwanten. De communicatie verloopt via de gepro-

jecteerde film (mediated), maar zal ongetwijfeld in de huiskamer ook de

nodige onderlinge respons hebben opgeroepen (face-to-face). Later, één,

twee of meerdere generaties later ligt er definitief een breuk: nog slechts één

vorm van communicatie blijft dan over: die van ‘quasi-mediated interac-

tion’. Voor onbekende familieleden, nog niet voorzien op het moment van

productie, voor de gebruiker van het archief of voor een regionaal publiek

via de regionale televisie wordt de dialoog van Hans en Suze een monoloog

van de film.

De typologie van Thompson biedt een schema om familiefilm te ontrafe-

len. Zo kan geconcludeerd worden dat dergelijke familiale zelfgemaakte

scènes een ‘interaction mix’ biedt die illustratief is voor het sociale leven in de

twintigste eeuw.38 De typologie dient zo ook als een historisch beschrijvings-

model dat de stelling ondersteunt dat we in een toenemende mate leven in

een gemediatiseerde samenleving, gekenmerkt door ‘mediated symbolic

exchange’.39 De scène van Hans en Suze laat zien dat familiefilm op micro-

niveau zijn eigen complexe traditie heeft toegevoegd aan dit proces.

Manier van kijken

De sociaal-theoretische benadering van Thompson maakt duidelijk dat

familiefilmen voor een groot deel te begrijpen valt als een communica-

tie-benadering. Deze benadering hanteert ook Richard Chalfen, maar dan

specifiek over familiefilm en vanuit een antropologisch perspectief. Hij

noemt het een ‘pictorial home mode of communication approach’. Al sinds

de jaren zeventig bestudeert Chalfen home movies en familiekiekjes.40 Deze

vorm van communicatie functioneert in een eveneens mediated samenle-

ving maar dan in een, wat Chalfen noemt Kodak culture met eigen regels en

conventies. De achtergrond voor deze theorie ligt bij Nelson Goodmans

concept van ‘worldmaking’ waarbij de home movie slechts één wereld tus-
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sen vele andere representeert.41 In de benadering van Chalfen worden dat

‘snapshot versions of life’.

Home movies representeren een eigen, gestructureerde manier van kij-

ken. Dat maakt het interessant om na te gaan wat er gebeurt en hoe dat

gebeurt. Chalfen inventariseerde bijvoorbeeld de onderwerpen die mensen

filmen. Zouden we dat doen met Nicolai dan valt het volgende op: Nicolai

begint zijn filmverslag in de oorlog, maar gaat ook na de bevrijding door met

filmen. Na de oorlog vertrekt hij als officier van gezondheid naar Neder-

lands-Indië en verblijft daar drie jaar. De films doen van deze ontwikkeling-

en en verwikkelingen – al dan niet direct – verslag. Gedurende zijn lange

jaren van afwezigheid legde een bevriende amateur uit het dorp zo nu en dan

het leven van zijn dochter vast. Nicolai zelf stuurde filmbrieven vanuit Indo-

nesië. Na zijn terugkomst neemt hij zijn werk en het vaderschap weer op én

gaat hij door met filmen. Tijdens die jaren zou hij ook zijn fotocamera blij-

ven gebruiken, waarbij hij steeds keuzes maakte: zo ging op zijn huwelijksreis

de fotocamera mee, maar naar Nederlands-Indië de filmcamera.

We zien in Nicolai’s familiefilms vooral de hoogtepunten: een verloving,

een huwelijk, de komst van een kind, de eerste stapjes etc. Wat ontbreekt

zijn verdrietige gebeurtenissen. Het huwelijk van zijn zus legt hij wel vast,

maar niet hun scheiding. Nicolai filmt wel de voorbereidingen op de komst

van zijn eerste kind, maar niets maakt ons er op attent dat enkele uren na de

geboorte de baby overlijdt. Ook de slepende ziekte van zijn vrouw later blijft

onzichtbaar. En tot slot: de oorlog wordt niet nadrukkelijk gefilmd, maar de

bevrijding wel. Voor die gelegenheid had Nicolai zelfs jarenlang een filmrol

bewaard. Het zijn ‘snapshot-versions’ uit Nicolai’s leven.

Vreemd genoeg werkt het vaak zo dat dergelijke beelden van een ons

onbekende familie zowel persoonlijke als universele betekenis lijken te heb-

ben; er zijn momenten dat men zich zou kunnen verbeelden naar het eigen

familieverleden te kijken. Dat komt, zo betoogt Chalfen, omdat wij deel

uitmaken van de zogenaamde Kodak culture waardoor wij ze zonder moeite

begrijpen.42 ‘The choice of what to present symbolically in movie form

varies little from generation to generation’. Als in een ‘masterscenario’ wor-

den steeds dezelfde verhalen verteld.43 Oude foto’s of films kunnen zo een

nostalgie oproepen naar een verleden dat we nooit zelf hebben beleefd. Het

zijn fragmenten die ooit privé waren maar zonder moeite onderdeel kunnen

worden van een collectief geheugen.

Het concept van een Kodak culture waar altijd de zon schijnt, maakt

deze beeldpraktijk tot een heel onschuldig en on-historisch domein. Chalf-

en houdt nauwelijks rekening met het feit dat in de loop van de eeuw con-

venties over wat wel en wat niet te representeren zich wijzigingen en dat

conventies in hoe iets te representeren veranderen. Nieuwe technologie bij-

voorbeeld beïnvloeden de praktijk. Een videocamera waarmee niet slechts
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drie minuten maar drie uur gefilmd kan worden maakt ander filmgedrag

mogelijk en soms noodzakelijk. Belangrijker is wellicht nog de mogelijk-

heid om met een videocamera synchroon geluid op te nemen. Ineens be-

staat de wereld uit gewenste en ongewenste geluiden en dialogen die auto-

matisch de beelden begeleiden. Wie door zijn videocamera kijkt en selec-

teert vergeet weleens om tegelijkertijd om tegelijkertijd via zijn microfoon

te horen en selecteren.

De filmwetenschapper en filmmaakster Michelle Citron hanteert een

hele andere manier van kijken dan Chalfen.44 Volgens haar biedt de Kodak-

zonneschijn slechts een schijnwereld: achter de façade van het witte doek

gaat een andere wereld schuil. Citron beschouwt de home movie in de eerste

plaats als fictie: home movies zijn eigenlijk dromen over het gezin. Het zijn

ideale constructies waaruit zorgvuldig de donkere zijde van het leven wordt

geweerd. Tegelijkertijd is deze aanpak noodzakelijk om het idee van het

gezin te behouden. In die zin zijn het dan ook ‘necessary fictions’, aldus Cit-

ron. ‘Carefully coded, they acted as talisman against the real’, schrijft Val

Williams over familiefotografie en hetzelfde kan gezegd worden over fami-

liefilm.45 Familiefilm heeft als functie dromen van het gezin om te zetten in

waardevolle herinneringen.

Citrons term ‘necessary fictions’ is een product van een kritische her-

waardering van een filmwetenschapper, maar ook die van een dochter die de

beelden analyseerde die haar vader maakte. In een zeer persoonlijke analyse

laat Citron onschuldige beelden aan de orde komen die bij nader inzien

naar incest blijken te verwijzen.46 Haar generatie, zo maakt Citron duidelijk,

laat zich niet meer door de beelden verleiden en voorziet de beelden van

andere betekenissen. De benadering van Citron en anderen is interessant

omdat het zo nadrukkelijk aan de orde stelt dat de veronderstelde authenti-

citeit en realisme van de beelden schijn zijn. Juist het feit dat het lijkt alsof

we hier te maken hebben met een bron die zo naïef een direct verslag doet

van de werkelijkheid, verhult dat die werkelijkheid een product is van men-

sen. Om John Fiske (die schreef over televisie) te parafraseren: op het mo-

ment dat familiefilm zich presenteert als natuurlijk in plaats van als een

vorm van cultuur, lijkt het gerepresenteerde wel de onschuldige werkelijk-

heid, maar is het in feite een conventie of een afspraak over de bedoeling die

de beelden hebben.47 Over familiefilm als vorm van cultuur – naïef, on-

schuldig, authentiek, geconstrueerd, fictief etc. – gaat dit boek.

Methode

Om de betekenis van familiefilm te begrijpen, zullen we verschillende stra-

tegieën moeten toepassen. Na een historische en theoretische verkenning
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van familiefilm volgt een reeks analyses in het tweede deel van dit boek.

Daar zal telkens aan de hand van één collectie, één film en soms zelfs maar

één shot familiefilms op bijna microscopisch niveau worden onderzocht.

Het is een methode die wellicht het dichtst in de buurt komt van thick

description van Clifford Geertz.48 Zoals Geertz zelf stelt, is deze methode eer-

der bedoeld om te interpreteren, om betekenis te geven, dan om op zoek te

gaan naar wetmatigheden (thin description). Familiefilm is een ritueel waar

we toegang toe hebben vanwege de beschrijving. Dat betekent overigens

niet dat we elders ontwikkelde filmanalyse-methoden terzijde leggen, het

doel is zeker ook om te ontdekken hoe familiefilm werkt. Een historicus

hoeft trouwens niet te kiezen tussen betekenis en werking, interpretatie en

deconstructie, tussen bijvoorbeeld antropologie of sociologie, tussen Geertz

of Bourdieu, aldus Lynn Hunt.49 Het is wel zo dat een cultuurhistorische

studie verder dient te gaan dan slechts te beschrijven: het beschrijven moet

tevens kritisch en analytisch zijn.50

Overigens hebben nog niet veel historici, antropologen of filmweten-

schappers zich gewaagd aan uitgebreide analyses van familiefilm. Het is

niet gemakkelijk een theorie te ontwerpen die voorziet in een formeel ana-

lysemodel volgens welke men familiefilm als een tekst kan analyseren.51 De

Franse filmtheoreticus Roger Odin deed een poging. Odin stelt in zijn

semio-pragmatische benadering dat een echte familiefilm is een slechtge-

maakte film vol fouten, ongemonteerd en technisch onvolmaakt.52 Volgens

hem voldoet een technisch goed gemaakte familiefilm niet eens aan de defi-

nitie van familiefilm: het is te af, terwijl de functie van familiefilm is om

herinneringen te genereren en dat kan alleen in een film die vol zit met

‘fouten’:

Monter un film de famille, c’est prendre le pouvoir sur sa famille et donc

bloquer de la sorte la possibilité d’une construction collective consensu-

elle.
53

De betekenis van de familiefilm komt pas tot stand als deze wordt bekeken

in een gezamenlijke viewing. Dan begint het proces van herinneren op gang

te komen omdat gedurende de vertoning de gaten in de film worden aange-

vuld met de eigen herinneringen.

Het voordeel van Odins benadering is dat hij familiefilm tot een eigen

herkenbaar filmgenre maakt met een eigen filmtaal. Bovendien plaatst hij

de rol van de vertoning en dus die van de kijker voorop. Het gevolg is echter

wel dat hij familiefilm reduceert tot een tamelijk beperkt en statisch film-

genre dat over voldoende fouten moet beschikken om echt te zijn. En dat

terwijl familiefilm nogal eens de grenzen tussen tekst en kijker, tussen

publiek en privé, tussen film en ritueel opheft dan wel negeert. Familiefilm

– zo constateert ook Zimmermann – maakt gebruik van vele repertoires. De
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familiefilm maakt gebruik van de filmtaal van Hollywood, van de typische

documentaire stijl, wordt soms experimenteel én – dat zouden we willen

toevoegen – het genre maakt bovendien gebruik van beeldtradities uit de

portretkunst en familiefotografie.

Tonen of verhalen

Nicolai maakte nauwelijks ‘slechtgemaakte’ familiefilms. Hij was een geoe-

fend amateurfotograaf die gevoel had voor compositie en licht. Van te voren

dacht hij scènes uit. Daar bleef het echter bij: hij liet het materiaal ontwikke-

len en deed noch aan nabewerking, noch aan titels of tussentitels. Zijn col-

lectie toont hoe beelden tegelijkertijd spontaan en open en strikt geconstru-

eerd zijn. Soms is het niet uit te maken of de gebeurtenis de vorm bepaalt of

de vorm de gebeurtenis.

In principe had Nicolai met zijn amateurfilmcamera technisch gezien

toegang tot alle potentiële filmische middelen die vertegenwoordigd zijn in

de twintigste-eeuwse filmtradities. Hij had zichzelf kunnen bekwamen door

lid te worden van een amateurclub, door amateurfilmhandboeken te lezen

of door zich op een tijdschrift voor amateurs te abonneren. Nicolai deed dat

niet. Hij was als geoefend amateurfotograaf wel op de hoogte van een aantal

conventies met betrekking tot kadrering. Maar montage, als een manier om

een verhaal te vertellen, paste hij schaars toe: het bleef toch vooral monteren

in de camera. Nicolai toont eerder dan dat hij vertelt.

Het is een methode die lijkt op het filmmodel uit de vroege filmgeschie-

denis, toen film in de eerste plaats spektakel was, een magische show, waar-

van de levensechtheid van bewegende beelden een belangrijk element vorm-

de.54 De filmhistoricus Tom Gunning hanteert in zijn model van de vroege

film het concept van de ‘cinema of attractions’ waarbij het gaat om presen-

tatie van beelden aan een publiek dat gefascineerd is door beweging.55 Dat

plezier in beelden verklaart ook de ongecompliceerdheid in het tonen van

gebeurtenissen in plaats van ze te verhalen. De close-up bijvoorbeeld gold in

dit filmmodel eerder als een attractie dan als een verhalend element. Pas

later in de filmgeschiedenis werd het narratieve element belangrijk en toen

eenmaal de amateurfilm in de jaren twintig doorbrak, was de verhalende

cinema de dominante vorm in fictie en non-fictie. Dat had gevolgen voor de

opvattingen over wat amateurfilm behoorde na te streven. Het streven naar

narrativiteit klinkt door als de amateur wordt aangespoord films te maken

‘met een verband’: ‘zeker de beelden bewegen, maar een verhaal vertellen

aan uw publiek, dat doen ze nog niet’, schreef Dick Boer.56 Familiefilmen

bleek echter een praktijk die zich van dit verwijt weinig aantrok en even

graag bleef tonen en – als zo het zo uitkwam – vertellen.
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Bronnenkritiek

Odin constateerde al dat familiefilm met zijn brokkelige of fragmentarische

karakter niet af is. Zimmermann noemde het gebrek aan vorm, structuur of

stijl ‘sloppy and uneven’.57 Familiefilm wijkt dus af van de professionele film

met alle gevolgen voor de gebruikelijke methodiek. De term ‘film’ wekt

eigenlijk valse verwachtingen: bij film denken we aan een afgerond docu-

ment met een begin en einde. Bij familiefilm geldt dat echter lang niet al-

tijd: soms begint de film zomaar ergens midden in een handeling en eindigt

zomaar in een andere handeling zonder onderling verband of dwingende

structuur. We moeten we er ons voortdurend van bewust zijn dat ‘familie-

film’ een onvaste categorie is. Wat precies een film is, is vaak al moeilijk aan

te geven. De collecties die zijn nagelaten bestaan vaak uit verzamelingen

filmspoelen dan wel compilaties van aan elkaar gelaste filmspoelen.

Het gevolg is dat niet altijd duidelijk valt vast te stellen wat de basis ana-

lyse-eenheid is: ligt die in het shot, in de scène, in de filmspoel (met meestal

een vaste filmlengte van 3 minuten), in de (al dan niet gemonteerde) com-

plete film (met een titel), in een compilatie (samenstelling) of in een volledi-

ge collectie (incl. restmateriaal)? Een film kan in de achtertuin beginnen en

ergens in het buitenland eindigen om daar op een andere spoel weer verder

te gaan. Dat betekent dat voortdurend keuzes moeten worden gemaakt op

welk niveau de film dient te worden geanalyseerd: is dat op het niveau van

een shot, een scène, een filmspoel, een compilatie of zelfs een hele collectie?

In dat laatste geval moet dan wel eerst worden nagegaan hoe en door wie die

collectie is samengesteld.

In de collectie Nicolai heeft een vriend van de familie na het overlijden

van Nicolai losse filmspoelen samengevoegd tot compilaties, veelal gerang-

schikt op onderwerp. Een dergelijke ingreep gebeurt wel vaker om dat het

materiaal zo eenvoudiger is over te zetten op video (of tegenwoordig op

digitale dragers als cd-rom of dvd). Deze nieuwe dragers bieden vaak een

veel groter vertoningsgemak dan de filmstrook: oudere mensen en kinderen

kunnen, als de maker er zelf niet meer is, opnieuw van de beelden genieten

via de televisie in plaats van de filmprojector. Voor de historicus wordt het

echter dan wel heel moeilijk te achterhalen wat een originele ‘film’ is. Raad-

plegen van het oorspronkelijke filmmateriaal blijft belangrijk, maar zelfs dat

geeft niet altijd uitsluitsel. Raadplegen van de nabestaanden is dan geboden.

Context-informatie over de collectie, de maker en zijn gezin is dus cruci-

aal. In het algemeen kan men stellen dat amateurfilm – en zeker familiefilm –

zonder informatie over de context weinig historische waarde heeft. Deze

overwegingen hebben in dit onderzoek geleid tot een aantal strikte keuzes in

de selectie van het materiaal. Die werd vooral bepaald door de toegankelijk-

heid van het filmmateriaal en de mogelijke toegang tot noodzakelijke con-
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textuele informatie. Vooral het raadplegen van familieleden van de maker,

bijna altijd de volgende generatie (kinderen), bepaalde die keuze. Dat heeft

er ook toe bijgedragen dat de voorkeur uitging naar collecties die over lange-

re tijd lopen. Dat geeft namelijk een voordeel bij het beschrijven van de

films. Beschrijven van familiefilm is een vak apart en vergt veel tijd. Zonder

extra informatie is het nauwelijks mogelijk om uitspraken te doen over of dat

jongetje in beeld een zoon is of een buurjongen of een neefje. Of dat de auto

geleend is of eigen bezit. Hetzelfde geldt met betrekking tot de datering.

Uiteindelijk zijn slechts een paar collecties in dit boek opgenomen.

Daarmee vervalt de pretentie of ambitie om representatief te zijn. Het is de

vraag of dat überhaupt mogelijk is. Alsof een uitgebreide serie documenten

een grotere aanspraak maakt op accurate reflectie van het gezinsleven. Dit is

een illusie, zo stelde Jordanova al ten aanzien van achttiende-eeuwse fami-

lieportretten en dat geldt zeker ook voor familiefilm als historische bron.58

Familiefilm is een rijke bron waarvan de betekenis niet enkel schuilt in de

inhoud, maar in het hele proces van representatie: van inhoud, productie en

vertoning. Van dat proces van representatie doet dit boek verslag.

Overzicht

‘Wat heb je liever: een naaimachine of een filmcamera?’ Met deze vraag

begint de historische verkenning van de familiefilm. In het eerste hoofdstuk

onderzoeken we hoe amateurfilm zich kon ontwikkelen tot een ritueel van

het twintigste-eeuwse vaderschap. Filmen bleek een typisch mannelijke

hobby, waar vrouwen slechts bij uitzondering toegang toe kregen. Tegelij-

kertijd was het ook een uiterste gezinsdienende hobby, die een manier was

voor mannen hun vaderschap vorm te geven.

Die hobby was echter aan beperkingen gebonden: zo mocht het qua tijd

niet ten koste gaan van het gezin. Maar ook om andere redenen waren al te

veel ambities gevaarlijk: familiefilmen bleek vooral waardevol om er de

eigen familiegeschiedenis mee vast te leggen – om te registreren dus – en op

het moment dat de ambities van de filmmaker te groot waren, liep die func-

tie gevaar. In hoofdstuk twee volgen we de ontvangst van de amateurcame-

ra, omdat in dat proces precies die twee zaken, van hobby en herinnering,

steeds weer in het vertoog erover doorsijpelen.

Deze eerste twee hoofdstukken vormen het interpretatiekader voor de

volgende hoofdstukken. Daarin worden telkens aan de hand van een collec-

tie, een film of – zoals in het laatste hoofdstuk – een scène, het genre familie-

film verkend. In hoofdstuk drie onderzoeken we de verhouding tussen de

binnen- en de buitenwereld. Het is een vraag naar de elasticiteit van het

begrip familiefilm op het moment dat de familiefilmer te maken krijgt met
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bijzondere tijdsomstandigheden. In hoeverre is de familiefilmer geneigd in

zijn privé-geschiedenis de nationale geschiedenis toe te laten?

In het vierde hoofdstuk komt een tamelijk eigenzinnig genre aan de

orde: de trouwfilm. Deze categorie familiefilm is even zo vaak niet als wel

amateurfilm. Anders dan de overige familiefilms is hier de neiging groot om

te komen tot een tamelijk formeel en conventionele vorm. Tegelijkertijd

zien we dat in de twintigste eeuw er een zekere spanning ontstaat tussen de

behoefte aan conventioneel en persoonlijke verslaggeving. In een analyse

waarin zowel sociologische als filmtheoretische kwesties aan de orde komen,

blijkt opnieuw de spanning tussen hobby en herinnering te bestaan die

bovendien vragen oproept over authenticiteit.

In het vijfde hoofdstuk kijken we mee met een vader die zijn kind filmt.

We volgen – op film – gedurende 20 minuten de hele ontwikkelingsgang

van een hulpeloze baby naar een wereldverkennende peuter. De vraag die

aan de orde komt is hoe een vader kijkt en wat dat voor gevolgen heeft voor

de vorm van de film. Die dubbele vraag, hoe kijkt iemand en hoe krijgt dat

vorm in de film, structureert ook het zesde hoofdstuk over religie in de fami-

liefilm. In dit hoofdstuk proberen we inzicht te krijgen in de katholieke

gezinscultuur aan de hand van een film getiteld graag gebroken brood
uit 1935. Tegelijkertijd kijken we hoe vanuit die katholieke cultuur repertoi-

res worden aangereikt om tot een dergelijk film te komen.

Tot slot komt aan de orde het familiebesef, dat toch bijna vanzelfspre-

kend aanwezig is in alle besproken collecties, maar die soms een gecultiveerd

historische dimensie kreeg, zoals in het werk van een vooraanstaande familie

uit Alkmaar. Het gaat hier om een analyse van één scène uit een collectie,

die vanwege zijn uniciteit allerlei vragen oproept over iconografische beeld-

tradities in de film, over de verhouding film en fotografie en over wat het

betekent als in de twintigste eeuw burgers het vastleggen van hun familiege-

schiedenis zelf ter hand gaan nemen.

Inmiddels is de film al meer dan honderd jaar oud en wordt het interes-

sant te verkennen in hoeverre nieuwe vormen van mediatechnologie en

mediagebruik invloed hebben op familiefilmen. In de epiloog maken we de

sprong naar de tweede helft van de twintigste eeuw en verkennen we de

plaats van het amateurfilmen in het televisietijdperk. Tot ver in de jaren

zeventig bleef projectie op het witte doek de enige optie voor familiefilmers.

De mogelijkheid om het eigen gezin en de eigen geschiedenis op televisie te

zien, werd pas reëel met de komst van de consumenten-videorecorder in de

jaren zeventig. De komst van de videorecorder in de huiskamer betekende

een belangrijke verandering in zowel de praktijk van het televisiekijken als

die van het familiefilmen. De vraag is wat er dan gebeurt met het bijna van-

zelfsprekende monopolie van de man achter de camera en de projector?
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1 Ric en Anita kopen een camera
amateurfilm als ritueel van twintigste-eeuwse vaderschap

Wat heb je liever: een naaimachine of een filmcamera? Anita stopte met

een stomverbaasd gezicht het zomen van een kinderlakentje. Wat kwam

daar voor een gebrom achter de krant vandaan? Ze stond op, trok de krant

naar beneden en keek in het lachende gezicht van Ric, haar man.

Altijd had hij van die plotselinge invallen. Zat hij me daar rustig

uit te blazen van het harde werken op een reclamebureau ...

dan kwam er opeens zo’n oergezellig idee naar boven. (…)

Ric trok z’n donkere vrouwtje naast zich op de brede leuning van de

moderne stoel. Kijk, zei hij, ik zie daar een advertentie van de nieuwste

smalfilmcamera. Toen dacht ik: dat is het. Kleine Ric is nu 4 jaar, hij

krijgt zulke leuke dingen, dat wil ik graag voor later vasthouden. Zoals

hij pas Noortje de fles ging geven, dat was toch zó enig, dat zou ik graag

op film willen hebben. (…) Nu dacht ik, dat jij nog wel een tijd met

die draai-naaimachine toe kon, dan kan ik dat film-draaigeval kopen.

Trouwens jij moet er ook mee filmen, want je maakt de kinderen veel

meer mee dan ik. Doén, zei Anita, met het snelle besluit

waarmee je de vroegere onderwijzeres herkende.
1

De bekende schrijver van handboeken voor amateurfilmers, Dick Boer,

introduceerde aldus in 1961 in zijn boekje Ric en Anita gaan filmen de koop

van een camera. De discussie over de eventuele aankoop situeerde Dick Boer

rond de keuze tussen een nieuwe naaimachine en een filmcamera. Dat was

goed gevonden. Het zelf maken van kleren op de naaimachine was een

belangrijke vaardigheid van vrouwen. Het was een hobby waar de vrouw eer

mee kon inleggen en voor haar gold de naaimachine dan ook als een belang-

rijk apparaat met een hoge status. In de jaren dertig koppelden fabrikanten

de naaimachine zelfs aan een romantisch imago dat als een ‘werktuig der lief-

de’ zou bijdragen aan het huwelijksgeluk.2 Ook na de Tweede Wereldoorlog,

ten tijde van de wederopbouw, bleef de naaimachine een ‘felbegeerd, veelge-

bruikt en onontbeerlijk apparaat’.3 In zijn poging Anita te verleiden tot het

kopen van een filmcamera in plaats van een nieuwe naaimachine (waar-

schijnlijk moest de ouderwetse trapmachine vervangen worden door een
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elektrische versie) moest Ric gebruikmaken van een argument dat de naai-

machine kon overtreffen. Dat argument werd: ‘Voor de levensvreugde van

nu, voor later’. Ric komt daar in de winkel, wanneer het echtpaar daadwer-

kelijk tot de koop van een filmcamera overgaat, nog eens op terug als hij de

stelling van de verkoper – ‘u koopt nergens zoveel levensvreugde voor zó wei-

nig geld’ – aanvult met de opmerking: ‘Meer dan bij een naaimachine’.

De geschiedenis van de amateurfilm kan niet worden losgezien van de

plaats die het gezin speelde in de twintigste eeuw. Van begin af aan leek het

erop dat de belangrijkste bestemming van de filmcamera in de handen van

de amateur zou komen te liggen in de privé-sfeer. Al in 1900 werd in één van

de eerste advertenties voor amateurfilmers gesteld: ‘Every pater, son, grand-

son etc. should possess one’.4 Kodak, Pathé en andere fabrikanten van film-

camera’s en filmmateriaal maakten in hun marktstrategie gebruik van soort-

gelijke slagzinnen, die de nadruk legden op gebruik in de gezinssfeer.

Meer dan wat dan ook was amateurfilmen een huiselijke aangelegen-

heid. Het was een bezigheid die vooral thuis binnen het gezin zijn betekenis

verkreeg: daar werd de film gemaakt, daar werd het onderwerp aangeleverd

en daar werd het uiteindelijke resultaat vertoond. In dit hoofdstuk onder-

zoeken we in hoeverre familiefilm bijdroeg aan de constructie van een

nieuw gezinsideaal en het uitoefenen van een nieuwe gezinspraktijk. Het

beoefenen van het familiefilmen werd een opvallend onderdeel van de twin-

tigste-eeuwse gezinscultuur. Wat we zullen zien is dat het familiefilmen zich

vestigt als een nieuw ritueel. Filmen bood een mogelijkheid om zich per-

soonlijk uit te leven op een wijze die tevens bijdroeg aan de gezinseenheid.

De vader speelde daarin een belangrijke rol, want het was meestal toch de

man die de camera bediende. De vraag is of zijn plaats achter de camera

vooral te maken had met gender-specifieke opvattingen over techniek, met

nieuwe opvattingen over vaderschap sedert het begin van de twintigste

eeuw, of met beide.

Nieuwe vormen van huiselijkheid

Laten we allereerst vaststellen in wat voor soort gelukkig gezin de film-

camera terechtkwam. Dick Boer schotelt in zijn Ric en Anita de lezer een

jong modern, naoorlogs gezin voor: hij is de kostwinner, terwijl zijn echtge-

note verantwoordelijk is voor de huishouding en de verzorging van de kinde-

ren. Zoals meer jonge vrouwen heeft Anita gewerkt – als onderwijzeres –

maar toen de kinderen kwamen, is ze daarmee gestopt. ’s Avonds, wanneer

de kinderen naar bed zijn, zit het echtpaar gezellig samen in de huiskamer: zij

doet wat naaiwerk en hij leest de krant. Ric en Anita vertegenwoordigen het

huiselijk ideaal dat vanaf het begin van de twintigste eeuw tot ver in de jaren
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zestig door alle lagen van de bevolking en door alle zuilen werd gedeeld. Als

we kijken naar een langere periode, namelijk van het midden van de negen-

tiende eeuw tot aan 1960 dan zien we dat te midden van alle maatschappe-

lijke veranderingen het gezin niet alleen zijn plaats als hoeksteen van de

samenleving kon behouden, maar zelfs kon versterken. Nederland wordt in

deze periode door verschillende historici gedefinieerd als een ‘morele natie’

waarin het ‘christelijk’ gezinsideaal lang dominant kon blijven.5

In de loop van die honderd jaar werden accenten met betrekking tot dat

huiselijkheidsideaal echter verlegd. Een goed huwelijk, gebaseerd op liefde

en kameraadschap, werd in steeds meer gezinnen de spil waar omheen het

harmonieuze gezin werd gebouwd. Meer en meer vormde dit gezin een

gesloten eenheid, afgeschermd van familie, vrienden of buren. Met de term

‘gezinsindividualisering’ kan die ontwikkeling worden gekenschetst. Die

gezinsindividualisering vinden we terug in de wijze waarop de vrije tijd

werd doorgebracht: thuis en met elkaar.

Er kwamen ook meer mogelijkheden om de tijd thuis door te brengen.

In de loop van de eeuw veranderde het ritme van de week sterk met de op-

komst van de acht-urige werkdag, de 40-urige werkweek, betaalde vakantie-

dagen, het weekend en de snipperdag. Steeds grotere groepen in de samen-

leving konden steeds meer tijd besteden aan het gezin. De nieuw verworven

vrije tijd bleek vooral thuis geïnvesteerd te worden. De vrije uren werden

doorgebracht met lezen, hobby’s, praten of een gezelschapsspel. Ook het

luisteren naar de radio of het kijken naar de televisie paste moeiteloos in de

nieuwe vorm van huiselijkheid.6

Er is nog een aspect aan het geschetste tafereeltje van Ric en Anita dat de

aandacht verdient. Wat Dick Boer ons in zijn gelukkig gezin voorschotelt, is

het gezin als een consumptieve eenheid, waarbij de aanschaf van bepaalde

artikelen een belangrijke aanwinst is om het geluk van het gezin te vergro-
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ten. De nadruk op de aanschaf van een consumptiegoed als voorwaarde

voor levensgeluk voor het gezin begint al vroeg in de twintigste eeuw en

krijgt na de Tweede Wereldoorlog steeds meer kans met de koelkast, de tele-

visie, de auto en een foto- of filmcamera. Zo bleek steeds opnieuw hoezeer

nieuwe consumptiegoederen binnen de context van het gezin een invulling

kregen. In die zin droeg nogal wat consumptietechnologie bij aan de herde-

finiëring van huiselijkheid als een sfeer van gezamenlijke consumptie.7 Het

gezin werd de plaats waar alle mogelijke vormen van vertier werd gevierd:

zowel binnenshuis als buitenshuis. De auto die gezamenlijke vakanties mo-

gelijk maakte, de grammofoon voor het thuisconcert, de radio voor amuse-

ment en de televisie als thuisbioscoop. De filmcamera vormde hierop geen

uitzondering. Zo ontwikkelde een consumptie-artikel als de amateurfilmca-

mera zich vooral in de huiselijke context: als een vorm van huiselijk vertier.

Tegelijkertijd springt de filmcamera er uit vanwege het vermogen van de

camera aan dat samenzijn ook nog eens duurzaam vorm te geven. Anders

dan ‘huismedia’ als radio en televisie maakte de filmcamera het gezin zelf tot

een onderwerp.

Introductie van de amateurfilm

Toch duurde het nog tot ver in de tweede helft van deze eeuw voordat de

filmcamera voor iedereen te veroorloven was. Amateurfilmen was lange tijd

een hobby voor de hoge burgerij, voor hen die tijd en geld hadden. De aan-

koop van de benodigde apparatuur betrof niet alleen een camera, ook een

filmscherm en een projector moesten worden aangeschaft. Daarnaast was

ook filmmateriaal niet goedkoop. Ten slotte gold het amateurfilmen als een

moeilijke hobby waarbij de techniek toch een obstakel vormde. De eerste

amateurs waren nogal eens heren met een technische belangstelling. Vaak

waren ze als amateur al bezig met fotografie; sommigen waren werkzaam in

de filmindustrie.

De eerste amateurfilmcamera’s kwamen vrijwel gelijktijdig met de eerste

professionele camera’s op de markt. Het was vooral een centenkwestie die

ondernemers dreven om speciale amateurcamera’s te ontwerpen. Het ging

er om het filmformaat te verkleinen: hoe smaller, hoe goedkoper. Daarnaast

trachtten ondernemers het monopolie van professionele fabrikanten op

35mm, het standaard filmformaat, te omzeilen.8 Ook werd geprobeerd om

camera’s en projectoren kleiner, lichter en daarmee handzamer te maken.

Talloze ondernemers, uitvinders en andere gelukzoekers probeerden

nieuwe, goedkoper en gemakkelijk te bedienen apparaten te maken. Eén

van de eerste camera’s was de ‘Birtac’, ontworpen door de Engelsman Birt

Acres in 1898. Het apparaat maakte gebruik van het 17,5mm formaat (de
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helft van het standaard 35mm formaat). De camera kon met enige aanpas-

sing tevens dienst doen als projector. Tal van andere camera’s en projecto-

ren volgden. De vroege geschiedenis van de amateurfilm kenmerkt zich

door een grote hoeveelheid verschillende vindingen met evenzovele breed-

tes aan formaten: van 63mm, 54mm, 38mm etcera. Bijna geen amateursys-

teem heeft zich uiteindelijk kunnen handhaven.9

Rond 1912 kwamen projectoren op de markt voor huiselijk gebruik die

redelijk populair werden: de Edison Home Kinetoscope geschikt voor

22mm film en de Pathé Kok geschikt voor 28mm film. Het bijzondere van

deze twee filmformaten was dat ze niet langer op basis van nitraat waren

samengesteld, maar op basis van acetaat. Het belangrijkste voordeel hiervan

was de brandveiligheid. Nitraat was een uiterst brandbare substantie en

daarmee eigenlijk niet helemaal veilig voor huiselijk gebruik. Dit bezwaar

kwam nu te vervallen. De twee systemen van Edison en Pathé werden popu-

lair als vorm van huisbioscopie. Huisbioscopie was een begrip waarmee

werd bedoeld dat met het betreffende filmapparaat (projector) thuis films

konden worden vertoond. Met name Pathé wist zich met de Pathé Kok een

belangrijke plaats te verwerven op de Europese markt; als filmproducent

had het de beschikking over een uitgebreid filmarchief met vele titels.

Ondanks de ontwikkelingen bleef zelf-filmen beperkt tot enkele ama-

teurs. Het is moeilijk zicht te krijgen op het exacte aantal mensen dat zich in

de eerste twintig jaar met de nieuwe hobby bezighield. In de amateur-foto-

tijdschriften werden de ontwikkelingen aarzelend besproken. Het valt op

hoeveel moeite men had dit nieuwe medium te plaatsen. De fotohandelaren

speelden hier een belangrijke rol. Zij verkenden de nieuwe technieken en

introduceerden ze bij hun vaste klanten. Door middel van demonstratiea-

vonden, die uitgebreid werden aangekondigd en besproken in de fotobla-

den, raakte een groep potentiële gebruikers op de hoogte. De Nijmeegse

fotohandelaar C.A.P. Ivens bijvoorbeeld, vertoonde tijdens één zo’n avond

het filmpje wigwam (1911), gemaakt door zijn zoon Joris. Twaalf jaar was

Joris toen hij in het buitenhuis van de familie dit filmpje regisseerde. In het

indianenverhaal speelde Joris zelf de hoofdrol als goede indiaan ‘Brandende

Straal’ die een ontvoerd meisje redt. De film was een echte familieaangele-

genheid waaraan in totaal drie weekeinden werd gewerkt. Joris was op het

idee gekomen door een oude Pathé-camera die ongebruikt in de fotozaak

van zijn vader stond. Een winkelbediende hanteerde waarschijnlijk de

camera. ‘Een proeve van amateur-kinematografie’, zo noemde vader Ivens

het filmpje waarmee hij amateurfotografen enthousiast probeerde te maken

voor de filmcamera.10

Het zou nog even duren. Dat kwam ondermeer doordat enige vorm van

standaardisatie ontbrak. Begin jaren twintig zou hierin verandering komen.

In 1922 introduceerde Pathé een nieuw formaat: 9,5mm, ‘zo dun als een
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schrijfmachine-lint’. In eerste instantie werd alleen een projector geleverd:

de Pathé-baby. Een half jaar later, in de zomer 1923 volgde de Pathé-baby

camera. Het nieuwe amateursysteem, dat lovende kritieken ontving, zou in

de loop van de tijd vele liefhebbers aantrekken. Een camera en projector

kostten samen iets meer dan honderd gulden. Daar kwam nog bij dat het

filmmateriaal ook nog veel goedkoper was dan ander formaten.

In 1923 verscheen echter nog een nieuw formaat op de markt. Eastman

Kodak lanceerde begin van dat jaar een camera en projector geschikt voor

het 16mm filmformaat. Lang had de Amerikaanse fabrikant geaarzeld of ze

zou meedoen met het ontwikkelen van deze hobby. Weliswaar produceerde

de fabriek al voor de Eerste Wereldoorlog het 22mm amateurfilmformaat

speciaal voor Edison. In eigen huis experimenteerde Kodak voorzichtig en

op beperkte schaal met de amateurtechnologie. Begin jaren twintig begon

Kodak te werken aan een camera geschikt voor 16mm filmformaat. Som-

mige personeelsleden kregen een camera mee naar huis om te oefenen. Met

name het familiefilmpje van een echtgenote van een personeelslid maakte

veel indruk: uit deze home movie getiteld a child’s birthday party
bleek dat de moeder een alleraardigst verslag had weten te maken van een

verjaarspartijtje van haar kind. De moeder herinnerde zich later waarom ze

haar hadden gekozen om te oefenen: ‘They wanted someone who knew

absolutely nothing about movies so they could be sure that anyone at all

could load the camera. I was terrified.’11 Na deze ervaring kreeg de ‘Cine-

Kodak’ 16mm filmcamera een kans.12

De introductie van de nieuwe amateuruitrusting werd begeleid door een

uitgekiende strategie, waarbij de fabrikant voortborduurde op haar grote

succes als leverancier van producten voor de amateurfotografie. De leuze

‘You push the button, we do the rest’ werd minimaal aangepast met de zin-

snede ‘You turn the crank…’. Het nieuwe formaat werd een groot succes.

De lagere kosten, de technische perfectie en de effectieve campagne maak-

ten van dit formaat in korte tijd het standaard amateurformaat, zeker in de

Verenigde Staten. Ook in Nederland werd dit formaat het populairste, ter-

wijl in Frankrijk en Engeland het 9,5mm formaat veel meer liefhebbers trok.

Vanwege de toenemende mogelijkheden en grotere toegankelijkheid

besteedden de fotobladen meer aandacht aan het amateurfilmen. Speciale

rubrieken moesten de geïnteresseerde voorlichten. Handboeken verschenen

op de markt. Aanvankelijk was dat in het Engels, Frans of Duits. Pas in 1929

verscheen voor het eerst een Nederlands werkje, uitgegeven door Focus, dé

uitgever op het gebied van fotografie. Dick Boer, de zoon van Adriaan Boer

– de directeur van Focus – bewerkte een Duits handboek tot Filmt gij nog

niet? Een eenvoudige inleiding tot de amateur-kinematografie. Vanzelfspre-

kend is het allemaal nog niet, want – zo vroeg Dick Boer zich af – ‘Wat kan

een kino-amateur zoal doen?’
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Sociale spreiding

Amateurfilmen heeft nooit dezelfde brede spreiding heeft gekend als de

amateurfotografie. Dat had te maken met het feit dat filmen in vergelijking

met fotografie een ingewikkelde hobby was. Het belangrijkste obstakel

vormden echter de hoge kosten. Smalfilmen gold als een dure hobby. Zeker

vóór de Tweede Wereldoorlog was het amateurfilmen een exclusieve lief-

hebberij voor de beter gesitueerde. Niet alleen de bewaard gebleven filmcol-

lecties bevestigen dat beeld, ook bijvoorbeeld de ledenlijsten van de film-

clubs. Vooral artsen, notarissen, tandartsen, advocaten en zelfstandig onder-

nemers waren lid.13 Het blijkt ook uit een terugblik in 1947 van verschillende

amateurs over de jaren dertig: ‘En Holland was een rijk land, over geld werd

in de Liga niet gesproken.’ Het was zelfs zo dat bestuursleden van de lande-

lijke vereniging van amateurs, de Nederlandse Smalfilmliga, destijds in staat

waren uit eigen zak een internationaal filmconcours te bekostigen. Een

andere amateur spreekt over die vooroorlogse filmclubs als een vrij gesloten

groep waarbij leden het liefst samenwerkten met amateurs ‘uit eigen, maat-

schappelijk bezien, kring’. Toen het ledental afnam en geprobeerd werd het

amateurfilmen te populariseren, stuitten deze pogingen dan ook op scepsis.

‘Tenslotte is de smalfilmerij een luxe hobby en dat zal de eerste twintig jaar

nog wel zo blijven’, schreef een amateur.14 Dat klopte inderdaad: uit onder-

zoek van de Amerikaanse filmfabrikant Bell & Howell uit diezelfde tijd

bleek eveneens dat de Europese amateurmarkt vooral een markt was van de

hogere middenklasse met een ruim inkomen en met een voorkeur voor de

duurdere apparaten.15

Voor een echte popularisering zouden de kosten omlaag moeten. Dat

was al enigszins gebeurd toen de Kodakfabriek in 1932 een nieuw formaat op

de markt bracht: het 8mm formaat. Film en camera’s werden toen aanmer-

kelijk goedkoper. Kostte een 16mm camera begin jaren dertig zo’n 215 gul-

den, een 8mm camera was niet duurder dan ca. 75 gulden. De 8mm was dan

ook nadrukkelijk ‘designed for people who have to watch their pennies’,

aldus een Kodak advertentie uit 1937.16 In de jaren dertig had de amateur dus

de volgende keuzes:

9,5mm, 16mm en 8mm. De laatste twee formaten waren in Nederland

het populairst. De keuze voor het één of het andere formaat werd op ver-

schillende manieren geformuleerd: soms stelde men de keus voor als één

die afhankelijk was van de grootte van de familie: ‘hebt u een grote fami-

lie (…) kies dan 16mm’.
17

De Amsterdamse tandarts en amateur J.G. Hunningher stelde in 1939 de

keus nog anders voor in het blad voor de amateurfilmers Het Veerwerk: voor

wie over ruime middelen beschikte was 16mm een mooi formaat. Voor wie
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over veel vrije tijd beschikte en lust had in experimenteren zonder al te veel

offers was 9,5mm geschikt. Voor wie tenslotte ‘niet rijk gezegend is noch

aan geld noch aan tijd, is het 8mm formaat ideaal’.18

Hoe groot precies de omvang was van de spreiding van de filmcamera in

de periode vóór 1960 is nauwelijks te achterhalen. Veel gegevens zijn er niet.

Er zijn hooguit wat schattingen. In een onderzoek van Kodak, gedaan in

Nederland in de jaren zeventig, vermeldde men de volgende cijfers: tot 1965

bezat 2 á 3 procent van de gezinnen (zo’n 70.000 tot 80.000) een smalfilm-

camera ‘waarvan een groot gedeelte op non-actief stond’. Ook mensen die

dagelijks actief waren in de wereld van het amateurfilmen ontbrak het aan

elk inzicht in de omvang van deze liefhebberij.19

In de eerste jaren na de oorlog was het voor bijna iedereen te duur een

camera te kopen. In 1961, het moment dat het boekje over Ric en Anita ver-

scheen, ging het economisch gezien al iets beter in Nederland. Toch moest

Dick Boer kunstgrepen uithalen om het jonge paar een camera te kunnen

laten kopen. Hij schrijft:

Hoe kwamen ze opeens aan dat geld? Iedereen heeft wel eens een voor-

deeltje en zo hadden Ric en Anita op de Huishoudbeurs als tienduizend-

ste bezoekers een grote set prachtig eet-bestek gewonnen. Daar ze al

goed ingericht waren, had de firma die de prijs uitloofde, hen er 300 gul-

den voor gegeven.

Met die 300 gulden konden Ric en Anita vervolgens een camera kopen.

Daarmee hadden zij zich een apparaat met status aangeschaft, want zoals de

achterflap van het boekje meldt: ‘Veel hoog-geplaatsten maken films als

hun hobby’.

In 1965 kwam een nieuw formaat op de markt: super-8. Het was weer

Kodak die in een goed voorbereide marketingcampagne direct een zekere

standaardisatie wist door te voeren. Het ging om een verbetering van het

vertrouwde 8mm formaat waarbij de breedte economischer werd gebruikt.

Het super-8 systeem werd in korte tijd zeer succesvol. Vanaf 1967 steeg het

aantal jaarlijks verkochte camera’s snel. Lag in 1966 het aantal verkochte

camera’s op 14.500 stuks, in 1975 was dat inmiddels 73.700 stuks per jaar. In

dat jaar – zo schatte het onderzoeksbureau dat in opdracht van Kodak

Nederland onderzoek deed naar de verspreiding van het smalfilmen – lag

het aantal filmcamera’s dat daadwerkelijk werd gebruikt op zo’n kleine half

miljoen (12 procent van de gezinnen), met een gemiddeld gebruik van acht

films per jaar.20 Overigens bleek uit het onderzoek van Kodak dat voorna-

melijk de middenklasse een filmcamera bezat, namelijk 47 procent terwijl

het percentage bij de welgestelde klasse lag op 18 procent.21
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Gender en techniek

Hoewel in campagnes en filmlectuur het gezin centraal stond, bleek de

aankoop en het gebruik van de filmcamera vooral een mannelijke aangele-

genheid te zijn.22 Het consumptiepatroon van het gezin liet een rolverdeling

naar sekse zien. Als vrouwelijke aankopen golden het strijkijzer, de stofzui-

ger en de wasmachine; en als mannelijk de zaag, de boor, en de auto. Consu-

menten-technologie kende dus een onderscheid naar mannelijk en vrouwe-

lijk, en deze hing samen met opvattingen over mannelijke en vrouwelijke

modellen van huiselijkheid. Ric en Anita weerspiegelen deze tweedeling: zij

de naaimachine en hij de filmcamera.

Het was vooral de liefde voor het apparaat en voor de technische aspec-

ten die het filmen tot een mannelijke aangelegenheid maakte. ‘Knopjeskun-

de’ heette amateurfilmen ook wel, vanwege de eindeloze belangstelling van

nogal wat amateurs voor het technische aspect van het filmen en het verlan-

gen een zo ingewikkeld mogelijk apparaat te bezitten. Toen in 1928 Bell &

Howell ook vrouwen probeerde te verleiden tot het kopen van een camera,

deed de fabrikant dat door met een speciaal model op de markt te komen,

de Filmo 75B. Dit luxemodel gold als een variant op de gangbare Filmo 70.

Het werd geleverd in een lederen bekleding (met een keuze uit vier kleuren)

en aangeprezen als een ‘chique en coquet’ apparaat.23 Het model was goed-

koper dan de gewone camera en dat ondanks zijn luxe uitvoering. Dat

kwam vooral omdat het aantal technische mogelijkheden aanzienlijk be-

perkter was. Maar ondanks dergelijke pogingen van filmfabrikanten om

ook vrouwen te bereiken, bleef filmen een mannenhobby.

Dat blijkt ook uit de enorme hoeveelheid literatuur voor amateurfil-

mers. Een typisch voorbeeld van de gemiddelde doelgroep is Het jongens-

fotografieboek (1941), dat ook bestemd was voor de aankomende jeugdige

amateurfilmer.24 In de inleiding schreef de auteur Leonard de Vries: ook

later ‘zul je plezier hebben van je jongenshobby, die in een mannenhobby

is veranderd’. De amateurfilmer was bijna altijd een hij, zeker ook bij

Dick Boer, de al eerder genoemde directeur van Focus, uitgeverij op het

gebied van fotografie en film en redacteur van foto- en filmbladen. In de

loop van vijftig jaar schreef Boer talloze handboeken. In 1929, in zijn eer-

ste werk Filmt gij nog niet, voegde Boer aan de vraag ‘Wat kan een kino-

amateur zoal doen?’ een tweede vraag toe: ‘Wat kan hij met de snelle lens

van zijn toestel alzoo vangen?’ Enkele jaren later kwam Boer met het

handboek Zelf filmen, nadrukkelijk bedoeld voor beginners. De poten-

tiële lezer werd aangesproken met de woorden ‘Niks aan, meneer! Filmen

kan iedereen!’. Vanaf 1939 verscheen zijn standaardwerk Het smalfilm-

boek, waarvan meer dan tien drukken uitkwam.25 Ook hier was weer na-

drukkelijk de mannelijke lezer de doelgroep. Soms werd het expliciet wan-
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neer Boer stelde: ‘Een ideale man is hij die steeds een volle verlanglijst

heeft’ (10e druk 1957).

Vanaf de jaren vijftig wijst Boer erop dat vrouwen een rol zouden kun-

nen spelen. Wat niet vanzelfsprekend was, moest blijkbaar nadrukkelijk

worden gemeld. In de tiende druk staat een foto van een vrouw met camera

voor haar ogen afgebeeld, met daarnaast de tekst: ‘Natuurlijk leert Moeder

óók filmen!’ Maar de volgende zin laat wel zien wie thuis de hoofdfilmer is,

moeders taak is slechts aanvullend:

Stel je voor, dat Vader, de filmer, naar kantoor zou zijn, als de stamhou-

der zijn eerste stappen doet. Dat moet moeder kunnen filmen. Zo kan

Vader ook eens op de film komen, als Moeder het goed geleerd heeft.
26

In de jaren zestig tracht Boer aansluiting te vinden bij een nieuw publiek dat

jonger was, informeler en geëmancipeerder. Met Ric en Anita deed hij een

poging het voor te stellen dat een echtpaar niet alleen samen over de aan-

koop besliste, maar ook beiden het apparaat zouden bedienen. Anita werd

nadrukkelijk gepresenteerd als ‘een zelf filmende Moeder’ die op Sinter-

klaasavond haar man verraste met een zelfgemaakte film.

Vrouwen stonden overigens wel degelijk achter de camera, maar dan

vooral op advertentie-afbeeldingen. Vanaf het begin van de twintigste eeuw

waren het juist vaak vrouwen die met een camera werden afgebeeld.27 Dit

verschijnsel kan op verschillende manieren worden verklaard. Ten eerste

moest op deze wijze de potentiële consument de angst voor de nieuwe tech-

niek verminderen. Als zelfs kinderen en vrouwen dergelijke apparaten kon-

den bedienen, dan was het vast niet moeilijk. Zeker de amateurfilmcamera

was in het begin van de eeuw het speeltje van techneuten en uitvinders en

had nog lang niet het gebruikersgemak van de simpele fotocamera’s, waarbij

een klik op de knop voldoende was voor het maken van een foto. Pas met de

introductie van de 16mm camera en later de 8mm camera zou het amateurfil-

men zoveel eenvoudiger worden dat het voor grotere groepen een aantrekke-

lijk alternatief werd voor de fotografie. Dat laatste gold dan in mindere mate

voor vrouwen. Er is wel eens geconstateerd dat de omgang met techniek een

zekere hiërarchie kent, gebaseerd op gender.28 Het lijkt er op dat deze ook

geldt voor de fotografie- en filmvaardigheden. Vrouwen worden eerder ge-

acht te fotograferen dan te filmen. Zo zien we ook vaak op verre reis de

vrouw met een eenvoudig snapshot fotocamera lopen terwijl hij filmt.

Toch gold de vrouw als een belangrijke categorie om op te mikken,

omdat ze werd geassocieerd met consumeren, eindeloos winkelen en na-

drukkelijk huiselijk vertoon van nieuwe spullen.29 Illustratief is een adver-

tentie van Kodak. Hierop zien we een jong gezin, klaarblijkelijk aan het

strand, want moeder droogt haar zoon, die in een nat badpak staat, af. Ze

kijkt onderwijl naar een jonge vrouw in badpak die een 8mm camera vast-
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houdt. In een tekstballon staat te lezen hoezeer zij zich een dergelijke camera

voor haar gezin zou wensen.30 De camera wordt hier nadrukkelijk als een

gezinsaankoop gerepresenteerd en de moeder moet voor de gedachte van

een mogelijke aanschaf gewonnen worden, ook al zou in de praktijk de

vader het ding bedienen. Dat verklaart ook het verschil in advertenties voor

een camera en de handboeken gericht op het gebruik, die respectievelijk de

vrouw en de man aanspreken: aankoop en gebruik worden verschillend

geformuleerd.

Natuurlijk zijn er vrouwelijke filmamateurs geweest. Zo namen vrou-

wen deel aan filmwedstrijden georganiseerd door lokale of nationale ama-

teurclubs; sommigen waren ook lid van dergelijke clubs. Uit één van de wei-

nig bewaard gebleven archieven van zo’n filmclub, de Groninger Smal-

filmers, blijkt dat in de periode van 1933 tot 1969 er jaarlijks gemiddeld zo’n

twee tot vijf vrouwelijke leden actief waren.31 Daarnaast waren vanaf 1941

echtgenotes automatisch (en gratis) lid. Zij werden echter vooral toegelaten

om een gezellige sfeer te brengen, in een poging het huiselijke ideaal te ver-

plaatsen naar het verenigingsleven.

ric en anita kopen een camera 31

Advertentie in
Ciné-Kodak Salesman
(juli 1937)



Huiselijke expressie

Zelfs in het geval dat de vrouw filmde, zoals de ‘zelf-filmende moeder’ Anita,

dan nog bleef de filmpraktijk een mannenaangelegenheid. In Ric en Anita

liet Dick Boer Anita filmen, maar het belangrijke ordende werk bewaarde

hij voor Ric. Hij doet de montage. Ten slotte was ook de laatste fase van het

filmen, het vertonen van de film, een mannenzaak. Pas jaren later gaf Boer

de vrouw toegang tot de projector in zijn handboek. In Het smalfilmboek

editie 1979 is een foto te zien van een vrouw achter de projector. Het onder-
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schrift verraadt een traditioneel denkpatroon: ‘Heel handig is het als ook de

vrouw des huizes de projector kan bedienen. Waarom niet? Net zo eenvou-

dig als een naaimachine. Alleen: het garen is hier veel breder: 8mm!’

Toch zou het niet onlogisch zijn geweest als vrouwen de familiefilmers

waren. Verschillende onderzoeken naar de praktijk van de familiefotografie

wijzen uit dat vrouwen daarin een belangrijke taak hadden.32 Zij droegen

zorg voor het bewaren, ordenen en rangschikken van de foto’s in een fami-

liealbum. Het paste in haar representatieve taak, zoals die vanaf de tweede

helft van de negentiende eeuw steeds nadrukkelijker werd geformuleerd.

Op het moment dat het gezinsleven steeds meer de kern ging uitmaken van

de burgerlijke levensstijl, was de vrouw niet alleen verantwoordelijk voor

dat gezinsleven in de privé-sfeer, maar ook naar buiten toe. Het gezin werd

symbool voor aanzien en respectabiliteit van de man en de vrouw droeg

hiervoor zorg. Huiselijkheid was een vrouwelijke creatie.33 Het familieleven

werd een soort opvoering dat om de juiste kleding, taal en gedrag vroeg: het

negentiende-eeuwse huiselijkheidsideaal verhief het familieleven aldus tot

een kunstvorm.34

Wat bleef er in de twintigste eeuw over van de eens belangrijke represen-

tatieve taak van de burgervrouw? De burgerij van de eerste helft van de

twintigste eeuw was niet meer dezelfde dan die van de negentiende eeuw.

De socioloog De Swaan spreekt van de ‘transformatie van de middenklasse’

met een groter aandeel van mensen in loondienst ten koste van het aantal

zelfstandige ondernemers.35 De middenklasse onderscheidde zich niet zo-

zeer door bezit, maar door opleiding en beroep. Het was een heterogene

groep waarvan men ook kan aannemen dat de vrouwen een andere rol gin-

gen spelen. Op het moment dat het beroep of de opleiding een belangrijk

onderscheidend middel werd, werd de representatieve taak van zijn echtge-

note als bijdrage aan de status van het gezin kleiner.

Haar functie veranderde inderdaad: in de twintigste eeuw werd de vrouw

meer dan ooit voltijds huisvrouw. Die ontwikkeling begon bij een nieuwe

groep van vrouwen van de lagere middenklasse die zich een hulp in de huis-

houding nauwelijks konden veroorloven, maar die wel een zekere ambitie

hadden. Dus gingen ze het huishoudelijk werk zelf doen. Oldenziel en Bouw

stellen in Schoon genoeg dat hier de voltijds huisvrouw geboren werd, waarbij

deze vrouwen, net als dames uit de gegoede burgerij, ‘het huiselijk domein’

bestierden, maar dan door zelf de handen uit de mouwen te steken.36

Het voltijds huisvrouwenmodel werd steeds meer de standaard.37 Ook

vrouwen uit de hogere middenklasse ging meer doen in huis: onder andere

vanwege het dienstbodenprobleem moesten ze zelf hun handen gaan ge-

bruiken (al was het voor het lichte werk). Bovendien werd die taak in diverse

handboeken voor vrouwen steeds omvangrijker geformuleerd zodat, on-

danks de komst van allerhande elektrische huishoudelijke apparaten, het
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werk niet verminderde maar eerder vermeerderde. Daarnaast speelde de

vrouw een centrale rol in de zorg en de opvoeding van de kinderen.38 Een

dergelijke overvol ideaal maakte van de huisvrouw een geïsoleerd wezen dat

haar huis nauwelijks uitkwam en voor wie nauwelijks ruimte overbleef voor

andere zaken.39

Wie de diverse handboeken voor de huisvrouw doorneemt, vindt uitge-

breide werkschema’s met veel nadruk op efficiency en tijdsbesparing, maar

die bespaarde tijd is nauwelijks terug te vinden in een toename van vrije

momenten. De gemiddelde werkdag in De nieuwe huishouding uit 1928 ver-

liep van halfacht ’s ochtends tot acht uur ’s avonds, en in Practisch huishou-

den uit 1938 werd zelfs gesproken over een 16-urige werkdag. Pas na de oor-

log wordt in de handboeken tijd ingeruimd voor rust, sport en hobby’s. Er

kwam meer nadruk op de creatieve kant van het huishouden; zo bracht de

Baedeker voor de huisvrouw, die vanaf 1960 met steeds nieuwe delen kwam

ook een deel over fotografie.40

De ontwikkeling van de verdeling van werk en vrije tijd van de vrouw

liep niet gelijk op met die van de man. De vrouw kende nauwelijks een der-

gelijke scheiding. In die zin kan men stellen dat het model van vrouwelijke

huiselijkheid bepaald werd door de zorg voor kinderen, man en huishou-

den. En die taak werd in de eerste helft van de twintigste eeuw in toenemen-

de mate gedefinieerd in termen van efficiëntie, rationalisatie en tijdsbespa-

ring; hobby’s als fotografie of filmen betekende daarentegen verlengen van

de tijd en pasten derhalve niet in dit model. Dat bleek ook uit de introduc-

tie van een serie in het populair-pedagogische tijdschrift Moeder getiteld

‘Moeders aan ’t fotografeeren’ door A. Poll (1936):

Ja, dat staat er: Moeders aan ’t fotografeeren. Ik hoor al een zucht van

een druk jong Moedertje dat met hart en ziel in haar plicht opgaat, en

dat de gedachte uit: is daar wel tijd voor?
41

Dat was inderdaad een probleem. De arbeidstaak van de vrouw hield niet na

vijf uur op en ging ook gedurende het weekend gewoon door. Een activiteit

als fotograferen of filmen behoorde tot het domein van de vrije tijd en dat

was het domein van haar man.

Mannelijke huiselijkheid

De man had zijn eigen rol in het huiselijkheidsideaal en deze veranderde

sterk aan het begin van de twintigste eeuw. Het huiselijkheidsideaal, dat

de Nederlandse cultuur zo’n honderd jaar domineerde, kende een sterke

rolverdeling naar sekse, waarvan vooral die van de vrouw de aandacht heeft

getrokken. Het beeld van een intiem huiselijk leven met de vrouw als
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moeder en liefdevolle echtgenote werd in het bijzonder in de negentiende

eeuw immers sterk gecultiveerd. De man als echtgenoot en vader leek er

nauwelijks aan te pas komen.

In de historiografie heeft de rol van de vader en zijn aandeel in het huise-

lijkheidsideaal dan ook zoveel minder de aandacht getrokken. Het huiselijk

leven was natuurlijk ook voor hem nastrevenswaardig, maar het was vooral

norm en niet zozeer de praktijk. Of althans de huiselijkheid werd anders in-

gevuld. In de negentiende eeuw stelde de man uit de hoge burgerij een ver-

trouwd thuisfront zeer op prijs, maar ’s avonds zat hij wel op de sociëteit, die

soms leek te functioneren als een verlengstuk van de huiskamer. Zijn aan-

wezigheid leek ook minder noodzakelijk thuis voor de kinderen. Op het

moment dat de moeder tot de belangrijkste opvoeder werd uitgeroepen,

werd zijn rol thuis steeds verder teruggedrongen: zo zwijgen enkele zeer

populaire negentiende-eeuwse opvoedingshandleidingen volledig over het

aandeel van de vader in het gezin.42

De toenemende afwezigheid leidde binnen het gezin echter ook tot een

verlangen naar zijn terugkomst.43 In verschillende, voornamelijk christelij-

ke, kringen was de roep om de vader te horen. Het ging daarbij vooral om

emotionele betrokkenheid bij de kinderen. Vaders verantwoordelijkheid

diende zich niet te beperken tot het verzorgen van een inkomen, hij behoor-

de ook zijn gezin recht te doen met interesse in hen. Kortom: het huiselijk-

heidsideaal had niet alleen een vrouw nodig, maar ook een man.44 Geleide-

lijk aan bleven mannen ook meer thuis. Vaders namen in toenemende mate

een grotere verantwoordelijkheid op zich in de opvoeding: ze brachten meer

tijd thuis door. Dat kon ook omdat het huwelijksideaal veel meer gebaseerd

was op vriendschap en gezamenlijkheid. Het zijn de voorwaarden voor wat

het ideaal van het nieuwe vaderschap of mannelijke huiselijkheid genoemd

zou kunnen worden.45

Het werd een tamelijk afgebakend vaderschap. De aanwezigheid van

vader beperkte zich tot een aantal momenten in de week: namelijk na zessen

en op zondag. Door de strikte scheiding tussen thuis en werk, die paste in

het kostwinnersmodel dat in de twintigste eeuw in toenemende mate be-

langrijk werd, kreeg het bijeenzijn van het gezin een andere vorm dan het

voor die tijd had gehad. Het gevolg was dat op die momenten die thuis wer-

den doorgebracht het gezin gezamenlijk activiteiten ontplooide die in feite

tot een vorm van vrijetijdsbesteding werd. Vrouw en kinderen gingen on-

derdeel uitmaken van de vrijetijdsbesteding van de man. De vrije tijd be-

paalde dus niet alleen de toenemende mogelijkheid tot thuis zijn, het gaf

ook inhoud aan wat men zou kunnen noemen ‘mannelijke huiselijkheid’,

namelijk samen zijn in intieme kring, met vrouw en kinderen, in een recrea-

tieve, ontspannen, consumptieve sfeer. De hobby amateurfilm paste in deze

nieuwe en actieve vorm van huiselijkheid met dagjes uit en hobby’s die thuis
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bedreven konden worden en die het gezin ten goede kwamen. Zo stimuleer-

de de filmcamera het invullen van het vaderschap.

Er ontwikkelde zich een nieuwe versie van vaderschap, of anders gezegd,

een model van mannelijke huiselijkheid, in een consumptiecultuur waarin

aankopen het mogelijk maakten gezinsgeluk en zelfexpressie te combineren.

Omdat het persoonlijk leven steeds meer in de sfeer van het private gezinsle-

ven kwam te liggen, moest daar de zelfontplooiing tot stand komen en deze

verliep deels via het vaderschap. Zodra er echter meer ambities in het spel

kwamen en de man ging filmen om een groter publiek te bereiken en meer

ging eisen van zijn gezin dan de zondagse harmonie diende, trad er een zeke-

re spanning op in de functie van het familiefilmen: was het nu de hobby van

pa of was het een gezinsactiviteit? Die spanning voelden leden van het gezin

meer dan eens. Dat bleek ook wel uit enquêtes die amateurclubs en ama-

teurbladen hielden om de meningen van de echtgenotes te peilen. Een echt-

genote van zo’n iets te ambitieuze familie-filmer schreef:

Wat zullen die vrouwen van al die niet-filmende filmers een rustig even

hebben. Zíj zitten Zondags lekker met de Libelle op schoot en eau-de-

cologne. Wij zitten met schreeuwende en niet-stil-willen-zittende kin-

deren, die juist achterom kijken als de camera loopt.

En de klaagster voegde er nog aan toe:

En dan knikken de grote filmers elkaar toe, zo van ‘nou, wat zei ik je, die

vent is een kei. En de tweede helft van de kei wordt vergeten in de hulde,

zij ruimt de rommel wel weer op.
46

Daarmee raakte ze de kern: tegenover de doorlopende zorg van het moeder-

schap stond het sterk afgebakende vaderschap; tegenover de moeder die

thuis was, stond de vader die thuis kwam. ‘De vader is het telkens terugkee-

rende gebeuren; hij wordt iedere avond met vreugde begroet, wordt ’s mor-

gens met vriendelijkheid ten afscheid gewuifd’, aldus een omschrijving uit

de jaren dertig.47 En juist op die momenten, de ogenblikken dat vader aan-

wezig was, werden gezinsactiviteiten die het samenzijn benadrukten belang-

rijk. Familiefilmen was zo’n activiteit die gezamenlijkheid benadrukte, één

die niet eens alleen beoefend kón worden.

Representatie van het vaderschap

Familiefilm was dus in de eerste plaats een mannelijke activiteit, maar één

die niet los stond van het gezin. Het filmen van het gezin valt daarom niet

alleen te omschrijven in termen van hobby, vrijetijdsbesteding of recreatie:

het is een vorm van mannelijke huiselijkheid. Familiefilm is dan ook op te
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vatten als een vorm van symbolische communicatie van de man die zijn ver-

sie van het gezinsleven geeft. Het resultaat is opmerkelijk, want in veel films

is vader niet zichtbaar vertegenwoordigd. Toch, het feit dat de film is ge-

maakt veronderstelt zijn aanwezigheid. Tegelijkertijd onderstreept zijn af-

wezigheid nog eens zijn bijzondere positie in het gezin. ‘They became the

missing presence, literally and figuratively’, stelde de Amerikaanse histori-

cus Gillis al eens ten aanzien van het twintigste-eeuwse vaderschap.48

De representatie in de familiefilm sluit zich hierbij naadloos aan. Op het

moment dat vader achter de camera staat, neemt hij geen deel aan de hande-

ling van de gezinsleden. Hij wordt tot een observator, al is dat geen passieve

constructie. Susan Sontag schetste al eens de paradox die optreedt op het

moment dat iemand plaats neemt achter de camera. Wie filmt neemt niet

deel aan de gebeurtenis, maar tegelijkertijd gaat er wel een stimulans van

zijn aanwezigheid achter de camera uit. Juist omdat hij daar staat gaat de

gebeurtenis door, althans, zo lang de camera aan staat.49 Er is wel sprake van

communicatie – maar deze verloopt deze via de camera – want de kinderen

praten en wuiven naar hem.

Vader is er, maar ook niet. Hij is althans niet in beeld. In die zin is de

onmogelijkheid tegelijkertijd voor en achter de camera te zijn veelbeteke-

nend. In een gezinsideologie gebaseerd op gescheiden rollen voor de seksen

– waarin vader de kostwinner is – is zijn aanwezigheid slechts gedeeltelijk

mogelijk.50 Hij is en blijft de man op de drempel, op weg naar huis of juist

van huis vertrokken. Het filmen is één van de pogingen die afstand te over-

winnen, om de nabijheid te zoeken, om zijn betrokkenheid met vrouw en

kinderen vorm te geven, of zoals Sontag het omschrijft: ‘giving an appear-

ance of participation’.51 Tegelijkertijd is het ook een vorm van afstand schep-

pen: zijn aanwezigheid is niet volledig, maar verloopt via een apparaat. Kort-

om, familiefilm is zijn manier om aan het leven van alledag – ook al is dat de

zondag – deel te nemen en tot betekenisvolle momenten te maken.

De hele eeuw domineerde vader achter de camera en daarmee domineer-

de zijn representatie van het huiselijk leven. Het was zijn ‘levensgeluk’. De

representatie van het vaderschap (via de camera) – ‘with a great deal of

show’, aldus Gillis – werd bijna even belangrijk als het vaderschap zelf.52 Om

terug te komen op de vragen die Dick Boer zich stelde, toen hij in 1929 de

amateurfilm introduceerde bij potentiële beginners: ‘Wat kan een kino-

amateur zoal doen? Wat kan hij met de snelle lens van zijn toestel alzoo van-

gen?’ komt als eerste antwoord ‘vanzelf’ – aldus Boer – naar voren: ‘z’n kin-

deren, z’n vrouw, z’n familie’.
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2 Tussen hobby en herinnering
een nieuwe techniek, een nieuwe plicht

Het commentaar was bepaald korzelig op de tip van de amateurfilmer Jack

van As die in 1935 in Het Veerwerk, in die jaren het blad voor de amateurfil-

mers, suggereerde om bij een zelfgemaakte huwelijksreportage eventueel

achteraf nog enige opnamen over te maken. Het commentaar luidde:

(...) in mijn trouwfilm heb ik opzettelijk alles weggelaten, wat niet w e r-

k e l i j k g e b e u r d is. We maken er toch geen speelfilm van! ’t Is een

historisch familie-document(je). .... men kan beter iets overslaan of door

een goeden titel aanduiden dan een g e f i n g e e r d stuk er in plakken.
1

Wat was hier het probleem? Welke regel overtrad de amateurfilmer dat de

redactie zich genoodzaakt voelde zo te reageren? Blijkbaar waren er verschil-

lende opvattingen mogelijk over het maken van een huwelijksfilm. Hier

botste niet zozeer twee opvattingen: die tussen film als hobby en film als een

vorm van visuele herinnering, maar wel het domein waar binnen elk genre

thuishoorde. Een huwelijkssluiting behoorde absoluut tot het domein van

de familiefilm en daar golden strikte regels.

Toch was het niet zo dat Van As suggereerde om een zelf verzonnen ver-

haal op te nemen; de film was wel degelijk gemaakt naar de werkelijkheid.

Blijkbaar was dat niet goed genoeg; bijna echt is in zo’n geval niet vol-

doende. Wat ontbrak was authenticiteit. Nu is authenticiteit een lastig te

hanteren begrip. Walter Benjamin gebruikte de term in zijn veelgeciteerde

essay Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid

(1936) om een specifieke ontwikkeling aan te geven als gevolg van de komst

van fotografie en film. De eigenschap van mechanische reproduceerbaar-

heid heeft grote gevolgen gehad, zo constateerde Benjamin. De unieke

waarde van het ‘authentieke’ kunstwerk is verloren gegaan: er zijn alleen

nog kopieën.2 Maar een foto of filmbeeld heeft zijn eigen uniciteit of ‘aura’

zoals Benjamin dat zou noemen: een kopie, zelfs al is het een kopie van een

kopie, is nog steeds een geliefde herinnering in het geval van familiefilm.

Authenticiteit heeft met betrekking tot de familiefilm namelijk een andere

betekenis: het betreft het moment waarop het beeld tot stand komt, dus het

moment waarop de filmcamera aangaat en een gebeurtenis registreert.3 Het

gaat dan dus niet om de originaliteit van het beeld maar om het oorspronke-
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lijke, eenmalige – niet nagespeelde – moment waarop er een relatie tot stand

wordt gebracht tussen beeld en de referent waarnaar het beeld verwijst.

Authenticiteit wordt een probleem als die indexicale verwijzing niet

meer vanzelfsprekend is. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een amateur als

Van As ware gebeurtenissen in de vorm van een verhaal wil gieten. Hayden

White stelde dit probleem aan de orde toen hij schreef dat ‘It is because real

events do not offer themselves as stories that their narrativization is so diffi-

cult.’4 Het leven is geen verhaal met een plot waarvan onderdelen naar belie-

ven te verschuiven zijn. De spanning die er is tussen een verlangen naar

maximale verbeelding versus de noodzakelijkheid zich te houden aan de

werkelijkheid zit niet alleen in de geschiedschrijving – waarover White

schreef – maar ook in de non-fictie film.5

Dat maakt juist non-fictie film tot een lastige categorie. De filmtheoreti-

cus Gilberto Perez stelt het als volgt: ‘Documentary film doesn’t mean avoid-

ing fiction, for no film can avoid fiction: it means establishing a certain rela-

tionship, a certain interplay, between the documentary and the fictional

aspects of film…’.6 Perez gebruikt als voorbeeld de documentaire ‘Nanook’

van Robert Flaherty deze film over het leven van een Eskimo in Alaska is al

sinds zijn succesvolle bioscoopvertoning in de jaren twintig onderwerp van

theoretici. Beroemd is de uitspraak van de Britse documentairemaker John

Grierson die sprak over Flaherty’s ‘creative treatment of actuality’. Flaherty

wilde een portret maken van het traditionele leven van de Inuit, maar maak-

te gebruik van ingrijpende ensceneringen van dat dagelijkse leven om opti-

maal effect te bereiken. Flaherty ging, aldus Perez: ‘to distant places looking

for the essence of humanity in the encounter with nature and, not exactly

finding out what he sought, fabricated in his films.’7 Flaherty wilde zijn

onderwerp wel recht doen maar had soms reconstructie nodig als methode

om het levend te maken. Uiteindelijk, zo concludeert Perez is het resultaat

een film over het leven van Nanook, misschien niet zoals het precies was,

maar zoals het door Flaherty werd uitgebeeld.8

Van As wilde ook de door hem beleefde werkelijkheid op het scherm tot

leven brengen, met alle mogelijkheden die de cinema hem bood, desnoods

door een ‘re-enacment’. Maar een dergelijke creatieve omgang met de wer-

kelijkheid was discutabel. De redactie van Het Veerwerk viel over dat laatste

aspect: in hun visie kon en moest familiefilm niet zozeer een illusie zijn van

de werkelijkheid (doen alsof dit de werkelijkheid is), maar een illusie van de

waarheid (zo was het en niet anders).9 Er staat namelijk te veel op het spel.

Het maken van een herinnering is iets anders dan een hobby en de regels

van dat spel liggen net anders.

In dit hoofdstuk stellen we deze spanning tussen hobby en herinnering

aan de orde vanuit een historisch perspectief. In de geschiedenis van de ama-

teurfilm is die spanning tussen film als hobby en film als een herinnering
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altijd aanwezig geweest. Dat heeft te maken met de komst van de amateur-

filmcamera als een nieuw technologisch snufje in een specifieke culturele

context. Zoals geldt voor meer nieuwe apparaten lag de betekenis en het

gebruik van de camera niet direct als vanzelfsprekend vast; dit is een sociaal

proces waarbinnen de betekenis nog zeer kneedbaar is. Nieuwe machines

zijn meer dan gadgets, ze zijn, zoals Raymond Williams vaststelde de uit-

komst van een combinatie van verschillende aspecten.10 De doorbraak van

de filmcamera als een consumptieartikel, de ontstaan van een huiselijk-

heidsideologie die vrijetijdsbesteding vooral definieerde in huiselijke ter-

men als iets voor vaders, de wijze waarop het een deel van het culturele leven

georganiseerd was via verenigingen en concoursen en de aanvankelijk ge-

exalteerde ontvangst van eerst de cinema en vervolgens de amateurfilm, dit

alles is van invloed geweest op het gebruik van de amateurfilmcamera.

De mogelijkheden van de filmcamera werden in eerste instantie vooral

besproken in kringen van amateurfotografen. Dat was inmiddels een geves-

tigde tak van amateurkunst die zich stevig had georganiseerd in verenigings-

verband met eigen clubbladen en concoursen. De reflectie op hetgeen men

in de amateurfotografie had bereikt werd echter ook maatgevend met be-

trekking tot de amateurfilm. Tegelijkertijd was amateurfilmcamera onder-

deel van een ander vertoog: zijn eigenschap de werkelijkheid in al zijn be-

weeglijkheid te reproduceren bood ongekende, nieuwe mogelijkheden als

middel om visuele herinneringen te produceren. Het enthousiasme is in

veel opzichten een herhaling van het discours rond de ontvangst van de

cinema rond 1895. De uitkomst was echter anders: toen eindelijk de poten-

ties van de camera en het gebruik ervan wat meer vorm kregen, bleek ama-

teurfilm met name waardevol in de privé-sfeer vanwege zijn potenties als

een vorm van doe-het-zelf geschiedschrijving. Die uitkomst botste weer met

de pogingen amateurfilm tot een nieuwe amateurkunst te verheffen, zoals

de amateur Jack van As ontdekte toen zijn ambachtelijke streven naar een

goedgemaakte film in conflict kwam met andere heersende opvattingen

over de betekenis van familiefilm.

Een nieuwe techniek

In 1923, het jaar dat Kodak en Pathé hun gebruikersvriendelijke smalfilmfor-

maten introduceerden, schreef een vader over zijn nieuwste familiefilm in

een enthousiaste brief aan zíjn vader, die in het buitenland verbleef: ‘We heb-

ben nu weer een allerleukste van Annemarie, levensgroot en met zo’n engel-

achtige uitdrukking, dat Mies en ik uitriepen dat deze ééne film meer waard

was, dan de kosten van het heele apparaat.’11 Het enthousiasme verraadt de

aantrekkingskracht van dit toen nog redelijk nieuwe medium. De amateur-
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fotografie was intussen al decennia een gevestigde praktijk, maar de amateur-

cinematografie werd nog als betrekkelijk nieuw ervaren. De populariteit zou

echter snel toenemen. Amateurfilmen kon zich niet alleen als vrijetijdsbeste-

ding van de moderne familieman, maar ook als vorm van representatie – als

bewijs van groot gezinsgeluk – in toenemende mate een plaats veroveren in

huiselijke kring. Ook grootvader die ver weg in Zwitserland woonde, kreeg –

zo beloofde de zoon – een filmkopie van zijn kleinkind Annemarie.

Eigenlijk had het nog lang geduurd. Hoewel de amateurfilmcamera zo

rond het begin van de jaren twintig gold als een nieuwe techniek om je gezin

vast te leggen, begon de geschiedenis van dit medium veel eerder. Vrijwel

gelijktijdig met de introductie van de filmcamera van de gebroeders Lumière

in 1895 kwam er ook een model voor de amateur op de markt. Maar wat

waren de mogelijkheden van de amateurfilmcamera? De betekenis van deze

nieuwe vinding lag niet direct vast, zoals zo vaak met nieuwe technologie.

Een machine draagt meerdere mogelijkheden in zich.12 Dat gold zeker ook

voor de amateurfilm die zich niet direct profileerde als een huiselijke prak-

tijk. Het is daarom relevant te kijken naar zowel de gebruikersgroep als de

niet-gebruikers in verschillende periodes, de problemen die rezen en oplos-

singen die bedacht werden.13 De markt voor amateurcinematografie was

aanvankelijk niet erg overzichtelijk: gevestigde film- en camerafabrikanten

hadden slechts een beperkte interesse in de amaterfilm. Uitvinders, hobby-

isten en kleine ondernemers bepaalden het gebruik, zoals Zimmermann

vaststelde in haar boek Reel families. Elke ondernemer ontwikkelde zijn

eigen filmformaat. Alleen al in Europa gebruikte men vele soorten filmfor-

maten en/of niet-uitwisselbare perforatie. Standaardisatie was er niet. De

eerste gebruikers waren daarom vooral uitvinders en hobbyisten, geïnte-

resseerd in techniek.14

Zelf filmen was niet direct een vanzelfsprekendheid. Camera’s werden

nauwelijks verkocht. In de jaren tien werd eigenlijk alleen in termen van

huisbioscopie gesproken. Over het zelf gebruiken van de camera bestond

nog onzekerheid. De eerste gebruikers moeten vooral gezocht worden bij

ondernemers als C.A.P. Ivens, die geïnteresseerd waren in techniek en die

een nieuwe markt wilden verkennen. Terecht stelt Patricia Zimmermann

dat de vroege geschiedenis van het amateurfilmen in die periode vooral

moet worden beschreven in economische en technische termen.15 Een zelfde

patroon geldt eigenlijk voor de ontvangst van een ander medium in dezelfde

periode, de radio. Ook daar waren het vooral liefhebbers van draadjes etc.,

maar er was nog geen duidelijke culturele bestemming. Die kwam pas toen

de radio werd gebruikt voor uitzendingen door omroep.16

De wat aarzelende verkenning verraad zich door een technisch-beschrij-

vende woordkeuze. Aan het begin van de twintigste eeuw schreef men in foto-

bladen in termen van ‘bewegingsfotografie’. Zelfs in 1923, toen inmiddels veel
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handzamere amateurformaten op de markt wa-

ren, werd de potentiële amateurfilmer gewezen

op zoiets als een ‘amateuropneemapparaat’ al-

dus de woordkeuze van de jonge Joris Ivens op

een fotografiebeurs in Duitsland.17 Vanaf begin

jaren jaren twintig ontstond dankzij de intro-

ductie van de nieuwe formaten 9,5mm door

Pathé (1922) en 16mm Kodak (1923) een zekere

standaardisering. De nieuwe smalfilmformaten

waren nu brandveilig, relatief goedkoop en met

de nieuwe bijgeleverde filmcamera gemakkelijk

te bedienen. Bovendien bood Kodak nu ook de

service om een volle film te laten ontwikkelen.

Zelf filmen leek nu net zo eenvoudig als zelf

fotograferen. Omdat veel van die eerste gebrui-

kers mannen waren die al enige ervaring had-

den met amateurfotografie werd in die catego-

rie publiciteit gezocht, via de fotobladen die

werden gevoed met artikelen en advertenties. Pas

toen werd in Nederland het terrein van de ama-

teur-cinematografie met meer aandacht verkend.

In de jaren twintig werd er dus anders gedacht en gesproken over ama-

teurfilm, dan in de jaren tien, toen de amateurcinematografie een nog onbe-

kende technologie was. Aan het begin van de jaren dertig was amateurfilm

zelfs al een redelijk gevestigde hobby. Het perspectief op dit nieuwe medium

was intussen definitief veranderd. In 1933 schrijft de filmcriticus Hendrik

Scholte in zijn monografie over de Nederlandse filmkunst over de amateur-

film als een potentiële kunst:

door het enthousiasme der amateurs, hier gelijk elders, (heeft zij) kans

gezien om zich te bevrijden van de al te rustieke atmosfeer van de huis-

kamer, waar gelukkige moederoogen zich vermeiden aan het eerste wag-

gelgangetje van baby...
18

Wat opvalt in dit citaat is dat inmiddels niet alleen werd gedacht in termen

van vooruitgang in de amateurfilm, maar ook dat er verschillende soorten

amateurfilms mogelijk waren die in een zekere hiërarchische relatie tot el-

kaar stonden. ‘Amateurfilm’ is een artistieke bezigheid waarbij het maak-

proces een onmisbaar bestanddeel vormt van de hobby. De amateur die der-

gelijke films maakt, wil zelf zijn materiaal ontwikkelen en afmaken. Daarbij

is ook een artistiek eindresultaat een belangrijk doel. Het genre ‘familiefilm’

kenmerkt zich door haar registrerende karakter, waarbij het produceren van

herinneringen van familie en gezin het belangrijkste motief is.
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Een reconstructie is nodig van het vertoog

in die vroege periode van de amateurcinema-

tografie. Wat waren de opvattingen over deze

nieuwe vorm van fotografie en bin- nen welke

sociaal-historische context vond deze me-

ningsvorming plaats? Een deel van het ant-

woord is te vinden in fotobladen voor ama-

teurfotografen. Daar werden de nieuwe ont-

wikkelingen op het gebied van amateurfilm

gevolgd: serieuze besprekingen en vrijblijven-

de fantasieën wisselden elkaar af. In de bladen

werd ook gediscussieerd over de mogelijke

bijdrage van het amateurisme aan de filmcul-

tuur. Populair-wetenschappelijke bladen als Natuur volgden de ontwikke-

lingen in de kinematografie vanuit een technologisch perspectief.19 Fotobla-

den als Lux, Camera en Focus hadden uitgesproken opvattingen over hoe de

ideale amateurfotograaf er uit zag, maar tegelijkertijd tegengestelde opvat-

tingen welke belofte amateurfilmen met zich meedroeg. Er waren tot aan

het midden van de jaren nauwelijks filmbladen waarin de amateurcinema-

tografie systematisch aan de orde kwam. Lichtbeeld schreef zo nu en dan

over amateur-cinematografie, begin jaren dertig was de discussie te volgen

in Filmliga en Het Veerwerk.

Amateurkinematografie

In 1901 adverteerde Mij. Guy de Coral & Co. in het fotografieblad Lux niet

alleen voor lantaarnplaten en fonografen maar ook voor ‘bioscope voor de

huiskamers’. Guy de Coral, een voormalige amateurfotograaf en één van de

oprichters van de Nederlandsche Amateur Fotografen Vereniging (n.a.f.v),

was een handel in fotoartikelen gestart en hij zag al in een vroeg stadium in

dat de film ook in huiselijke kring een plaats verdiende. Daarnaast was het

mogelijk filmvertoningen te laten plaatsvinden in bijeenkomsten op scho-

len of in het verenigingswezen. Hier lag een kans voor de fotohandel om via

de n.a.f.v. en aanverwante afdelingen film te introduceren bij de amateur-

fotografen. Zo hield de firma Merkelbach, eveneens in 1901, een demonstra-

tie voor de Amsterdamse amateurfotografen over ‘de bioscope en hare prac-

tische inrichting’.20 Dergelijke avonden omvatten meestal een lezing over de

geschiedenis van de cinematografie, gecombineerd met vertoning van afwis-

selend serieuze en komische films.

In deze periode was de belangstelling voor cinematografie vooral tech-

nisch. De amateurfotografen waren gefascineerd door dit nieuwe wonder
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waarmee beweging kon worden weergegeven. Daarnaast was er vooral be-

langstelling voor de verschillende toepassingen van dit nieuwe medium:

onderwater-kinematografie, micro-kinematografie of wetenschappelijke kine-

matografie in het algemeen, het kwam in de loop van de jaren meerdere

malen aan de orde in de tijdschriften. Lux, het oudste blad voor amateur-

fotografen, plaatste al in 1895 een artikel over Edisons Kinetoscoop en een

jaar later verscheen een bijdrage over de Kinematograaf van de gebroeders

Lumière. Lux toonde ook belangstelling voor vindingen die zich op de grens

van fotografie en film bevonden. De amateurs waren vooral ook nieuwsgie-

rig naar het principe van film: zo moest C.A.P. Ivens uitleggen waarom wie-

len in films terugdraaien. Andere auteurs legden meer dan eens in lezingen

en artikelen uit wat het ‘wezen der kinematografie’ inhield.

Opmerkelijk is een zevendelige artikelenserie van Obreen in Camera in

1912 waarin hij, als één van de weinige auteurs uit die tijd, lijkt te beseffen

dat er onder de lezers zich wellicht amateurfotografen bevonden die zelf wil-

den gaan filmen. Obreen vroeg zich daarom af welke onderwerpen zouden

kunnen voldoen voor bewegend beeld, hoe het opname-apparaat werkte en

hoe de film vervolgens ontwikkeld diende te worden. Bij deze enkele bij-

drage waarin op een mogelijkheid van amateurfilmen werd ingegaan bleef

het voorlopig.

De hobbyist die zich intussen durfde te wagen aan het amateurfilmen

had een aantal motieven: hij wilde zijn familie vastleggen, hij ging een grote

reis maken of hij had een eigen bedrijf. In principe hoefde de amateur niet

veel zelf te doen: hij kon het ontwikkelen van het negatief en de positieve

afdruk overlaten aan een filmfabriek. Dat was over het algemeen ook het ad-

vies in de artikelen over amateurfilm. Vanaf 1919 kon dat bijvoorbeeld bij

Filmfabriek Polygoon: de fabrikant leverde op verzoek ook titelkaarten af

die tussen de verschillende fragmenten geplaatst konden worden.

Enkele aspecten die de amateurfotografie karakteriseerden, zoals het zelf

ontwikkelen en afdrukken, leken vooralsnog met betrekking tot film te in-

gewikkeld voor veel hobbyisten. Het wachten was op voorlichting, handige

camera’s en goedkoper filmmateriaal. Daarin trad vanaf het begin van de

jaren twintig verandering op. Aan de voorwaarden voor een redelijke toe-

gankelijkheid van de amateurcinematografie wordt steeds meer voldaan: de

industrie wierp zich in toenemende mate op deze markt en fotobeurzen

besteedden ruimte en aandacht aan de nieuwe apparatuur.

Bewegende babies, bewegende blaadjes

Steeds meer amateurfotografen maakten in die jaren de overstap naar de

film. Zij verruilden hun fotocamera voor een filmcamera. ‘Ondanks de
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groote ontwikkeling der fotografie in artistieke richting, bevredigt het resul-

taat zelden geheel, omdat haar het leven ontbreekt’, constateerde één van

hen.21 Een ander stelde in een artikel getiteld ‘Waarom kino-amateur?’: ‘De

amateur van heden is niet meer tevreden. Hij wil meer, hij wil de werkelijk-

heid, het leven. Dit nu brengt de kinematografie hem.’22

Werd in eerste instantie de fotografie onthaald als een fantastische ma-

nier de werkelijkheid te vangen, film bleek een nog veel betere methode om

het leven in al zijn beweeglijkheid te registreren. Men sprak over ‘levende

beelden’, ‘living pictures’ of ‘animated pictures’. Vooral die eerste jaren

waarin de cinema zich manifesteerde klonken geëxalteerde uitroepen over

de mogelijkheid te komen tot reproductie van het leven. De wijze waarop

werd geschreven over dit nieuwe medium verwijst in sommige gevallen naar

reële ervaringen; andere teksten zijn wat de Amerikaanse mediahistoricus

Carolyn Marvin noemt extravagant media fantasies.23 Dergelijke fantasieën

of dromen zijn interessant omdat ze toegang bieden tot wat – al dan niet

bewust – aan gedachten aanwezig was en omdat ze ook altijd uitgaan van de

werkelijkheid zoals die werd begrepen. Bovendien maken dromen als deze

volgens Marvin onderdeel uit van de conversaties die de samenleving heeft

met zichzelf over wat het is of zou moeten zijn.

Het succes van die eerste bioscoopbeelden in 1895 in Parijs door de

gebroeders Lumière – op het programma stond onder andere het filmpje

déjeuner de bébé dat toch niet meer toonde dan een baby die in de tuin

gevoerd werd door zijn ouders – wordt door de filmhistoricus Dai Vaughan

als volgt verklaard: het aanwezige publiek raakte niet zozeer opgewonden van

het op zichzelf aardige en huiselijke tafereeltje maar wel van de bewegende

bladeren op de achtergrond, geraakt als men was door het spontane karakter

ervan.24 Dit was meer dan een theateropvoering, dit leek het leven zelf.

De wil om steeds dichter het leven te naderen, te reproduceren stopte

niet bij die eerste levende beelden van baby’s en bladeren. Voor een enkeling

waren ze namelijk teleurstellend: ze waren zwart, wit en grijs en geluid ont-

brak. Die gebreken waren voor de Russische schrijver Maxim Gorky aanlei-

ding om over zijn eerste bioscoopervaring in 1896 te schrijven als over een

‘schaduwrijk’:

Uw zenuwen zijn gespannen; uw verbeelding voert u naar een onnatuur-

lijk monotoon leven zonder kleur en zonder geluid, maar vol van bewe-

ging, het leven van geesten, vervloekt tot de verdoemenis van de eeuwige

stilte.
25

In Nederland waar diezelfde films al vrij snel na de eerste Parijse vertonin-

gen geprogrammeerd stonden, zijn dezelfde geluiden te horen, al klinken ze

iets zakelijker. Zo schreef Van Hennekeler in De Amsterdammer in datzelfde

jaar:
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Men ziet het werkelijke leven, maar helaas zonder spraak, zonder geluid;

voor een doofstomme moet het de volle werkelijkheid schijnen. Nog

één, wel is waer moeielijke schrede, en men hoort de personen spreken,

de smeden slaan, de flesch ontkurkt worden, den storm op zee enz., en

de illusie zal volkomen zijn.
26

Wetenschappers experimenteerden met technieken die in staat waren beeld

en geluid te combineren. Er werd aanvankelijk meer verwacht van weten-

schappelijke dan van commerciële toepassingen van dit nieuwe medium.

Eén van die pogingen kwam van de Franse fysioloog Demeny, die door

middel van wat hij de ‘phonophone’ noemde levende beelden van mensen

vergezeld liet gaan van het geluid van de woorden die ze spraken. Opmerke-

lijk is dat Demeny de potentie van deze machine vooral zag in de huiselijke

sfeer: de phonophone als een levend fotoalbum. Hij schreef in 1892 over zijn

vinding als een middel dat in staat was de doden tot leven kon wekken. Zou

die eigenschap, zo vroeg Demeney zich af niet veel geluk brengen aan hen

die een geliefde hadden verloren en die dankzij de film hem of haar opnieuw

konden zien?27 Hier verschuift de functie van film als middel tot analyse

naar wat de Franse filmhistoricus Noël Burch zou noemen het ‘Franken-

stein-complex’, namelijk de wens de doden tot leven wekken.28

Bij de veel tragere opkomst van amateurfilm werden dergelijke wensdro-

men opnieuw verwoord. Tegen die tijd waren het toch eigenlijk al cliché’s

omdat ervaringen met bewegende filmbeelden inmiddels al dertig jaar oud

waren. Maar zichzelf te zien op het witte doek bleek voor iedere gebruiker

die ervaring als nieuw op te roepen. Voor menig familielid waren de beelden

van eigen kind een wonder die de ervaring elke keer opnieuw als sensatio-

neel trof. ‘In de openbare gebeurtenissen ligt het gebied der amateur-bio-

scopie niet! Echter wel in het familieleven, in zijn breedste betekenis dan.’

Aldus schreef de auteur van de rubriek ‘Wat ons interesseert’ in Camera, het

fotoblad voor amateurfotografen in 1921.29 ‘De wonderlijke sensatie zichzelf,

zijn familieleden, als levend, natuurlijk voor zich te zien’, was volgens de

schrijver de kern van dit nieuwe medium: het was ‘dieper, intenser’ dan

fotografie. Aan de vooravond van de doorbraak van de nieuwe smalle for-

maten was dat het meest fantastische wat de auteur zich kon wensen en

voorstellen.

Een vrouwelijke amateurfilmer schreef over ‘de uitroepen van vreugde

wanneer wij in familiekring deze film afdraaien’.30 En een andere amateur

die net was begonnen, stelde enthousiast: ‘Wat een heerlijk genot, wat een

vreugde om mijn stamhouders daar op het witte doek te zien’.31 Het zijn de

woorden die de advertentietaal van Kodak weerspiegelen in termen als ‘een

onvergetelijker sensatie’, ‘wonderlijk’, ‘onvergetelijk om de beelden voor

ogen getooverd te zien’. De amateurfilmer J.C. Mol trok uit de sensationele
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mogelijkheden van deze nieuwe technologie de conclusie dat amateurfilm

de fotografie ‘binnen afzienbare tijd zonder twijfel’ zou verdringen.32

Zo kon de utopische visie op amateurfilm – in technisch opzicht al

decennia oud – een plek veroveren in het gezinsdomein. In feite was het een

conservatief ideaal vormgegeven met moderne technieken, vol magie ook:

‘filmland is een wereld der wonderen. Het is het sprookjesrijk van de

moderne tijd’.33 Nog ontbraken kleur en geluid. Maar op een demonstratie

uit 1930 over ‘Sprekende en zingende smalfilms in de huiskamer’ waar die

avond huurfilms werden gekoppeld aan grammofoons, fantaseerde de aan-

wezige Dick Boer op de toekomstverwachting dat het zelf maken van

‘klankfilms’ mogelijk zal zijn en dan vooral van ‘feestelijke huiselijke ge-

beurtenissen, waarmede dan het sprookje werkelijkheid is geworden’.34

Een nieuwe vorm van herinneren

Bij veel vernieuwingen op het gebied van de technologie in de afgelopen

twee eeuwen werd een debat gevoerd. Zo ook over de filmcamera. Wat

vooral opvalt is dat – zeker in de fotobladen – uitsluitend binnen de kaders

van fotografie wordt gedacht; de ‘cultural imagination’ werd er in feite door

beperkt.35 Sommige auteurs zagen film als een bijzondere vorm van fotogra-

fie, namelijk bewegingsfotografie. De aandacht ging daarbij uit naar de

mogelijkheid om met film ‘seriefotografie’ te bedrijven bij wijze van een

goedkope vorm van fotografie waarbij op een filmstrook een grote hoeveel-

heid afbeeldingen gemaakt kon worden: ‘op een band van 5 Meter film kun-

nen we zoo ongeveer 235 beeldjes maken’.36 Een variant hierop vormde het

voorstel van de eerder genoemde amateurfilmer J.C. Mol waarbij hij film

interpreteerde als een manier van ‘verzamelfotografie’ waarmee heel tref-

fend de verschillende uitdrukkingen van het kind in al zijn gemoedsstem-

mingen ‘gevangen’ en weergegeven konden worden.37

De vraag is in hoeverre nieuwe technieken ernaar neigen te worden

vormgegeven, gemarginaliseerd en beperkt door de dominantie van het

oude of juist in staat van permanente verandering is.38 De praktijk van het

amateurfilmen werd uiteindelijk bepaald door een mix van technologische

mogelijkheden en populaire verwachtingen.39 En door de industrie: want

toen fabrikanten als Kodak en Pathé gingen geloven in de nieuwe techniek,

werden vertrouwde strategieën ingezet op de camera als een aankoop voor

het hele gezin. Juist de familiefilm werd in praktijk al snel ‘het meest voor-

komende verschijnsel’ zoals in 1933 het blad voor de amateurfotografen

Lux/de camera constateerde.

Maar er speelt nog een andere factor mee. De filmcamera kwam op de

markt aan het einde van de negentiende eeuw in een periode waarin de his-
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torische belangstelling groot was. De continuïteit met het verleden werd

niet langer als vanzelfsprekend ervaren als gevolg waarvan het heden en ver-

leden verder uit elkaar kwamen te liggen. Er ontstond een andere vorm van

historisch besef waarbij, zoals Patrick Hutton stelde, elke gebeurtenis

plaatsvindt in een specifieke constellatie van tijd en plaats: ‘for an historical

event happens but once and for all’.40 Het betekende volgens Hutton een

einde aan de aanwezigheid van een levende herinnering. Nieuwe technieken

van herinneren kregen een kans, technieken die in tegenstelling tot de orale

traditie meer archiverend van aard waren en steeds vaker ook visueel.41 Er

valt daarom veel te zeggen voor de stelling van Mary Ann Doane namelijk

dat de cinema ontstond in tijd waarin een sterke archivalia impuls aanwezig

was waar de cinema op zijn eigen wijze aan bijdroeg. Film bezat het wonder-

baarlijke vermogen niet alleen beelden vast te leggen – dat kon fotografie

ook – maar tevens het verloop van de tijd zelf opslaan.42

De bewaarcultuur die ontstond in de negentiende eeuw bleef ook in de

twintigste eeuw aanwezig: het breidde zich uit naar alle mogelijke niveaus

van het publiek en private leven, van het nationale, lokale en uiteindelijk

ook het persoonlijke terrein.43 Met film kon het heden bewaard worden

voor later ten behoeve van de wetenschap of van het onderwijs. Antropolo-

gen trokken er op uit om primitieve volkeren vast te leggen voordat de voor-

uitgang ze zou beïnvloeden. De Franse bankier Albert Kahn liet wereldwijd

opnamen maken voor zijn ‘archief van de planeet’. En vaders gebruikten de

camera om hun gezinnen vast te leggen.

Film werd een nieuwe historische bron. Zo werd in 1919 in Nederland

een poging ondernomen om te komen tot een filmarchief waarin films van

het heden zouden moeten worden bewaard voor het nageslacht, dat daaruit

‘leering en wetenschap kan putten’. De rijksarchivaris Robert Fruin en vele

anderen hadden zitting in het daartoe speciaal opgerichte Nederlandsch

Centraal Film Archief (ncf).44 De rijksarchivaris stelde een brandvrije ruim-

te beschikbaar en Nederlands bekendste cineast Willy Mullens leverde film-

materiaal. Het was een Nederlandse echo van een eerdere mislukte poging

van de Poolse cineast Matzuwesky die al vrij snel na de introductie begreep

dat met de nieuwe techniek de geschiedenis op betrouwbare wijze kon wor-

den vastgelegd. In zijn pamflet Une nouvelle source de l’histoire, dat in 1898 in

Parijs werd gepubliceerd, pleitte hij voor een filmarchief.45 Volgens hem had

‘levende fotografie’, zoals hij het nog noemde een grote mate van authentici-

teit door zijn unieke exactheid en precisie. Film biedt de mogelijkheid een

waar ooggetuigenverslag te zijn en is onfeilbaar, aldus Matzuwesky.

Film verwierf zich gedurende een korte periode een reputatie als histori-

sche bron dankzij ‘the aura of technological authenticity’ die aan de camera

kleefde.46 Familiefilm werd de private versie van het moderne visuele geheu-

gen. Juist in de twintigste eeuw kon deze praktijk tot grote bloei geraken. De
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Britse historicus Raphael Samuel noemt met name de groei in de sector fami-

liegeschiedenis waarbij velen zichzelf tot de familiehistoricus verklaren een

opmerkelijke trend.47 Mensen zijn in toenemende mate geneigd hun eigen ge-

schiedenis vast te leggen, huizen worden mini-museums waar kostbaar bron-

nenmateriaal wordt opgeslagen en voor een intieme kring tentoongesteld. Als

we – zoals Samual beweert – geschiedenis opvatten als een activiteit in plaats

van als een beroep, dan zouden het aantal beoefenaars ontelbaar zijn.48

De amateurcamera bezat precies de juiste eigenschappen om een rol te

spelen: het was levendig en precies. ‘You might call Kodak the boss biog-

rapher’, aldus definieerde Albert Crane Wallace fotografie in Kodakery, een

advertentieblaadje van de fotofabrikant, dat overigens ook buiten de Ver-

enigde Staten werd verspreid. Hij voegde daar aan toe dat, omdat deze mo-

menten vooral de vrolijke momenten betreft, ‘The Kodak is just naturally a

cheerfull historian’.49 De camera ordent het leven en geeft er betekenis aan.

Het geeft zijn bezitter de kans om elke potentiële goede herinnering te

materialiseren en om te zetten tot geschiedenis. Het is een handeling die een

massaal beoefend werd en waaraan geen gezin zich nog kon onttrekken.

Film na film ontstond er een familiearchief op spoelen en meer nog: een

eigen visuele familiegeschiedenis. Want door alledaagse gebeurtenissen vast

te leggen, transformeerde de man met de camera deze tot feiten. Dat zijn

historische verrichtingen.50 De vader met de camera maakte zichzelf tot his-

toricus van zijn gezin; tegelijkertijd werd het een nieuwe plicht waaraan het

steeds moeilijk te ontkomen viel.

Een nieuwe plicht

Meer dan de familiefotografie was het familiefilmen van begin af aan een

doe-het-zelf activiteit, ondanks pogingen van ondernemers om naar analo-

gie van de studiefotografie soortgelijke activiteiten op te zetten. Zo bood on-

der andere filmfabriek Polygoon de mogelijkheid tegen betaling per meter

een cameraman periodiek te laten langskomen. Toch bleef dit een marginaal

gebeuren. Blijkbaar bracht het filmen van de familie bezwaren met zich mee.

Vooral de formele studiofotografie maakt gebruik van een moment waarop

even geposeerd wordt, en dat moment is even gemakkelijk te creëren binnen

de vier muren van het huis als in een studio-omgeving. De film echter prefe-

reert een handeling of in ieder geval beweging. Dat zou in de praktijk bete-

kenen dat in een studio een gezin een handeling moet ‘spelen’. Daar schuilt

een bezwaar, want bewust naspelen van de werkelijkheid lijkt al veel op acte-

ren en dat komt in conflict met de eis van authenticiteit. Een alternatief was

de cameraman toe te laten in de intimiteit van het gezin die zich uitstrekte

voorbij het te poseren moment zoals dat gold voor de fotograaf.
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Zelf doen was een alternatief. Een aantrekkelijk alternatief, want familie-

filmen combineerde de voordelen van hobby en actief vaderschap. Boven-

dien had de amateurfotografie allang duidelijk gemaakt dat het vastleggen

en documenteren niet langer uitsluitend het domein van de schilder of de

studiofotograaf hoefde te zijn. Het was aan iemand uit het gezin zelf, meest-

al de vader, die gewapend met de camera de alledaagse werkelijkheid van het

gezinsleven omzette in een kostbare herinnering.

De mogelijkheden van de camera boden een vervolmaking van het twin-

tigste-eeuwse huiselijkheidsideaal: het eigen geluk werd niet alleen in eigen

kring gevierd maar door middel van een zelfgemaakte herinnering ook nog

eens vereeuwigd. Steeds nadrukkelijker kreeg het maken van familiebeelden

een rituele dimensie in de zin dat het aanzetten van de camera al een zekere

gelukswaarde aan een gebeurtenis kon geven omdat daarmee het moment

bestemd was om een kostbare herinnering te worden. Filmen verleende glans

aan de gebeurtenis. Een verjaardag was niet langer compleet als de camera

niet aan stond. Het past in een ontwikkeling die tegelijkertijd plaatsvond,

namelijk het gegeven dat vanaf de negentiende eeuw in toenemende mate de

wereld van het gezin steeds kleiner werd. Het gezin trok zichzelf terug bin-

nen het eigen huis. Dit had als gevolg dat de symbolische interactie tussen

ouders en kinderen steeds belangrijker werd.51 Het gezin maakte zichzelf tot

een object van verering en de camera was daarbij een belangrijk instrument.

In deze zelfgeschapen wereld met al zijn nieuwe verplichtingen werd de

alledaagse werkelijkheid op een nieuwe manier bezien. Een zondags uitje

was gdeen gezamenlijk moment van ontspanning meer, maar een camera-

opportunity.

Voor-den-vader-met-kinderen is een sneeuwzondag met zon een bui-

tenkans die een prachtspoel voor z’n familie-archief belooft.
52

De familiefilm werd onderdeel van het gezin dat als een cultureel project

voortdurend aandacht behoefde.53 En het was geen lichte taak, want de

gematerialiseerde herinneringen werden de uiteindelijke versie die de groot-

ste kans had bewaard te worden. De representatie nam uiteindelijk de plaats

van de werkelijkheid: het succes van de familie werd er aan afgemeten. Gillis

merkte in dit verband terecht op dat ‘the simulacra of the family became the

measure of family.’54

Tussen hobby en herinnering

In zijn waardering van film als een nieuwe historische bron benadrukte

Matuzewsky dat film – meer dan menig ander historisch document – een

hoge graad van accuraatheid en precisie had. Kodak stelde hetzelfde ten aan-
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zien van zijn fotografische producten in 1922: ‘Pictures help not only to

make the year more vivid but to give exactness to the narrative’.55 Het geloof

in de exactheid van een fotografische reproductie leidde tot een groot ver-

trouwen in de authenticiteit van het afgebeelde. Daarbij moesten echter wel

de regels in acht genomen worden: ‘We maken er toch geen speelfilm van’,

zoals het eerder geciteerde naschrift luidde, is daarvan een mooi voorbeeld.

Het commentaar is om meerdere redenen interessant en verwoordt de

essentie van de familiefilm. Het bezwaar van Boer gold niet zozeer het

ensceneren op zich. In principe wordt in elke familiefilm geënsceneerd; bij-

voorbeeld door rekening te houden met de zon. Ook betrof het bezwaar niet

het feit dat achteraf het materiaal werd bewerkt in de vorm van een selectie

van fragmenten; de redactie juichte dergelijke activiteiten zelfs toe. Talrijk

zijn de adviezen om te selecteren en de oproepen de schaar eens te gebrui-

ken. Wel bezwaarlijk was het laten naspelen. Dat leek te veel op het maken

van een speelfilm. Dat amateurgenre werd in Nederland overigens margi-

naal beoefend: acteren was vaak een te moeilijk onderdeel. Belangrijker be-

zwaar evenwel was dat door het naspelen de grenzen van non-fictie werden

overschreden, en daarmee dus de grenzen van de familiefilm.

Familie moest waar zijn. ‘’t Is een historisch familie-documentje’, aldus

Dick Boer. De familiefilm diende als bewijs van wat eens was. Het is een

gematerialiseerde herinnering; een bijdrage aan het familiearchief. Om au-

thentiek te zijn moest het voldoen aan een aantal voorwaarden: betrouw-

baar, echt, origineel en niet vervalst en daarmee geloofwaardig. Een vertel-

techniek die werkt met een plot veronderstelt echter dat een gebeurtenis

eerst wordt gedeconstrueerd en vervolgens volgens de dramaturgische wet-

ten weer in elkaar wordt gezet. In de amateurpraktijk zou het dan kunnen

zijn dat tijdens het filmen al met die dramaturgische principes rekening

gehouden: scènes worden meerdere keren gespeeld om – met de beperking

van vaak maar één of hooguit twee camera’s – verschillende gezichtspunten

te filmen om later de montage rond te kunnen krijgen.

Familiefilm heeft – om de terminologie van Walter Benjamin te gebrui-

ken – een magische functie: het aanzetten van de camera tijdens een bruiloft

geeft glans aan de gebeurtenis. Maar het rituele karakter van een dergelijk

belangrijke familiegebeurtenis gaat verloren als ten behoeve van een verhaal

onderdelen van deze plechtige gebeurtenis herhaald moeten worden voor de

camera. Het is niet alleen het (na)spelen van een bruiloft dat een bezwaar

vormt, maar ook het feit dat dientengevolge het karakter van het eenmalige

en daarmee authentieke ervan verbroken wordt. Op dat moment bestaat het

gevaar dat een huwelijksverslag als dat van Jack van As zijn – wat Gilberto

Perez noemt – ‘aura of a remnant, of a relic’ verliest: ‘Its retaining a trace of

that original reality gives the photograph its special quality of authenti-

city’.56 Roland Barthes stelde het al aan de orde in zijn La Chambre Claire:
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een fotografisch beeld is voor alles een indexicaal teken dat niet anders kan

dan te verwijzen naar wat is geweest.57

Voor film gold hetzelfde. De betrouwbaarheid van de relatie tussen het

beeld en zijn referent was automatisch gegarandeerd door de technische

eigenschappen van de camera. Die waardering gold blijkbaar nog steeds

voor de amateurfilm, in het bijzonder de familiefilm. Hoewel Van As in zijn

artikel niet meer opperde dan dat het mogelijk moest zijn een betrouwbare

versie van de werkelijkheid na te spelen, moesten volgens Boer hier de twee

verschillende categorieën strikt gescheiden worden. Uiteindelijk kwam het

neer op een onderscheid tussen hobby en herinnering, dat wil zeggen tussen

twee soorten verlangen: vastleggen en bewaren versus expressie.58 Van As

representeert dat verlangen naar film als een vorm van expressie.

Amateurfotografie

Dat ambitieuze streven naar film als kunst maakte al langer deel uit van het

vertoog van de amateur, te beginnen bij de amateurfotografen. Door hen

werd opzettelijk een tegenstelling gecreëerd tussen de serieuze amateurfoto-

graaf en de familie fotograferende ‘knipser’. De amateurfotografie was een

hobby die beoefend werd in het milieu van de welgestelde burger die tijd en

geld had zijn hobby intensief te beoefenen. In ‘Een praatje over kunst in de

fotografie’ werd in Lux gesteld: ‘Kunstfotografie is het aangewezen liefhebbe-

rijvak van den gefortuneerden amateur, die, behalve over een goed gevulde

beurs, ook over al zijn tijd de vrije beschikking heeft’.59 De amateur bedreef

zijn liefhebberij serieus en streefde hogere doelen na, een typisch negentien-

de-eeuwse opvatting die in de amateurfotografie een uiterst ambitieuze doel-

stelling werd. En met resultaat, zoals de amateurfotografen zelf graag verkon-

digden: de amateur had een bijdrage geleverd aan de verheffing van de foto-

grafie tot een nieuwe vorm van kunst. Want waren het niet de amateurs die –

in tegenstelling tot de professionals – veel geld en tijd spendeerden aan tijd-

rovende edeldrukprocédé’s die moesten leiden tot foto’s die wat uitdrukten?

Daarin lag ook de aantrekkingskracht van de amateurfotografie, name-

lijk in het eindeloos bewerken van en experimenteren met het negatief. De

vele artikelen in de fotobladen voor de amateur gingen over de mogelijke

soorten procédés die toegepast konden worden. Voor de amateurs gold de

bewerking van het negatief als een artistieke onderneming. Een rubriek met

de alledaagse titel ‘recepten en wenken’ kon daarom de opmerking bevatten

dat het doel van de amateurfotograaf steeds moest zijn op zijn gebied kun-

stenaar te worden.60 Fotografie moest meer zijn dan een mechanische weer-

gave van de werkelijkheid. Een goed resultaat was een foto waarin de ziel

van de maker lag, het was een foto die door de gebruikte techniek stemming
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wist te geven en daardoor het alledaagse transponeerde naar iets hogers. En

voor dat streven zochten de amateurs erkenning.

Het kiekje echter betrof een vorm van fotografie die zonder enige in-

spanning beoefend kon worden, die het aardig deed in de familiealbums,

maar die buiten de kring van vrienden en familie geen bestaansrecht had.

Deze vorm van fotografie werd beoefend door het merendeel van de came-

rabezitters en deze groep kon groeien toen de camera kleiner, lichter en

gemakkelijker te bedienen werd. Spottend werden de gebruikers van deze

apparaten ‘knipsers’ genoemd.61 Blijkbaar kon niet elke niet-professionele

camerabezitter aanspraak maken op de titel van amateur, die moest men

verdienen: iedereen begon als knipser (‘iemand die den sluiter laat werken

en plaatjes komt halen’), vervolgens werd men amateur, dan ‘ernstig ama-

teur en tenslotte (eventueel) ‘kunstfotograaf’.62

De hoogstaande opvattingen over amateur moeten in een breder cul-

tuurhistorisch kader begrepen worden. Al vanaf de negentiende eeuw werd

getracht de toenemende vrije tijd in goede banen te leiden: hobby’s (het

begrip komt pas op in de jaren twintig van de twintigste eeuw) werden toe-

gejuicht, maar nadrukkelijk verbonden aan een serieuze taakopvatting.63 Via

een systeem van concoursen, jurering en clubavonden werden nieuwe hob-

by’s als fotografie ingekaderd. Een knipser ondermijnde die taakopvatting:

een druk op de knop was te passief. Zo vertegenwoordigde het verschijnsel

‘knipser’ een ondermijning van de amateurkunst. Een auteur klaagde in Lux

over de fotofabrikant Eastman Kodak die nieuwe camera’s op de markt

bracht die te licht, te gemakkelijk en te goedkoop waren. ‘Kodak kweekt

slechte amateurs’, was zijn conclusie.64 Voorbij waren de dagen dat een ama-

teur niet alleen alles zelf ontwikkelde en afdrukte, maar ook de platen prepa-

reerde. Het meest essentiële aspect van de amateurkunst, ‘controle over het

materiaal’, raakte op de achtergrond of dreigde te verdwijnen.65

Deze klacht verwijst naar nog iets anders dan enkel het onderscheid tus-

sen een serieuze hobbyist en de knipser. Het verwijst ook naar de maat-

schappelijke en sociale veranderingen die plaatsvonden als gevolg van een

proces van modernisering en democratisering. De vooraanstaande burger

zag aan het einde van de negentiende eeuw en aan het begin van de twintig-

ste eeuw zijn vooraanstaande positie door de opkomst van de massasamen-

leving verloren gaan. De Britse fotohistoricus Brian Coe ziet in de versprei-

ding van de fotocamera onder miljoenen gebruikers een aanwijzing voor de

algemene democratische tendens.66 De Amerikaans cultuurhistoricus John

A. Kouwenhoven presenteert dit proces zelfs als revolutionair:

The revolution which began, (..), when people like my aunt began run-

ning amok with snapshot cameras almost a century ago. Call it, for want

of a better term, the democratization of vision.
67
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Het was juist die vermaledijde kiek, die zonder enige technische kennis of

begrip van kunstconventies gemaakt kon worden, die iedereen de gelegen-

heid gaf zelf een portret te bezitten van de familie. Waar de portretkunst

moeilijk, duur en bijzonder was, gold de fotografie als makkelijk, goedkoop

en alomtegenwoordig. Iedereen kon nu zien hoe zijn grootouders er uit za-

gen.68 Dat voorrecht was niet langer beperkt tot de hoge burgerij.

Het is tegen de achtergrond van deze ontwikkeling dat de klacht over de

al te gemakkelijke camera’s geïnterpreteerd dient te worden. Het is niet toe-

vallig dat het verzet zich tegen Kodak richtte: zij vertegenwoordigde het

kwaad. Kodak was de naam die de filmfabrikant George Eastman gaf aan

zijn fotografische producten. Zijn beleid was gericht op het minder omslach-

tig maken van oude fotografische procédés. Tegelijkertijd daarmee ontwik-

kelde Eastman een uiterst succesvolle commerciële strategie. Deze strategie

betrof het toegankelijk maken van fotografie voor letterlijk iedereen. Het was

een ontwikkeling die de vooraanstaande Amerikaanse fotograaf Stieglizt aan-

zette tot een zelfde soort klacht als in Lux werd gehoord: Kodak had met de

uitvinding van de populaire fotografie de amateursector verdeeld in dress suits

en democrats.69 Terwijl de eerste groep fotografie beschouwde als een kunst

die diende te worden beoefend met individueel vakmanschap en gevoel, liet

de tweede groep de afwerking over aan de Kodakfabrieken. Symbool van

deze ontwikkeling was de Brownie-camera, op de markt gebracht in 1900,

voor één dollar te koop en door iedereen te gebruiken, zelfs kinderen. Als de

film volgeschoten was, ging de camera met film terug naar Rochester, de

standplaats van de Kodakfabrieken en daar werden de foto’s afgedrukt. ‘You

press the button, we do the rest’, zo luidde de slogan.

Fotografie werd zo van een ernstige aangelegenheid een onbekommerde

plezierige hobby, door Eastman omschreven als ‘Kodaking’, een term die de

factor ‘plezier’ moest benadrukken. Elke associatie met techniek werd ver-

meden. Met deze strategie bereikte Kodak een geheel nieuwe markt van

consumenten, ver weg van de kunstzinnige amateurfotografen. Kodak maak-

te van fotografie een massa-consumptiegoed. Het verweer van de burgerij

lag in het exclusief maken van de amateurfotografie door nadruk te leggen

op ambachtelijkheid, iets waar geld en tijd voor nodig was, voorwaarden

waar de massa niet aan konden voldoen. De amateurfotografie is dan ook

duidelijk de wereld van de nette pakken en een enkele nette jurk. Eigenlijk

waren de ‘nette pakken’, in de woorden van Stieglitz, artiesten die esthetisch

waren ingesteld. De fotografie was daarmee als liefhebberij tevens een beves-

tiging van iemands stand en levensinstelling. Fotografie als kunst kon daar-

om ook nooit hetzelfde zijn als fotografie als een vorm van consumptie.

De discussie over amateurfotografie werd overal gevoerd, maar in

Nederland kreeg het debat een extra lading door de bezwaren tegen wat

men noemde de ‘veramerikanisering’. Deze term betrof een cultureel be-
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zwaar tegen de democratiseringstendens die werd geassocieerd met Ame-

rika. Op het moment dat Kodak in 1912 besloot geen advertenties te plaat-

sen in de Nederlandse fototijdschriften, omdat de fabriek zich liever richtte

op de nog niet-fotograferende massa, luidde de reactie: ‘’t Is inderdaad

Amerikaansch’.70

‘De periode voor den kino-amateur zijn thans aangebroken’

Dit vertoog herhaalde zich bij de opkomst van de amateurfilm. Verbeterin-

gen in de zin van grotere toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid

maakten amateurfilm steeds populairder, maar stonden tegelijkertijd de

waardering van amateurcinematografie in de weg, vooral in de wereld van

de amateurfotografen. De ware amateur was een ‘self-made man’ die beper-

kingen met betrekking tot zelf ingrijpen in het materiaal verafschuwde en

die zich verzette tegen de ‘druk op de knop’-ideologie van Kodak. In de

Nederlandse fotobladen vertegenwoordigde de voormalige amateurfoto-

graaf J.C. Mol aanvankelijk het verzet.71

Mol begon zijn bijdragen over film in Camera vanaf 1925 met zijn serie

‘Filmknipsels’.72 Ook in Focus en Lux verschenen zo nu en dan zijn bijdra-

gen. Verder kon de amateur Mols mening horen op de vele demonstratie-

avonden die hij verzorgde en waar hij ook zijn eigen films vertoonde. Mol

speelde zo een belangrijke rol in het debat over wat amateurcinematografie

zou behoren te zijn. Hij was een enthousiast amateurfotograaf die begin

jaren twintig de overstap naar de cinematografie maakte. Als cineast specia-

liseerde Mol zich in wetenschappelijke films, waartoe hij in 1924 het Bureau

voor Wetenschappelijke Kinematografie oprichtte. Zijn grote fascinatie

betrof de tijdloupe: met deze techniek in combinatie met micro-cinemato-

grafie zou Mol een aantal prachtige films maken, waarvoor ook de amateur-

fotografen belangstelling toonden.73 Vanuit zijn liefde voor de cinematogra-

fie stond Mol de amateur praktisch bij door hen toegang te geven tot zijn

filmfabriek (vanaf 1927 ‘Multifilm’ geheten).

Mols opvattingen over amateurcinematografie verschilden niet veel dan

die welke gewoon waren in de amateurfotografie. Maar hij was degene die ze

specificeerde voor de amateurfilmer in een periode waarin het de redacties

van de fotobladen eenvoudiger leek het moeilijke technische deel van het fil-

men over te laten aan de fabriek en hun argumenten van zelf-doen reserveer-

den voor de fotografie. Zijn ‘Filmknipsels’ waren een eerste serieuze poging

de amateur te informeren op een moment dat er nog nauwelijks Nederlands-

talig handboeken op de markt waren. Zijn bijdrage bestaat daarin in dat hij

het motto van zelfwerkzaamheid opnieuw definieerde, maar dan voor de

amateurcinematografie.
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Het belangrijkste bezwaar van Mol tegen de nieuwe ontwikkelingen op

het terrein van smalfilm gold het omkeerprocédé: zowel de Pathé 9,5mm als

de Kodak 16mm film waren zo gemaakt dat van dezelfde film via de film-

centrale een positief gemaakt kon worden. Anders dan bij normaalfilm

hoefde niet eerst een negatief te worden ontwikkeld en vervolgens daarvan

een positief afgedrukt. Dat scheelde in materiaal en dus in kosten. Maar vol-

gens Mol zaten er voor de serieuze amateur een aantal nadelen aan dit proces

vast. Ten eerste: er bleef geen negatief film over. Er was uiteindelijk maar

één filmstrook voorradig, namelijk het positief en deze beschadigde nogal

snel bij veelvuldig gebruik. Bovendien vond Mol dat de amateur zijn mate-

riaal zelf diende te ontwikkelen, ‘want eerst door zelf z’n materiaal van begin

tot einde te behandelen, leert men de resultaten te beheersen en krijgt men

inzicht in de mogelijkheden van onze liefhebberij’, aldus Mol.74 Controle

over het materiaal was dus net als bij de amateurfotografen een essentieel

punt. Dat gebrek aan controle was lange tijd voor veel amateurfotografen,

die alles wél zelf deden, reden om neer te kijken op de amateurfilmers en

hen te veroordelen tot ‘knipsers’.

Mols bezwaar tegen het smalfilmformaat maakte echter geleidelijk aan

plaats voor acceptatie. Hij zag in dat het formaat een aantal voordelen had,

zoals een lage prijs en grotere handzaamheid. Bovendien ontstond er toch

langzaam aan een zekere standaardisatie, waarbij 16mm de meeste kans

maakte. In 1926 bijvoorbeeld werd door amateurs over de gehele wereld

12.800.000 meter Kodak 16mm film gebruikt, terwijl er 35.000 Kodak-

opname-toestellen verkocht werden.75

Boden de fotobladen vanaf 1924 steeds meer ruimte aan artikelen over

amateurcinematografie, in veel van die bijdragen leken de auteurs zelf nog op

zoek naar de mogelijkheden van dit nieuwe medium. Over filmische ele-

menten werd niet of nauwelijks gesproken, het ging vaak over de keuze van

een camera, een formaat of een nieuwe ontwikkeltechniek. Maar door de

industrie werd amateurfilm zo stevig gepropageerd dat J.C. Mol in Camera

in 1924 opmerkte: ‘de periode voor den kino-amateur schijnt thans te zijn

aangebroken’. Hoe die toekomst er uit zou moeten zien was nog onduidelijk,

zelfs over een juiste term moest nog gedebatteerd worden: moest het kino-

amateur worden, of moest het amateurfilmer, kinoman, of kinograaf zijn?

De amateurfilmer als eenmanskunstenaar

Rond 1928 vond een verandering plaats in de wijze waarop over amateurfilm

wordt gedacht en geschreven. Voor het eerst werd de amateurcinematogra-

fie als een serieus medium beschouwd. Dat was zichtbaar op tal van fronten.

Verschillende fotobladen startten een vaste rubriek voor amateurfilm. De
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keuzemogelijkheden voor de apparatuur en de vereiste hulpmiddelen voor

een amateur om zelf te werken werden groter. Een zekere standaardisatie

zette zich door, waarbij de amateur kon kiezen uit twee formaten. De veel

kostbaardere normaalfilm had als amateur-formaat min of meer afgedaan

en het is dan ook in deze periode dat ‘smalfilmer’ synoniem werd voor ama-

teurfilmer.

Het belangrijkste feit was misschien wel dat de amateurfilmers zich gin-

gen organiseren. Binnen de n.a.f.v. werd in 1928 een kino-sectie opgericht

onder leiding van de Amsterdamse amateurfotograaf en filmer Leo Krijn.

Doel van de kino-sectie was het amateurfilmen te bevorderen en het peil te

verheffen. De overtuiging dat zoiets het beste via een vereniging viel te reali-

seren, lag in het verlengde van het succes van de amateurfotografenvereni-

gingen. De kino-sectie werd over het algemeen met grote instemming ont-

vangen. Hoewel de sectie in Amsterdam resideerde, ontstonden ook elders

afdelingen. Eén van de eerste daden van de kino-organisatie was het uit-

schrijven van een wedstrijd; naar voorbeeld van de amateurfotografen, met

een jury en roulatie van de bekroonde films. Een jaar later volgde het foto-

blad Focus dit initiatief met een eigen jaarlijkse wedstrijd. Het amateurfilm

als hobby was nu georganiseerd naar voorbeeld van de serieuze amateur-

fotografie.

Die erkenning van de ambities en potenties van amateurfilm vond plaats

in een periode waarin ook voor het eerst serieus werd gedebatteerd over ci-

nema als kunst. In 1927 was door een groep bevlogen filmliefhebbers de

Filmliga opgericht. Doel van de liga was te komen tot een serieuze filmkritiek

en vertoningen van kunstfilms. Bert Hogenkamp beschrijft hoe belangrijk de

Filmliga was voor jonge cineasten-in-spé.76 Eén van hen was Joris Ivens, die

als technisch adviseur van de liga veel avant-garde-films zag: Ivens experi-

menteerde in zijn vrije uren met een filmcamera. In 1928 voltooide hij de film

de brug, een artistieke verkenning van de hefbrug in Rotterdam. Niet

alleen binnen de Filmliga was men vol lof over deze Nederlandse bijdrage

aan de avant-garde-film, maar ook in kringen van amateurfotografen en -fil-

mers. Ivens was als beginnende filmer iemand die met één been in de ama-

teurwereld stond, maar met een ander been in de professionele cinema. Een

echte continue filmproductie en werken in opdracht was een volgende fase in

zijn carrière als full time professionele filmmaker.77 De amateurfotografen be-

schouwden hem echter nog lange tijd als één van hen. ‘Wat was Ivens meer

dan een kino-amateur toen hij met de kinamo de strakke, zuivere rythmen

van de hefbrug afluisterde’, zo stelde Hendrik Scholte.78 En met het succes

van de film de brug werd de amateurs voor het eerst pas goed duidelijk wat

de artistieke mogelijkheden van deze ‘nieuwe tak van de fotografie’ waren.

Camera de Lux schreef naar aanleiding van het werk van de ‘kino-amateur,

den heer Joris Ivens’: ‘Evenals bij de gewone fotografie zal ook bij de kine-
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matografie blijken de stuwende en verheffende kracht van het amateurisme

dat vrij is van alle dwingende banden’.79 Het oude ideaal van het ‘amateuris-

me’ was eind jaren twintig nog springlevend en in staat ook een nieuw me-

dium als amateurcinematografie te inspireren. Niet alleen de film de brug,

ook voordrachten en artikelen van Ivens wezen de amateur de weg door in te

gaan op de taak en mogelijkheden van amateurfilm. Volgens Ivens kende

niemand nog de wetten van deze zevende kunst, dus hier lag een kans voor

de amateurcinematografie.

Bij amateurfotografen drong het besef door dat amateurfilmen nog wel

eens een belangrijke hobby kon gaan worden. Frits Gerhard, de hoofd-

redacteur van Camera de Lux, besteedde na 1928 in zijn blad meer dan eens

aandacht aan dit onderwerp. In ‘De kultureele betekenis der amateurkine-

matografie’ ging hij in op de waarde van deze hobby, waarbij hij stelde dat

juist omdat het zo’n dure liefhebberij betrof de neiging groot zou zijn bij de

amateur om zijn hobby in grotere kring nuttig te laten zijn.80 Dit kon door

het maken van ‘kultureele films’. Juist hier lag een mogelijkheid grote in-

vloed uit te oefenen:

De pure wetenschappelijke, kultureele film heeft geen afzetgebied, levert

geen winst en wordt dus door de kino-studio’s niet gemaakt, noch loont

het de moeite er zich speciaal op toe te leggen uit commerciële overwe-

gingen. Hier kan de serieuse kinograaf belangrijk werk verrichten.

Vervolgens noemde Gerhard de brug als voorbeeld van een zowel artistie-

ke als een ‘kultureele’ film. Zijn visie op familiefilm was dat dergelijke opna-

men vooral waarde hadden voor de amateur zelf, maar dat de hoge kosten de

populariteit van dit genre beperkt zouden houden.

Volgens sommige critici werd het hoog tijd dat de amateurfilm zich ont-

deed van haar fotografische erfenis. Amateurfotograaf en redacteur/uitgeve-

rij van Focus, Adriaan Boer (de vader van de Dick Boer, de latere redac-

teur/uitgever van Het Veerwerk) verdiepte zich – nog enigszins aarzelend –in

deze nieuwe kunst. Hij bezocht een lezing van filmcriticus L.J. Jordaan en

was aangenaam verrast door diens analyse dat film het platte vlak tot een es-

thetisch geheel moest maken.81 Tevreden noteerde Adriaan Boer de overeen-

komsten met wat inmiddels gemeengoed was in de fotografie en een beetje

flauw voegde hij daaraan toe dat kunstfotografie ouder was en ‘uit zuiver

kunstoogpunt toch hooger stond dan de vluchtige rustelooze filmprojectie’.

Het filmtijdschrift Filmliga was veel beter in staat amateurfilm los te zien

van fotografie. Het blad benadrukte dat niet fotografie, maar film de geeste-

lijke vader was van smalfilm: ‘Primair bij de film is de beweging en de mon-

tage. Film is allerminst een aaneengesloten reeks fotografieën.’ De smalfil-

mer moest zich daarom oefenen in ‘het moeilijke “dichten met den schaar”,

dat monteeren heet’.82 Een tweede gebrek van de amateurfilmer was dat hij
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vanwege de ‘onzalige erfenis’ van de amateurfotografie, werkte zonder plan

of scenario. En het was nu juist de weg van het scenario die via het draaiboek

leidde tot een ‘filmschepping’.83 Om de amateurs te stimuleren, schreef

Filmliga in 1932 een scenariowedstrijd uit. Ze deed dat samen met een

nieuwe organisatie voor amateurfilmers: de Nederlandse Smalfilmliga.

De Nederlandse Smalfilmliga

De Nederlandse Smalfilmliga (nsl) was een organisatie die eind 1931 was

ontstaan als logisch uitvloeisel van de nieuwe ontwikkelingen in de ama-

teurcinematografie. Het directe initiatief was genomen door Filmliga-man

Mannus Franken, en het had de steun van onder andere Ivens en J.C. Mol.

In naam en uitgangspunt had de nieuwe vereniging een duidelijke verwant-

schap met de Filmliga: het oprichtingsideaal was door te gaan in de lijn van

de avant-garde-film. Daarnaast was de Smalfilmliga ook een vervolg op de al

sinds 1928 bestaande kino-sectie van de Nederlandsche Amateur Fotogra-

fen. De voorzitter van die sectie Leo Krijn werd de eerste voorzitter van de

nsl. Een andere voormalige amateurfotograaf was D. Knegt, oud-voor-

zitter van de Eindhovensche amateurfotografievereniging.

De volgende stap was de oprichting van een eigen orgaan. Dat gebeurde

in 1932 toen onder redactie van Dick Boer Het Veerwerk tot stand kwam. Na

een lange weg – en veel later dan in het buitenland waar al lang dergelijke

verenigingen bestonden – hadden de Nederlandse amateurs een eigen orga-

nisatie, een eigen orgaan, een welluidende taak en ideaal, wedstrijden en

spraakmakende kinografen. De ‘nieuwe tak der fotografie’ leek zich te heb-

ben gevestigd.

Nog niet opgelost was de terminologie. De amateurvereniging noemde

zich een smalfilmliga. Deze term sloeg op het 16mm formaat, dat gold als

het standaard amateurformaat, ter onderscheid van de 35mm normaalfilm.

Maar 16mm film was niet de enige standaard, daarnaast werd in Europa het

9,5mm formaat veel gebruikt. Deze amateurs omschreven zich soms als

‘kleinfilmers’. Een andere tegenwerping die werd gemaakt, was dat in de

jaren dertig het smalfilmformaat zich ontwikkelde tot een semi-profes-

sioneel formaat: documentairemakers gingen gebruikmaken van dit ama-

teurformaat en deze technologie vanwege de lagere kosten en de grotere

handzaamheid. In de jaren twintig werd smalfilm vanwege dezelfde reden

en om de brandveiligheid gebruikt op scholen. Binnen deze context was

smalfilm synoniem voor ‘kulturele film’.

In 1932 erkende de secretaris van de smalfilmliga dat de term niet zo goed

gekozen was. Een amateur stelde daarom in Focus voor de naam Smalfilm-

liga te veranderen in ‘Bond voor Amateurfilmers’.84 Niet dat ‘amateurfil-
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mer’ de meest algemene en gebruikte term was. De amateurfilm of smalfilm

behoorde tot het domein van de amateurcinematografie of kinematografie

(twee termen die naast elkaar stonden en door elkaar heen in dezelfde arti-

kelen gebruikt konden worden). Een dergelijk beoefenaar van deze liefheb-

berij kon te boek staan als een kinoamateur, amateurcineast, een kinograaf,

een kinematograaf (ter onderscheid van een kino-man die beroepsmatig

bezig was), een amateurfilmer of filmamateur. Daarnaast waren er ter

onderscheiding overgenomen uit de amateurfotografie nog het onderscheid

‘knipser’ en ‘serieuze’ of ‘ernstige’ amateur.

Elk van de gekozen termen hield een waardeoordeel in en bepaalde de

status van de hobby. Wie zich slechts bezighield met het registreren van de

eigen familie en deze opnamen liet afwerken in een ontwikkelcentrale en

vervolgens achter elkaar plakte op een spoel zonder ordening aan te brengen

of filmtitels te gebruiken, was zeker een ‘knipser’. Een amateurfilmer echter

die het filmen beoefende als een serieuze hobby en kunstzinnige films

maakte waarin ritme en beweging voorop stonden en waarin met montage

werd gewerkt, was een ware amateur, misschien wel een avantgardist. Tus-

sencategorieën waren natuurlijk mogelijk, bovendien kon een knipser door

zich te ontwikkelen uiteindelijk ook de status van amateur bereiken. Zo

werd de oude tegenstelling die de amateurfotografen hanteerden, evenals

hun ontwikkelingsmodel, van knipser tot cineast, in de amateurcinemato-

grafie overgenomen.

Een serieus medium

‘Hoe snel leven we toch’, verzuchtte in 1932 de notulist van de Amsterdam-

sche Amateur Fotografen Vereeniging in zijn verslag over een speciale kino-

avond waar amateurfilms werden vertoond die hadden meegedongen in de

Focus-prijsvraag:

Thans opneem- en weergeefapparaten van zoodanigen prijs, dat ook

amateurs zich de aanschaffing ervan kunnen getroosten: die ‘stilstaande’

levende beelden geven, waarnaar het een genoegen is een avond te kij-

ken. Ja, zozeer, dat we kritiek durven uiten op smalfilmbeelden van den

amateur, indien zijn beelden niet voldoen aan normale compositie-

eischen. Snel leven we, en in wondere tijden.
85

De notulist had de ontwikkelingen van de amateurcinematografie wellicht

niet op de voet gevolgd, gezien zijn woordkeus (opname- en weergeefappa-

raten, smalfilmbeelden), maar juist zijn verwondering toont hoezeer in kor-

te tijd het denken over amateurfilmen zich had ontwikkeld. Het speeltje was

een serieus medium geworden: de periode van onschuld was daarmee voor-

tussen hobby en herinnering 61



bij. Dat betekende ook dat de amateurfilm te maken kreeg met dezelfde

eisen als de amateurfotografie. Tot 1928 werd de amateurcinematografie zel-

den vergeleken met de serieuze amateurfotografie. Het was een nieuwe tech-

niek waarvan de mogelijkheden nog niet duidelijk waren. In eerste instantie

was het een vorm van huisbioscopie: men bekeek thuis met vrienden en

familie huur- of koopfilms en eventueel zelfgemaakte films. Deze amateur-

films betroffen voornamelijk familie-opnamen, eventueel reisopnamen.

Familiefilm kreeg pas een negatieve lading toen de filmkunst terrein ver-

overde in Nederland en tegelijkertijd daarmee ook amateurfilm werd verhe-

ven tot een medium met een culturele dimensie. Amateurfilmers moesten,

net als fotografen, zich onderling kunnen meten in wedstrijden. Daarmee

werd in feite onderscheid gemaakt tussen twee genres binnen de amateur-

film: de familiefilm en de kunstfilm of hobbyfilm. Aan deze genres werden

verschillende kwalificaties toegekend: de serieuze amateur die zich wil be-

kwamen in de filmkunst als cineast versus de filmknipser, degene die maar

wat raak schoot in zijn familie.

Deze hiërarchie kon tot stand komen omdat zij aansloot bij een al

oudere tegenstelling in de amateurfotografie. En het is binnen deze context

dat de georganiseerde amateurcinematografie zich heeft ontwikkeld. Veel

amateurfilmers waren voorheen enthousiaste amateurfotografen geweest.

De fotobladen hadden hen bekend gemaakt met het fenomeen ‘amateur-

bioscopie’. Maar om serieus genomen te worden als ware amateur moesten

de filmers de normen van de amateurfotografie overnemen en hetzelfde ver-

toog hanteren. Veel van de mensen die organisatorisch en kritisch de ama-

teurfilm richting gaven, deden dat eerst in de amateurfotografie: Dick Boer,

J.C. Mol, Leo Krijn etc.

Het is belangrijk geweest dat deze ontwikkeling plaatsvond tegen de ach-

tergrond van de ontwikkelingen van de Filmliga. Op dat moment wist ook

de amateurcinematografie zich los te maken van amateurfotografen, men

ging zichzelf organiseren en ontdekte de eigenheid van film. Toen vervol-

gens de Smalfilmliga werd opgericht op initiatief van mensen binnen de

Filmliga, ging dat gegeven een belangrijke rol spelen in de geschiedschrij-

ving. De avant-garde-film werd de culturele meetlat waaraan de ernstige

amateurs gemeten werd. Deze herkomst van de nsl werd sindsdien einde-

loos herhaald en is geworden tot een glorieuze oorsprongsmythe.

Maar voor men die fase van kunstfilm bereikt had, moest elke amateur

dezelfde ontwikkeling doormaken: eerst familie-opnamen alvorens men toe

was aan het echte werk. Die eerste fase was niet meer dan wat de bekende

filmcriticus Jordaan ‘cinegrafische kinderziekte’ noemde. In een speciaal

themanummer van Filmliga (oktober 1932) deed Jordaan een poging het

idee van scenario uit te leggen aan de hand van de ideeën van de Russische

cineasten Poedowkin en Eisenstein. Het was een benadering van de ama-
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teur die in de fotobladen, en later Het Veerwerk, afwezig was. Het is de vraag

hoeveel potentiële amateurs zich aangetrokken voelden tot de kritisch, soms

sarcastische toon van Jordaan of Scholte en of de redactie daarin aansluiting

kon vinden bij de gemiddelde goedwillende amateurfilmer.

De avant-garde-erfenis was niet zonder problemen. Familiefilm werd

eigenlijk niet eens als genre erkend door Jordaan en de zijnen. Waar Joris

Ivens in 1928 nog vijf verschillende genres benoemde waaronder de familie-

film, werden familie-opnamen in Filmliga volledig weggeschoven als niet

ter zake doende. De praktijk was wat dat betreft tamelijk ‘teleurstellend’:

het overgrote deel van de amateurfilmers besteedden hun meters film aan de

familie. Sommige teleurgestelde amateurs dachten de schuld te kunnen

geven aan nieuw formaat van 8mm dat rond 1932 werd ingevoerd en dat

leidde tot een nieuwe groep amateurfilmers die, zo luidde de opinie, niet

veel verder kwam dan ‘achtmillimeteren’ ofwel knipsen. De waardering van

familiefilm op zijn eigen merites was niet vanzelfsprekend.

De kunst van het herinneren

Elke tijd herinnert op zijn eigen wijze: Met de komst van de filmcamera

ontstonden nieuwe mogelijkheden. Het is echter niet alleen een kwestie van

een nieuwe techniek. Een geschiedenis van de familiefilm gaat niet alleen

over de komst van een amateurcamera, maar ook over de historische con-

text, over de opvattingen over tijd, herinnering en het verlangen deze vast te

leggen. Het leven kon dan wel sinds de komst van de camera in zijn volle

omvang bewaard worden op celluloid, maar de behoefte om het leven in

zijn alledaagsheid ook werkelijk tot onderwerp te nemen moest er ook zijn.

Fotografie had gebruikers vertrouwd gemaakt met de gedachte dat zoiets

heel goed mogelijk was en dat je het ook prima zelf kon doen. Maar de ama-

teurfotografie had meerdere verwachtingspatronen geschapen.

Het is kenmerkend voor de vroege periode van de amateurfilm dat de

verwachtingen en ideeën die er heersten over die potenties van de film om

het leven te reproduceren op het witte doek zo tegenstrijdig kon zijn. Ter-

wijl Adriaan Boer tijdens een fotobeurs in 1925 onder de indruk raakte van

een demonstratie met ‘klankfilm’ en ontroerd deze ‘nieuwste overwinning

van het menschelijk vernuft’ aan zijn lezers meldde, sprak hij zich vier jaar

later uit tegen geluidsfilm en onderschreef hij de elders geuite bezwaren

tegen het combineren van geluid en beweging omdat het niets kon toevoe-

gen aan film als kunst. Zoon Dick Boer echter meldde in 1930 in het blad

van zijn vader dat met de mogelijkheid van sprekende en zingende smal-

films in de huiskamer het sprookje werkelijkheid kon worden. Het ver-

langen naar film als kunst en film als een herinnering die het leven in zijn
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volle werkelijkheid kon vastleggen, botste regelmatig in het vertoog over

amateurfilm.

Hoe dan ook, de amateurfilm-camera werd een nieuwe techniek waar-

mee in de twintigste eeuw familiegeschiedenis bedreven kon worden. Ze

bracht de mogelijkheid om de in de negentiende eeuw ontstane kloof te

overbruggen tussen het verleden en het heden; die ‘hang naar herinnerin-

gen’ die de kloof had gebracht wist de film tot een eigen culturele praktijk

uit te bouwen.86 Het huiselijk leven kon worden vastgelegd en gereprodu-

ceerd op het witte doek in de huiskamer. Op verschillende manieren eigen-

de met name vaders zich de rol toe van doe-het-zelf historicus. Eenmaal in

bezit van een filmcamera voelden zij zich verplicht herinneringen te produ-

ceren en zij bekwaamden zich in deze nieuwe ‘art of memory’.

Maar er was geen kunst aan. Het familiefilmen vertegenwoordigt een

verlangen om te bewaren, een ‘archival desire’ zoals Doane stelt dat zo nauw

verbonden was met een groot vertrouwen in het vermogen van de techniek

om bijna automatisch, zonder specifieke vaardigheid een esthetische repre-

sentatie te produceren.87 Tegelijkertijd was de krachtige aanwezigheid van

een eigen traditie in de amateurkunstbeoefening, meer in het bijzonder

amateurfotografie, bepalend voor opvattingen van deze vrijetijdsbesteding.

Het hebben van een hobby was acceptabel als het maar niet passief was. Er

moest sprake zijn van een scheppende daad. Maar juist hier stoorde het als

de ambities van de amateurfilmmaker domineerden ten opzichte van zijn

rol als vader/historicus. De kunst van het herinneren mocht niet verward

worden met de kunst van het filmen.

Dat was ook de inzet van de kritiek van Dick Boer op de suggesties van

Jack van As. Tegelijkertijd werd datzelfde jaar in de kolommen van Het

Veerwerk de leden van de Smalfilmliga opgeroepen mee te doen aan een

wedstrijd van familiefilms.88 De wedstrijd was een poging om vooral de

beginnende filmers te bereiken. Deelname betekende echter dat de huise-

lijke filmpjes onderworpen werden aan de mild-kritische blik van een jury

wiens waardering van de producten vooral lag op het gebied van de expressie

en die niet beoordeelde op zijn potentie als geslaagde herinnering. Maar als

het gezin slechts nog een aanleiding was tot filmen of in andere woorden het

materiaal was waarop hij zijn kunstzinnige ambities en ambachtelijkheid

kan oefenen, dan konden er moeilijk oplosbare tegenstellingen ontstaan.

Die potentiële spanning tussen film als hobby en film als herinnering is

nooit helemaal opgelost.
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3 De wereld buitenshuis
geschiedenis en de grenzen van familiefilm

It is never more than a hint, for in the album,

when family and politics cross, it is always family which takes priority, as

if the politics could be denied.

Patricia Holland
1

Het was in het laatste oorlogsjaar dat de familiefilmer Theo Festen het vol-

gende tafereel vastlegde: zijn echtgenote zit in de huiskamer in alle rust een

boek te lezen. De scène straalt een comfortabele warmte uit. Zijn vrouw is

vermagerd, maar ze ziet er verzorgd uit. Ze draagt haar mooie jurk en haar

sieraden. Dan komen haar zes kinderen binnen, de eerste vijf maken één

voor één hun entree, waarna de kraamhulp de pasgeboren baby overhandigt

aan de moeder. Wat volgt is een prachtig shot van moeder en haar kinderen.

Het effect van intimiteit wordt versterkt doordat het tafereel wordt belicht

door een klein lampje in een verder donkere kamer – dit om aan de verduis-

teringsnormen te voldoen. De oorlog lijkt niet te bestaan, maar even later

zal Festen zijn camera uitzetten, de cameralamp doven, de kinderen zullen

naar bed gaan en hijzelf zal uit voorzorg elders in de stad de nacht door-

brengen. Die kennis maakt dit intieme familieportret tot een bijzonder

beeld. Maar alleen in retrospectief. Een dergelijk moment, waarop even de

geschiedenis oplicht, krijgt vaak slechts via de omweg van kennis van de pre-

cieze historische context zijn volle betekenis.

In de verkenningen die we in dit boek verrichten naar het huiselijk leven

in de familiefilm, lijkt het vaak alsof we met een instituut te maken hebben

dat zich volledig heeft teruggetrokken uit de wereld. Slechts zelden dringt

het openbare leven er in door. Sociologen hebben deze zelfverkozen geïso-

leerde positie van het twintigste-eeuwse gezin beschreven met de term

gezinsindividualisering, met de beeldspraak ‘een veilige haven in een harte-

loze wereld’ en met de karakterisering van haar geschiedenis als één van

‘contraction and withdrawal’.2 Familiefilm representeert dit verlangen naar

dat afgezonderde huiselijk samenzijn op alle niveaus: op dat van de inhoud,

de productie en de vertoning. De familiefilm is onderdeel geworden van dat

in zichzelf gekeerde instituut dat werkt met zelfbevestigende rituelen, die
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moeten illustreren dat de keuze van deze gezinsleden voor elkaar inderdaad

de juiste is geweest.

De familiefilm lijkt de ‘grote’ geschiedenis volledig te negeren, zelfs op

momenten dat er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden. De sociale en

politieke werkelijkheid blijven buiten de deur. Of toch niet? Volgens de cul-

tuurcriticus Christopher Lasch is het idee van het gezin als veilige haven een

mythe: het moderne leven dringt op elk denkbaar moment in het gezin

door, waarbij het privé-leven met de voeten wordt getreden.3 De vragen

waar het hier echter om gaat is niet zozeer in hoeverre de historische tijd de

familiefilm binnendringt en het gezinsverhaal beïnvloedt, maar vooral in

hoeverre de grote geschiedenis wordt toegelaten en deel mag gaan uitmaken

van de visuele familiegeschiedenis. In hoeverre laat de familiefilm, die toch

in de eerste plaats een venster op het eigen huiselijke gebeuren is, ook licht

door van de wereld daarbuiten? Interessant wordt het dan te onderzoeken

welke keuzes de filmmaker en zijn gezin maken.

Hét moment om de grenzen van de huiselijke wereld te verkennen, is de

Tweede Wereldoorlog. Toen kregen veel gezinnen te maken met regels die

direct invloed hadden op het dagelijks leven. Rantsoenering van voedsel,

tewerkstelling voor mannen, verduistering, razzia’s en vervolging had in elk

gezin gevolgen voor de dagelijkse routine. Gevolg was dat de kans dat som-

mige mannen vaker thuis zaten dan voor die tijd. Het huiselijk leven – zo

lang de vanzelfsprekende leefstijl van vrouwen – werd dat nu ook voor die

mannen. In sommige gevallen was, door verschraling van het sociale leven

buitenshuis, het huis minder dan voorheen het koninkrijk van de vrouw.

Het huis als veilige haven werd zo tot een gedwongen leefstijl. Zo kon het

gebeuren dat gezinsleden opnieuw een houding moesten bepalen ten op-

zichte van de omstandigheden.

Uiterlijk ging het dagelijks leven gewoon door. Zozeer zelfs dat de verlei-

ding bestaat te veronderstellen dat het mogelijk moet zijn een geschiedenis

over de periode ’40-’45 te schrijven als een periode waarin voor veel gezin-

nen geen oorlog bestond.4 Veel familiefilmers bleven gedurende de eerste

oorlogsjaren de gebeurtenissen in hun gezin volgen. De jaren van bezetting

geven nauwelijks een ander beeld van het alledaagse gezinsleven. Soms

wordt het wel expliciet wanneer een amateur met zijn camera de straat op

gaat en de gevolgen van de bezetting laat zien. Maar vaker geeft de film niet

meer dan een hint – voor wie het wil zien. De vraag komt boven wat het

betekent als temidden van de dreigende omstandigheden de camera zo hui-

selijk door blijft filmen.

Een methode om meer greep te krijgen op het schijnbaar tijdloze karak-

ter van de familiefilms is uit te gaan van twee concepties van tijd. Het is de

stelling van Bonnie Smith dat het niet voldoet het privé-domein te bekijken

door de ‘lens’ van de publieke sfeer oftewel de historische tijd.5 Het gezin
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heeft zijn eigen tijdsbeleving en ritme. Family time noemt John Gillis dit en

hij gebruikt deze term om te laten zien dat het gezin niet alleen onderwor-

pen is aan het verloop van tijd, maar ook in staat is een eigen tijdsbesef te

produceren.6 Tegenover de drukte van het dagelijkse leven van school, werk

en ander zaken staan de momenten waarop het gezin die tijd even stopzet en

aandacht besteedt aan het samenzijn. En of het nu gaat om een gedeelde

maaltijd of een feest: het zijn zelf-geconstrueerde rituele momenten van

samenzijn waarvan Gillis stelt: ‘the anticipation and memory were at least as

meaningful as the actual togetherness’.7 Zo bezien valt het gezin ook op te

vatten als een symbolische wereld waar heden, verleden en toekomst ge-

deeld worden.

Zowel de benadering van de twee concepties van tijd als het concept van

‘family time’ bieden mogelijkheden de familiefilm op zijn eigen merites te

beoordelen. Familiefilm behoort vanzelfsprekend tot het domein van de

gezinstijd. Hij doet precies wat hij moet doen: hij zet de tijd even stil, ener-

zijds door de tijd vast te leggen en anderzijds doordat het aanzetten van de

camera betekent dat er nu tijd is voor het gezin. De familiefilm is daarmee tot

een onlosmakelijk onderdeel van het vieren van het samenzijn geworden.

Tegelijkertijd bezit de camera het vermogen de wereld om zich heen vast

te leggen, ook buiten het huis. De familiefilmer is dan wel geen reporter die

zijn camera gebruikt om nationale gebeurtenissen vast te leggen; hij is echter

wel een chroniqueur van zijn eigen tijd, zijns ondanks, aan wiens huis de

geschiedenis niet voorbijgaat. Hoe en of dat expliciet wordt gemaakt in

familiefilms komt in dit hoofdstuk aan de orde aan de hand van de filmcol-

lecties van Theo Festen en Max Peereboom.

Peereboom

Max Peereboom (geboren 1911) was nog niet getrouwd toen hij in 1933

begon met zijn filmhobby. Hij was al wel verloofd. De aanleiding om een

camera te kopen was de zilveren bruiloft van zijn ouders. Uiteindelijk zou

hij in de bijna tien jaar die hij filmde een collectie opbouwen van zo’n 12

filmspoeltjes.8 Het leven met zijn ouders en later zijn eigen gezin volgde hij

op gezette tijden met zijn filmcamera. Peereboom richtte zijn camera niet

exclusief naar binnen. Hij bewoog zich met zijn camera voortdurend bin-

nen en buiten de muren van het huis. In de collectie lopen deze verschillen-

de werelden door elkaar, ook op het niveau van de individuele film. In Pee-

rebooms familiekroniek begeven we ons in een zeer afwisselend patroon van

filmgedrag dat de moeite waard is wat nauwkeuriger te bekijken. Peere-

boom had bij het filmen geen last van enige bij liefhebbers gebruikelijke nei-

gingen tot ambachtelijkheid. Als een filmspoel vol was, stuurde hij deze
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naar de ontwikkelcentrale waarna hij ze thuis ging bekijken. Aan nabewer-

king deed hij niet: er vond dus geen selectie of rangschikking van shots

plaats en verder ontbreken toevoegingen als tussentitels.

In zijn eerste film, het verslag van de bruiloft, maken we kennis met de

familie van Max: zijn vader en moeder en zijn jongere broers Louis en

Simon, zijn zus Loes en haar verloofde en natuurlijk zijn eigen verloofde

Annie Prins. Verder zijn er vele verwanten aanwezig. Max doet zijn best

iedereen er op te krijgen, maar de feestzaal heeft onvoldoende verlichting

voor een al te nauwkeurig portret, hoewel de vrolijke sfeer wel overkomt.

Max is de succesvolle zoon uit dit Amsterdams-joodse middenklasse

gezin. Op aanraden van zijn vader had hij gereageerd op een advertentie in

de krant voor een baan in de meubel- en textielzaak te Vlissingen. Daar had

hij zich in korte tijd opgewerkt tot bedrijfsleider en daar ook ontmoette hij

zijn toekomstige echtgenote Annie Prins, de stiefdochter van de eigenaar.

Zijn werk liet hem, zeker toen hij was opgeklommen tot eigen baas, tijd er af

en toe even uit te gaan om te gaan filmen en regelmatig ging hij dan naar

Amsterdam.

Max Peereboom verdiende goed, vandaar dat hij zich niet alleen een

camera kon veroorloven maar ook een auto. Regelmatig nam hij zijn ouders

mee voor een dagje uit. In de films die hij daarvan maakte zien we ze in Hil-

versum op bezoek bij het nieuwe gemeentehuis, op het Zandvoortse strand

etc. Het jongere broertje Simon mocht altijd mee. In 1937 trouwde Max met

zijn verloofde en begon aan een gezinsleven. Na de geboorte van zijn eerste

kind concentreerde hij zich steeds meer op zijn gezin. De gebruikelijke beel-

den volgen dan: baby in bad, baby met de fles en de eerste stapjes. De reeks

films over zijn dochter Florry (geboren 16 december 1938) vormen een mooi

voorbeeld. In deze reeks filmpjes, die een periode van bijna vier jaar beslaan,

is de camera volledig gefocust op het meisje; de rest komt – zo lijkt het – toe-

vallig in beeld. Van de omringende volwassenen zijn vaak maar delen van

het lichaam te zien. Ze doen er niet toe, althans niet in dezelfde mate als het

kind. Evenmin is het nodig hen te introduceren, maar dat heeft ook te

maken met het feit dat ze bij de kijker als bekend worden verondersteld.

Peereboom woonde en werkte die jaren in Vlissingen. Daar stond de

zaak en daar werd zijn huis gebouwd. Ook daarvan werd een filmverslag

gemaakt, inclusief het leggen van de eerste steen en het bereiken van het

hoogste punt. Maar Peereboom beperkte zich niet tot het huiselijk leven,

ook het plaatselijk leven kreeg aandacht. Een storm die de golven meters-

hoog over de kade doet slaan, levert spectaculaire beelden op en ook de

opnamen van het circus dat Vlissingen met veel vertoon binnenkomt, zijn

heel aardig. De opening van de pier en de zwemwedstrijd tussen Terneuzen

en Vlissingen met de lokale heroïek van de net aangekomen verkleumde

zwemmers hebben coulour locale. Hier lijkt Peereboom zich te begeven op
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het terrein van die amateurfilmer die zich opstelt als de lokale chroniqueur,

een categorie filmer die eigenlijk buiten de tweedeling de hobbyende ama-

teur en de familiefilmer valt. De chroniqueur zoekt zijn publiek in open-

bare, lokale vertoningsplaatsen, dus niet alleen op de club of in het gezin.

Toch kunnen we Peereboom niet zo karakteriseren: hij zocht – voor zover

bekend – geen publiek buiten de familiekring.

Meer nog dan van Vlissingen hield Peereboom van Amsterdam, zijn ge-

boorteplaats en dan met name de Jodenbuurt, de plek waar hij opgroeide.9

Zijn vader werkte als assistent bij de redactie van het Nieuw Israëlitisch

Nieuwsblad en woonde boven de uitgever van dat blad, tevens boekhandel,

Joachimstahl. In die winkel verkocht vader Peereboom traditioneel reli-

gieuze voorwerpen als gebedskleding en ‘mennorah’. De winkel-uitgeverij

bevond zich in het hart van joods Amsterdam en in een deel van Peere-

booms films is het sociale en religieuze joodse leven terug te vinden. Met

zijn camera trok hij er meer dan eens op uit; zo maakte hij een bijzonder

portret van het alledaagse leven in de Jodenbuurt, inclusief de beroemde

Zondagsmarkt met zijn talloze marktkraampjes en standwerkers, een activi-

teit die toen als een toeristische trekpleister gold. Ook legde Peereboom in

1934 de lange en plechtige begrafenisstoet vast van opperrabbijn A.S. Onder-

wijzer. Pas achteraf vertegenwoordigen deze beelden een last-minute look

van een wereld die is verdwenen.10 Toen leek het een wereld die nooit voor-

bij zou gaan. Een personeelsreisje voor de medewerkers van het Nieuw Is-

raëlitisch Weekblad in augustus 1939 naar Parijs ging gewoon door en Max,

Annie en de filmcamera reisden mee. Nog in 1941 maakte Max opnamen in

een synagoge in Amsterdam.

Net als bij zijn lokale Vlissingse opnamen ontbreekt ook in zijn films

over het joods-religieuze en sociale leven in Amsterdam een zekere ambitie

tot het maken van een documentaire. Peereboom wenste het vast te leggen,

meer niet. Hij gebruikte geen titels om het afgebeelde te verduidelijken of

om het onderwerp bij de potentiële kijker te introduceren. Tenslotte gold

als potentieel publiek de eigen familiekring die zijn eigen wereld kreeg voor-

geschoteld en geen aanvullende informatie nodig had. Zijn buitenhuiselijke

verkenningen bleven uiteindelijk een familiale aangelegenheid.

Van dezelfde orde zijn de films, drie in getal, die Peereboom maakte over

het koninklijk huis. Max versloeg zowel de begrafenis van Prins Hendrik in

1934, als de feesten ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en

prins Bernhard in 1937 en – zoals zoveel amateurfilmers – het veertigjarig

regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938. Hier spreekt een aan-

hankelijkheid en Oranjegevoel dat gold voor veel joden in het interbellum.11

Even wordt hier de geschiedenis het familiealbum binnengelaten en aldus

het privé-leven verbonden met dat van de nationale geschiedenis. Ook hier

weer ontbrak bij Peereboom elke poging het materiaal te bewerken en te
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verfraaien. De koninklijke gebeurtenissen werden samen met de eerste

stapjes van zijn dochtertje Florry en de begrafenis van de opperrabbijn op

dezelfde spoeltjes in blikjes bewaard.

Het is ondermeer de diversiteit van het filmmateriaal die de collectie

Peereboom zo bijzonder maakt. Nog niet eens genoemd zijn de films over

aspecten van zijn economische en sociale leven: zijn dagelijkse arbeid is aan-

wezig in de film over de opening van een nieuw bedrijfspand. En dan is er

nog zijn verslag van een speciale bijeenkomst van het Rode Kruis waar Pee-

reboom een functie had als ploegkommandant van de transportcolonne. In

de loop van tien jaar verplaatste Max zich met zijn camera tussen de ver-

schillende sferen. Nooit overtrad hij echter de grenzen van een familiefil-

mer: alles bleef beperkt tot het huiselijk niveau, daar – in de huiskamer –

werd de betekenis van de beelden gevormd. We moeten de algemeen histo-

rische waarde van deze documenten anno nu niet verwarren met de motie-

ven van Peereboom toen. Peereboom was geen documentairemaker, maar

een familiefilmer met een brede blik. Hij sloot de buitenwereld: lokaal, so-

ciaal of nationaal, in zijn eigen wereld in. Wat Peereboom deed was de ge-

schiedenis verhuiselijken, dat wil zeggen tot huiselijke proporties terug-

brengen, tot op het allerlaatst.

Vanaf mei 1940 drong de oorlog Peereboom en zijn gezin steeds meer

terug tot de vier muren van zijn huis. In 1942 werden hij en zijn gezin afge-

voerd naar Westerbork en vandaar naar Auschwitz. Zijn hele familie kwam

om in de gaskamers. Alleen Simon, de jongere broer van Max, overleefde de

concentratiekampen. Na de oorlog kwam hij terug en wist de filmcollectie

te achterhalen.

Schematisch overzicht onderwerpen Collectie Peereboom

onderwerp jaar

ouderlijk huis: bruiloft ouders 1933; dagje uit 1933; huwelijk broer 1940

gezin: huwelijk 1937; bouw huis 1938; dochter 1938-1942;
zoon 1941-1942; voorbereiding vertrek 1942

joods: begrafenis opperrabbijn, joodse buurt Amsterdam 1937; niw
reis 1938; synagoge 1940; chanoeka kaarsjes

lokaal/Vlissingen: zwemwedstrijd Vlissingen-Terneuzen, schaatsen, storm,
intocht circus, opening pier

nationaal: begrafenis prins Hendrik 1934; huwelijk Juliana 1937; rege-
ringsjubileum Wilhelmina 1938

maatschappelijk: Rode Kruis
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Festen

Theo Festen maakte zijn eerste opname op een mooie zondagmiddag in

november 1935.12 Hij richtte de camera op zijn vrouw en zijn twee zoontjes.

Moeder stapt met haar twee kinderen het huis uit. Wim, de jongste, wordt

gedragen, maar Hans loopt zelf. Ook Festen zelf is te zien met zijn zoons.

Tenslotte komt het dienstmeisje in beeld als zij Wim helpt bij zijn eerste

stapjes. In enkele minuten is hier het patroon van Festens filmactiviteit

gelegd: het gezin en in het bijzonder de kinderen. De kleine kinderen zijn

het onderwerp, de buitenwereld is het decor.

De eerste jaren dat Festen filmde, woonde en werkte hij in Enschede. In

1938 verhuisde het gezin naar de stad Groningen waar Festen ging werken

als inkoper bij het kledingbedrijf c&a. In de loop der jaren zou het gezin

zich steeds verder uitbreiden. Op Hans (1932) en Wim (1934) volgen Jan

(1938) en Anneke (18 april 1940). Tijdens de oorlog werden nog twee kinde-

ren geboren: Maria (1941) en Leo (1944). Ook dan blijft Festen filmen; zijn

productie neemt zelfs toe. Tijdens die oorlogsjaren kon Festen veel tijd aan

zijn gezin besteden, tegelijkertijd zijn dit de jaren waarin hij met zijn camera

de straat op gaat en de wereld buitenshuis filmt.

De vroege films zijn zeer eenvoudig. In een fotoalbum van cellu-
loid uit 1936 wordt uitbundig voor de camera gedanst, gehuppeld en ge-

zwaaid. Later zou Festen steeds planmatiger en serieuzer te werk gaan. Ge-

durende een aantal jaren besteedde Festen veel tijd aan zijn hobby. Hij

dacht na over de opbouw van een scène en ensceneerde regelmatig een situa-

tie zonder de spontaniteit al te veel in te perken. Ontwikkelen deed hij zelf.

Ook de nabewerking kostte tijd. Zo maakte hij prachtige titels en tussen-

titels. Bij een scène over het Sinterklaasfeest uit 1936 tekende hij bijvoor-

beeld in de tussentitel Sint en Piet op het dak. Monteren deed Festen mid-

den in de huiskamer, terwijl de kinderen om hem heen speelden met de

afgekeurde filmstroken. Ondanks zijn ambachtelijke perfectie was Festen

geen lid van een filmclub: hij ontleende zijn kennis aan filmhandboeken en

gesprekken met de plaatselijke fotohandelaren.13

Na de oorlog neemt in eerste instantie het filmtempo af. De wederop-

bouw was begonnen en voor Festen, inmiddels verhuisd naar Leeuwarden

en werkzaam als bedrijfsleider bij c&a, was het hard werken. Filmen bleef

voornamelijk beperkt tot de vakanties en van bewerking van het materiaal

kwam het nauwelijks nog. Toch zou hij niet stoppen met zijn filmhobby:

hij bleef actief met zijn camera de wederwaardigheden van zijn gezin volgen.

Toen zijn kinderen trouwden, maakte hij van elk huwelijk een trouwfilm en

toen zijn kinderen zelf kinderen kregen filmde hij als opa deze nieuwe gene-

ratie. Ook op latere leeftijd bleef Festen doorgaan: zijn laatste film maakte

hij in 1976 op 73-jarige leeftijd.14
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Voor Festen was het familiefilmen een gezinshobby, het stelde hem in

staat om gezamenlijk met zijn gezin de tijd creatief door te brengen. Zeker

in de jaren dertig en begin jaren veertig was filmen voor hem een spel dat hij

speelde met zijn zoons. een dag uit de kleuterjaren van hans en
wim (1937) is een portret vol gespeelde situaties en grappige trucages die

vervolgens voor de kinderen weer een feest waren om te bekijken. Tegelij-

kertijd gebruikte Festen de camera om het leven van zijn gezin vast te leg-

gen. Hij beperkte zich daarbij strikt tot familiale aangelegenheden: de eerste

stapjes, de viering van een verloving, het 25-jarig jubileum van een verwante

priester of een bezoek aan de grootouders. Een modern dagboek, dat was

wat Festen volschreef met zijn camera, zoals hij kon lezen in het door hem

veelvuldig geraadpleegde Duitse filmhandboek van Helmut Lange:

Man kann den Familienfilm den Chronisten des Filmamateurs nennen.

Er ist das modernisierte Tagebuch. Seine Aufgabe besteht darin, das

Leben innerhalb der Familie in typischen Beispielen festzuhalten.
15

Familiekroniek

‘It likes sunshine’, stelde Albert Wallace Crane in een Kodak-tijdschrift aan

het begin van de jaren twintig en hij vervolgde: ‘the Kodak is just naturally a

cheerful historian’, iemand die bij voorkeur de schaduwkanten van het

leven onbelicht laat.16 Het zijn de conventies van het familie-album of van

de familie-kroniek die door Peereboom, Festen en al die andere familiefil-

mers worden gehanteerd. De keuzes die gemaakt worden zijn het resultaat

van meerdere soorten conventies of codes. Gedragscodes bijvoorbeeld, die

bepalen of het geoorloofd is dat de camera aanwezig is bij zaken als geboor-

te, seksualiteit, ziekte, of dood. Dat zijn momenten of gebeurtenissen waar-

op de aanwezigheid van de camera degene achter de camera tot een voyeur

maakt in plaats van een deelnemer. De aanwezigheid van de camera maakt

degene die de camera hanteert tot buitenstaander met als gevolg dat de inti-

miteit van de huiselijke kring wordt doorbroken.17 De aanwezigheid van de

camera is op dergelijke momenten niet gelegitimeerd. Daarmee wordt in

feite een gedragscode een medium-specifieke code, dat wil zeggen een con-

ventie die het zeer ongebruikelijk maakt dat bepaalde zaken te zien zijn in de

familiefilm.

Familiefilm en familiefotografie maken deel uit van wat de Amerikaanse

antropoloog Richard Chalfen noemt een Kodak culture waarin fotografische

normen zijn gebonden aan sociale conventies.18 Chalfen gebruikt het con-

cept van een Kodak-cultuur als een nauw omschreven samenstel van patro-

nen van voorgeschreven gedrag dat ‘appears to be designed and maintained
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by cultural and social prescriptions that remain in peoples minds and are

guided by public sentiment’, aldus Chalfen.19 Hij heeft gelijk: niemand zegt

dat je een verjaardag moet filmen of fotograferen, maar het wordt vreemd

gevonden als het niet gebeurt en omgekeerd schrijven diezelfde normen

voor dat dood, ziekte en de wereld buitenshuis juist niet gefilmd moeten

worden.20

Als we al die losse filmspoeltjes van Peereboom of van Festen bij elkaar

zien en beschouwen als een visuele variant van een familiegeschiedenis, dan

wordt het interessant om te bekijken met wat voor soort verhaal we te

maken hebben.21 Hoe verschillend de twee collecties ook zijn (en daarmee

het verhaal dat ze vertellen), er zijn ook overeenkomsten. Om te beginnen:

de verhalen beginnen zo maar ergens. Wat zou trouwens het begin moeten

zijn: wanneer begint de geschiedenis van het gezin: met het huwelijk of pas

met de komst van het eerste kind?22

Festen heeft al twee kinderen en Peereboom is alleen nog maar verloofd.

De verhalen breken ook op een willekeurig punt af. Er is geen ‘narrative clo-

sure’ ofwel geen afsluiting. Er is helemaal geen verhaal eigenlijk, want ook

een plot is afwezig. Het is op zijn best een reeks fragmenten, chronologisch

geordend en tegelijkertijd cyclisch van aard, vol herhalingen van steeds weer

dezelfde familiefeesten en vakanties.

Het zijn ‘brokjes geschiedenis’, stelt Odin.23 De structuur is functioneel

omdat het verhaal pas tot stand komt in de vertoning. Juist het brokkelige,

onvolledige karakter prikkelt de kijkers om het verhaal verder in te vullen.

Toch is het de vraag of de opbouw voldoende verklaard wordt met deze

benadering, die vooral uitgaat van de vooronderstelling dat betekenisvor-

ming vooral plaatsvindt in de vertoningscontext. De familiefilm wordt dan,

wat Annette Kuhn noemt, ‘a prop, a prompt, a pre-text: it sets the scene for

recollection’.24 ‘Tentstokken van de herinnering’, is een mooie omschrijving

van Gerrit Krol.25

Dat levert dan soms ook de problematische situatie op dat de beoogde

beelden niet voldoen. Later kan een andere waardering de beoordeling van

de selectie bepalen. Zo schrijft Douwe Draaisma dat – als hij terugbladert in

zijn fotoalbum – de spijt hem soms overvalt als hij ziet dat enkel de verjaar-

dagen en de vakanties zijn vastgelegd en niet de kleine alledaagse gebeurte-

nissen. ‘Ik kijk naar al die foto’s en bedenk dat het dagelijkse leven me is

ontglipt’, schrijft hij.26 Jaloers is Draaisma daarom op de familiealbums van

de beroepsfotografen Ed van der Elsken en Kors van Bennekom: ‘Het lijkt

alsof zij tien, twintig, dertig jaar geleden al wisten wat je nu uit je geheugen

tevoorschijn zou willen roepen.’27

Door zo de nadruk te leggen op de nagelaten filmcollectie en het frag-

mentarische ‘brokkelige’ karakter ervan, vergeten we dat familiefilm ook

heel erg gaat over het moment van productie. In wezen is het een onvolle-
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dige waardering van de praktijk van het familiefilmen (en familiefotografie)

als we die productiefase negeren. Het moment waarop de camera aangaat is

zo belangrijk omdat dat het moment is waarop de tijd wordt stopgezet en

vastgelegd. Dat is tevens het moment waarop tijd wordt gemaakt voor het

gezin en waarmee eigenlijk wordt gesteld: deze minuten of uren zijn bijzon-

der en die moeten we bewaren voor later. Alleen al de aanwezigheid van de

camera geeft glans aan de gebeurtenis. Familiefilm is daarmee een onlosma-

kelijk onderdeel geworden van de familiegebeurtenis. Pas in tweede instan-

tie wordt de volgende stap belangrijk: het resultaat, de film, wordt toege-

voegd aan de collectie en daarmee aan het familiegeheugen.

Dat betekent dat de familiegeschiedenis zoals die wordt verhaald in een

collectie op zijn eigen merites beoordeeld moet worden. Het perspectief van

de kijker nu is niet het enige dat telt, maar ook dat van de verteller. Verhel-

derend is hier het betoog van Hayden White met betrekking tot vroege vor-

men van geschiedschrijving, waaronder de annalen en de kronieken.28 Door

historici wordt soms een negatieve waardering uitgesproken over deze vorm

van geschiedschrijving. Ze wijzen op gebeurtenissen die ontbreken of op het

feit dat het verhaal zo maar ergens begint en willekeurig ergens afbreekt.

Middeleeuwse annalen en kronieken zijn volgens deze opinie primitieve

non-narratieve vormen van geschiedschrijving waarin de verteller onwillig

of onkundig lijkt om een reeks verticaal gerangschikte feiten horizontaal te

ordenen. Het blijft bij een reeks feiten, ‘waiting to be narrated’.29

Volgens White moeten we een andere blik hanteren want de constate-

ring dat belangrijke gebeurtenissen ontbreken geldt niet voor de verteller.

Het gaat er niet om dat de annalen- of kroniekschrijver faalt in het constru-

eren van een verhaal. Nee, het gaat om de vraag welke opvatting van de

werkelijkheid hem ertoe bracht te kiezen voor een bepaalde vorm.30 Dat

maakt dat we ook de familiefilmer niet kunnen afdoen als een naïeve filmer

die een reeks plaatjes schiet en zonder enige structuur aan elkaar rijgt.

Familiefilms kennen een eigen filmmethode. Als we vanuit deze benade-

ring kijken naar familiefilm of een collectie familiefilms dan is het mogelijk

te stellen dat – zoals we ook al eerder constateerden – chronologie belang-

rijk is en dat deze niet ten behoeve van een plot veranderd mag worden,

want dat zou een aantasting van de authenticiteit zijn en niet passen in de

werkelijkheidsopvatting die ten grondslag ligt aan de rol van familiefilm.

Dan wordt ook duidelijk dat er voor de leden van het gezin de gekozen

vorm voldoende continuïteit, coherentie en betekenis bezit. Familiefilmen

is een manier om gebeurtenissen uit het leven niet langer als toevallig te

hoeven zien.31 De vraag die dan nog moet worden beantwoord is wát moet

worden opgenomen in de visuele familiegeschiedenis en wát niet. En de

vraag is dus ook wat de plaats is van de gebeurtenissen die zich afspelen bui-

ten de vier muren van het huis.
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Amateurfilmen in oorlogstijd

De beelden die Festen gedurende de bezettingstijd van zijn gezin maakte

zijn bijna schokkend gewoon. We volgen het almaar uitdijende gezin Festen

met weer een zusje (Maria, 1941) en weer een broertje (Leo, 1944). De va-

kanties, Sinterklaas en het dagelijkse wandelingetje van moeder werden, net

als voorheen, gefilmd. De collectie Festen toont ons het leven van de gewo-

ne Nederlander in oorlogstijd. Wat direct opvalt is dat Festen zo veel heeft

gefilmd in die vijf jaar. Hij maakte enkele tientallen spoeltjes waarvan hij

een aantal – tijdens de oorlog – tot compilaties aaneenreeg.32

Het eerste voorbeeld betreft Anneke. Zij werd net voor het uitbreken van

de oorlog geboren en haar eerste levensjaar is samengevat in zusje. Haar

geboorte wordt uitgebreid gevierd met een grote taart – het is een ritueel dat

we nog twee keer tegenkomen. We zien hier het zusje alle aandacht krijgen

temidden van haar drie broers Hans, Wim en Jan. Ze gaat in bad, krijgt haar

eerste hapjes en doet in de huiskamer, onder aanmoedigingen van haar

broers, de eerste stapjes. Dat de oorlog inmiddels is uitgebroken en Neder-

land is bezet wordt niet zichtbaar. In 1941 werd opnieuw een zusje geboren en

haar komst werd wederom uitgebreid gevierd met taart.33 Zij wordt in de tus-

sentitel aangekondigd als een ‘lichtje in donkere dagen’. Ten slotte, in 1944,

werd het gezin compleet met de geboorte van Leo. Ook zijn geboorte vierde

het gezin voor de camera met het bekende ritueel van een taart. Deze keer

lijkt de taart wel heel luxueus gezien de toenemende voedselschaarste.

Waarom zou Festen ook stoppen met het filmverslag van zijn gezin?

‘Zoudt ge dat verslag van het opgroeien van uw dochtertje nu maar willen

onderbreken?’, was de retorische vraag die Dick Boer, de redacteur van Het

Veerwerk, zijn lezer stelde toen Nederland zich in 1939 ging mobiliseren.

Mannen werden onder de wapens geroepen en in veel gezinnen betekende

dat een breuk met de normale gang van zaken. ‘Neen’! antwoordde Boer,

zelf gemobiliseerd en sinds kort vader. Ineens werd in de wereld van de geor-

ganiseerde amateurfilmers – die over het algemeen een ambivalente hou-

ding had ten aanzien van het genre familiefilm – het gezin een belangrijk

argument om door te gaan met filmen. In de jaren die volgde zou het blad

amateurfilmers bemoedigen en aanmoedigen met filmen door te gaan, maar

dan vooral thuis.34

Het Veerwerk bleef tot medio 1943 verschijnen.35 Al die tijd is de oorlog

slechts op de achtergrond aanwezig. Hoewel de redactie meer dan eens ver-

wees naar de ‘bijzondere tijdsomstandigheden’, ontbraken berichten over

bombardementen, razzia’s en deportaties in de kolommen van het blad. In

1942 schreef een auteur in een terugblik: ‘Mei 1940. De oorlog raasde over

Nederland. Gelukkig slechts kort, zodat het leven reeds spoedig weer zijn

normale gang ging, zij het dan dat verduisterings- en distributiewee er hun
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stempel op gingen drukken.’ Een dergelijke beoordeling van de situatie was

een reactie op de aanvankelijke paniek, angst en verslagenheid na de Duitse

inval van mei 1940 en de daaropvolgende opluchting vanwege het feit dat de

bezetter zich terughoudend leek op te stellen. De wil om door te gaan, om

niet bij de pakken neer te zitten en de draad weer op te pakken werd die

zomer vaak ten gehore gebracht en niet alleen in de kolommen van Het

Veerwerk. Bestuurders en andere gezagsdragers droegen aan deze houding

bij; het bedrijfsleven werkte gewoon door en ook de kerkelijk elite riep niet

op tot verzet. Het veerwerk en de Smalfilmliga weken niet van die lijn af. Die

eerste zomer probeerde het blad de amateur aan te zetten tot het maken van

een vakantiefilm en de vvv in het Friese plaatsje Grouw, die een watersport-

filmwedstrijd uitschreef, werd geprezen, want dat was de wijze waarop het

Nederlandse volk en dus de amateurfilmer voort moesten gaan.

De oorlog betekende voor de doorsnee amateurfilmer vooral zorg om

het steeds schaarser wordende filmmateriaal te bemachtigen. De Veerwerk-

redactie stond hier de amateur met raad en daad terzijde, onder meer door

hem op het idee te brengen oude films weer eens uit de kast te halen en

opnieuw te monteren. Daarnaast werd de amateur aangezet ‘droog’ te fil-

men, dat wil zeggen hij moest scenario’s leren schrijven om later uit te voe-

ren. Verder publiceerde het tijdschrift bepalingen – er zijn er verscheidene

geweest – dat het verboden was militaire objecten te filmen of te fotografe-

ren. Het werd echter steeds moeilijker te bepalen wat wel en niet gevaarlijk

was: de vertrouwde dagelijkse omgeving, die eens dienst deed als onschuldig

decor, kon nu ineens een potentieel militair object blijken te zijn. In januari

1941 werd een nieuwe verordening uitgevaardigd die verbood verkeerswe-

gen, spoorweginstallaties en dijken te fotograferen of filmen.

Het grootste deel van de artikelen in die jaren betrof technische tips,

voorlichting en informatie. Al vrij snel na de capitulatie beperkten de adver-

tenties en besprekingen zich tot producten uit niet-Engelstalige landen.

Nieuwe producten van Amerikaanse fabrikanten als Kodak en Bell &

Howell verdwenen uit beeld. Daarvoor in de plaats kwamen advertenties

met de rokende schoorstenen van Agfa. Ook toegestaan waren advertenties

van Europese bedrijven als Zeiss Ikon (Zwitserland) en Gevaert (België).

In 1942 werd Het Veerwerk ondergebracht bij het Persgilde (onderdeel

van de Kulturkamer); de Smalfilmliga resorteerde onder het Filmgilde. De

amateurfilmers werden ondergebracht in een zogenaamde lekengroep. Al

eerder, per 1 november 1941, mochten joden geen lid meer zijn van niet-

commerciële verenigingen. Op last van de bezetter werden joodse leden uit

de smalfilmclubs verwijderd. Nergens in de kolommen van Het Veerwerk

werd dat gedwongen vertrek besproken. Toen dan in 1942 de Nederlandse

Smalfilmliga werd overgenomen, kreeg een nsb’er de leiding. Het laatste

nummer verscheen in mei 1943.
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Om het contact met de abonnees niet te verliezen stuurde de uitgever

zogenaamde contact-kaarten: kleine kaarten op A-5 formaat waarin came-

ra’s werden aangeboden en tips voor ontwikkelen werden gegeven. Midden

in de hongerwinter, op 1 januari 1945, ontving de abonnee een contactkaart

met de volgende oproep: ‘Door een verordening is fotograferen en filmen

buiten verboden. Laat de voedselvoorziening, die in deze dagen voor alles

gaat, U even tijd, in deze heel korte dagen, maak dan toch enkele herinne-

ringsfoto’s in huis. Uw suikerbietencampagne, Uw zagen van hout, Uw

noodkachel in de huiskamer met de wachtketels erop. Uw gezin met eva-

cués. Zuiver documentair opnamen’.36

Oorlog en huiselijkheid

Het gezin kreeg onder deze ‘bijzondere tijdsomstandigheden’ een hoge pri-

oriteit en werd een belangrijke plaats voor de amateurfilmer. Buiten op straat

was het om meerdere reden gevaarlijk om te filmen, en uiteindelijk was het

zelfs verboden. De camera bleef voortaan binnen en werd op het gezin

gericht. Het was wel een kwestie van voldoende filmmateriaal voorhanden

hebben. Festen ondervond nauwelijks hinder van de toenemende film-

schaarste. Zoals meer amateurfilmers onderhield hij een goede relatie met

zijn fotohandelaar. Bij Capi-Lux in de Folkingestraat betrok hij zijn films.

Meestal kwam hij tegen sluitingstijd. De bedrijfsleider sloot dan de gordij-

nen en verkocht van onder de toonbank film aan zijn vaste klant.37 Kodak

kwam het land niet meer in en veel amateurs, waaronder Festen, gebruiken

Gevaert (Belgisch filmmateriaal) of Agfa (Duitsland).

In het derde oorlogsjaar stelde Festen een compilatie samen van opna-

men die hij in de periode 1942-43 had gemaakt met als titel een dag opge-
bouwd uit vele dagen. De film begint met de introductie van de hoofd-

personen: de vijf kinderen. Vervolgens wordt de organisatie van de dag ge-

volgd, gefilmd over een periode van een jaar. De dag begint met opstaan,

wassen en ontbijt. Het wordt dan ook duidelijk dat het hier gaat om een ka-

tholiek gezin: de oudsten gaan eerst naar de kerk en dan naar school. Vader

gaat naar de zaak en de jongsten blijven thuis om te spelen. Even later ver-

trekken ook moeder en de jongsten voor de dagelijkse wandeling. Tussen de

middag, klokslag half één, komt het hele gezin weer samen voor een warme

maaltijd. Er was in feite onvoldoende werk voor hele dagen en Festen had

veel meer vrij. Mannen als hij gingen veel meer deel uitmaken van het huise-

lijke leven dan voorheen en zo kon het gebeuren dat dagelijkse huishoude-

lijke handelingen een nieuw thema werden in het werk van familiefilmers.

Ook de vrije middag van vader krijgt in de film een plaats: vader gaat

met moeder en twee kinderen fietsen naar het nabijgelegen landgoed
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Sassenheim (Haren). Het is op dat moment dat de oorlogswerkelijkheid let-

terlijk botst met het gezinsleven. Ergens in het bos zet Festen zijn camera op

een paaltje, windt het veerwerk op om dan – zo is de bedoeling – met zijn

vrouw voorbij de lens te fietsen. Op hetzelfde moment dat ze de camera pas-

seren, komen uit een tegenover gelegen hek twee Duitse militairen lopen.

Deze steken het paadje over en naderen langzaam de camera op dat hek. We

zien Festen achterom kijken en schrikken. Hij en zijn echtgenote stoppen,

draaien de fiets om en fietsen langzaam terug. Even later zien we de arm van

Festen in beeld die snel de camera oppakt.

Het is opmerkelijk hoe Festen deze scene heeft weergegeven. Tussen het

shot van de camera op het hek, en het moment waarop de camera wordt

opgepakt, monteerde Festen een andere scène die hij – eerder of later – thuis

had opgenomen en die handelde over wat er gebeurt als de ouders weg zijn

en de kinderen het rijk alleen hebben. De oudste jongens klimmen op het

dak en maken gevaarlijke sprongen. Hier vindt een stijlbreuk plaats! Festen

werkt hier ineens met hele andere filmische middelen dan die van de fami-

lie-kroniek. Hij doorbreekt de gebruikelijke chronologisch opbouw met

een plot-achtige structuur. De spanning van dat moment in het bos werd

uitgesmeerd: Festen laat de kijker even in spanning over de mogelijke afloop

van dit gevaarlijke moment.

Festen had de gebeurtenis zeker als een gevaarlijk moment ervaren en bij

elke vertoning kwam hij hierop terug door erover te vertellen. Tenslotte was

het verboden militaire voorwerpen en andere strategische doelen te filmen.

En achter het hek waar de Duitsers uitkwamen bevond zich een kazerne.

Bovendien was Festen als reserve-officier bang om te worden teruggevoerd

in krijgsgevangenschap in Duitsland (bepaling april 1943) of om ingezet te

worden bij de tewerkstelling in Duitsland. In de loop van 1943/44 zou hij

vaak elders slapen om te voorkomen dat hij thuis bij een razzia zou worden

opgepakt. Maar daar in het bos gebeurde niets, de Duitsers leken de camera

te hebben gezien maar zagen er niets ergs in zodat Festen gewoon terug kon

fietsen en zijn camera kon pakken om zijn weg te vervolgen.

In deze film is de oorlog nog vooral een anekdote: de gevaren in het huis

(de gevaarlijke spelletjes van de jongens) en de gevaren buiten (in het bos)

worden vergeleken. Maar tegelijkertijd blijkt ook hoe de grenzen van de we-

reld van binnen en buiten aan het verschuiven zijn. Huiselijkheid is niet

alleen op te vatten als een gezamenlijke tijd die thuis – als fysieke locatie –

wordt doorgebracht. Het geldt ook een vrije dag op het strand van Scheve-

ningen, een vakantie in Zwitserland of een vrije middag in het bos. En juist

deze vorm van huiselijkheid werd steeds gevaarlijker en minder vanzelfspre-

kend, zeker om die te combineren met een camera.

De film eindigt geruststellend. Vader en moeder komen thuis, opge-

wacht door de thuisblijvers en de dienstbode. Dan is er nog de avondmaal-
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tijd, vervolgens gaan de kinderen naar bed – Anneke doet op haar knietjes

het avondgebed – en eindelijk is het rustig in huize Festen. Moeder neemt

haar naaiwerkje op, vader steekt nog eens een pijp op en pakt zijn krant. Een

knikje van verstandhouding met de camera is wat rest van deze dag.

Zichtbaarheid

Festen verkende meermalen de consequenties van de oorlog voor zijn gezin.

Interessant is ook zijn film 1941, een oorlogsjaar. De film verhaald over

de dagelijkse omgang met en de toenemende invloed van de oorlogsecono-

mie, de schaarste en de rantsoenering. We zien hoe moeder voor het in-

kopen van voedsel afhankelijk wordt van bonnen. Daarnaast heeft Festen

ook de buitenwereld willen laten zien: hoe de bezetting de stad veranderde

en wat het betekent als de straat ineens niet meer de onschuldige speelplek

is, maar tekenen vertoont van bezetting en verzet. Hij registreert de talloze

posters met nazipropaganda die her en der in de stad hangen, zoals een pos-

ter waarop staat vermeld: ‘Duitsland wint op alle fronten’. Ook heeft Festen

oog voor het feit dat op talloze plekken borden zijn opgesteld in het Duits in

plaats van het Nederlands. Leuzen van een andere orde zijn er ook: verstolen

filmt Festen grote witte kalkletters op stoepen en straten: de afkorting o.z.o
(Oranje zal overwinnen) bijvoorbeeld, of de leus: ‘Weg met de n.s.b. Leve

Oranje’. De manier waarop Festen deze laatste scène filmt, is tekenend voor

zijn benadering. Quasi-toevallig zitten zijn zoontjes vlakbij op de stoep of

lopen ze over de grote letters.

Festen noemde deze sequentie met oorlogsbeelden: ‘Bezet Nederland.

Een wandeling door Groningen’. De titel moet wellicht opgevat worden als

een (ironische) verwijzing naar een toeristische stadswandeling en de beel-

den versterken dat idee. De oorlogsbeelden doen bijna pittoresk aan: de

schuilplaats is een speelobject voor de kinderen en de noodtaxi – een halve

auto op drie wielen getrokken door een pony – is een spannende attractie

voor de drie zoons die mee mogen rijden. De grote gasgeneratoren op de

bussen geven eenzelfde beeld. De oorlog dringt ook door in het spel van de

kinderen: na een shot van een overvliegend vliegtuig filmt Festen zijn zoons

in de tuin in de weer met vliegtuigen. Vervolgens filmt Festen ‘een uitstapje

in oorlogstijd’, waarin het gehele gezin met de dienstbode in een open koets

een ritje gaan maken.

Festen trok opnieuw de stad in kort na de bevrijding. Eerst legde hij van-

uit zijn huis aan de Petrus Campersingel nog vast hoe de stad in de verte

rookte als gevolg van zware beschietingen door de zich terugtrekkende

Duitsers, maar even later zou hij – wederom met zijn zoons – naar de bin-

nenstad gaan. Wat ze daar aantroffen was een plek vol puin en rook. In de
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dagen die volgden werd het puin geruimd. Nog overeind staande wankele

gevels werden omver getrokken. Festen legde het vast, inclusief het bordje

met de waarschuwing ‘Goede Nederlanders plunderen niet?’ Het overige

deel van de film is een uitgebreid verslag van de vele feestelijkheden die

daarna plaatsvonden. We krijgen een indruk van de uitgelaten sfeer met het

uitbundige vlaggenvertoon en het enthousiasme voor de Canadese bevrij-

ders die op de markt met hun tanks trucs vertonen. In zijn eigen straat

wordt het feest ook gevierd. De verschillende scènes monteerde Festen uit-

eindelijk tot een compilatie getiteld bevrijdingsfilm. Opnamen uit 1941

gebruikte hij om de actuele situatie te contrasteren met de bezettingsperi-

ode. Op de titel ‘Waar eens Jansen en Co. brulden’ volgen opnamen van het

Scholtenhuis met de ss-vlag en het hakenkruis. Deze opnames waren eerder

gemaakt volgens zijn eigen werkwijze: de dienstbode loopt met de twee

jongsten langs het pand alsof zij het object van zijn filmactiviteiten zijn, ter-

wijl in feite het doel het beruchte Scholtenhuis was.38

De twee films die expliciet de oorlog tot onderwerp hebben, in titel en in

beeld, zijn geworden tot historische documenten met een hoge archief- en

vertoningswaarde. Al direct na de oorlog vond er een publieke vertoning

plaats van de bevrijdingsfilm in aanwezigheid van prinses Juliana, die toen

Groningen bezocht.39 Ook later vond deze film en 1941, een oorlogs-
jaar een publiek buiten de familiekring.40 Festen had – zo bleek hemzelf

ook – geschiedenis ‘geschreven’ met zijn camera. Op dergelijke momenten

blijken persoonlijke geschiedenissen – veelal geassocieerd met triviaal – even

veelbetekenend te zijn als publieke geschiedenissen.41 Wellicht is dat zelfs

het sterke punt van de Festen-films: doordat het triviale is verbonden met

het significante deelt hij zijn ervaring met die van de kijkers. De grenzen

tussen het persoonlijke en het nationale zijn door de gedeelde ervaring weg-

gevallen.42 Deze korte maar hevige historische tijd was iedereen overkomen,

maar Festen had daar met zijn camera verslag van gedaan. Hij had het in al

zijn alledaagse huiselijkheid zichtbaar gemaakt: doelbewust, zorgvuldig ge-

pland en met zorg gemonteerd.

Het is overigens opmerkelijk hoeveel amateurfilmers na de oorlog de

recente geschiedenis tot onderwerp namen en zichzelf tot ooggetuigen

maakten. Het meest opmerkelijke initiatief is wellicht ondernomen door de

Leeuwarder Eppie Bultsma in de film fries verzet (1945).43 Deze Fries

was gedurende de oorlog hoofd van de illegale Inlichtingendienst en nog

geen twee dagen na de bevrijding van de stad (17 april) trok hij als amateur-

filmer er op uit om zijn eigen verzetsactiviteiten nog eens uit te voeren, maar

nu voor de camera. Op deze manier wilde hij zijn ervaringen en belevenis-

sen vastleggen als was het een werkelijkheid die nog gaande was. In zekere

zin was het ook zo: ze droegen nog de kleding die ze een week eerder ook

droegen. Alle mannen en vrouwen waar hij mee had samengewerkt versche-
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nen in de film. Voor het oog van de camera demonstreren ze hoe ze hun

acties voorbereidden en uitvoerden, hoe ze thuis leefden en welke gevaren

ontweken moesten worden. Aan het einde van de film verschijnt nog even

iedereen in beeld in een gezamenlijk groepsportret. Een vergelijkbaar Gro-

ninger project is de film verzet (1947) dat een terugblik wil geven op de

Groningse verzetsactiviteiten in gedramatiseerde vorm. Deze amateurfilm is

enige jaren later opgenomen en heeft het karakter van een speelfilm. Ook

elders in andere provincies en steden zijn dergelijke verzetsfilms gemaakt en

al dan niet vertoond.44 Deze films maken duidelijk dat de komst van nieuwe

representatie-technologieën als amateur- en familiefilm mogelijkheden

schiepen om van dergelijke momenten waarop persoonlijke en nationale

geschiedenis zo nadrukkelijk samenvielen, zelf ook verslag te doen. Waarom

wachten op een historicus als je het zelf had meegemaakt en zelf je eigen ver-

sie kon laten zien?

Dubbele werkelijkheid

Wat is nu de methode van Festen, waar liggen de grenzen tussen huiselijk-

heid en de grote geschiedenis? Hoe verhoudt nu zich het privé-domein tot

het publiek domein? Festen was in de eerste plaats een familiefilmer, hij

filmde alles vanuit zijn rol als vader en niet in de eerste plaats als een docu-

mentairemaker of verslaggever. Onder invloed van een verhoogd historisch

besef werd de geschiedenis toegelaten en werden – zij het tijdelijk – de gren-

zen van de familiefilm opgerekt. Festen ontwikkelde zich tot de chroni-

queur van zijn gezin in bijzondere tijden met als doel het vastleggen voor

later voor zijn kinderen. Als getuige hanteerde hij een eigen perspectief op

oorlog en bevrijding. De oorlogsbeelden of de opnamen van de feestelijkhe-

den beginnen en eindigen met beelden van zijn gezin. In alle drukte van de

bevrijdingsfeesten op de Ossenmarkt met de Canadezen, in de eigen straat

en op het schoolplein volgen steeds weer shots van zijn kinderen. De bevrij-

dingsfilm eindigt met het beeld van de kleine Leo, geboren in het laatste

oorlogsjaar en net op eigen benen, met een Nederlandse vlag.

We kunnen een vergelijking maken met het fotowerk uit de Tweede

Wereldoorlog van amateurfotografe Cobie Douma uit Winschoten. Cobie

Douma hield twee foto-albums bij: een klein rood album bevatte familiefo-

to’s en het andere bevatte de oorlogsfoto’s. Beide albums zijn uitgebreid

beschreven door de fotohistoricus Veronika Hekking.45 Zij stelt dat Douma

in feite probeerde de werkelijkheid in tweeën te delen en deze gescheiden te

bewaren. De twee albums vormen samen een weergave van een ‘dubbele

werkelijkheid’ – van het privé-leven en het oorlogsleven – waarin veel bij het

oude bleef maar tegelijkertijd nieuwe regels de dagelijkse routine door-
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braken. De vraag is echter, in hoeverre de werkelijkheid zo strikt valt te

scheiden. Bij nader inzien is dat onderscheid in het privé-album van Cobie

Douma niet zo volledig: de familiefoto’s geven wel degelijk, zij het impli-

ciet, informatie over de bezetting. En, zoals Hekking terecht vaststelt, in de

praktijk van het fotograferen blijkt een dergelijk onderscheid niet te

bestaan, zodat wie de negatiefstroken bekijkt foto’s ziet van sfeervolle herfst-

beelden, afgewisseld met opnamen van een militair onderkomen. Pas na het

afdrukken van de foto’s wordt de selectie gemaakt welke foto in het privé-

en welke in het oorlogsalbum terechtkomt.

Hetzelfde geldt voor Festen. In 1941 heeft hij verschillende opnamen

gemaakt van zijn gezin en het bezette Groningen. Pas later werd de selectie

gemaakt welke scène in welke film terecht zou komen. Maar dan nog: de

wandeling door bezet Groningen, behoort dat tot de categorie oorlog of

familieleven? De grenzen zijn niet scherp te trekken, wel is vast te stellen dat

steeds opnieuw de prioriteit ligt bij het gezin. Festen maakt het geheel tot

een verhaal van zijn gezin. In bijna al zijn familiefilms uit de oorlog vallen

shots aan te wijzen die daar ongewild verslag van doen, al is dat zelden zo

concreet als in die bos-scène uit een dag opgebouwd uit vele dagen.

Heel even bleek in dat incident met die militairen hoe weinig onschuldig

een middagje uit kon zijn. Bij een tweede blik zijn ook shots als een geboor-

tetaart niet zo vanzelfsprekend en gewoon. De prachtige taart die werd

bereid ter gelegenheid van de geboorte van Leo in 1944 en die zo nadrukke-

lijk door Festen werd vastgelegd, was gemaakt van roggebrood en surrogaat-

producten. De taart was niet echt lekker. Wie goed oplet ziet ook hoe de

moeder sterk vermagerde gedurende de oorlogsjaren.

Maar toch, waar het om gaat is dat de films iets anders vertellen: ze ver-

hullen een zekere spanning. Er wordt gedaan alsof – ondanks die oorlog –

het gezinsleven gewoon doorgaat. En dat is schijn. Nog een ander voorbeeld

betreft de aanwezigheid van de vader. In een dag opgebouwd uit vele
dagen is vader Festen opmerkelijk veel aanwezig (evenals in vacantie in
1943). Er is volop tijd om alle momenten van de dag te registreren, om de

films langdurig te bewerken en veel tijd te stoppen in openingstitels, tussen-

titels, trucages, ingekleurde titels, selectie en montage. Dat kon omdat er

voor Festen in de loop van 1942 op de zaak nauwelijks nog werk was. Tege-

lijkertijd werd zijn dagelijks aanwezigheid thuis op bepaalde momenten van

de dag steeds minder vanzelfsprekend. Toen in de loop van 1943 steeds meer

mannen werden opgeroepen, bracht Festen regelmatig elders de nacht door

om niet onverwacht bij een razzia te worden opgepakt.

Een verklaring van deze tegenstrijdigheden in de realiteit van het dage-

lijks leven en de weergave daarvan, ligt in de functie van de familiefilm: deze

is zelden een systematisch portret, ook al suggereert de titel dag opge-
bouwd uit vele dagen dat wel. De film vertelt dus niets over Festens
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nachtelijke afwezigheid, maar benadrukken daarentegen zijn doordeweekse

aanwezigheid. Maar beide aspecten van het gezinsleven waren even uitzon-

derlijk en een rechtstreeks gevolg van de oorlog.

Zo beschouwd hanteerde Festen een hele andere methode dan die van

het documenteren; zijn films zijn op te vatten als een strategie ten behoeve

van zijn gezin. De films hebben een boodschap: kijk, het gaat goed met ons.

De films laten een dubbelzinnige houding ten aanzien van de werkelijkheid

zien die even complex als veelbetekenend is en die zowel een historisch besef

als een ontkenning van de historische tijd in zich draagt. Met andere woor-

den, gedurende die vijf jaar kon Festen de geschiedenis tegelijkertijd nege-

ren én accentueren en dat alles met maar één doel: het belang van het gezin.

Hoe moeilijk het ook was, het vieren van de geboorte van een kind met een

‘luxe’ taart werd gehandhaafd. Zo kreeg familiefilm, als ritueel van het vie-

ren van het samenzijn, een dwingende en dringende functie.

Ritueel in oorlogstijd

Nog dringender werd die functie in de beelden die Peereboom na 1940

maakte van zijn gezin. In 1937 waren Max en Annie getrouwd en op 16

december 1938 kregen zijn hun eerste kind, Florry. Als trotse vader volgde

Peereboom nauwgezet haar vorderingen. Maar hij bleef zijn camera ook op

andere onderwerpen richten: sneeuwballengevecht in januari 1940 en een

treinreis naar Amsterdam ter gelegenheid van het huwelijk van zijn broer

Louis. Dan wordt Nederland bezet. Peereboom blijft filmen: op een zater-

dag in november 1940 maakt Peereboom opnamen van een dienst in de

synagoge. In januari, het is inmiddels 1941, is het prachtig schaatsweer.

Annie oefent zich op de schaats en Max kijkt met zijn camera toe. In het

tweede oorlogsjaar, op 21 september 1941, werd Jacques Franklin geboren.

Max legt vast hoe Annie met de baby in haar armen het ziekenhuis verlaat.

Het leven thuis komt aan de orde met veel aandacht voor de betekenis van

de gezinsuitbreiding: Peereboom heeft veel aandacht voor broer en zus

samen spelend op de vloer in de huiskamer. Verder zien we Florry, inmid-

dels al een meisje van vier, in de tuin spelen met een buurjongetje.

De beelden vertonen na mei 1940 geen breuk en lijken zorgeloos

gewoon. Toch was de politieke werkelijkheid dramatisch veranderd. Het

openbare leven werd steeds meer ingeperkt. De joodse Nederlanders wer-

den steeds meer geïsoleerd totdat uiteindelijk al wat restte een gedwongen

huiselijke leefstijl was. Maar ook het privé-domein bleef niet gevrijwaard

van bemoeienissen van de bezetter: de tijden waarop joden boodschappen

mochten doen is daar voorbeeld van. Zelfs het strand was verboden en vrije

dagen moesten thuis worden doorgebracht.
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Vanaf maart 1942 begonnen de evacuaties van de joodse gezinnen bui-

ten Amsterdam. Een deel vertrok naar Westerbork en een deel werd ge-

dwongen te verhuizen naar Amsterdam. In maart 1942 kregen alle joodse

families in Zeeland bericht van de Joodse Raad over hun gedwongen ver-

huizing naar Amsterdam. ‘U moogt aan handbagage zoveel meenemen als

ieder gezinslid kan dragen’. De filmcamera ging mee. Met de trein reisden

op 24 maart 1942 vele gezinnen af naar een nieuwe woonplaats. Max had

een huis gevonden in de Geleenstraat in Amsterdam. Een deel van de

inboedel van de zaak had hij verkocht en daarnaast kreeg hij van zijn Ver-

walter, via de Joodse Raad, inkomsten als directeur. In Amsterdam diende

men zich eerst te laten onderzoeken ‘ter voorkoming van het ontstaan van

ongewenschte toestanden op gezondheidsgebied bij vergrooting van de

bevolkingsdichtheid’.46 Al deze ingrijpende gebeurtenissen – het verlies van

het eigen huis, inkomsten en werk, een radicale breuk door gedwongen

vertrek – ze zijn niet terug te vinden in de films die Peereboom na 1940

maakte. Wat we wel zien is het samenzijn van het gezin: het spelen in de

tuin van Florry en haar half jaar oude broertje Jacques Franklin die zich

opricht in de box.

Peereboom koos ervoor de oorlog niet in beeld te brengen. Uiteindelijk

wordt het onmogelijk de oorlog nog buiten te sluiten. In augustus of sep-

tember 1942 maakte Peereboom opnamen van de voorbereidingen voor het

inmiddels opgedragen vertrek naar kamp Westerbork.47 De opnamen ver-

schillen niet eens zoveel van de beelden die Festen maakte in diens dag
opgebouwd uit vele dagen. We bevinden ons in de huiskamer, aan de

grote tafel. De kinderen zijn naar bed en er is tijd om rustig wat herstelwerk

te doen. Annie zit samen met haar stiefmoeder spullen te naaien. In enkele

medium shots registreert Peereboom de intimiteit en de vertrouwdheid van

de twee vrouwen die druk zijn met het overleggen over hoe het werkje aan te

pakken. Hij volgt met zijn camera Annie als ze zich voorover buigt om een

schaar te pakken. Het volgende shot is van Annie die aan het naaien is, vlak-

bij de lamp. Enkele seconden later voegt Max zich bij haar. Hij stopt zijn

pijp, steekt hem aan en staat dan snel op om de camera te pakken. Het vol-

gende shot begint als een close-up van Annie, vandaar uit volgt een camera-

beweging naar links om haar stiefmoeder te filmen. Het shot eindigt met

een mooie close-up van de twee paar vrouwenhanden die twee afzonderlijke

stukken kleding tegen elkaar aanhouden. De film eindigt met een portret

van alle drie samen. Opnieuw heeft Max de camera op het statief gezet en

het veerwerk opgewonden. Hij voegt zich bij de twee vrouwen, pakt zijn

pijp en de krant. Annie staat op en schenkt koffie.

Op dat moment loopt het laatste stukje film door de camera. Het is het

laatste wat we van hen zullen zien. Peereboom heeft het filmpje niet meer

ontwikkeld, maar de belichte film in bewaring geven bij een kennis. Op
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2 september 1942 vertrok het gezin Peereboom naar Westerbork. Twee

dagen later werden ze gedeporteerd naar Auschwitz.48 Ze zouden nooit

terugkomen.

Het is niet helemaal duidelijk wanneer deze laatste opnamen zijn

gemaakt. De documentairemaker Peter Forgács die de beelden gebruikte in

zijn film de maalstroom (1997) suggereert dat de opnames zijn gemaakt

aan de vooravond van hun vertrek naar Westerbork. Hoe dan ook, ze zijn in

de Amsterdamse periode gemaakt en een gedwongen vertrek was niet on-

denkbaar. Toch weet Peereboom deze – achteraf – laatste huiselijke minu-

ten op een dergelijk vertrouwenwekkende wijze vastlegt. De handelingen

die hij filmt zijn voorbereidingen op een leven waarvan de afloop onzeker is.

Wordt door deze opnamen het gevaar gedomesticeerd en teruggebracht tot

huiselijke proporties juist door de aandacht voor de praktische voorberei-

dingen en de onderlinge verbondenheid? Hoe of wat had Peereboom anders

moeten filmen? ‘Die Angst um die Existenz kennt keines fotografischen

Motiv’, stelt Timm Starl in zijn onderzoek naar familiefotografie.49 Belang-

rijker echter is het feit dat familiefilm op deze momenten in zijn rituele

functie voorzag. Het aanzetten van de camera creëert een zekere belofte,

namelijk van het produceren van een herinnering voor een toekomst. ‘The

promise is of a brighter past in the future, if we only seize the chance today

to consume the raw materials of our tomorrow’s memories’, aldus filmwe-

tenschapper Annette Kuhn.50 En, zoals de antropologe Barbara Myerhoff

constateerde, rituelen die continuïteit en stabiliteit benadrukken hebben

juist in onzekere tijden een belangrijke rol. Meyenhoff voegde daar aan toe

dat, ook al zijn we onzeker of het echt helpt en begrijpen we het zelf niet

helemaal, door te handelen verleiden we onszelf te blijven geloven: ‘In

ritual, doing is believing.’51

Strategie van het geluk

Festen bleef ook na de oorlog filmen, maar in een aanmerkelijk trager

tempo. Het bleek eerst ook moeilijk om aan filmmateriaal te komen. De

beschikbaarheid van filmmateriaal was in de loop van de oorlog schaarser

geworden. In Het Veerwerk, dat vanaf 1946 opnieuw verscheen, werd regel-

matig een zucht geslaakt en alle eerste tekenen die er op wezen dat filmma-

teriaal in aantocht zou kunnen zijn, werden enthousiast aan de lezer ge-

meld.52 Overigens was er nauwelijks geld om een dergelijke dure hobby te

beginnen of te continueren. Belangrijker evenwel was dat de wederopbouw

Festen weinig tijd liet voor het filmen. Het zakenleven trok geleidelijk weer

aan en zijn aanwezigheid op het werk werd gewenst. Er was geen tijd meer

voor het maken van uitgebreide films. Voortaan was vader pas thuis na
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werktijd en in het weekend. Alleen in de vakanties werd nog gefilmd. Het

gezinsleven had zich ‘genormaliseerd’ en dat betekende in feite dat de kin-

deren zijn veelvuldige aanwezigheid moesten missen. Het maken van een

film als een dag opgebouwd uit vele dagen was niet meer mogelijk:

hij moest zich als vanouds weer bepalen tot de hoogtepunten en deze bij-

zetten in de familie-kroniek.

De oorlog was een belangrijke gebeurtenis waardoor het familieleven

geraakt werd. Het gezin werd een gedwongen leefvorm voor veel mannen.

De straat was na spertijd verboden, de gordijnen moesten dicht en voor veel

mannen gold dat het veiliger was zich te verschuilen en niet te veel op straat

te vertonen op het moment dat steeds meer mannen de kans liepen onver-

wacht opgepakt te worden. De familiefilm doet daar op haar eigen wijze

verslag van. Directe getuigenissen zijn het maar zelden en ze zullen ook in

dat geval nauwelijks nieuw inzicht verschaffen in de nationale geschied-

schrijving. Maar dat is ook niet de manier waarop deze films beoordeeld

moeten worden. We moeten niet door de publieke lens, maar door de hui-

selijke lens naar de films kijken. Dan valt ook enig licht op die ingewikkelde

vraag hoe de geschiedenis zich verhoudt tot het gezin. Dan blijkt dat bij-

voorbeeld de oorlog niet alleen iets is wat het gezin overkomt, maar waarte-

gen het zich ook tracht te weer te stellen.

Het domein van de familiefilmer is het gezin: zijn taak is het om het

eigen leven vast te leggen, om te bewaren voor later. Daarom blijven Festen

en Peereboom gewoon doorgaan met filmen. De functie van het filmen is

het samenzijn te vieren en vast te leggen. Impliciet spreekt daaruit hoop en

geloof voor de toekomst. Tot op het allerlaatste moment bleef Max Peere-

boom doorgaan met filmen. Waarom? Wist hij niet wat er met zijn gezin en

familie kon gaan gebeuren? Dat vertellen de films ons niet, maar ze vertellen

wel iets anders. De laatste meters film die Peereboom wijdt aan zijn gezin

zijn het meest dramatisch en ogen tegelijkertijd zo gewoon. De dramatiek

ligt niet in de beelden, maar in de kennis die de kijker heeft over het einde

van de familie. De verklaring voor deze doodgewone familiebeelden is dat

dit niet een actie is van iemand die denkt dat het nu voorbij is. Het zijn het

vertrouwde beelden van het gelukkig gezin, waarin – zo lijkt het – de heden-

daagse werkelijkheid wordt genegeerd, alsof de politiek kan worden ont-

kend. Maar het gaat niet om het ontkennen van een politieke werkelijkheid

want – en daarin schuilt het geheim van de beelden – het is een strategie om

het gezin zo lang mogelijk bij elkaar te houden. Om zich te wapenen tegen

de tijd. Eens zou het gezin terugkomen, als de oorlog over was en dan zou-

den deze beelden een herinnering zijn.

Wat resteert, is een collectie waarvan de maker ooit heeft bepaald dat dit

is wat herinnerd moet worden: het geluk van het samenzijn. Het is een

mythisch verhaal dat eindeloos verhaalt over het eigen geluk dat ooit was en

de wereld buitenshuis 87



dat niet genoeg herhaald kan worden.53 In die zin zijn filmcollecties omge-

keerde annalen: daar waar in de annalen – zoals Hegel stelde – periodes van

geluk en veiligheid lege pagina’s zijn, bepaalt de familiefilm zich tot de blije

momenten, waarop vanuit de publieke lens gezien niets bijzonders gebeurt.54
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4 Het romantische apparaat
over het huwelijk en de filmcamera

Wanneer op een koude winterdag in december 1927 in Den Haag de

23-jarige Betty de Bordes in het huwelijk treedt met Wim Stokhuyzen, is

een filmcamera aanwezig om de plechtigheid en de feestelijkheden vast te

leggen.1 Zoals gebruikelijk in de hogere Haagse kringen wordt enkele dagen

voor het huwelijk een grote receptie gehouden. Vrienden, familie en kennis-

sen komen langs om te feliciteren en cadeaus te geven. De camera registreert

de rijkelijk met giften bedekte tafel. Twee dagen na de receptie vindt de

eigenlijke huwelijksvoltrekking plaats: eerst het burgerlijk huwelijk op het

stadhuis, vervolgens vertrekt het paar met gezelschap naar de kerk om daar,

zoals dat door velen beleefd werd, het ware verbond aan te gaan. In de kerk

werd overigens niet gefilmd: we zien het paar naar binnen gaan en weer naar

buiten komen. Aansluitend is er een groot feest in hotel Paulez.

Het huwelijk van Betty en Wim kunnen we zien als een spektakelstuk,

opgevoerd voor een publiek. De huwelijksplechtigheid is namelijk één van

de meest openbare rituelen van het privé-leven.2 In de eerste plaats wordt

het huwelijk aangekondigd op het stadhuis. Deze publieke aankondiging is

lang een belangrijk onderdeel geweest van het huwelijk. Ooit was de belofte

van de man gedaan aan de vrouw in een intiem samenzijn voldoende, maar

dit bleek te vaak aanleiding te geven tot verschil van mening. Zowel de staat

als de kerk hebben zich daarom eeuwenlang ingespannen om ervoor te zor-

gen dat het huwelijk zijn legitimiteit vond in zijn publieke karakter. Vrien-

den, familie en kennissen worden op de hoogte gebracht van het huwelijk

door middel van uitnodigingen en/of een berichtje in de krant. Ook de

voorbereiding is geen zaak van het paar alleen, de familie bemoeit zich er

flink tegenaan. Op de dag zelf zijn behalve de bruid en bruidegom vele par-

tijen aanwezig: de burgerlijke ambtenaar, eventueel een kerkelijke functio-

naris en verder natuurlijk familie en vrienden. De foto- of filmcamera

bevestigt nog eens dit publieke karakter van het huwelijk.

Was het huwelijk een intieme privé-aangelegenheid dan was dat vertoon

allemaal niet nodig. De historicus Gillis noemt het huwelijk een sociaal dra-

ma-stuk: ‘Only two persons stand before the priest or civil registrar, yet they

are rarely on stage alone’.3 Waar het Gillis om gaat is dat het huwelijk een

vorm van expressie is en niet slechts een statistisch feit: zelfs het meest infor-
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mele huwelijk heeft een zekere dramatische vorm. Ten slotte gaat het hier

om een belangrijke verandering in het leven van verschillende personen: een

jonge vrouw verlaat het ouderlijk huis, twee mensen gaan een relatie aan

voor het leven en ouders laten hun kind gaan. Het drama, aldus Gilles, is

essentieel in het vormen van een paar om zo een basis te leggen voor een

nieuw huishouden. Daarom kent ook in de twintigste eeuw nog altijd een

aanzienlijke materiële en symbolische investering in het huwelijksritueel.

Het feit dat gezinshistorici de rituelen en symbolische aspecten rond de

huwelijksplechtigheid lange tijd als minder belangrijk hebben ervaren, zit

diep in onze cultuur verankerd, aldus Gillis. Zijn stelling is dat rituelen het

huwelijk evenzeer effectief maken als de meer wettelijke procedures.4

Trouwfilms doen verslag van dat huwelijksritueel en vormen een geheel

eigen en fascinerend genre. Dit hoofdstuk onderzoekt de rol die de filmca-

mera kreeg in de tradities rond de huwelijksplechtigheid en de betekenis die

dit had voor de inhoud en vorm van de huwelijksfilm.

Trouwfilms doen echter meer dan registreren en vastleggen: de huwe-

lijksfilm geeft het beginnende verhaal vorm en schept zo zijn eigen werke-

lijkheid. Het is interessant dat verhaal te onderzoeken. Op het eerste gezicht

hebben de meeste trouwfilms een tamelijk voorspelbaar karakter: ze tonen

een eindeloos herhalend patroon van beelden van mensen die in en uit

auto’s stappen bij het ouderlijk huis, het stadhuis of de kerk. ‘In- en uitstap-

films’ worden de trouwfilms daarom ook wel genoemd. De adviezen van

handboeken versterkten met hun kant en klaar scenario’s nogal eens de

gedachte dat het veel van dit soort films een voorgeschreven script volgen:

de hoofdrolspelers van de dag hoeven alleen nog maar hun rol te spelen. De

filmcamera maakte dat verhaal werkelijkheid voor de eeuwigheid.

Niet iedereen wenste zich overigens neer te leggen bij de gedachte van een

schema en een enkeling zocht naar manieren om bestaande conventies te

vermijden in een poging een persoonlijker verslag te maken. Conventioneel

of toch persoonlijk? De twintigste-eeuwse cultuur levert een zekere contra-

dictie op daar waar het gaat om de huwelijksdag of een huwelijksreis: het

moet persoonlijk zijn en tegelijkertijd is het een voorgeschreven ‘social

script’; het moet informeel zijn en tegelijkertijd zit de dag vol stijlconven-

ties, het is intiem maar ook publiek.5 Zelf-doen bood de beste opties om aan

al die eisen te voldoen. Maar de trouwfilm is een eigenaardig genre: hij

wordt per definitie door een ‘ander’ gemaakt. Degene die trouwt kan niet

zelf de camera bedienen: hij of zij (meestal hij) is zelf subject in de film. Het

is dus altijd iemand anders die achter de camera staat: dat kan zijn een

bedrijf dat in opdracht werkt, zoals bij het huwelijk van Betty de Bordes.

Het kon ook een bevriende amateurfilmer zijn, of een oom of buur die – al

dan niet tijdelijk – de camera overneemt. Of – en dat was ook een mogelijk-
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heid – je moest twee keer trouwen: één keer voor de burgerlijke stand en één

keer voor de camera. in een tot studio ingerichte huiskamer.

Het romantisch apparaat

Het twintigste-eeuwse huwelijk duurde langer dan ooit: in de periode 1920-

1965 was de gemiddelde huwelijksduur gestegen tot meer dan veertig jaar.6

Het risico dat het spaak loopt, is daarmee ook groter geworden, zeker op het

moment dat het moderne gezin als een instelling gebaseerd is op vrije part-

nerkeuze en romantische liefde.7 Een zorgvuldig zelfgeschapen – en door

twee mensen gedeelde – werkelijkheid wordt dan een belangrijke investe-

ring. Dergelijke gedeelde verhalen en culturele symbolen zijn nodig om de

geleefde werkelijkheid te organiseren en te interpreteren.8

Daarom ook dat de voorbereidingen en het verloop van de huwelijksdag

een flinke investering waard zijn. Die investering is deels een economische

investering. Diensten en goederen moeten worden gekocht of ingehuurd:

een jurk, een locatie voor het feest en een fotograaf of cameraman. Liefde

en romantiek zijn in de loop van de twintigste-eeuwse onderdeel geworden

van een ‘culture of consumer capitalism’, zo stelt de cultuursociologe Eva

Illouz.9 Zij gaat uit van een nauwe relatie tussen cultuur, emotie en econo-

mie. De vormgeving van het twintigste-eeuwse huwelijk wordt in haar be-

nadering een ‘commodification of romance’, waarbij consumptiegoederen

niet alleen moet worden begrepen in zijn economische betekenis, maar ook

als dragers van een idee of ideologie.10 Romantiek wordt geschapen door de

markt. Deze ontwikkeling, die al begon aan het begin van de twintigste

eeuw, viel samen met onder andere met de komst van de massamedia, de

expansie van de consumptiecultuur en de toename van vrije tijd. Eén van de

opvallendste kenmerken hiervan is wel het feit dat films en advertenties van

romantiek een visueel spektakel hebben gemaakt.

Tegelijkertijd met de verhandelbaarheid van romantiek speelt ook een

romantisering van consumptieartikelen, aldus Illouz. Zij noemt het niet,

maar de amateurfilmcamera is daar een mooi voorbeeld van. De komst van

de camera betekende meer dan enkel een nieuwe techniek, het was tevens

een apparaat dat een zekere belofte meebracht: die van eeuwigheid. De

gelofte van eeuwige trouw vertaalt zich in de belofte van eeuwigdurende

gematerialiseerde herinnering. Het heden wordt dankzij de camera verleden

tijd én toekomst. Zo ontstaat er in die mix een vorm van tijdloosheid die

kern uitmaakt van een romantische utopie.

Door met een filmcamera de huwelijksdag te laten vastleggen wordt een

investering gedaan in het huwelijk die zich uitstrekt voorbij de trouwdag.

Dus als we amateurfilmen beschouwen als onderdeel van de consumptiecul-
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tuur waarin bepaalde aankopen het mogelijk maken gezinsgeluk en zelf-

expressie te combineren, kunnen we vaststellen dat ook zoiets romantisch

als de huwelijksdag daar meer en meer onderdeel van werd. Vervolgens is

dan interessant te onderzoeken wat dat betekende voor de huwelijksfilm:

wat waren de mogelijkheden om met dit romantische apparaat een eigen

versie van de huwelijksdag te maken? In hoeverre voldoet de trouwfilm aan

het een toenemend verlangen naar een zichtbaarheid, dat wil zeggen

publieke blijken van romantisch gedrag?

Opdrachtfilms en amateurfilms

De film over het huwelijk van Betty de Bordes is bewaard gebleven in het

Nederlands Filmmuseum en kreeg daar als titel het society-huwelijk
van betty de bordes. Het gaat hier duidelijk niet om een gewone brui-

loft. De Bordes was de dochter uit een rijke patriciërsfamilie: de vader van

de bruid was Oscar de Bordes, een agent voor een grote handelsmaatschap-

pij in Nederlands-Indië. De pracht en praal waarmee het huwelijk gevierd

wordt, bevestigen het beeld van een ‘goed’ huwelijk dat wordt gesloten. De

titel en de beelden representeren een overvloed aan betekenissen met be-

trekking tot macht, welvaart en standsbewustzijn. Zo is bijvoorbeeld de

bruid in het wit gekleed, wat destijds geen algemeen gebruik was maar zich

beperkte tot de hogere kringen.11 Ook het feit dat een huwelijksfilm werd

gemaakt, was bijzonder. Een dergelijke film in opdracht was in de jaren

twintig slechts toegankelijk voor leden van de hogere klassen.

De huwelijksfilm zelf is ook bijzonder: de vader van de bruid huurde

niets minder in dan filmfabriek Haghefilm van de vermaarde documentaire-

maker Willy Mullens. Mullens was de man die met zijn lange documentaires

in de jaren tien het medium film in Nederland respectabel had weten te

maken.12 Het resultaat is een film in drie akten van in totaal een half uur. Het

is niet de enige trouwfilm van Haghefilm. Eén jaar eerder produceerde de

filmfabriek de huwelijksplechtigheid van françoise dijckhoff
en c.e.m. meyer zur schlochteren, of zoals de ondertitel meldt:

huwelijk faam en miel. In de jaren twintig maakte een andere film-

fabriek, Polygoon, ook regelmatig trouwfilms in opdracht van rijke families.

De geschiedenis van de huwelijksfilm in opdracht begint halverwege de

jaren tien. In 1913 suggereerde Adriaan Boer, de redacteur van De camera,

het tijdschrift voor vak- en amateurfotografen, dat de komst van de cinema-

tografie een kans bood aan vakfotografen om bioscoop-opnamen te maken

op bestelling. Boer signaleerde dat de huisbioscopie in een aantal families

zijn intrede had gedaan en dat deze families het ‘dubbel aardig vinden

belangrijke familiegebeurtenissen in de bioscoop te kunnen projecteren’.13
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Het vastleggen van trouwpartijen was één van de mogelijkheden die Boer

noemde. Het artikel lokte enkele reacties uit waaruit bleek dat inderdaad

enkele studiofotografen c.q. fotohandelaren over waren gegaan op dit me-

dium.14 In de loop van de tijd zouden steeds meer fotohandelaren hun werk-

terrein uitbreiden naar de cinematografie en op bestelling gaan werken,

waarbij vanaf de jaren twintig steeds vaker op smalfilm werd gewerkt. Aan-

vankelijk waren het echter vooral de filmfabrieken die geld zagen in deze

sector, zoals de Haagse filmfabriek Haghefilm en de Haarlemse filmfabriek

Polygoon.

De meeste van deze huwelijksfilms duren niet langer dan enkele minu-

ten; vergeleken daarmee is de de bordes-film uitzonderlijk lang en gede-

tailleerd. Daar komt nog bij dat de beelden zijn voorzien van tussentitels op

rijm van de bekende gelegenheidsdichter Clinge Doornbos. Elke scène

wordt ingeleid door minimaal vier dichtregels, zoals bijvoorbeeld ‘Bloemen,

bloemen! Niets dan bloemen / ’t is een wonder bloemfestijn / Bloemen die

de beste tolken / van de menschenharten zijn’.

De film moet een fortuin gekost hebben. Behalve het feit dat de film is

gedraaid op 35 mm nitraat, is hij ook nog eens uitzonderlijk lang en boven-

dien in kleur. Volgens een destijds gangbaar kleurenprocédé, tinten of vira-

geren genoemd, kreeg de film een zweem van oranje of groen door het in

een kleurbad te dompelen. Er zijn uit die tijd maar enkele andere voorbeel-

den van familiefilms in kleur. Dus aan materiaalkosten, kleurenprocédé,

honorarium voor de filmmaker en de dichter koste de film meer dan de

meesten zich kon veroorloven. Er zijn geen cijfers bekend van Haghefilm,

maar uit een bewaard gebleven reclamefolder van de concurrent Polygoon

uit 1920 was het tarief per meter 35mm film gemiddeld drie-en-halve gul-

den en dat gold dan enkel zwartwit film.15 Binnenopnamen waren nog eens

één gulden per meter duurder vanwege het gebruik van een verplaatsbare

licht-installatie. Uit het Polygoon-archief blijkt tevens dat huwelijksfilms

in opdracht voorkomen tot 1951: ze vormden een belangrijk aandeel binnen

het genre familiefilm.16 Daarna droogde de stroom langzaam op. Een reden

hiervoor was dat het amateurfilmen steeds beter bekend raakte als een

goedkoper alternatief, waardoor deze markt allengs minder aantrekkelijk

bleek voor de filmfabrieken. Toch bleef de in opdracht gemaakte huwe-

lijksfilm wel bestaan als bijverdienste voor plaatselijke fotohandelaren c.q.

-studio’s.

Hoewel menig familie in de jaren twintig de keus maakte voor een pro-

fessionele trouwfilm, is het genre nooit exclusief het terrein van de beroeps-

filmer geweest. Ook vóór 1930 zijn er voorbeelden te vinden van amateurs

die met hun eigen filmcamera een verslag maken van een huwelijk. In de

zomer van hetzelfde jaar dat het huwelijk van Betty de Bordes wordt vast-

gelegd door Mullens, filmt Jan Boissevain, als amateur, het huwelijk van
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zijn zus Heleen.17 Slechts de filmtitels liet Boissevain door een filmfabriek

maken. Vanaf de jaren dertig vindt men steeds vaker amateur-huwelijks-

films, maar dan gedraaid op amateurformaten als 16mm, 9,5mm of 8mm

film. Het zelf maken van een trouwfilm legde wel grote verantwoordelijk-

heid bij de amateur: de opnamen mochten natuurlijk niet mislukken.

Het is wellicht daarom ook dat menig paar koos voor een professionele

verslaggeving van het huwelijk. De Alkmaarse familie Van der Feen de Lille

maakt al jaren zelf filmopnamen met een 16mm camera, maar als nicht Bes
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in 1938 gaat trouwen met Willem, wordt niet zelf de camera gehanteerd,

maar wordt de plaatselijke fotograaf gevraagd de plechtigheid op film vast te

leggen, zij het wel op het goedkopere 16 mm filmformaat. De huwelijksfilm

is daarmee een genre dat zowel gerekend kan worden tot de beroepsfilm als

tot de amateurfilm, maar in beide gevallen is het een film die zijn betekenis

krijgt binnen de familie. De vertoning vindt plaats in familiale context. Het

beste valt de huwelijksfilm te vergelijken met dat deel van de familiefotogra-

fie dat wordt geproduceerd in de studio, namelijk die van formele portret-

ten. De huwelijksfilm geeft een semi-officieel verslag van een bijzondere

gebeurtenis dat ondanks al het publieke vertoon wordt gemaakt voor een

privé-context.

Het huwelijk als herinnering

De camera is in de loop van de eeuw een steeds belangrijker onderdeel van

het trouw-ritueel geworden, maar hoe populair het maken van een bruidsre-

portage op film was voor de oorlog, is moeilijk te schatten. Uit één van de

weinige onderzoeken naar gebruiken rondom het trouwen vanaf 1930 blijkt

dat er pas cijfers zijn te geven over de periode 1957-1973: zo’n 17% liet in de

periode een trouwreportage op film maken.18 Het is niet duidelijk of daar-

voor een vakman werd ingeschakeld. Voor wat betreft fotoreportages stelt

het onderzoek dat in de periode 1930-1955 zo’n 58 % een fotoalbum over de

huwelijksdag heeft. Het merendeel van deze fotoalbums is echter van na de

oorlog. Veelal bleef een vooroorlogse reportage beperkt tot enkele statiepor-

tretten bij de vakfotograaf in zijn studio. Na de oorlog wordt het steeds

gewoner een fotoreportage te laten maken, waarbij overigens steeds vaker

familieleden of vrienden het werk overnemen. De aanwezigheid van een

camera is in toenemende mate een onmisbaar element van het huwelijksce-

remonieel, al zal dat in het overgrote deel van de gevallen een fotocamera

zijn.

De cijfers zijn weinig representatief. Wel is het mogelijk vast te stellen

wat de plaats van huwelijksfilms is binnen een filmcollectie van een familie.

Soms zijn trouwfilms de enige bewegende beelden die we hebben van het

huwelijk en zijn er in het verdere huwelijksleven geen opnamen meer ge-

maakt. Andersom gebeurt ook: namelijk dat juist de huwelijksfilm in een

verder uitgebreide filmcollectie afwezig is. Dan werd de camera pas aange-

schaft bij de komst van het eerste kind.

Langzamerhand werd de aanwezigheid van een foto- of filmcamera een

onmisbaar onderdeel van het huwelijk. Zonder een visuele herinnering is

het huwelijk niet compleet, want alleen het schriftelijke bewijs van het paar,

de aanwezigheid van getuigen en de ambtenaar zijn onvoldoende. Het be-
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lang van de aanwezigheid van een camera gaat verder dan de laatste dicht-

regels van Clinge Doornbos in de bordes-film:

Deze film is heden aardig

later geeft zij u plezier

En nog later, heel veel later.

Is ’t een gouden souvenir.

Het is een belofte die naar de toekomst verwijst zoals Annette Kuhn al vast-

stelde met betrekking tot advertenties die fotografieproducten aanprijzen

op een gebiedende wijs: ‘our memories, our stories will be’.19 Wie toegang

had tot de filmcamera kon zich een visueel spektakel laten aanmeten zoals

Betty de Bordes en zich in het bezit weten van een toekomstig prachtig ver-

leden. De commodificatie van de romantiek begint dan ook hier, in de eer-

ste helft van de twintigste eeuw. De komst van de filmcamera in het huwe-

lijksleven als toeschouwer en als producent van herinneringen is daarvan

een belangrijk teken, zij het voorlopig op een bescheiden schaal.

Hoewel meermalen is gesteld dat de komst van de amateurfotografie en

-film heeft geleid tot democratisering van het portret, was de aankoop van

een filmcamera lange tijd voorbehouden aan de (hogere) middenklasse.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor het twintigste-eeuwse romantische huwelijks-

ideaal. Terwijl vanaf het begin van de twintigste eeuw in advertenties en

massamedia een romantisch huwelijk werd geportretteerd als een democra-

tisch ideaal, was het toch vooral de middenklasse die het beste in staat bleek

de mogelijkheden van de ontstane consumptiecultuur uit te buiten en met

voldoende geld, vrije tijd en creativiteit het alledaagse leven van het huwe-

lijk en de romantische visie erop te combineren. Er is in feite sprake van een

‘political economy of romance’ waarbij bovendien alleen de middenklasse

beschikt over voldoende cultureel kapitaal om het resultaat naar eigen

inzicht te manipuleren.20

De iconografie van de huwelijksfilm

Met de opkomst van de trouwfilm ontstond een nieuwe huwelijkstraditie en

het is interessant te kijken in hoeverre zich in die korte tijd zich binnen dit

genre conventies ontwikkelden. De Polygoon-collectie is een boeiende col-

lectie om mee te beginnen. Of we nu de blik richten op de huwelijksfilm van

het echtpaar Van de Berg-Gerhardt uit 1918, of op het huwelijksverslag van

Ruys uit 1921 of die mej. Loos uit datzelfde jaar of welke andere huwelijks-

film ook, steeds zien we dezelfde opeenvolging van beelden: bruidspaar,

bruidsmeisjes en familie stappen één voor één in en uit de auto, geholpen

door een dienstmeisje of een chauffeur in livrei. De gehele plechtigheid zoals
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weergegeven op het filmdoek lijkt een inwisselbaar gebeuren, zoals ook de

eindeloze reeks van Polygoonjournaals van Prinsjesdag elk jaar weer dezelfde

tocht met de gouden koets toont. De mode verandert, maar de verslaggeving

daarvan niet. De gemiddelde trouwfilm uit de Polygoon-collectie kenmerkt

zich door een sjabloon die de gehele ingewikkelde huwelijksdag terugbrengt

tot een vaststaand schema, namelijk de bruidsstoet.

Een trouwfilm vraagt blijkbaar niet om cinematografische creativiteit of

documentaire uitputtendheid, maar om een bevestiging van het rituele

karakter van de plechtigheid. Ook in andere trouwfilms, zoals de de bor-
des-film is dat ritueel aanwezig: voor het stadhuis staat de cameraman stra-

tegisch opgesteld om alle gasten die naar binnen en weer naar buiten ko-

men, te filmen. De ceremonie herhaalt zich vervolgens bij de kerk. Die her-

haling zien we tot in het eindeloze terug bij bijna alle trouwfilms, professio-

neel én amateur.

Neem bijvoorbeeld de amateurfilm van H. du Mee uit 1935, getiteld

onze trouwdag en huwelijksreis.21 Van de plechtigheid is niets te

zien. Niettemin is er de juiste ceremoniële sfeer. We zien eerst iedereen het

ouderlijke huis verlaten, vervolgens vertrekt de stoet met auto’s richting

stadhuis, dwars door Amsterdam. Dan stapt iedereen uit om het stadhuis

binnen te gaan. Als het gezelschap het stadhuis verlaat, paradeert iedereen

opnieuw langs de camera. Een korte samenvatting van deze film geeft daar-

mee een uiterst schematische indruk van een huwelijk: uit het huis, in de

auto, uit de auto, in het stadhuis, uit het stadhuis, in de auto en uit de auto,

in het huis.

Hoe verloopt nu een dergelijk parade voor de camera? In de du mee-film

stappen ouders en schoonouders, volgens de tussentitel ‘onze ouders’, als eer-

ste naar buiten, gevolgd door de overige gasten. De vrouwen zijn gekleed in

een nette jurk en de heren hebben een zwart pak aan, sommige oudere man-

nen dragen een hoge hoed. Enkele gasten vertragen even hun pas voor de

camera, anderen lopen snel voorbij en proberen niet in de lens te kijken.

Daarentegen maken weer anderen van de gelegenheid gebruik even te lachen

in de richting van de camera. Het is opvallend dat in bijna alle huwelijksfilms

de aanwezigheid van de filmcamera wordt opgemerkt: hij wordt blij begroet

als een bevestiging van de rol die men heeft in het gebeuren.

Het bruidspaar vertrekt als laatste. Zo hoort het, net als het feit dat het

jonge paar als eerste het stadhuis uitkomt, zwaait naar de camera om dan

direct de auto in te stappen en te vertrekken. De rest van het gezelschap

volgt. De variatie zit soms in de wijze waarop de stoet zich verplaatst: in een

koets, per voet of in een auto. Dat laatste vervoermiddel werd in de loop van

de eeuw steeds vaker gebruikt. Soms leidt dit tot een slapstick effect als de

camera op statief iedereen de auto in laat stappen, zonder dat wij ooit een

auto zien vertrekken.
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De vraag is wat er zo bijzonder is aan die optocht van auto’s en die

parade van mensen voor de camera? Waarom wordt de eigenschappen van

de cinema niet uitgebuit om het ja-woord, de eerste kus en de handtekening

door de getuigen in al zijn gedetailleerdheid vast te leggen? Er zijn voorbeel-

den te geven van huwelijksfilms waarin dat gebeurt, maar in veel films blij-

ven deze aspecten van het huwelijk volledig achterwege. Zo adviseert een

handboek voor amateurfilmers begin jaren dertig om bij een bruiloft de

camera buiten te zetten, gericht op het rijtuig of de auto waaruit het bruids-

paar stapt, om vervolgens de aankomst bij het stadhuis van bruidspaar,

bruidsmeisje en familie te filmen.22

In- en uitstappen

Natuurlijk, in de eerste plaats geldt dat de beelden helemaal niet inwissel-

baar zijn. Het kenmerkende is nu juist dat die algemene beelden voor de

bezitters ervan uniciteit vertegenwoordigen: het is hun bruiloft die daar is

vastgelegd. De vraag waarom de camera zijn repertoire aan beelden beperkte

tot het in- en uitstapritueel is desondanks interessant om te verkennen

omdat het wellicht meer inzicht geeft in de specifieke rol van de camera. Het

zou kunnen dat de conventies worden bepaald door de sociale functie van

de bruidsstoet, de status van de filmcamera ten aanzien van de fotocamera

of wellicht is er ook een meer filmhistorische verklaring.

Zo’n verklaring is er zeker. Vanaf het moment dat thuisprojectie moge-

lijk was, sprongen filmfabrikanten in het gat in de markt om familiebeelden

aan te bieden. Haghefilm en Polygoon, maar ook plaatselijke fotografen

boden hun filmdiensten aan. De huwelijksfilms hanteren de stijlconventies

van de reportage. Zoals Polygoon in zijn bioscoopjournaals een voorkeur

had voor het publieke straatvertoon van bijvoorbeeld de aankomst van

hoogwaardigheidsbekleders, zo deed men dat ook bij huwelijksreportages.

Deze en andere factoren leidden tot de trouwfilm als een genre met eigen

regels en wetten die al gauw de bijnaam ‘in- en uitstapfilm’ kreeg. Het kon

ook anders. De film over Betty de Bordes is spektakel, maar in de film wor-

den tegelijkertijd filmstrategieën gebruikt die ook in andere documentaires

uit de fabriek van Willy Mullens voorkomen: de rijmende tussentitels

waren een manier om het verhaal te verluchtigen, een methode die Mullens

ook toepaste in zijn toeristische propagandafilm ‘Bandoeng, stad op de

hoogte’ uit 1926.23

De fabrieksfilms werden dus gemaakt binnen de bekende praktijk van ac-

tualiteiten en bioscoopjournaals: de stijl werd bepaald door de conventies van

de bestaande reportage stijl. Amateurfilms volgden veelal die stijl die beant-

woorde aan de verwachte rol van de camera om de gebeurtenis vast te leggen.
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Maar er golden ook andere redenen en overwegingen die de rol van de

filmcamera beïnvloedde. Opvallend is bijvoorbeeld dat de filmmaker bijna

nooit alleen werkt. Vaak is er een fotograaf aanwezig en daar dan ligt een

probleem. Bijvoorbeeld: binnen was het vaak te donker en het kon gebeuren

dat de eventuele meegebrachte lampen als storend werden ervaren. Daar

stond tegenover dat de fotograaf ook altijd fotolampen of flitslicht ge-

bruikte. Zijn aanwezigheid werd echter minder storend of meer vanzelfspre-

kend geacht. Blijkbaar was er sprake van verworven rechten ten gunste van

de fotograaf.

Zeker wanneer er sprake was van een beroepsfotograaf en een amateurfil-

mer werd in amateurkringen een zekere hiërarchie geconstateerd. Zo advi-

seert een ervaren amateurfilmer naar aanleiding van zijn ervaringen: ‘Werk

samen met de beroepsfotograaf en doe wat deze vraagt’.24 Dat kon dus zijn

dat de filmmaker zijn lampen uit deed ten gunste van het flitslicht van de

fotograaf. De positie van de fotograaf leidde wel eens tot scheve gezichten:

in een verslag over het maken van een huwelijksreportage klaagde een ama-

teurfilmer in Het Veerwerk dat de fotograaf op het stadhuis een monopolie

had en hij als amateurfilmer niet toegelaten werd.25 In de kerk werd hij ver-

volgens ook al niet toegelaten omdat het daar verboden was te filmen. Dat

verbod was echter niet algemeen: aangeraden werd dan ook om van te voren

te informeren naar de regels die in de kerk of het stadhuis golden.

De filmcamera werd dus meer dan eens gedwongen zich tot het buiten-

gebeuren te beperken. Er is echter ook een andere – mediumspecifieke –

verklaring mogelijk die te maken heeft met de eigenschappen van de foto-

en filmcamera. Op het receptiefeest van Betty de Bordes – zo laat de film

zien – komt een moment dat de aanwezigen door een fotograaf bijeen wor-

den gebracht voor een groepsfoto: de filmcamera demonstreert hoe de foto-

graaf wordt ingezet om een groepsportret te maken. Het aardige van het

filmmedium, en daarin onderscheidt het zich van de fotografie, is dat de

dynamiek van het proces kan worden getoond. Zo registreert de filmcamera

hoe het gezelschap wordt neergezet, waar de bruid moet zitten en waar de

vader hoort te staan. De film toont welke positie de moeder van de bruid

inneemt en wat de rol van de overige gasten is. Film bezit de eigenschap het

gehele proces te tonen, met een grote voorkeur voor de bewegende facetten.

Die dynamiek geeft de huwelijksfilm een eigen kwaliteit en maakt het medi-

um vooral geschikt voor het dynamische buitengebeuren.

Het groepsportret dat de meest gunstige voorwaarden bood voor de

filmcamera is dus die optocht. Dat hele proces van aankomst, vertrek, aan-

komst en vertrek etc. vormde in feite het meest beweeglijke onderdeel van

een huwelijk, zeker in een periode waarin de film stom is en een weergave

van het gesproken woord niet mogelijk is. Bovendien was die optocht zelf

ook niet zonder symbolische waarde. De optocht geeft de gelegenheid te
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laten zien wie er allemaal op het feest zijn. Het is daarom dat de camera

altijd met veel nadruk de gasten één voor één registreert, soms zelfs meer-

dere keren. Zelfs als de tocht van en naar het stadhuis ontbreekt, blijft een

parade van de gasten voor de camera onontbeerlijk.

Bourdieu constateerde dat – hoewel er in theorie een eindeloze hoeveel-

heid onderwerpen ‘fotografeerbaar’ zijn – in de praktijk een beperkte en

welomschreven orde van onderwerpen, genres en composities gekozen

wordt.26 Die onderwerpen betreffen de belangrijke momenten uit het fami-

lieleven, ‘les grands moments de la vie familiale’.27 Volgens Bourdieu mag

niets anders worden gefotografeerd dan wat moet worden gefotografeerd.

De ceremonie moet worden vastgelegd omdat het buiten de dagelijkse rou-

tine staat. Wat wordt gefotografeerd zijn niet zozeer individuen, maar so-

ciale rollen en sociale relaties.

De optocht heeft nadrukkelijk die sociale functie, namelijk het bevesti-

gen van het sociale netwerk. In de huwelijksfilm van Boissevain is de zenuw-

slopende toestand van de huwelijksplechtigheid allang achter de rug wan-

neer de camera aangaat bij het huis van de familie. Wat we zien is een groot

gezelschap bijeen in een zeer plezierige informele sfeer: in een grote kring

voert het gezelschap een reidans uit op het terras, in de tuin wordt de bruid

door de heren uit het gezelschap achterna gezeten en door de bruidegom

‘gered’.
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Hoewel deze film tamelijk origineel is, bevat ook dit voorbeeld een

typisch trouwfilm-ritueel: de gebruikelijke parade van de gasten. Tenslotte

moet wel vastgelegd worden wie er waren. Driemaal kruist de parade de

camera: lopend of in huppelpas paraderen de gasten zwaaiend of buigend

langs de lens. Wat hier gebeurt is dat er een kleine opvoering wordt gegeven

speciaal voor de camera.28 De rol van de camera gaat verder dan registreren:

zijn aanwezigheid beïnvloedt de gebeurtenis, want er is sprake van een zekere

enscenering. De cameraman regisseert. Niet altijd zal het zo nadrukkelijk

gespeeld worden als in deze film, maar de parade is onmisbaar en de stilering

van dit onderdeel dat tot het cliché van de trouwfilm is gaan behoren.

Het romantische huwelijksverhaal

In de twintigste eeuwse consumenten levert een zekere contradictie op daar

waar het gaat om de huwelijksdag of een huwelijksreis: het moet persoonlijk

zijn en tegelijkertijd is het een voorgeschreven ‘social script’. Zelf-doen

bood wellicht de beste opties om aan al die eisen te voldoen, maar tegelijker-

tijd was de vrijheid van de amateur ook in technische zin niet onbegrensd.

Hoe gemakkelijker het apparaat te bedienen was en dus hoe meer plezier in

het maken, hoe meer beperkingen in expressie-keuzes. De socioloog Don

Slater hamert er in zijn essay over ‘Consuming Kodak’ op hoezeer het ont-

staan van een massa markt voor fotografie gevolgen had voor de wijze waar-

op het gezin kon worden verbeeld. een belangrijke keuze van Kodak was de

nadruk op bedieningsgemak, lage prijzen en betrouwbaarheid. ‘The trade-

off simplicity for reduced control over – indeed, reduced visibility of – codes

and means of representation.’29 De fabrikant van de camera bepaalde mee de

uiteindelijke representatie van het huwelijk. ‘Simply and reliable, the snap-

shot camera would reproduce the right family’, aldus Slater.30

De vrijheden die amateurs zichzelf toedachten met de aankoop van een

apparaat moesten dus worden veroverd op meerdere onderdelen: technisch,

ideologisch en sociaal. Onmogelijk was het echter niet, zoals de Boissevain-

film laat zien. Slater legt al te zeer de nadruk op ideologie en macht, van

Kodak bijvoorbeeld, die de mensen dwingt allemaal hetzelfde plaatje te ma-

ken. Amateurfilms kunnen tegelijkertijd conventioneel en persoonlijk zijn.

Grote voordeel is namelijk dat de makers vaak vertrouwd zijn met hun

onderwerp: als oom of vader, als buur of kennis werden ze gevraagd. De na-

bijheid van het subject was dat ze zich niet hoefden te beperken tot één dag.

We zullen hier enkele voorbeelden bespreken.

De huwelijksfilm van de jonge arts en amateurfilmer Hans Nicolai uit

het Groningse dorp Usquert is een verslag van de trouwerij in 1941 van zijn

zus Alien.31 De film biedt de bekende structuur van menig andere trouwfilm
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met zijn nadruk op de bruidsstoet. Ook het verslag dat Nicolai geeft van de

plechtigheid in het stadhuis is eerder vertoond. Ook hier weer registreert

een filmer hoe de fotograaf zijn werk doet. Het sobere feest thuis bij de

ouders toont wellicht een burgerlijker karakter dan we van de vorige films

gewend zijn. Het feit dat het oorlog is, speelt wellicht ook mee. Desondanks

wijkt de film af van het sjabloon dat de ‘in- en uitstapfilms’ kenmerkt. Ten

eerste, de lengte wijkt af: de film duurt zo’n zestien minuten, waarvan

slechts één sequentie is gewijd aan de huwelijksdag. Deze sequentie duurt

zo’n vier minuten. Nicolai laat echter meer zien dan alleen de bruiloft.

Trouwen is meer dan een gebeurtenis die kan worden teruggebracht tot één

dag, het is een proces dat al veel eerder een aanvang neemt. In deze film zien

we de verschillende stadia van de huwelijksvoltrekking.

De film opent met Alien en Abel die in ondertrouw gaan. De camera

staat op het ouderlijke huis van de toekomstige bruid gericht: de deur gaat

open en Abel, gekleed in een lange jas met hoed en corsage, komt met Alien

naar buiten. Gearmd lopen ze de trap af, langs de camera de straat op. De

hond begroet het stel enthousiast. Het is een mooie winterse dag; de adem

bevriest in de lucht. Op hun gemak kuiert het stel door de straten van

Usquert. Hans en de hond volgen het stel. Eenmaal aangekomen op het

stadhuis verdwijnen Alien en Abel naar binnen om daar de formaliteiten af

te handelen. De camera blijft buiten zodat we van die handeling niets zien.

Als Abel en Alien in het volgende shot het stadhuis uitkomen, bekijken ze in

het glazen kastje naast de deur van het stadhuis de aankondiging van hun

voorgenomen huwelijk. De ondertrouw kon reden zijn tot feest: een diner

of een receptie ten huize van de bruid, maar dat hoefde niet. De film maakt

verder geen melding van een feest.

Dan volgt een sequentie over de periode tussen ondertrouw en trouwen.

Officieel volgen na de ondertrouw de zogenaamde ‘bruidsdagen’, die mini-

maal 14 dagen duren. In de film is het een periode van intensief samenzijn

zonder de verantwoordelijkheden van een gezin. Het is een koude winter

zodat er gelegenheid is tot samen schaatsen. Sport was een typische gelegen-

heid in informele sfeer om met andere jongelui samen te zijn en binnen de

grenzen van het betamelijke lichamelijk nabij te zijn.

Tegen de tijd dat het lente wordt en de Japanse kers bloeit, beginnen de

echte voorbereidingen op het huwelijk. Abel en Alien zitten buiten op het

terras om uitnodigingen te schrijven. Af en toe raken ze elkaar even aan.

Dan volgt de huwelijksdag en vervolgens een verslag van het feest dat in het

ouderlijke huis plaatsvindt. De beelden geven een aardige impressie van de

sfeer. Hans Nicolai was geen echte amateur in de zin dat hij lid was van een

filmclub, maar hij had zeker aanleg voor film en fotografie. Bij hem dartelt

de camera rond in de woonkamer en pikt kleine en veelzeggende handelin-

gen op: vader die converseert met een collega-huisarts boven een kopje kof-
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fie, een man die een bitterbal eet en stiekem zijn vingers afveegt aan zijn sok-

ken, de champagne die wordt ontkurkt waarna het gezelschap toost op het

bruidspaar.

De sequentie eindigt met beelden van Hans’ jongere zus Jet die cham-

pagne proeft samen met haar vriendin Suze. Hans volgt de twee meiden

samen, maar zijn blik wordt uiteindelijk vooral getrokken door Suze. Met

een close-up van haar gezicht eindigt hij de sequentie.

Wat dan volgt is een merkwaardig intermezzo in de huwelijksfilm die

steeds minder lijkt te gaan over het huwelijk van Nicolai’s zus en steeds meer

een persoonlijk document wordt. Die breuk in de verslaggeving begint op

het moment dat Nicolai zich even met zijn camera terugtrekt uit de woon-

kamer. Buiten begint hij te flirten met haar – via zijn camera. Deze beelden

zijn uniek omdat historici over het algemeen zo weinig toegang hebben tot

dergelijke intimiteiten. Via amateurfilms is het soms mogelijk toegang te

verkrijgen tot het privé-domein op een wijze die veel verder gaat dan het

openbare vertoon van een huwelijksplechtigheid. In de sequentie die op dit

intermezzo volgt, gaat de film gewoon weer verder met het verslag van de

huwelijksdag: Nicolai volgt met zijn camera het pasgetrouwde stel naar het

station, vanwaar ze vertrekken op hun huwelijksreis naar Wageningen, uit-

gezwaaid door familieleden.

Als we de collectie verder volgen wordt duidelijk dat het niet blijft bij een

flirtpartij tussen Hans en Suze: in 1942 verloven ze zich en een half jaar later,

in april 1943 gaan ze trouwen. Van beide gebeurtenissen zijn beelden be-

waard gebleven. De verloving is vastgelegd op film, maar is als zodanig

slechts een kort intermezzo in de totale filmcollectie. In vier shots wordt de

verloving als een kort ritueel gepresenteerd: eerst een close-up van een zilve-

ren schaal met daarop twee gouden ringen; dan volgen twee shots waarin de

geliefden elkaar de ring om de vinger schuiven. De gebeurtenis wordt be-

kroond met een kus. De beelden zijn gemaakt met een zelf-ontspanner. De

verloving krijgt daardoor een intiem karakter. Het is een gebeuren die zich

afspeelt tussen Hans, Suze en de camera, die als getuige optreedt.

De film is niet meer dan een strookje film dat aanvankelijk tot het zgn. rest-

materiaal werd gerekend.32 In eerste instantie werd dit materiaal niet overge-

zet op video. Pas toen de collectie werd overgedragen aan het gava werd het

overgezet. Toch is de film wel degelijk een bespreking waard. De kus bij-

voorbeeld: hoe film je een kus als je zelf degene bent die kust? Nicolai moest

eigenlijk twee dingen tegelijk doen: zijn verloofde zoenen en de camera in

de gaten houden. De huwelijkszoen voor het oog van de camera heeft pas

recent faam verworven als een publieke vorm van de romantische utopie.33

Illouz stelt dat romantische ideaal in de twintigste eeuw niet nieuw is, maar

wel dat het ideaal van romantische liefde in toenemende mate zichtbaar
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moest zijn. De romantische utopie transformeerde tot een visuele utopie.

Toen Hans Nicolai in zijn jonge jaren zijn filmcamera gebruikte om zijn

zoen vast te leggen was dat inmiddels al wel het domein van de cinema,

maar dan vooral die van de Hollywood-fictie.

De verloving kon Nicolai alleen af, maar voor zijn huwelijk moest hij de hulp

van anderen inschakelen: én trouwen én observeren (al is het via een zelfont-

spanner) gaat bij zo’n ingewikkelde plechtigheid niet. Tijdens de momenten

van de huwelijksplechtigheid filmde een kennis, voor andere taferelen ge-

bruikte Nicolai de zelf-ontspanner. Na die tijd monteerde hij het materieel

tot een trouwfilm. De film opent met de aankondiging van het huwelijk in

de krant. Een heel aardig intermezzo is het bezoek van de aanstaande schoon-

zoon aan zijn schoonfamilie. Suze’s vader was boer op de Westpolder in

Ulrum. Met zijn bekende nieuwsgierigheid filmt Hans de boerderij, de fami-

lie en het personeel. Mooi is het shot dat Suze maakt van Hans te midden

van haar familie. Tussen het boerenvolk is deze jonge arts in pak en met pijp

een zekere verschijning. Dan volgt de trouwdag zelf, op 20 april 1943. Het

verslag hiervan is vertrouwd. Er is weer de bekende autostoet, al draagt deze

een iets ander karakter vanwege de benzineschaarste. Auto’s hebben een gas-

pot achterop. De oorlog is ook verantwoordelijk voor het feit dat Suze

dezelfde trouwjurk draagt als twee jaar eerder haar schoonzus Alien.

Ook Du Mee, waarvan we de huwelijksfilm al eerder beschreven, weet aan

het tamelijk schematische huwelijksverslag een draai te geven die past bij

een doe-het-zelver. Als de bruiloft ten einde loopt, kleden bruid en bruide-

gom zich om voor het vertrek. Ze gaan op huwelijksreis. Menig trouwfilm

eindigt met de beelden van het vertrekkende paar. In zowel de Nicolai- als

in de Boissevain-films worden het inmiddels in gewone kledij gestoken paar

nog eenmaal toegedronken, waarna ze in de auto stappen en het beeld uitrij-

den. De familie blijft achter en zwaait het paar na. Ook in de film van Du

Mee zien we dat gebeuren. Hier brengt de familie het paar naar het treinsta-

tion, waar nog eens uitbundig wordt gezoend en gezwaaid, alvorens de trein

vertrekt en het paar uit zicht verdwijnt.

Dergelijke beelden vormen een veelbetekenend einde: ze representeren

een nieuw stadium in het sociaal ‘drama-stuk’ dat betekenis geeft aan een

huwelijk.34 De huwelijksreis is het moment dat twee jonge mensen zich wer-

kelijk los maken van de familie en een eigen eenheid gaan vormen. De hu-

welijksplechtigheid zelf was nog een familiale aangelegenheid waar ouders,

schoonouders en andere familieleden zich intensief mee bemoeiden, maar

dan komt het moment dat de familie verlaten wordt.

De huwelijksreis zou als symbool gezien kunnen worden van het burger-

lijk huwelijksmodel dat sinds de negentiende eeuw steeds belangrijker is
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geworden. Volgens dat model dient het huwelijk allereerst het gezinsbelang,

boven het familiebelang.35 Dit is wat de socioloog Kooy omschrijft als ge-

zinsindividualisatie: het gezin komt los te staan van familie, buurt of kerk.36

De huwelijksreis is de eerste gelegenheid voor intiem samenzijn, niet ge-

stoord door ouders of schoonouders. Behalve de overgang naar een nieuwe

gezinssituatie kan aan de huwelijksreis nog een tweede symbolische beteke-

nis toegevoegd worden. Een belangrijk aspect van een dergelijke reis was het

creëren van sporen in de herinnering, als getuigenis van een ‘essentieel’

ogenblik in het bestaan.37 De huwelijksreis is één van die eerste momenten

waarop een gezamenlijke werkelijkheid wordt geschapen en de filmcamera

gaat soms mee om deze mede vorm te geven.

Tot aan het vertrek van het paar Du Mee filmt een kennis de plechtighe-

den, maar eenmaal op het station blijkt ook de bruidegom een filmcamera

mee te hebben. Vervolgens zien we het afscheid door de ogen van twee per-

sonen. In een afwisseling van shot en tegenshot respectievelijk vanaf het per-

ron en vanuit de trein zien we beurtelings de vertrekkende trein met daarin

het paar en vervolgens de familie die op het perron met vrienden achter-

blijft. Het volgende moment is het stel dan werkelijk alleen en maakt het

publieke karak- ter van de trouwfilm plaats voor een meer privé-karakter. Er

is niet langer behoefte aan een ‘buitenstaander’ die de gebeurtenissen vast-

legt. Nu gelden andere wetten met betrekking tot de representatie van het

huwelijksleven.
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Na afloop monteerde Du Mee de twee verschillende films aan elkaar, waar-

door een doorlopend verhaal ontstond van zowel het publieke spektakel van

het huwelijk als de privé-beleving van de huwelijksreis. Door zelf controle te

houden over het materiaal, zowel in de fase van het filmen, als in de mon-

tage achteraf, wist Du Mee een geheel persoonlijke versie van zijn huwelijk

te maken. Gebonden aan de conventies van hoe een huwelijksdag gefilmd

hoort te worden en de conventies van wat een huwelijksreis hoort te zijn,

creëerde hij zijn versie van de werkelijkheid die als een authentieke herinne-

ring dienst moest doen.

Nicolai deed iets soortgelijks: ook hij stelde een trouwfilm samen over

het huwelijk van zijn zus die langer duurt dan één dag: de film begint bij het

moment van ondertrouw tot het vertrek voor de huwelijksreis. Het is een

langlopend verhaal dat bestaat uit verschillende filmrolletjes die achteraf tot

één geheel zijn gemonteerd. Het wonderlijke van zijn versie is natuurlijk dat

hij even het onderwerp uit het oog verliest en halverwege een persoonlijke

draai aan de gebeurtenis geeft. In plaats van zijn taak als verslaggever te spe-

len, gebruikt hij de camera om Suze te filmen én om met Suze te flirten. De

camera als een manier om de werkelijkheid te registreren wordt hier wel heel

letterlijk tot een romantisch apparaat dat in staat is zijn verlangen vorm te

geven.

Koekjes bij de thee

De huwelijksfilms van Nicolai laten zien tot welke eigenaardigheden een

doe-het-zelf trouwfilm kan leiden: zo wordt in huwelijksfilms van zijn zus

en die van hemzelf de camera tot getuige én deelnemer gemaakt van de

gefilmde gebeurtenissen en zijn er bovendien meerdere makers (naast Nico-

lai bedienen ook een bevriend amateur, een plaatselijke arts, Suze en zwager

Abel de camera), met als gevolg dat het subject niet constant is: Hans is

zowel de filmer als de gefilmde. De slotscène van de du mee-film liet een

soortgelijke rolverwisseling zien. Dergelijke voorbeelden laten zien dat fa-

miliefilm een lastig te definiëren genre is: instabiel, grenzeloos en daardoor

fascinerend. Toch blijven uiteindelijk Nicolai en Du Mee voorbeelden van

mannen achter de camera die zich nooit echt waagden op het terrein van de

amateurfilmer als hobbyist die met zijn films publiek zocht buiten de beslo-

ten familiekring.

Dat deed Karel Rijsinge wel in 1947:

Toen ik een half jaar geleden trouwde, stond het voor mij vast dat mijn

huwelijksfilm ook genietbaar moest zijn voor anderen dan de op de film

voorkomende personen’,
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aldus de ambitieuze amateurfilmer in Het Veerwerk.38 In dat blad deed hij

verslag van zijn pogingen er meer van te maken dan een ‘in- en uitstapfilm’,

zoals hij dat enigszins denigrerend noemde. Maar wat was het alternatief,

hoe ver kon je gaan? In Het Veerwerk discussieerde men regelmatig over –

wat de socioloog Warna Oosterbaan – de ‘strijd tegen de werkelijkheid’

noemde.39 Het probleem doet zich voor, op het moment dat de amateur

‘zijn aspiraties verlegd naar artistiek terrein, maar vervolgens moet ontdek-

ken dat zijn onderwerp – de zichtbare werkelijkheid – er maar al te vaak

tamelijk platvoers en gewoontjes uitziet’, aldus Oosterbaan.40

Al eerder, in 1933, schreef één van de bekendere filmamateurs, D. Knegt,

in Het Veerwerk naar aanleiding van een vraag over trouwfilms: ‘Beste

vriend. Hoe zullen wij hiervan een eenigszins dragelijk verhaal kunnen ma-

ken?’41 Knegt adviseerde er een verhaal van te maken door er een bepaalde

invalshoek aan toe te voegen:

Zij kan tragisch, dramatisch of humoristisch getint worden en tusschen

deze groote groepen liggen weer allerlei schakeeringen, die de man met

de camera voor het grijpen heeft, mits hij zich van te voren rekenschap

geeft.
42

Wat Knegt in feite voorstelde was technieken ontleend aan de narratieve

speelfilm gebruiken in de non-fictie film. ‘The machinery of fiction film’,

zoals de filmhistoricus Erik Barnouw het noemde, werd toegepast op de

werkelijkheid met als doel van de alledaagse werkelijkheid een verhaal te

maken.43 Vanaf de jaren twintig werden deze technieken kenmerkend voor

de documentaire traditie.

Het is ook het begin van een hiërarchische verhouding tussen reportage-

stijl en de ‘echte’ documentaire. Voor de laatste is het niet langer voldoende

te registreren: de actualiteit moet worden vormgegeven en bewerkt. Ama-

teurfilmers lijken zich bewust van dat onderscheid, vandaar het aandringen

van Knegt op een verhaal. Observeren alleen is niet voldoende, arrangeren is

een tweede, noodzakelijke, stap. F. Euldrink, één van de eerste amateurs die

in Nederland een handboek publiceerde, paste dit idee toe op in Wij filmen

(1932). Hij schreef in dit boek over het maken van een trouwfilm en advi-

seerde over de mogelijkheden om via montage – dat wil zeggen door shots

in een andere volgorde te plaatsen – de film een ‘kunstzinniger’ aanblik te

geven: ‘De logische volgorde spreekt hier natuurlijk ook een woordje mee,

hoewel de meest mogelijke vrijheid den amateur gegeven is’, aldus Eul-

drink.44 Simpel gesteld: de vrijheid van de amateur wordt beperkt door de

wet van de chronologie: men kan nu eenmaal niet eerst trouwen en dan de

gasten laten aankomen.

Die vrijheid die de amateur zich kon veroorloven, inspireerde Karel Rij-

singe om – zoals hij stelde ‘de film als het ware een verhaal te laten vertellen’.
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Zo begon hij zijn trouwfilm met beelden van hoe hij en zijn vrouw elkaar

leerden kennen. Het waren beelden die achteraf in scène werden gezet. Om

de lezer te helpen deed Rijsinge enkele suggesties, zoals bijvoorbeeld:

Heeft men elkaar bijv. bij het dansen leren kennen, dan neemt men deze

scène tegen een neutrale achtergrond op. U ziet het dansende paar, er

wordt een afspraakje gemaakt, zij knikt toestemmend, dan volgt een

close-up van zijn arm die zich wat vaster om haar middel legt.

Rijsinge’s film begint dus met een re-enactment van iets dat al eerder heeft

plaatsgevonden. Ook de beelden van de verlovingstijd die volgen zijn in

scène gezet.

Men ziet de gehele scène niets meer dan een paar voeten van ‘haar’ en

van ‘hem’. Beneden in de gang twee paar voeten tegenover elkaar, de be-

weging laat aan duidelijkheid niets te wensen over, de deur gaat open, hij

gaat weg, zij gaat de trap op.

Dan volgen de opnamen van de trouwdag volgens het vertrouwde in en uit-

stapschema. Aansluitend maakte Rijsinge de volgende opnamen:

Hij komt thuis, wordt teder verwelkomd door zijn jonge vrouwtje,

hangt zijn jas op en gaat de salon of huiskamer binnen. Daarna komt zij

binnen met twee kopjes thee, presenteert er een koekje bij.

De maker leidde de scène in met de titel: ‘Ons eigen home’, daarbij gebruik-

makend van de terminologie van het midden van de twintigste eeuw. Het

begrip ‘home’ werd veelvuldig gebruikt en moest een moderne versie van

huiselijkheid representeren. De laatste scène gaat als volgt:

Deze scène kan men laten eindigen doordat een sigaret wordt opgesto-

ken en de lucifer door haar wordt uitgeblazen. ‘einde’.

Verleden, heden en toekomst: in enkele scènes maakte Rijsinge zijn leven

van hier en nu tot een complexe narratieve vorm. Hij maakt daarbij gebruik

van verschillende filmmethodes. Zo combineerde hij een vorm van re-

enactment (het naspelen van de kennismaking), met een reportagestijl

(huwelijksdag) en fictie (spelen van een toekomstige werkelijkheid). Twee

doelen wilde Rijsinge met zijn film bereiken: het produceren van een aange-

name herinnering en het creëren van een aantrekkelijke film. Het resultaat

is een tamelijk hybride film die onder andere vragen oproept omtrent au-

thenticiteit en de gespannen relatie tussen hobby en herinnering die al eer-

der aan de orde kwam.

Rijsinge leek echter geen moeite te hebben met een dergelijke kwesties.

Zijn doel was twee kwaliteiten van de cinema te integreren: namelijk als ver-

halend medium en als een reproductie-machine. Het is heel goed mogelijk
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dat de film voor hem wel degelijk authentiek was, maar dat het begrip voor

hem een andere betekenis had. ‘Couples evaluate the authenticity of the

experience by the extent to which their expectations are met’, schrijven Kris

en Richard Bulcroft in hun onderzoek naar huwelijksreizen. Rijsinge legde

die verwachtingen vast en de tijd zou leren in hoeverre deze overeenstemden

met de werkelijkheid. Romantiek en realisme zijn twee kanten van de wer-

kelijkheid.

Rijsinge ging nog verder: hij nam zelfs de toekomst op in zijn verhaal:

fantasie en fictie in een traditioneel genre – dat is vragen om moeilijkheden.

Rijsinge maakte van zijn camera, met zijn ‘aura of technological authenti-

city’, een romantisch apparaat dat een utopische visie construeerde.45 Bij

Rijsinge is de toekomst gehuld in wolken, maar suggereert tegelijkertijd een

gelukkig leven, als in een modern mediasprookje. Illouz stelde dat in de

twintigste eeuw de media een oppositie tussen een ‘opwindend’ huwelijk en

een ‘saai’ huwelijk construeerde. Een romantisch huwelijk kon slechts

opwindend blijven zolang de juiste producten werden gekocht of aan vrije-

tijdsbesteding werd gedaan.46 De filmcamera stelde Rijsinge in staat zijn

droom vorm te geven: steeds zal hij thuiskomen en steeds zal zij op hem

wachten met een koekje bij de thee.

Door heden, verleden en toekomst binnen de context van een traditio-

neel genre met elkaar te verbinden ontstaat een nieuwe narratieve vorm die

én geen fictie én geen non-fictie is. Als zelfverklaarde serieuze amateurfilmer

voelde Rijsinge zich gedwongen met nieuwe vormen te experimenteren om

te voldoen aan de eisen van de geïnstitutionaliseerde amateurkunst in haar

strijd tegen een al te rechtstreekse verslag van de werkelijkheid. Wellicht wa-

ren de pogingen van Rijsinge wel veel authentieker in termen van persoon-

lijker, individueler en staan ze tegenover de authenticiteit van die in- en uit-

stapfilms die volgens een vast script de gehuwden een rol laten spelen dat

eerder door anderen is gespeeld.

Samen met zijn vrouw speelde Rijsinge de rol van zijn leven in een zelf-

geschreven script. Dit scenario had uiteindelijk net zo veel of weinig te doen

met de werkelijkheid als het spektakel van De Bordes, de selectieve momen-

ten van de in- en uitstap film of Nicolai’s huwelijksverhaal. Het bijzondere

is dat al die representaties is dat wat op dat moment maar half de werkelijk-

heid is, geleidelijk wordt tot een herinnering aan wat eens echt zo was.
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5 Een eredienst voor het kind
familiefilm, vaderschap en kindertijd

Het is een scène zoals er veel van te vinden moeten zijn: een meisje leert

lopen en haar vader maakt er een verslag van. De Amsterdamse makelaar

Piet Schendstok (1902-1978) filmde een dergelijk tafereeltje toen zijn jong-

ste dochter Jetty, geboren in 1941, ging lopen. Opvallend is de hoeveelheid

aandacht die Jetty krijgt: frame na frame, seconde na seconde, minutenlang,

urenlang filmt Schendstok zijn dochtertje en ook zijn drie andere kinderen.

In de handen van de vader wordt de camera een zeer toegewijde chroni-

queur voor wie elke gebeurtenis belangrijk genoeg is om voor eeuwig te wor-

den vastgelegd.

Het opvallendste kenmerk in de houding ten opzichte van het kind in

het moderne gezin is het cultiveren van zijn emoties, zoals de historisch

pedagoog Henk van Setten stelt.1 Hij verwijst hier zowel naar het aankwe-

ken en ontwikkelen van gevoelens als naar het in goede banen leiden ervan.

De historisch pedagoog Nelleke Bakker voegt hier in haar proefschrift Kind

en karakter aan toe dat na 1920 in toenemende mate ook het nastreven van

geluk een doel werd.2 Die cultivering van gevoelens is een typisch kenmerk

van wat gezinshistorici de ‘love-oriented’ benadering noemen. Deze mani-

festeerde zich volgens Van Setten onder andere in een toenemende opvoe-

dingsintensiteit (in de zin van toenemend affectief gedrag). Deze bleek in

alle sociale lagen te zijn toegenomen in de loop van de twintigste eeuw, maar

het hoogste en eerste bij de hogere middenklassen.3 Deze ontwikkeling werd

pas goed mogelijk door een kleiner kindertal, en inderdaad toont de twin-

tigste eeuw een tendens naar de vorming van steeds kleinere gezinnen.

Meer dan ooit betekende het hebben van kinderen een aanzienlijke in-

vestering, materieel en immaterieel. Daarnaast kwam de motivatie om kin-

deren te nemen steeds meer binnen het gezin zelf te liggen, in plaats van bij

de kerk, buren of familie.4 De beloning voor dit alles werd van de kinderen

zelf verwacht in de vorm van een intensief, gevoelvol contact. Het hebben

van kinderen werd eigenlijk steeds meer een ‘liefhebberij’, aldus Van Setten,

of zoals de Amerikaanse sociologe Viviane Zelizer het formuleert: kinderen

zijn sinds het einde van de negentiende eeuw ‘economically useless, emotio-

nally priceless’.5 Kinderen vertegenwoordigden een nieuw soort waarde:

enerzijds zijn ze een onschatbare kleinoden, anderzijds werden ze redenen
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tot flinke consumptie in de vorm van aankoop van allerlei goederen: van

speelgoed tot een filmcamera voor pa om hen mee te filmen.

Kinderen bleven ook langer thuis ‘and even when they left, they remain-

ed a powerful symbolic presence’, schrijft Gillis.6 Het was de taak van

ouders om over hun geluk te waken en een ‘kapitaal aan blijde herinnerin-

gen op te bouwen’.7 Dat werd deels vaders plicht. In de literatuur is altijd

veel nadruk gelegd op de rol van de moeder als gevolg van nadruk op ideolo-

gie van de gescheiden sferen, maar de rol van de vader verdient meer aan-

dacht. We zien in de twintigste eeuw dat de eerder genoemde affectieve rol

van ouders vooral sterk stijgt bij mannen.8 De filmcamera werd nadrukke-

lijk onderdeel van dit moderne opvoedingsideaal: het bood vaders een mo-

gelijkheid de opvoedingsintensiteit te verhogen, want de camera maakte ge-

zamenlijke tijdsbesteding mogelijk die tegelijkertijd recreatief en emotio-

neel bevredigend was. Wat dat precies betekende zullen we onderzoeken

aan de hand van Schendstoks filmportret van zijn jongste dochter.

Hoe keek Schendstok, als hij zijn camera oppakte, naar zijn dochter?

Was het een manier van kijken die door pedagogen uit zijn tijd wenselijk

werd geacht, dat wil zeggen dat ouders vooral ook oog hoorden te hebben

voor de natuurlijke ontwikkeling van het kind? Of was het een manier van

kijken die werd gestuurd door de gedachte dat er een opvoedkundige wer-

king van het observeren uit zou kunnen gaan? Tenslotte was het ook moge-

lijk dat Schendstok vooral ambachtelijke ambities had met zijn camera en

dat hij er naar streefde zijn familiefilms ook voor derden interessant te

maken. Kortom, wat was de methode die Schendstok hanteerde toen hij de

eerste stapjes van Jet filmde? In zijn baanbrekende studie naar de ontdek-

king van het kind stelde Phillip Ariès vast dat de schilderkunst kan dienen

als een belangrijke en informatieve historische bron. In dit hoofdstuk ligt de

benadering net even anders. Het gaat hier niet zozeer over wat de film laat

zien ten aanzien van het kind, maar veel meer over het feit wat het kind doet

met de film. Mag de vorm de gebeurtenis of de gebeurtenis de vorm bepa-

len? Om die vraag te beantwoorden zullen we opvattingen over ouderschap,

en in het bijzonder over vaderschap, en de heersende conventies binnen de

amateurfilm moeten meewegen.

Twintig minuten Jetty

De film jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes (1941-

1942) begint op de laatste dag dat de kraamzuster er nog is.9 Zij geeft de aan-

loop tot een film van een kleine twintig minuten waarin we in zeven sequen-

ties de ontwikkeling zien van de pasgeboren baby Jetty tot aan een lopende

peuter van twee jaar oud (zie bijlage). De film opent met een opname van de
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kraamhulp die, zichtbaar reagerend op een verzoek van de persoon achter de

camera (vader Schendstok), de baby overhandigt aan de moeder.

Vervolgens stelt ze zich achter de moeder op en kijkt vanuit die positie

toe hoe de moeder haar kind vasthoudt. Mevrouw Schendstok doet dat zeer

geroutineerd – dit is tenslotte haar vierde kind – maar de kraamhulp kan het

niet nalaten even corrigerend op te treden als naar haar oordeel het hoofdje

van het meisje te veel gaat hangen. Moeder bewondert haar kind. Vervol-

gens mogen de overige gezinsleden Jetty ook even vasthouden: eerst de oud-

ste dochter Annemarie en dan haar twee broers Rudolf en Pieter.

Behalve in deze geposeerde shots, dat wil zeggen shots waarin baby en

gezinsleden zich nadrukkelijk opstellen voor de camera, wordt Jetty gefilmd

tijdens haar verzorging. We kijken mee met de nieuwsgierige kinderen hoe

hun moeder het kind baadt, afdroogt en aankleedt. Na elke handeling

wordt Jetty even door haar moeder geknuffeld en opnieuw aan de camera

gepresenteerd.

Het nieuwe wonder in het gezin wordt zo uitgebreid beschouwd. Naakt,

nat of aangekleed, huilend of lachend, liggend op haar rug of buik, trappelend

en stil kijkend, alles is bijzonder genoeg om op film vast te leggen. Van de

zeven sequenties vullen zeker vier de presentatie en ontvangst van de pasgebo-

ren baby in het gezin. De camera symboliseert het gevoel van de gezinsleden

die niet genoeg kunnen krijgen van het bekijken van dit nieuwe wonder.
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De collectie

De hele wereld, in ieder geval het hele gezin, draaide tijdelijk om Jetty. Dat

is een wijze van werken die Schendstok in veel andere films ook heeft toege-

past. Tien jaar eerder – in 1931 – kocht Schendstok, kort na de geboorte van

zijn eerste kind, een 16mm filmcamera. Over zijn eerste kind Annemarie

maakte Schendstok zijn eerste film. In 1933 volgde Pieter, in 1936 Rudolf en

uiteindelijk als laatste Jetty in 1941. Piet Schendstok was makelaar te Am-

sterdam en in redelijk goede doen.10 Van zijn ouders had hij kapitaal gekre-

gen waarmee hij kon investeren in grond en de bouw en verkoop van hui-

zen. Na de oorlog was hij zelfs in staat een stuk van een eilandje in Loos-

drecht te kopen voor zichzelf. Daar liet hij een huis bouwen, waar het gezin

in de weekends en tijdens vakanties verbleef. Verder maakte het gezin regel-

matig buitenlandse uitstapjes, zowel in de zomer als in de winter.

Van het leven van dit middenklasse-gezin in goede doen is veel bewaard

gebleven op celluloid: Schendstok was een grootverbruiker van film. On-

danks zijn herhaaldelijk klagen over de hoge prijs van 16mm film, maakte

hij in totaal zo’n 150 films, al gauw zo’n 11.000 meter film. Die circa 25 uur

film betreft voornamelijk bewegende beelden van zijn vrouw en kinderen,

vrienden en vriendinnen en andere familieleden thuis of op vakantie. Daar-
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naast maakte Schendstok reportages over de school van zijn kinderen en een

drietal over architectuur in zijn woonplaats Amsterdam.11 Op zaterdagavon-

den organiseerde hij vertoningen waarvoor soms ook andere mensen wer-

den uitgenodigd. Tijdens dergelijke avonden draaide Schendstok enkel en

alleen zijn eigen zelfgemaakte films. Hoewel zijn collectie uitzonderlijk is in

omvang wijkt Schendstok is zijn nadrukkelijke aandacht voor zijn kinderen

niet af van de meeste filmende vaders.

Zijn eerste film, getiteld onze eerste film (uit 1932) is echt nog een

probeersel.12 Technisch en inhoudelijk stelt het nog niet zoveel voor: de

beelden zijn overbelicht en er is nog weinig variatie. De film duurt een

kleine vier minuten en is geheel buiten opgenomen. Met enige trots para-

deert moeder achter de kinderwagen waarin hun eersteling ligt. Behalve

trots is haar houding ook nog enigszins onwennig, een bedeesdheid die later

verdwijnt. Ze raakt zo gewend aan de permanente nabijheid van de camera

dat ze deze nauwelijks meer opmerkt. Maar hier is dat nog anders. Mevrouw

Schendstok loopt rondjes voor de camera. Na een kort intermezzo, waarin

vader Schendstok met het kind op de arm toeloopt op de camera, gevolgd

door een medium shot van vader en dochter en een klassiek shot van de

vader die zijn kind hoog in de lucht tilt, zien we opnieuw moeder achter de

kinderwagen, gevolgd door opnieuw een shot van vader met Annemarie op

de arm. De tijd dat vaders zich met kind kunnen laten portretteren terwijl ze

achter de kinderwagen lopen, lijkt nog niet te zijn aangebroken.

Schendstok filmde lange tijd in zwartwit, maar vanaf 1940 soms ook in

kleur. Hij monteerde zijn films met een zelfgebouwde omroller. Soms

maakte hij zelf titels voor zijn films, maar dat gebeurde niet vaak. Voor zo’n

tien films maakte hij met behulp van rubberen malletjes gipsen letters voor

(tussen)titels. Ondanks het spaarzame gebruik van titels geven de films nau-

welijks aanleiding tot onduidelijkheid over tijd of plaats. Schendstok werkte

zeer systematisch: alles werd bijgehouden in notitieboekjes. Hij deelde de

films in naar lengte en beschreef de titels die een korte verwijzing (door mid-

del van trefwoorden) naar de inhoud bevatte, zoals bijvoorbeeld de titel:

jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes. Schendstok han-

teerde vier soorten filmrollen van 30, 60, 120 en 240 meter. Elke film kreeg

een nummer en vaak ook een letter.13

Montage was bij hem een manier om het materiaal te rubriceren en cate-

goriseren. De opnames van Jetty of Pieter of Annemarie werden na verloop

van enige tijd geselecteerd, geknipt en per onderwerp aan elkaar gelast. Op-

namen die andere onderwerpen betroffen werden elders ondergebracht.

Zijn notitieblokjes lezen als het verhaal van zijn leven in korte hoofdstukjes.

In de eerste plaats was Schendstok een gezinsfilmer, en hoewel hij ook

reportages maakte die niet het gezin tot onderwerp hadden, vormen deze

maar een fractie van het aantal uren geschoten film. De meeste meters zijn
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gewijd aan de eerste hapjes, de eerste stapjes, de verjaardagen, de eerste

schooldag etc. Ook nadat de kinderen het huis hadden verlaten, bleef

Schendstok filmen. Wanneer Jetty in 1967 trouwt, doet haar vader uitge-

breid verslag van het huwelijksfeest en de camera gaat ook mee als de ouders

het pasgetrouwde stel in hun nieuwe flat in Groningen bezoeken.14

De grote afwezige is de algemene geschiedenis. De Tweede Wereldoor-

log bijvoorbeeld dringt nauwelijks door tot de camera. Schendstok filmde

echter weer wel de festiviteiten rond de regeringsjubilea van Wilhelmina in

1938 en in 1948. De wereld buitenshuis is vooral de wereld van school of

vakantie. Zelfs de beelden van torenhoge nazi-banieren op een boulevard in

Düsseldorf, geschoten tijdens een uitstapje aan Duitsland in 1937, zijn in de

eerse plaats een toeristische bezienswaardigheid in een verder alledaags

vakantie filmverslag.15

De omvangrijke en indrukwekkende collectie kan men op twee manie-

ren benaderen. De nadruk kan worden gelegd op het cyclische element: het

steeds weer terugkerende patroon van kinderen die geboren worden, die

gevoed en gewassen worden, die leren lopen en naar school toe gaan. De col-

lectie zit vol van dergelijke herhalingen. Zo filmt Schendstok in 1960 hoe

zijn inmiddels 19-jarige dochter Jetty toekijkt bij het wassen van zijn klein-

kind (dochter van zijn oudste dochter Annemarie), zoals eens Annemarie

toekeek bij haar kleine zusje Jetty. De kleinkinderen nemen langzamerhand

de plaats in van zijn eigen kinderen. Maar er zit toch ook een sterk lineair

element in de collectie, in de zin dat het gaat over Schendstok en zijn vrouw

die langzaam ouder worden en nieuwe levensfases ingaan. Piet Schendstok

en zijn vrouw zijn steeds vaker alleen: leeftijdsgenoten van de inmiddels

bejaarde Schendstok nemen de plaats in van de kinderen in het lege nest.

De wereld van het kind

Bij elke volgende film wordt de techniek iets beter, al is Schendstok geen

perfectionist. Hij doet weinig aan typische amateuristische hoogstandjes als

ingenieuze tussentitels of ingewikkelde montage. Schendstok bezit wel een

omroller om zijn films mee te monteren, maar hij gebruikt dit apparaat

vooral om losse stroken film tot één spoel te maken. Al vrij snel begint

Schendstok ook binnenshuis te filmen, wat een veel grotere intimiteit ople-

vert dan het gezin op straat.

Een tweede vroege film speelt zich echter nog in het geheel buiten af, in

het Vondelpark.16 Deze favoriete locatie voor een zondagse wandeling van

veel Amsterdamse families is vaste prik in familiefilms. En in veel van die

films krijgt de jongste van het gezelschap de aandacht, zoals Annemarie hier

ook. Het meisje kan inmiddels lopen, en gadegeslagen door vier volwassen
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(onder andere haar moeder) en door haar vader achter de camera, verkent ze

het terrein. In de ruim zes minuten die de film duurt, staat de camera per-

manent gericht op Annemarie; de volwassenen zijn alleen zichtbaar aan de

randen van het kader van de film. Soms komt moeder wat nadrukkelijker in

beeld, maar over het algemeen blijft het volwassen gezelschap op afstand.

Dat zien we opnieuw in het shot waarin Annemarie op de camera toeloopt

met op enkele meters afstand de volwassenen.

Het patroon zal zich keer op keer herhalen bij elk volgend kind dat gebo-

ren wordt: de jongste krijgt alle aandacht, zij of hij vormt het middelpunt

van de film. De overige leden van het gezin of van het gezelschap worden tij-

delijk tot figuranten. Als het gezelschap met Annemarie samenkomt op een

bank, wenden aller hoofden zich naar Annemarie. De pogingen Annemarie

in de vondelpark-film exclusief in beeld te houden krijgen iets komisch

in een scène waar Annemarie wegholt en de omstanders letterlijk wijken om

maar buiten beeld te blijven.

Hetzelfde gebeurt in een film over Pieter uit 1933-34.17 Nadat Schendstok

minutenlang heeft gevolgd hoe Pieter een rammelaar probeert te pakken

(waarbij Schendstok telkens even de rammelaar net buiten bereik van de jon-

gen legt), hoe hij wordt gewassen en aangekleed, en nog weer later hoe hij

leert lopen, zien we Pieter op het tuinpad. De camera staat op hem gericht

maar er gebeurt voor en achter hem van alles. Met zoveel mensen aanwezig,

waarschijnlijk was er familie- of vriendenbezoek, is het moeilijk regisseren.

Dat doet echter niets af aan het feit dat Pieter de hoofdrol speelt. In deze

scène is het de bedoeling dat Pieter zelfstandig op de camera toeloopt. Maar

het jochie is het lopen nog niet zo lang machtig en nu en dan valt hij, waarbij

moeder hem weer overeind helpt. Tijdens één van deze pogingen zien we

hoe achter in beeld enkele gasten het beeld dreigen binnen te lopen. Maar

net voordat het tuinpad betreden wordt, schrikken ze terug en houden de pas

in alsof iets of iemand – voor de kijker onzichtbaar – hen tegenhoudt.

Het lijkt wel of er een onzichtbare lijn loopt waar de volwassenen niet

overheen mogen of kunnen stappen. Hebben we hier te maken met een

conventie over de wijze waarop kinderen gerepresenteerd dienen te worden?

Het shot van de volwassene die zich buiten beeld probeert te houden ver-

wijst naar een manier van kijken naar het kind. De wereld van Pieter en

Annemarie is een kinderwereld waarin voor volwassenen letterlijk geen

plaats is.

De eeuw van het kind

De beelden representeren bijna letterlijk opvattingen die bestonden vanaf

het einde van de negentiende eeuw. Hoe minder het kind werd beschouwd
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als een volwassene in spe en hoe meer zijn eigen kind-zijn benadrukt werd,

hoe verder weg het kind kwam te staan van de volwassen wereld. De kinder-

wereld is een eigen wereld geworden waarin ‘kinderlijk’ gedrag mag en die

vanaf de negentiende eeuw steeds meer geromantiseerd wordt als een bij-

zondere periode die gekoesterd en gecultiveerd moest worden.

De twintigste eeuw werd in 1900 door de Zweedse pedagoge Ellen Key

uitgeroepen tot de ‘eeuw van het kind’ in haar gelijknamige boek.18 Haar

gedachtengoed maakte deel uit van de reformpedagogiek, een beweging die

in de eerste helft van deze eeuw een zeer belangrijke plaats voor het kind

inruimde, en die ook in Nederland vertegenwoordigd was. Naast bewonde-

ring was er ook kritiek op deze ideeën, onder andere uit de protestantse

hoek.19 Zo verzette de pedagoog W. Jansen zich tegen Key’s aanbidding van

het kind en haar ‘waanzinnige menschvergoding’. Ook de gereformeerde

pedagoog H. Bavinck had bezwaren tegen het centraal stellen van de mens,

in het bijzonder van het kind. Volgens hem werd bij de reformpedagogen de

huiselijke haard tot een tempel en de opvoeding een verheven dienst.20 Het

kind was door de reformpedagogen op een troon gezet en al vonden de pro-

testantse pedagogen dat de mens die plek niet toebehoorde, en verzetten zij

zich tegen de opvoeding als eredienst, algemeen was de grotere aandacht

voor de kindertijd wel.

Centraal in de pedagogiek in de eerste helft van de twintigste eeuw stond

dus een zeer kindgerichte benadering, waarbij de reformpedagogen uit-

gingen van de goedheid van het kind, van zijn eigen ‘natuurlijke’ ontwikke-

ling van hoofd, hart en hand.21 De rol van ouders beperkte zich in deze visie

slechts tot het begeleiden een proces van groei, want het kind ‘ontwikkelt

zich langs de lijnen van het leven’, aldus de pedagoog Casimir in zijn gelijk-

namige opvoedkundige voorlichtingswerk uit 1928.22 De wereld van het

kind is de wereld van het spel, waarin een volwassen intellectualistische be-

nadering uit den boze is. En als een harmonische ontwikkeling van het kind

belangrijker is dan alleen een intellectuele ontplooiing, dan is elke vorm van

groei – zoals het eerste stapje – een prestatie.

Jet leert lopen

De vraag is of deze pedagogische visie – deze manier van kijken naar het

kind – ook is terug te vinden in de wijze waarop Schendstok naar Jetty keek.

We vinden deze visie in ieder geval terug in de adviezen gedaan aan ama-

teurfilmers. Dick Boer bijvoorbeeld vond het vastleggen van het tot was-

dom komen van het kind zo belangrijk dat niets het verslag mocht onder-

breken. Toen in 1939 vanwege de mobilisatie mannen onder de wapens wer-

den geroepen, pleitte de redacteur van Het Veerwerk – en zelf ook een jonge
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vader – om door te gaan met filmen en het niet te beschouwen als overbodi-

ge luxe. Toen het jaar daarop de Duitsers Nederland binnenvielen, adviseer-

de Boer: ‘Ons kleine dochtertje dat in de weken van oorlog en mobilisatie

als een kieviet is gaan lopen, vraagt als het ware om weer gefilmd te worden.

De spoelen, die laten zien hoe zij groeide, mogen niet lang onderbroken

zijn’.23

In de Schendstok-film zijn de eerste vier sequenties gewijd aan de zeer

jonge baby, totaal afhankelijk van een verzorger. Het is moeder die haar

wast, afdroogt en aankleedt. Jetty is het voorwerp van bewondering van zo-

wel haar broers en zus, als van haar ouders. Dat structureert de film: er heer-

sen relatieve rust en intimiteit in de film. Dat komt omdat de actieradius

van het kind klein is en de camera zich hieraan conformeert: de camera

beperkt zich tot een kleine ruimte rondom de commode en de teil. Geleide-

lijk aan volgen we de groei van het kind: ze kan zich al omdraaien, op haar

buik liggen en dingen pakken.

In de tweede helft van de film is Jetty al wat ouder en verruimen haar we-

reld en haar mogelijkheden zich. Zo heeft Jetty in de vijfde sequentie de

commode verlaten en zit ze buiten, in de tuin bij haar broers en zus. De op

één na laatste sequentie geeft een nieuwe fase in haar groei te zien: Jetty leert

lopen. Het eerste shot begint onscherp, maar al snel wordt duidelijk dat we

ons bevinden in de huiskamer. Op de achtergrond staat een tafel met tafel-

kleed. Schendstok zit waarschijnlijk op zijn knieën, want de camera staat

laag bij de grond. Met haar broers en zus en moeder in een cirkel om haar

heen zet ze voorzichtig enkele stapjes. Allereerst zet Annemarie haar zusje

rechtop. Vervolgens laat ze Jetty los die nu tracht te lopen in de richting van

haar moeder, die met uitgestoken handen staat te wachten.

Jetty haalt haar doel niet: op het laatste moment valt ze om. Moeder tilt

haar op. Het meisje tracht opnieuw te lopen, nu naar de camera, maar valt

opnieuw om. Volgende shot. Moeder zit op de knieën en tilt Jetty op voor

een nieuwe poging. Ze valt om. Volgende shot: Moeder zit op haar knieën

en wacht met uitgestoken armen op Jetty. Dan komt haar broer helpen: hij

zet Jetty overeind.

Halverwege haar tocht naar moeder valt Jetty, haar broer helpt weer en

met enige moeite bereikt ze nu eindelijk haar doel. In het volgende shot is

Jetty blijkbaar afgeleid door iets wat ze op de grond gevonden heeft. Ze

heeft een kam in haar handen en probeert daarmee te kammen. Het inter-

mezzo duurt maar even, al gauw worden weer nieuwe looppogingen ge-

daan, die ook weer nauwkeurig geregistreerd worden door Schendstok.

Zo krijgen de minuten betekenis: Jetty’s eerste stapjes worden shot na

shot als een overwinning gepresenteerd. Het is een bijzonder moment, zoals

ook de pedagoog L. Bigot in Het Kind, een leerboek voor de kweekschool,

stelt: ‘Kan het kind eenmaal rechtop lopen, dan is hij baby-af. Leek hij tot
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nu in veel opzichten op een klein diertje, zijn opgerichte gang en zijn spraak

bestempelen hem tot een aanstaand mens’.24 Naast de presentatie van het

kind voor de camera, is dit een vast onderwerp in de film, dat wellicht als

een vorm van rites-de passages zou kunnen gelden. Die eerste stapjes zijn zo

belangrijk dat sommige filmhandboeken voor amateurs aanraden moeder te

leren filmen voor het geval die eerste stapjes plaatsvinden als vader op zijn

werk is.

In de laatste sequentie ten slotte loopt Jetty buiten, eerst met haar moe-

der op de stoep, dan met haar zus en ten slotte alleen in het park buiten de

bescherming van huis, tuin of stoep.

‘De verovering der wereld’ zo typeerde Casimir deze fase, die een voorlo-

pige ontwikkeling afsluit van zuigeling, kruiper en loper.25 Ook in de familie-

film zien we een omslag. Zo gauw de kinderen ouder worden verandert er

iets in de wijze waarop ze worden gerepresenteerd. Het is niet dat ze uit beeld

verdwijnen, maar de exclusiviteit van hun solo-optreden verdwijnt: wie een-

maal kan lopen en fietsen, kan ook samen spelen en kan dus ook samen op de

film. In Schendstoks oeuvre is een terugkerend patroon. Zo is er een scène in

de film zusje (1941) van de al eerder genoemde familiefilmer Festen waarin

op een gegeven moment een jongetje wordt verbannen uit zijn box. We zien

hem spelen in de box totdat moeder hem wenkt: als oudere broer moet hij

eruit om plaats te maken voor zijn kleine zusje.
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Armen, benen, neuzen

De kinderwereld krijgt opnieuw vorm in een fragment uit een andere

Schendstok-film, waarin Jetty in haar box zit.26 Door zich aan de spijlen van

de box omhoog te trekken, leert Jetty te staan. Minutenlang volgt Schend-

stok haar pogingen van zeer nabij, het kader varieert van medium shot naar

close-up en al die tijd zien we alleen Jetty. De keerzijde is dat deze kinderwe-

reld zoals die door Schendstok is weergegeven als een tamelijk geïsoleerde

wereld ervaren kan worden. Jetty zit alleen in haar box. Dat idee wordt ver-

sterkt in een shot uit dezelfde film waarin het gezin zich buiten in de tuin

bevindt: de box met daarin Jetty staat opgesteld tegenover de rest van het

gezin, die gezellig in stoelen naast elkaar zit. Het lukt Schendstok niet ze in

één beeld te vatten: hij heeft een flinke camerabeweging nodig om het gezin

te integreren.

Tegenover de geïsoleerdheid valt echter ook de gezamenlijkheid te bena-

drukken. Daarvoor is het nodig de plaats van het shot of de scène binnen het

geheel te bekijken in termen van mise-en-scène in tijd. Het fragment waarin

Jetty is geplaatst in haar box en aldus zo’n geïsoleerde indruk kan maken, is

onderdeel van een compilatiefilm waarin we het gezin Schendstok met

vrienden en familieleden op vakantie zien. Dus wie de gehele film be-

schouwt, ziet dat Jetty voortdurend in de context van het gehele gezin wordt

gerepresenteerd.

In de film jetty vanaf twee weken gebeurt dat echter ook met be-

trekking tot andere aspecten van de mise-en-scène. De mise-en-scène heeft

betrekking op de controle van de regisseur over datgene wat binnen het

filmkader gebeurt, bijvoorbeeld over de locatie. In de familiefilm wordt

altijd op locatie gefilmd en dat betreft meestal de huiselijke omgeving (exo-

tische oorden in vakantie-reisfilms laat ik hier buiten beschouwing). De

locatie rondom het huis beperkt zich in jetty tot een typisch aantal ‘topoi’

van de ruimte binnenshuis, de tuin en de stoep. Die ruimte is functioneel

want veel verder reikt de wereld van de baby niet. Als Jetty ouder is en lopen

kan, dan zal haar wereld zich verruimen en zien we haar de straat op gaan.

In de familiefilm is de relatie tussen het decor en de gefilmde personages

nooit vaag (althans niet voor de betrokkenen). De achtergrond van de close-

ups van Jetty zijn toch steeds weer verbonden met herkenningstekens: een

merklap is zichtbaar, of een tafelkleed, of anders wel een schilderijtje aan de

wand. Het effect is dat terwijl een dergelijk close-up de neiging heeft het

meisje van haar omgeving te isoleren, de vertrouwde achtergrond een derge-

lijke afzondering voorkomt.

Dat gebeurt ook op een andere wijze: de cinematografie van de familie-

film is er één van armen, benen en neuzen. De film jetty kent van 120 shots

waarvan zo’n 60 procent zijn te benoemen als medium shots en medium
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close-ups van Jetty. Terwijl de camera echter gericht is op het jongste zusje

gebeurt er van alles op de achtergrond en aan de randen van het beeldkader.

Als Jetty door moeder in de teil wordt gewassen, verschijnt plotseling de

hand van Pieter in beeld als hij de wang van zijn zusje streelt.

Elders in de film komt een hand opnieuw ineens het beeld binnen en zet

de baby overeind of draait haar om. Terwijl Schendstok de camera scherp

heeft gesteld op Jetty, loopt een broertje door het beeld en valt op de achter-

grond iemand om. Kortom, de rest van het gezin is nooit ver weg. Het geeft

een gelaagdheid aan de films die interessant is en die een spontane filmische

variant van de veel meer gestilleerde iconografie van gezinsportretten met

handen op schouders etc. Het effect is dat steeds opnieuw de gezinseenheid

wordt bevestigd. Dankzij die – vaak ongeregisseerde – armen, benen en

neuzen krijgt het gezin reliëf. Het geeft de verbondenheid van het gezin

weer: in plaats van dat het gezin gefragmenteerd raakt in aparte shots van de

verschillende leden, zorgen deze (strikt genomen ‘foute’) opnamen voor

eenheid, zodat de fragmentatie zich herstelt. Het been en de neus maken

van het gezin een onlosmakelijk verbond.
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Observeren

Het beeld van Jetty in haar box kan echter ook heel anders begrepen wor-

den, namelijk Jetty als een gevangene achter de tralies van de box die boven-

dien zo een gemakkelijk object vormt van haar vaders hobby. Een amateur-

filmer schreef verontwaardigd over dit soort mensen die ‘hun baby als

voortdurend slachtoffer van hunnen kinematografische bezigheden gebrui-

ken’.27 Verscholen achter zijn camera maakt de volwassenen het kind tot

object van zijn fantasieën, hobby of documenteerdrift.

En het kind kan niet weglopen. Zo zit de kleine Pieter Schendstok in een

kinderstoel bij het raam.28 Zijn onbeholpen pogingen om zelfstandig zijn

voedsel binnen te krijgen worden nauwkeurig gevolgd met de camera, in-

clusief enkele close-ups van de mond waarin net een vork verdwijnt. Het is

één van de vele voorbeelden van de werkwijze van Schendstok, die omschre-

ven zou kunnen worden als de methode van de observatie. Hij slaat het

gedrag van zijn kinderen gade zonder al te zichtbaar in te grijpen, om zo het

natuurlijke en spontane gedrag van het kind intact te laten. ‘Natuurlijkheid’

is een veelgeroemde eigenschap van kinderen en als zodanig een thema in de

schilderkunst en fotografie waarin spelende kinderen worden afgebeeld.29

Met de ontwikkelingen in de fotografie waarin een steeds kortere sluiter-

tijd de mogelijkheden tot het weergeven van beweging vergroot wordt, ont-

wikkelt zich vooral de ‘snapshot’ tot het domein waar de familiefotografie,

in het bijzonder de kinderfotografie een plaats krijgt. Het levert informele,

‘natuurlijke’ plaatjes op die staan tegenover de veel formelere ‘stijve’ studio-

foto’s, een genre dat overigens zijn eigen plek heeft in het gezinsarchief. De

familiefilm voegde aan deze ontwikkeling een extra element toe, namelijk

het feit dat beweging ook als zodanig kon worden weergeven. In de vroege

dagen van de amateurfilm, toen de amateurfilm nog met veel motiveringen

geïntroduceerd moest worden, prees een redacteur van een fotoblad de ama-

teurfilm als medium om de ontwikkeling van kinderen vast te leggen, met

een verwijzing naar beweging en natuurlijkheid: ‘Waar nu de kinematogra-

fie de onbeholpen bewegingen natuurgetrouw weergeeft, overtreft zij de

fotografie in niet geringe mate.’30

We zouden de observerende methode kunnen betitelen als een conven-

tie van de kinderfilm, zoals die door de vertegenwoordigers van de filmama-

teurs werd voorgesteld. Onder het kopje ‘spelende kinderen en dieren-

opnamen’ informeert Eulderink in Wij filmen de ouder hoe zijn kinderen te

filmen. ‘Observeer ze in al hun bewegingen en film er de meest markantste

stukjes van.’ Het beste was als ze zich de aanwezigheid van de camera niet

bewust waren. Starende verbaasde ogen die de lens in kijken diende verme-

den te worden. Daarom was het ook eerst zaak kinderen te laten wennen aan

het apparaat, zodat het nieuwe er wat afgaat. Moeders konden hier een
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functie vervullen. Nogal wat adviezen, die benadrukken dat vader de film-

maker is, propageren ook het gebruik van de camera voor de vrouw. Niet

alleen is dan verzekerd dat als ‘de stamhouder zijn eerste stapjes doet’ en

vader op kantoor is, dat deze toch vastgelegd worden, tevens raken de kinde-

ren er door de dagelijkse aanwezigheid van de camera aan gewend.31 Een

Amerikaans handboek uit de jaren vijftig stelde: ‘Mother and camera, once

they are accepted as a part of the children’s world, will be free to capture

those tender moments of growth revealing itself’.32

Gesuggereerd wordt eigenlijk dat het kind gevolgd dient te worden met

een verborgen, voor hem niet zichtbare, camera. Er is wel eens geopperd fa-

miliefilm te gebruiken als pedagogisch hulpmiddel: door het kind te obser-

veren met een camera kan achteraf een eventuele foute handeling samen

met het kind bekeken en gecorrigeerd worden.33 De filmcamera is lang

geprezen als objectieve waarnemer en als zodanig kon de camera in bepaalde

perioden door sommige wetenschappers worden beschouwd als belangrijk

hulpmiddel voor objectieve verslaggeving. Antropologen trokken al vanaf

het begin van de filmgeschiedenis met een filmcamera de wildernis in om de

gedragingen van primitieve volkeren op celluloid vast te leggen. Sommige

pedagogen overwogen ‘langs kinematografische weg’ kinderlijke gedra-

gingen te bestuderen: ‘Zulk een film geeft kleine toneeltjes uit het kinderle-

ven; zij laat zien, hoe het kind reageert, indien bijvoorbeeld onder het voe-

ren van lekkere pap het onverwacht een lepeltje citroenzuur te slikken

krijgt’.34 Evengoed zou deze opvatting van ‘observeerbaarheid’ overgeplaatst

kunnen worden naar de privé-sfeer, die van het gezin. Op het moment dat

de filmcamera ook toegankelijk wordt voor de middenklasse, kunnen ook

zij hun eigen leven op film ontleden en analyseren.35

De familiefilm als opvoedkundig middel in het gezin is echter nooit aang-

eslagen. Of het moet zijn dat meer recente gezinstherapieën werken met de

video-camera: een onnadrukkelijke opstelling van de camera om de dage-

lijkse gang van zaken niet te storen, waarvan de beelden later door professio-

nele hulpverleners besproken worden. Toch geldt de methode van observatie

– zonder camera dan – als één van de belangrijkste adviezen van pedagogen:

van Betje Wolff in de achttiende eeuw tot Elise van Calcar in de negentiende

eeuw, van Ellen Key tot Bigot in de twintigste eeuw: steeds weer legden

pedagogen de nadruk op observatie en beheersing. Soms werd geadviseerd

waarnemingen schriftelijk vast te leggen: het populair-wetenschappelijke

tijdschrift Het Kind hield in 1910 een pleidooi gericht aan ouders om een dag-

boek bij te houden over het opgroeien van hun kinderen.36

Ligthart stelde overigens de eigen waarneming van ouders boven het

lezen van pedagogische literatuur.37 Hij en zijn voorgangers spraken daarbij

meestal de vrouw aan: zij was degene die het kind de hele dag om zich heen

had en het was dus haar taak het kind goed te observeren en zo nodig te
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corrigeren. Die taak van de dagelijkse observatie zagen we eerder al ook in

de filmhandboeken bij de vrouw gelegd. Vader mag dan de filmmaker zijn,

moeder is de hele dag in de buurt van de kinderen en wat zou simpeler zijn

dan dat moeder af en toe eens een enkele opname maakte?

In de praktijk van alledag hanteerde huisvrouwen nauwelijks de camera.

Bovendien vormde het filmen nogal eens een zondag-gebeuren of gebeurde

het op de vrije momenten waarin opvoedkundige ingrepen wellicht even

werden gelaten voor wat ze waren. De observerende methode van Schend-

stok en vele vaders met hem diende daarom geen opvoedkundig doel, maar

moeten in de allereerste plaats begrepen worden als het produceren van een

herinnering van een wereld die snel voorbij gaat: de wereld van het kind.

Hun werkwijze van observatie diende een vorm van authenticiteit, van: ‘zo

is het werkelijk gegaan’. Desondanks wordt er flink geënsceneerd – we zien

vader of moeder Schendstok nogal eens nadrukkelijk danwel verstolen in-

grijpen – maar dat maakt het portret er voor de ouders niet minder ‘echt’

om. Een belangrijk onderdeel in het produceren van die herinnering betreft

het weergeven van een emotionele eenheid. De camera is dus allesbehalve

een onafhankelijke waarnemer, het is ‘papa’ die achter de camera staat. Ove-

rigens staat hij niet, maar zit hij op zijn knieën, op kindhoogte. En de kinde-

ren vergeten net als vader steeds weer de adviezen van de filmamateur:

Annemarie kijkt in de camera en legt haar vader iets uit, Jetty loopt op haar

vader toe terwijl de camera draait. Wat dat betreft wint steeds opnieuw de

emotionele verbondenheid het van andere overwegingen.

Kinderspeelfilms

Dergelijk gedrag voor en achter de camera was de echte amateur een gruwel.

De lengte en de stijl van de Schendstoks kinderfilms zouden dan ook zeker

niet de goedkeuring hebben kunnen wegdragen van veel handboekschrij-

vers. Twintig minuten over een meisje dat wordt gewassen, aangekleed en

geknuffeld! Eulderink bevestigde de verzuchting van veel ‘filmamateurs’:

‘praat me niet van kinderfilms, ik ben beu van al die baby’s in de box, in den

wagen, lachend of huilend, trotsche ouders en wat dies meer zij’.38

Kinderfilms – ‘kinderfilmpjes’ werd het genre wel eens enigszins laat-

dunkend genoemd – hadden, overigens net als familiefilm in het algemeen,

een dubieuze status. Vanaf het begin van de introductie van de amateur

filmcamera werd steeds weer gewezen op de mogelijkheden die dit nieuwe

medium bood om het doen en laten van het nageslacht vast te leggen. Tege-

lijkertijd gold dit genre voor de serieuze amateurs als minderwaardig, slechts

een eerste stadium in de filmcarrière van de amateur die via dergelijke vin-

geroefeningen op zijn familie zijn camera leerde kennen.
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De kinderfilms werden in veel handboeken behandeld als een noodzake-

lijk kwaad, tenslotte kon men moeilijk de praktijk van veel amateurfilmers

ontkennen of negeren. Voorzichtig werd dan geprobeerd alsnog enige kwa-

liteiten in te voeren, zoals het monteren van korte stukjes film tot een kro-

niek van het opgroeiende kind, liefst voorzien van verklarende tussentitels.

Maar altijd bleef de smaak van verplichte kost hangen. Daarom zagen nogal

wat filmamateurs en hun schrijvende vertegenwoordigers een uitweg in fic-

tie. Aan de hand van een scenario, gecombineerd met het hoog geschatte

improvisatievermogen van het kind, moest het mogelijk zijn te komen tot

een aanvaardbare kinderfilm in de vorm van een speelfilm. Daarvoor was

dus alleen registreren niet genoeg, er moest worden ingegrepen in de werke-

lijkheid van het kind. Zo liet de Leidse amateurfilmer Piéte in zijn film

wasdag twee kleine meisjes kleren wassen in een teil.39 Behalve deze op-

dracht liet hij ze verder vrij in hun spel. De familiefilmer Festen uit Gronin-

gen liet zijn twee dochtertjes en zoon doktertje spelen met de nieuwe baby

in het gezin.40 En de Haarlemse Huygen maakte aanvankelijk vooral korte

speelfilms met zijn jonge kinderen.41 Een mooi voorbeeld is tom de snel-
fotograaf uit 1928 waarin we de komische verwikkelingen volgen van een

klein jongetje dat zich uitgeeft voor fotograaf. Improvisatievermogen, kin-

derspel en fantasie leiden tot een charmante ‘fictie-miniatuurtjes’.42 Ook

Schendstok maakte één keer een soort speelfilm. In 1938 speelden zijn kin-

deren – voor de camera – doktertje met Annemarie in de rol als moeder,

Pieter als dokter en Rudi als het zieke kind.43

In andere gevallen werkten amateurs volgens een nauwkeurig uitgewerkt

scenario met draaiboek. Heel bijzonder is in dat opzicht de Groninger ama-

teurfilmer Paul Moolenaar.44 Hij maakte in de jaren vijftig en zestig meer-

dere films in dit genre die zich overigens altijd afspelen binnen de context

van het gezin. We spreken hier echter wel over een categorie die zich al snel

buiten de begrensde kaders van de huiselijke sfeer begeeft doordat de films

in het wedstrijdcircuit rouleerden. Moolenaar verwierf met zijn familie-

speelfilms binnen de amateurwereld zelfs nationale bekendheid.

Desondanks zijn deze films om een aantal redenen ook voor ons interes-

sant. Het zijn films gemaakt binnen de familiale context, door leden van de

familie. Het maken van speelfilms was een vorm van vrijetijdsbesteding die

het gezin diende en waarin vrouw en kind een rol kregen toebedeeld. Ten

tweede zat er vaak de pedagogische toon in die ontbreekt in de meer registre-

rende familiefilms. Zie bijvoorbeeld de film de lisdodden uit 1955, waarin de

jongste zoon stiekem lisdodden van de schoorsteenmantel pakt en deze weg-

gooit.45 Eén van zijn broers ziet wat er gebeurt en meldt het aan moeder. Als

moeder de jongen daarop een standje geeft, moet hij huilen. Zijn broer krijgt

spijt en verzint een plan om de kleine weer in de gunst te brengen bij moeder.

De volgende ochtend gaan hij en nog een broer en de kleine jongen op pad
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om lisdodden te zoeken. De ouders ontdekken bij het opstaan dat de kinde-

ren weg zijn en gaan op zoek. Na allerlei spannende verwikkelingen en

humoristische momenten komt uiteindelijk alles goed. In het laatste shot

zien we de kleine jongen een beweging maken die suggereert dat hij opnieuw

de lisdodden van de schoorsteenmantel zal halen, maar dan knikt hij heftig

van nee. Er zit een duidelijke moraal in de film: wat de jongen deed was fout

en hij leert er van, maar ook klikken mag niet en leidt tot wroeging.

Dergelijke films met een tamelijk ingewikkeld plot eiste nogal wat van

de gezinsleden. Dankzij een speciale aflevering van De Draaikop, het lokale

filmblad van de Groninger amateurfilmers, onder de titel ‘De filmhobby,

mijn man en ik’, weten we van de echtgenote van Moolenaar hoe het maken

van een dergelijke film in zijn werk ging.46 Een van de moeilijkste punten

was de huilscène van de kleine jongen. Mevrouw Moolenaar schreef:

De huilscène van Eelco was ook niet eenvoudig voor mij, om hem op het

juiste moment aan het huilen te krijgen. We vonden er op, hem het be-

loofde snoepje, als hij het goed had gedaan niet te geven en dan maar

‘echt’ boos te doen. M’n moederlijke gevoelens kwamen hier wel tegen

in opstand, want hij had juist zo schattig zijn best gedaan. M’n man

stond in spanning klaar en toen de tranen eindelijk flink rolden werd er

gedraaid. Nooit heeft een opname me langer toegeschenen.

De medewerking van kinderen maken de speelfilm tot een veel weerbarsti-

ger medium dan registraties van Jetty in de box. De charme van dit genre zat

in zijn vermaakfunctie die ook kon gelden buiten de beperkte familiekring.

Dergelijke films spelen zich af op het niveau van hobbyisme waarbij kwali-

teiten als planmatig werken, perfectionisme, formele filmregels veel strenger

gelden dan in de meer registrerende familiefilm die in een andere context

functioneert, een ander doel dient, en dus ook andere eisen aan de produk-

tie en inhoud stelt. Tegelijkertijd vertegenwoordigden deze filmproducties

een aantrekkelijk spel dat met de kinderen werd gespeeld: eerst tijdens de

produktie en later als attractie tijdens de vertoning.

Film, vorm, vaderschap en Jetty

In de ogen van de hobbyende amateurfilmer gebeurde in familiefilms niet

veel meer dan dat het knopje van de camera aan en uit ging. Toch hebben

we hier te maken met een werkwijze die is op te vatten als een specifieke

filmmethode. Laten we nogmaals onze blik richten op de sequentie waar

Jetty leert lopen en dan specifiek op het filmgedrag. Als we mise-en-scène

opvatten als de wijze waarop de filmregisseur alles wat binnen het filmkader

gebeurt controleert, dan gaat er nogal eens wat fout in jetty. Zeker in de
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scène waarin Jetty leert lopen, gebeurt het verschillende keren dat de ge-

beurtenis de vorm lijkt te bepalen. Jetty loopt op de camera af – typisch

filmgedrag in veel familiefilms – maar dit meisje doet dat zo enthousiast dat

ze bijna letterlijk de lens inloopt, zodat haar hoofd uiteindelijk zo vaag

wordt, dat alleen ogen neus en mond te zien zijn.

De Franse filmtheoreticus Roger Odin beoordeelt dergelijke ‘slecht ge-

maakte’ films als het ware voorbeeld van een echte familiefilm.47 Zijn stel-

ling is dat een ‘goed gemaakte’ familiefilm, één waarin gemonteerd is, eigen-

lijk geen ‘echte’ familiefilm is. Het is te af, terwijl de functie van familiefilm

is herinneringen te genereren en dat kan alleen als door de toeschouwer het

verhaal wordt afgemaakt en niet door de filmmaker.48 Het is een interes-

sante opvatting, die de speciale relatie tussen film en kijker/lid van de fami-

lie impliceert. De kijker heeft voldoende voorkennis om het getoonde op

waarde te schatten.

Het gaat ons hier echter om de relatie van de filmer/vader en het onder-

werp/gezin. Vragen die dan aan de orde komen zijn: wat is de rol van de

vader en wat is de rol van het kind in het moderne gezinsideaal? Wat is

Schendstoks manier van kijken? Schendstok concentreerde zich in zijn films

op de wereld van het zeer jonge kind waarin vallen en opstaan een heroïsche

strijd werd en waarin élke beweging als een zege werd gezien. Dat is kort

gezegd het verhaal dat herhaaldelijk in elk shot wordt geïllustreerd.

Een dergelijk effect vereist een speciale methode. Schendstok maakt van

een bepaalde situatie vaak lange shots met een camera op statief. Dat heeft

als effect dat zelfs minieme bewegingen van de baby een rol spelen, op een

wijze die heel sterk werkt. Schendstok laat het shot net zo lang duren tot er

iets gebeurt. In lange uitgesponnen shots zien we hoe Jetty zich in de wieg

beweegt, hoe ze zich opricht en weer omvalt. Op deze manier motiveert de

baby onze aandacht: we wachten op het moment dat zij met haar ogen knip-

pert of haar hoofd omdraait etc.

Wat hier gebeurt, is dat binnen één shot een heel verhaal tot stand komt.

We zien hier een fundamenteel onderscheidt met fotografie, zoals de Franse

filmhistoricus André Gaudreault dat ook al constateerde.49 Volgens Gau-

dreault zit narrativiteit in de film ingebakken: elk segment vertelt altijd wel

iets. Ook op het niveau van één shot bijvoorbeeld is narratie aanwezig. Het

essentiële mobiele karakter van het beeld creëert volgens Gaudreault name-

lijk vanzelf voorwaarden voor een spontane narrativiteit: het bewegende

beeld is in een permanente staat van transformatie, met andere woorden het

beeld is steeds bezig met een overgang van de ene representatie naar de an-

der.50 Bij jetty wordt het een verhaal binnen één shot. Maar het verhaal

speelt zich ook nog op een ander niveau af: in de totale film vormen al die

micro-narraties, op het niveau van de shots, vormen het verhaal over een

meisje vanaf twee weken tot haar eerste stapjes.
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Zo worden in de praktijk van het familiefilmen voortdurend keuzes gemaakt

en strategieën gehanteerd die elkaar soms doorkruisen. Er is niet sprake van

een vaste filmgrammatica of een filmmodel. Binnen een collectie of zelfs bin-

nen een film worden meerder methodes toegepast – filmisch en narratief –

en daarbinnen is er geen duidelijke hiërarchie. Dat gebeurt bij voortduring

in de Schendstok-collectie, net als in veel ander collecties en films. Een gede-

tailleerde analyse van jetty toont dat aan. Soms werkt Schendstok in het

ene shot met zorgvuldig vormgegeven kaders, die eerder lijken te zijn ont-

leend aan de traditie van de studiofotografie met nadrukkelijke geposeerde

momenten waarbij nadrukkelijk niet in de camera wordt gekekenen.

Andere shots zijn onscherp en vereisen bovendien een voortdurende

reframing. Moeten we dan dat laatste shot opvatten als een vorm van onver-

mogen of is het een bewuste keuze? Ik denk dat het gaat om het willen en

durven toelaten van wat zich voor de camera afspeelt. Door de gebeurtenis

de vorm te laten bepalen, wordt tegelijkertijd ook voor die vorm gekozen.

Het is een tolerantie van de ‘regisseur’ ten aanzien van het de werkelijkheid

van het gezin, in het bijzonder die van het kind, dat ook liever niet geregis-

seerd wil worden.

De uiteindelijke vorm van de Schendstok-film heeft te maken de context

waarin hij tot stand kwam, namelijk een modern opvoedingsideaal dat een

affectieve relatie van vader-kind prefereert. Een affectieve gevoelvolle relatie
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gedijt eerder door informaliteit en nabijheid dan door al te grote formele

afstandelijkheid. Ook opvattingen over het kind en zijn ontwikkelingen

zijn van invloed: ook hier maakt de vader keuzes, want hoe verhoudt zich

bijvoorbeeld een verslag van een kind dat leert lopen tot al te hoge eisen ten

aanzien van een juiste belichting? In de amateurhandboeken werd vanouds

veel aandacht besteed aan wat Dick Boer noemde de ‘techniek der interieur-

opnamen’.51 In de praktijk van jetty was het voor Schendstok niet alleen te

bewerkelijk per shot de belichting aan te passen: het zou ook elke spontani-

teit onderdrukken en Jetty’s ontwikkeling storen. Dat betekende overigens

niet dat Schendstok dus geen rekening hield met licht. In zijn films zijn veel

binnenopnamen die vaak redelijk zijn uitgelicht, omdat Schendstok ge-

bruik wist te maken van binnenvallend zonlicht, van filmlampen, of van een

lamp in de huiskamer.

De filmmethode van Schendstok en de expressie en bewegingen van

Jetty vormen een subtiel samenspel. De vorm die het uiteindelijk heeft

opgeleverd, inclusief het binnenbeeldse scherpstellen en reframing, geven

het gefilmde bovendien een grote graad van natuurlijkheid en authenti-

citeit. Daarom heeft Schendstok de ‘mislukte’ shots er nooit uitgeknipt.

Roger Odin noemt de filmvorm die dit oplevert agressief, ‘c’est commettre

une agression profonde’.52 Dat lijkt me teveel gedacht vanuit het standpunt

van de kijker c.q. filmwetenschapper. Om zo gedetailleerde de kleinste bij-

zonderheden uit het leven van je kind zo vast te leggen als Schendstok moet

je van ze houden.53 Of het nu werkelijk de eerste stapjes of de eerste hapjes

zijn, doet er niet.

Waar het om gaat is het kind, via de camera, op de troon is gezet. Moe-

der verzorgt en vader filmt: zo dragen de ouders bij aan de eredienst van het

kind in de uiteindelijke representatie van het kind in de familiefilm. Het is

een vorm van kindgerichtheid die pedagogen als Ligthart, Casimir en ande-

ren propageerden, met nadruk op zorg en liefde, op eindeloze aandacht van

de opvoeder voor de ontwikkelingen van het kind. Er is geen spoor van on-

geduld waaruit blijkt dat men wacht dat ze snel volwassen zullen worden. Er

is daarentegen geconcentreerde aandacht voor de fase waarin het kind zich

op dat moment bevindt.

De weergave van de wereld van het kind is daarmee ook een representa-

tie van het ouderschap, in het bijzonder het vaderschap. Filmers als Schend-

stok lijken wel verliefd op hun kinderen: ze kunnen hun blik niet van de

kleine afhouden. Afgeschermd van het openbare leven, vrij van het werk en

andere beslommeringen, vult hij zijn vrije tijd met zijn kinderen. Op zijn

knieën filmt vader het kind dat leert lopen.

134 ritueel van huiseli jk geluk



een eredienst voor het kind 135

Bron: sfm





6 O, mijn kinderen,
graag gebroken brood

religieuze repertoires in de familiefilm

Jos Huygen (1893-1965) is katholiek, dat wordt snel duidelijk uit zijn films.

Al in het eerste jaar dat hij de camera ter hand neemt en zijn gezin gaat fil-

men – het is 1926 – blijkt dat onmiskenbaar: hij laat zijn vrouw en jongste

kind de geboorte van Christus naspelen. Datzelfde jaar maakt Huygen een

filmverslag van zijn tocht per Ford naar Lourdes. Ook de film graag
gebroken brood die Huygen in 1935 maakt, is een onmiskenbaar katho-

lieke film. Het is een lofzang op het grote gezin, dat op dat moment met elf

kinderen zijn maximale omvang (15 kinderen) nog niet eens had bereikt. De

film is een opvallend portret en zou door zijn combinatie van beeld en tekst

niet hebben misstaan op een filmavond van de Rooms Katholieke Bond

voor Grote Gezinnen. ‘Oh mijn kinderen, graag gebroken brood’ – zo luid-

de een tussentitel – ‘zou’t geluk vermind’ren waar de last vergroot. Zou men

armoe lijden om een mondje meer?’ Het was zeker een relevante vraag in de

jaren dertig waar de economische druk van zoveel kinderen te voeden menig

huwelijk beproefde. Enige jaren later produceerde de Bond voor Grote

Gezinnen inderdaad een propagandafilm – levensgang getiteld – die zich

van eenzelfde retoriek bediende.

graag gebroken brood bevestigt in alle opzichten het cliché van de

katholieken in het interbellum, als een volgzaam volk dat de katholieke leer

volledig aanvaardde. Michiel van der Plas stelt in zijn kroniek over het

‘Rijke Roomse Leven’ dat deze ‘geheel aparte levensstijl’ nooit meer op de-

zelfde wijze gepraktiseerd en begrepen kan worden.1 In een combinatie van

nostalgie en boosheid beschrijft Van der Plas dat voorbije katholieke milieu

als zeer beschermd en beschermend: het bestond uit een streng katholiek

gezin, een streng katholieke school en een strenge eisen stellende kerk.2 In

het verlengde van deze visie van een volgzaam katholiek volksdeel, staan de

ervaringsverhalen van vrouwen als slachtoffers van de katholieke dwang:

een samenspannen van klerikalen en medici, die weigerden vrouwen de

keus te laten over wel of geen kinderen, ook als dat medisch beter geweest

zou zijn.3

Maar de laatste tijd rijst uit de historiografie een veel diverser beeld op.

Er waren ook ‘andere katholieken’, zoals blijkt uit de gelijknamige titel van
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een artikel van Paul Luykx. Daarin hij laat zien dat er verschillende hou-

dingen mogelijk waren, bijvoorbeeld ten aanzien van seksualiteit en voorbe-

hoedmiddelen.4 Er was wel degelijk een zekere spanning tussen geleefde

praktijk en voorgeschreven normen. Blijkbaar was dat niet het beeld dat

naar buiten toe werd uitgedragen. Het is daarom interessant die spanning

als uitgangspunt te nemen in het onderzoek naar de collectie Huygen. Juist

omdat het hier gaat om een gezin met een duidelijke religieuze levensstijl is

het interessant te kijken wat de familiefilm daarover zegt. In hoeverre werd

in het werk van Huygen het katholicisme zichtbaar gemaakt en hoe? En wat

vinden we terug van de spanningen die er wel degelijk waren? Uit gesprek-

ken met de nabestaanden is gebleken dat Jos Huygen en zijn echtegenote

Geertruida wel degelijk moeite met het kindertal hadden en dat de grootte

van het gezin nooit een bewuste keuze geweest.5

De bijzondere vorm van representatie die de familiefilm ons geeft kan

hier zeker iets aan toevoegen, als een modern twintigste-eeuws medium met

enerzijds een zekere mate van continuïteit, waarin de katholieke traditionele

iconografie van bijvoorbeeld het leven en lijden van Christus (en dus ook

Huygens De geboorte van Christus) zich in een nieuwe gedramatiseerde

vorm laten weergeven; en anderzijds een medium die zijn ultieme vorm

vindt in spontane, naïeve, en informele poses binnen de intieme eenheid

van het gezin.

Willen we graag gebroken brood begrijpen dan zullen we de plaats

van de film binnen de gehele collectie moeten analyseren. In de loop van de

jaren wordt Huygens filmwerk eigenlijk steeds interessanter. We volgen hoe

vanaf 1926 het gezin van vijf kinderen uitgroeit tot een groot gezin, het klas-

sieke grote Rooms-Katholieke gezin uit het interbellum. Opvallend is daar-

bij vooral dat Huygen de grootte van het gezin steeds meer tot onderwerp

maakt en daarmee ook steeds explicieter de heersende katholieke ideologie

verwoordt. Anders dan veel andere familiefilmers reflecteert hij op zijn

gezinsleven. Het gaat dan niet langer alleen om het tonen en vastleggen, zo-

als in de film baby karel (1928), waarin het jongste kind aan de camera

wordt gepresenteerd; vanaf begin jaren dertig lijkt Huygen steeds nadrukke-

lijker het gezin zelf te thematiseren. graag gebroken brood (1935) is het

hoogtepunt en voorlopige eindpunt van zijn oeuvre.

Het is interessant te onderzoeken in hoeverre Huygen van het katholieke

idioom of beter gezegd van katholieke ‘rituele repertoires’ gebruik maakte.6

Het katholieke gezinsleven kende een rijke religieuze gezinscultuur die zich

uitstekend leende voor visualisering in de film. Maar ook het feit dat het

amateurfilmformaat als vorm van huisbioscopie met een eigen katholiek

filmoeuvre de huiskamer was binnengedrongen leverde Huygen keuzemo-

gelijkheden op om uit te putten.
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Ambities

In de loop van een periode van een kleine tien jaar bouwde Jos A. Huygen,

geboren te Schiedam op 7 juni 1893, een oeuvre op dat bestaat uit een kleine

35 familiefilms.7 Daarnaast maakte hij een aantal documentaires zoals een

film over bruggenbouw in Haarlem en een film over Rotterdam. Huygen

was zoon van een scheepsbouwkundig tekenaar en werktuigkundig con-

structeur. Ook hij werd uiteindelijk bouwkundig tekenaar en werkte, na een

periode als opzichter bij een architectenbureau te Rotterdam, vanaf 1929 als

opzichter en hoofdboekhouder bij een aannemersbedrijf dat bruggen bouw-

de in Haarlem. Dat jaar verhuisde het gezin van Papendrecht naar Overveen.

Behalve de meer traditionele familiefilms, de documentaires en de eigen

nagespeelde filmversie van de geboorte van Christus, maakte Huygen enke-

le korte speelfilms. In deze grappige filmpjes liet hij zijn kinderen verhaaltjes

spelen. Enkele voorbeelden zijn tom de snelfotograaf, tom en zijn
auto en sap en pap, waarin kleine situatieschetsen gecombineerd met het

spel van kinderen vermakelijke korte films opleveren. Grappig zijn ook die

momenten waarop Huygen trucages toepast. In sap en pap, de handige
broers (1928) krijgen de twee broertjes Tom en Nico te maken met een te

grote verleiding in de vorm van een schaal met koekjes waar zij niet van

mogen snoepen. Eenmaal buiten bereik van de spiedende blik van moeder

pakken de jongens elk een koekje. Vervolgens gaat het ‘van kwaad tot erger’

en valt de schaal stuk, waarna de jongens het servies aan stukken slaan.

Natuurlijk wordt de wandaad ontdekt door vader die dreigt met de woor-

den: ‘de boel heel of jullie kapot’ waarop via trucages de schaal heel op tafel

vliegt en vervolgens ook de koekjes uit de mondjes worden gehaald en

teruggelegd op de schaal. Tot slot slaan Sap en Pap het servies weer heel.

Huygen was daarmee een verdienstelijke amateur, zonder overigens lid

te zijn van een amateurclub. Hij hield van de technische aspecten van zijn

hobby en loste met evenveel gemak technische problemen bij het zelf ont-

wikkelen en printen op, als dat hij de kapotte wasmachine repareerde. Huy-

gen was een ambitieuze filmer: hij koesterde het vakmanschap. En hij

speelde graag met professionaliteit: zo voorzag hij zijn eigen films van aan-

loopstroken voorzien van het Pathé-baby logo (een kuiken uit het ei).8 Het

effect was dat het leek alsof er een professionele huurfilm vertoond zou gaan

worden. Het professionele effect werd nog eens versterkt doordat Huygens

zijn films meestal liet eindigen met de titel ‘samengesteld en opgenomen

door Jos A. Huygen’ en zoals we nog zullen zien imiteerde hij ook in onder-

werpskeuze bestaande films uit de Pathé-collectie.

Na graag gebroken brood stopt Huygen met filmen en gaat hij zijn

gezin op de foto vastleggen. In de jaren vijftig pakt Huygen zijn camera zo

nu en dan weer eens op. Zijn laatste film is van 1959; hij en zijn vrouw zijn
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inmiddels grootouders geworden van een grote familie. Na zijn filmhobby

begon Huygen een nieuwe: postzegels verzamelen. Nu spendeerde hij tallo-

ze zondagen aan het aanleggen van postzegel-albums voor zijn kinderen.

De vertoningen vonden altijd plaats op zondagmiddag, ook nadat Huy-

gen was gestopt met filmen. De kamer werd dan ingericht als een bioscoop.

De kinderen mochten verzoeken indienen en vooral de films waarin hij tru-

cages had toegepast, deden het goed, zoals in de eerder genoemde sap en
pap, de handige broers. De kinderen moesten een vertoning wel ver-

dienen: als iemand iets ongeoorloofd had gedaan verpestte hij of zij het

daarmee voor het hele gezin. Soms kwamen familieleden of kennissen mee-

kijken, maar niet vaak. Zeker toen het gezin vijftien kinderen omvatte, was

het aantal zitplaatsen beperkt. Een heel enkele keer werden de films buitens-

huis gedraaid: zo vertoonde de oudste zoon Tom enkele familiefilms, waar-

onder graag gebroken brood, in het klooster waar tante Nellie zat.9 Hij

had er veel succes mee.
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Religieuze gezinscultuur

In graag gebroken brood herkennen we het katholieke huis direct: aan

het wijwaterbakje dat aan de muur hangt en aan het Heilig Hartbeeld op de

commode, die overdag als altaar dient. Daarnaast toont de film alledaagse

religieuze handelingen. Het gezinsleven was doordrongen van het katholie-

ke geloof, maar niet alleen in ruimtelijke zin, ook in de tijd: het geloof

bepaalde het ritme van de dag. Een dag begon om zeven uur en op zondagen

en speciale dagen vertrok er al vroeg een deel van het gezin naar de mis. In de

film zien we de jongens vertrekken naar de ochtendmis. Ook de maaltijd

biedt een religieus moment: alvorens het gezelschap begint, wordt eerst een

ogenblik stilte in acht genomen. Vader, moeder en de kinderen slaan een

kruis, waarna vader hardop Gods zegen vraagt. Moeder helpt één van de

kleintjes zijn handjes te vouwen.

Een moeder die haar kind helpt met het vouwen van de handen is een

mooi beeld en het symboliseert een belangrijke functie van het christelijke

gezin, namelijk de godsdienstige opvoeding. Dat kan zijn het bidden aan

tafel, zoals in Huygens film, maar kan evenzeer worden uitgebreid tot een

dagelijkse bijbellezing, gezang en eventueel een godsdienstoefening. Het

hele repertoire zou in het laatste geval trouwens even zo goed een protes-

tants-christelijk gezin uit de jaren dertig kunnen representeren.10 Dergelijk

religieuze handelingen in protestantse gezinnen zijn echter vooralsnog niet

of nauwelijks vertegenwoordigd in de familiefilm. Daarmee blijft deze

groep onzichtbaar. Want hoe kan men anders een protestants gezin herken-

nen? ‘Aan niets!’11 Er hangt geen kruis aan de muur en andere attributen zijn

evenmin zichtbaar. Hooguit ziet men een tekst aan de wand die een verwij-

zing biedt naar een huwelijks- of dooptekst.12 Soms ontdekken we een pro-

testantse afkomst in een huwelijksfilm als de camera halt houdt bij de poort

van een kerk.

Er is dus een duidelijk zichtbaar verschil in de religieuze cultuur van pro-

testantse en katholieke families. ‘Een katholiek was niet bang voor beelden’,

aldus Michiel van der Plas in zijn Familiealbum van een halve eeuw katholie-

ken.13 Met deze opmerking geeft hij tegelijkertijd aan dat protestanten – en

zeker het orthodoxe deel – dat wel zouden zijn. Inderdaad, de katholieken

kennen een uitgebreide religieuze cultuur waarvan veel onderdelen, zoals de

rijke iconografie, de mis, de processie, het knielen voor een beeld en het

slaan van een kruis, zeer zichtbare onderdelen zijn. Vanaf 1850 was er binnen

de katholieke kerk een devotionaliseringsproces op gang gekomen die tot

een intensivering van het geloofsleven thuis had geleid en die zichtbaar werd

door de introductie van nieuwe objecten van devotie zoals het Heilig Hart-

beeld.14 Het ‘huishouden van het geloof’ was aan het begin van de eeuw zeer

dominant aanwezig, zoals de kerkhistoricus Peter Nissen stelt.15
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Stel daar tegenover de protestantse geloofsuitingen die vooral van inner-

lijke aard zijn en die gepaard gaan met een zekere beeldhuiver. In de protes-

tantse geloofscultuur is een verering van een heiligenbeeld een onmogelijk-

heid en ook de katholieke traditie van de zo beeldende weergave van het lij-

den van Christus is afwezig. De protestanten, zo luidt daarom het algemene

oordeel, hebben een traditionele afkeer van uitbeelding en afbeelding, zij

zijn de mensen van ‘Het Woord’.16 Maar dat betekent niet dat deze ‘beeld-

angst’ dient te worden opgevat als een beeldverbod. De Heidelbergse

Catechismus stelde al dat afbeelden van de mens geen kwaad kon en iemand

als Abraham Kuyper veroordeelde een totaal afwijzen van het beeld. Kuyper

was eerder bang voor een te dogmatische veroordeling van het beeld.17

De dominantie van het woord beïnvloedde aan protestantse zijde ook op

een andere manier het gebrek aan zichtbaarheid. Protestanten filmden over

het algemeen genomen minder: een calvinist diende liever het woord, zo

bleek ook uit een onderzoek naar de invulling van de vrije tijd in de jaren

dertig: gereformeerden brachten hun vrije tijd vooral door met lezen (en

kerkgang).18 De orthodoxen kenden een sterke leescultuur. Filmamateu-

risme was dus geen vanzelfsprekende hobby in protestantse kring, zeker niet

zoals Huygen het beoefende. Het formaat 9,5mm vereiste enige technische

kennis en derhalve veel vrije tijd die opging aan het zelf ontwikkelen van het

materiaal, het monteren van de filmstroken, het ontwerpen en opnemen

van titels en ten slotte – in het geval Huygen op zondagmiddag – het verto-

nen van de films.

Daar komt, tot slot, nog bij dat familiefeesten minder gevierd werden in

protestantse kring. Ook in die zin was er duidelijk sprake van een andere

gezinscultuur. In protestantse wereld was minder waardering voor theatrali-

teit, die al gauw met niet-authentiek werd geassocieerd. Gillis stelt vast dat

‘family life was simply part of everyday life, immediate, transparent and

unreflexive, unmediated by any representations of itself...’.19 Juist de fami-

liefilm, die het ritueel diende en uiteindelijk zelf een ritueel werd, ontbeerde

daardoor voor veel protestantse gezinnen de aantrekkingskracht die het in

het katholieke gezinsleven wel had.

Audiovisuele kracht

In principe verschilde de waardering van katholieken en protestanten voor

film als een nieuw medium in het algemeen weinig. De uitvinding van deze

techniek werd niet bij voorbaat veroordeeld. Dominee J.P. Tazelaar roemde

in zijn brochure Kan de film het zondagsschoolwerk dienen? (1928) de film zelfs

als een wonder van moderne techniek, als een gave ‘van Gods algemene

genade, waarbij de Heere den mensch als Zijn instrument dienstbaar stelt
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aan Zijn wereldplan’.20 Ook van katholieke zijde werd de film om die reden

geprezen: de dominicaan Hyacinth Hermans, onder andere medewerker van

de Maasbode, beschouwde de filmcamera als een schitterende uitvinding

omdat deze ‘de heerlijkheid en schoonheid van de aarde’ aan ons toont.21

Protestanten en katholieken waren gelijkelijk bezorgd over de toene-

mende populariteit van de bioscoop: zowel de inhoud van de films als de

omstandigheid van de donkere, oncontroleerbare vertoningsplekken waarin

de films werden genoten, baarde zorgen. De confessionelen werden vooral

wakker geschud door het artikel van A. de Graaf, getiteld ‘Het bioscoopge-

vaar’, dat in 1918 in De Gids verscheen. Maar de strategie van de confessione-

len om dit gevaar te bezweren liep uiteen.22 De katholieken behandelden film

als een vloek en een zegen, dat wil zeggen dat de katholieke kerk film accep-

teerde, maar op voorwaarden.23 Zo was voor de katholieken de algemeen

Rijkskeuring die in 1928 werd ingesteld niet voldoende: zij drongen aan op

een eigen nakeuring, wat hun uiteindelijk ook gelukte. Verder trachtten de

katholieken met alternatieven te komen in de vorm van de productie van

goede katholieke films. Dat laatste is echter nooit goed van de grond geko-

men, enkele uitzonderingen daargelaten. Na 1936 werd de verschillende acti-

viteiten geconcentreerd in de Katholieke Film Actie waartoe de paus opriep

in zijn filmencycliek Vigilanti Cura, die was gewijd aan zowel het eventuele

gevaar als aan de potentieel opvoedende waarde van de film.

De aarzelingen bij de protestanten blijkt uit de specifieke bezwaren die

tegen film werden geopperd op een Gereformeerd jeugdcongres te Ermelo

in 1930. Daar bleek dat vooral de dramatische film gespeeld door beroepsac-

teurs op principiële gronden moest worden afgewezen. Geen bezwaar was er

tegen die films die een gefotografeerde werkelijkheid gaven, en ook teken-

films waren aanvaardbaar.24 Het verzet van protestantse zijde was echter niet

algemeen, daarvoor was die zuil te verdeeld. De mijdende houding kende

dan ook vele gradaties. In de jaren dertig traden de ncrv en christelijke vak-

bonden op als grote opdrachtgevers voor het maken van propagandafilms.

Beide instellingen lieten zelfs speelfilms maken.25

Het wezenlijke verschil tussen katholieken en protestanten lag uiteinde-

lijk niet zozeer in hun houding ten aanzien van film. Het was een algemeen

verschil in religieuze beeldcultuur: namelijk het afbeelden van religieuze

handelingen. Ten onrechte worden daarom de woorden van dominee G.H.

Kersten van de Gereformeerde Staatkundige Partij in 1925 geïnterpreteerd

als beeldverbod wanneer deze stelt: ‘God wil de Christenen niet door stom-

me beelden maar door de verkondiging Zijns Woords onderwezen heb-

ben’.26 Deze woorden slaan niet op een totaal beeldverbod maar op het ver-

beelden van de Heilige Schrift in film. Nu komen we dichter bij een verkla-

ring voor de afwezigheid van bijbellezende vaders op het witte doek.27 Nog

in 1940 stelt de ncrv ‘dat heilige handelingen in de film volstrekt ontoelaat-
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baar te achten zijn’ en even verder: ‘Zielenood en zielestrijd kunnen niet

gespeeld worden en het gebed mag niet door de film worden neergehaald.’28

Daar ging het dus om en dat bepaalde het verschil in religieuze cultuur.

De grote aarzelingen ten aanzien van afbeelden van heilige handelingen gold

zelfs de privé-sfeer. Dat bleek bijvoorbeeld uit een ‘foto-critische’ beschou-

wing in het protestants-christelijke vrouwenblad Moeder naar aanleiding van

een serie ‘Opnamen uit onze moederkring’. Moeders mochten zelfgemaakte

kiekjes van hun kinderen insturen voor commentaar. Eén moeder had een

snapshot opgestuurd van haar drie kinderen verdiept in het avondgebed. Het

commentaar luidde dat het tafereel een allerliefst beeld opleverde dat zeker

een plek verdiende in het foto-album, maar dat er tegelijkertijd – aldus de

auteur Poll – ‘feitelijk een soort heiligschennis’ plaatsvond. Poll voegde daar

nog aan toe dat hij liever niet ‘foto-critisch’ wilde uitweiden over dit plaatje

want: ‘ze is te decent om op de finesses in te gaan’.29 Stel hier tegenover de

vele foto’s, vaak amateurkiekjes, die moeders inzonden naar het rooms-

katholieke jeugdmaandblad De Engelbewaarder, waarop veelvuldig kinderen

te zien waren die ‘misje’ speelden.30 Een ‘godsdienst met audiovisuele kracht’

zo omschreef de socioloog Zijderveld het katholicisme stelde.31 Het naspelen

én het tonen van het leven en lijden van Christus, het thuis misje spelen of

het naspelen in huiselijke kring van de geboorte van Christus waren geaccep-

teerde vormen van een devote en religieuze gezinscultuur.

Katholieke film

Die herkenbaarheid van het katholieke gezin was met name opvallend in

het interbellum. Dit waren de jaren die met een verwijzing naar de beroem-

de fotopagina uit de Katholieke Illustratie wel het Rijke Roomse leven

genoemd werden. Het was een periode waarin de katholiek in Nederland

zijn geloof nadrukkelijk en zelfbewust uitdroeg. Tegelijkertijd behoorde

men tot een gesloten zuil waarin men zich op alle mogelijke terreinen van

het maatschappelijke leven organiseerde. ‘Roomsen’, zo begint de titel van

Walter Goddijns sociologische reflecties, ‘dat waren wij’: ‘In de verzuilings-

structuur van vroeger moest alles zo publiek. Het leek op een permanente

kerkgang en belijdenis’.32 In deze context is de ideologische toon van Huy-

gens en zijn expliciete verwijzing naar zijn geloof niet alleen verklaarbaar,

maar zelfs vanzelfsprekend.

Daarbij konden de roomsen uit een sterke visuele traditie putten, die

niet alleen via de kerk, maar ook via populaire media als de krant, geïllus-

treerde gezinsbladen én de film het gezin bereikte. In 1910 werd een katho-

lieke bioscoop geopend te Amsterdam, de nv Leliebioscoop. De bioscoop

was in feite een filmdistributiebedrijf en had tot doel ‘vervaardigen, kopen
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en verkopen, huren en verhuren’ van films en attributen.33 In 1913 distri-

bueerde het bedrijf de film van kribbe tot kruis. De onderneming was

echter weinig succesvol en stierf een zachte dood. Een nieuwe poging werd

in 1930 gedaan door de introductie in 1930 van een eigen distributiesysteem

op 17,5mm Pathé-Rural smalfilm. Dit was een filmsysteem van de Franse

filmfabrikant Pathé dat in Frankrijk werd gebruikt om de jeugd op het plat-

teland te bereiken. In Nederland diende het een katholiek doel en werd het

gebruikt in parochie, school en patronaat.34 Nu kon de katholieke filmcul-

tuur werkelijkheid worden en kon de katholiek buiten de bioscoop om wor-

den bereikt met goede films. De deal met Pathé voorzag onder andere in een

filmprogramma, maar men kon ook met een bijgeleverde camera zelf opna-

men maken.35 Een Nederlandse catalogus voor 28 mm films bevatte onder

andere films van de populaire Franse komiek Max Lindwer, films van

Meliès en een compilatie over het leven en lijden van Christus gemaakt tus-

sen 1908-1914, in maar liefst acht spoelen.36

De filmfabrikant Pathé voorzag ook in huur- of koopfilms voor de huis-

kamer: vanaf 1923 introduceerde de fabrikant het Pathé-Baby 9,5mm for-

maat met zowel een projector als een filmcamera. Net als bij het Pathé-Kok

systeem bestond de catalogus uit verkorte versies van lange 35mm speelfilms

afkomstig uit de Pathé-filmfabriek. Een catalogus uit 1934 vermeldde in haar

programma de volgende onderwerpen: ‘Voor onze kinderen’, ‘Voor oudere

kinderen’, ‘Voor groteren’, ‘Leerzaam’, ‘Uitsluitend wetenschappelijk’ en

‘Religieus Programma’, waarin opnieuw een film over Christus getiteld van
geboorte tot sterven.37

Het is dus mogelijk om vast te stellen dat binnen de katholieke zuil op

verschillende manieren getracht werd de katholieke film neer te zetten: in

eigen bioscopen, via verenigingen en parochies en in de huiskamer. Dat

betekende overigens niet dat er ook zoiets bestond als een katholieke ama-

teurfilmclub. De wereld van de filmamateurs was niet verzuild. Eerder kan

men vaststellen dat de wereld van de georganiseerde amateurfilmers een

liberaal karakter droeg in het verlengde van het liberale grootburgerlijke

milieu van de negentiende-eeuwse amateurfotografie.

Huygen had een 9,5mm filmprojector en een kamerscherm waarmee hij

zijn eigen huisbioscoop inrichtte en een doos vol Pathé-films, waaronder de

vele spoeltjes die tezamen de film het leven en lijden van jezus vorm-

den. Voor de familie vertoonde Huygen films uit de Pathé-catalogus: in de

adventweken kregen de kinderen dan elke zondagmiddag een aantal spoe-

len uit de film het leven en lijden van jezus te zien.38 Huygen voegde

daar dan zijn zelfgemaakte films aan toe. Op zondagmiddag konden de

familieleden zo kijken naar een gemengd programma van Pathé en Huygen-

films, en dus van professionele films en amateurfilms. En zoals al eerder op-

gemerkt speelde Huygen als amateur met die professionaliteit door zijn
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eigen films te voorzien van de aanloopstroken waarop het Pathé-Baby logo

van de fabrikant te zien was.

Ook in zijn onderwerpskeuze voor zijn eigen films imiteerde Huygen

meer dan eens de Pathé-catalogus en hij schroomde daarbij niet om frames

uit een Pathé-film te knippen en deze in zijn eigen film te verwerken. Met

schaar en plaksel transformeerde hij zo de Pathé-film kastelen in frank-
rijk tot een eigen reisfilm, gebruikte onderdelen van lourdes et le gave
de peau in zijn reisverslag per Ford naar Lourdes, en imiteerde in zijn

documentaire rotterdam, een film van de stad en de havens
(1926) de Pathé-film rotterdam, het venetië van het noor-
den.39 Het is in dit verband dan ook niet opmerkelijk dat Huygen een

eigen variant maakte van de geboorte van christus.
Als amateurfilmer is het mogelijk Huygen te situeren binnen een be-

scheiden eigen katholieke filmcultuur, een cultureel circuit dat functioneer-

de zowel binnen als buiten de bioscoop – met vertakkingen in de huisbioco-

pie alwaar Huygen zich thuisvoelde. En in die context, tegen de achter-

grond van de triomfantelijke beelden in de populaire katholieke media die

zelfbewust het katholicisme uitdroeg, plaatsen we de collectie Huygen.

Het Rooms Katholieke grote gezin

graag gebroken brood is opgezet als een documentaire, bestaande uit

vier spoelen, met een totale lengte van tien minuten, waarvan de eerste twee

spoelen een aaneengesloten verhaal vormen zoals we dat kennen uit een

vaker beoefende familiefilm-categorie ‘een dag uit het leven van ....’. Een

vader staat op bij het krieken van de dag als de wekker afloopt. Hij maakt de

overige leden van het gezin wakker. Eén van de jongsten staat huilend in

zijn ledikantje te wachten tot vader of moeder hem eruit haalt. Moeder ligt

nog in bed, met aan elk haar zijde een kind. Eén van hen geeft ze de fles. Als

ze daarmee klaar is staat ook moeder op en, nog in haar nachtjapon, maakt

ze de jongens wakker. Twee jongens dopen hun vingers in een bakje wijwa-

ter en maken vervolgens een kruis, waarop ze trots lachend naar hun vader

achter de camera kijken. De rest wordt nu ook wakker. Twee meiden doen

al vast op bed hun kousen aan waarna ze hun hoofd onder de kraan wassen.

Eén van de jongens pakt een korf met bijen op. Het is het begin van een

sequentie waarin het gezin zich klaar maakt voor de dag. Terwijl de oudere

kinderen de jongsten helpen met wassen en aankleden, trekken buiten twee

meisjes – pontificaal voor de camera – hun jurkjes aan. Een broer wast en

droogt de voeten van zijn jongere broertje. Onderwijl kamt moeder het haar

van een van de jongsten, waartegen deze heftig protesteert. Als het gezin dan

eindelijk is gewassen en aangekleed, verzamelt het zich bij het altaar met
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daarop het Heilig Hartbeeld: moeder en elf kinderen knielen. In een

medium shot zien we de kleinsten geknield. Vervolgens gaan de oudste jon-

gens op weg naar de ochtendmis. In de mist doemen de contouren van de

kerk op; onderweg is nog even tijd om wat te stoeien bij de kade.

Ondertussen wordt het ontbijt voorbereid. Het water kookt al in de

ketel als moeder de pap bereidt. Een deel van het gezin zit klaar aan tafel,

terwijl één van de meisjes thee of koffie inschenkt en een zus het brood in

grote plakken snijdt. Huygen geeft vervolgens nog een close-up van het in-

schenken van de koffie. Een schattig tafereel is vervolgens een shot van de

baby die pontificaal bovenop tafel zit en iets in zijn mondje stopt. Het voe-

ren van de kleinsten wordt in een volgende scène heel anders voorgesteld: de

kleinsten zitten netjes op een rij en krijgen een voor een lepel pap in de

mond. Als moeder met de laatste klaar is begint ze weer van voren af aan.

Huygen gebruikt verschillende camera-instellingen om dit tafereel vast te

leggen.

Na het ontbijt moet er gewerkt worden, waarbij iedereen zijn of haar

taak heeft. Eén van de meisjes is aan het stofzuigen, vervolgens kijkt ze aan-

dachtig toe hoe haar moeder achter de naaimachine werkt. Buiten zit een

aantal broers op een rij stapels schoenen te poetsen, waarbij ook wordt

gestoeid. Een paar kinderen zijn bezig aardappels te schillen. Eén van de

oudste zoons komt met een kar volgeladen met brood en ontbijtkoek de
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tuin ingelopen. Twee jochies bemachtigen elk een brood en omdat ze niet

veel groter zijn dan twee turven hoog lijken ze zich achter het eetwaar te

kunnen verschuilen. Huygen filmt hoe ze verlegen en toch ondeugend elk

een hap uit het brood nemen.

De volgende sequentie gaat vooral over de ouders, met als eerste onder-

werp de thuiskomst van vader uit zijn werk (waarschijnlijk filmde de oudste

zoon Tom). Op de stoep voor het huis wachten de kinderen hem op. Als hij

eindelijk aan komt fietsen, mogen ze allemaal op een rij op de fiets. Moeder,

gekleed in haar schort, staat bij het hek en kijkt toe. Eenmaal in huis gaat

vader, moe van het werk, languit op de bank liggen. De kinderen gunnen

hem echter geen rust, twee gaan boven op hem zitten en een derde trekt zich

op aan zijn been. Een ander kind brengt hem de krant. In een volgende shot

zien we de kinderen buiten een rondedans maken, gevolgd door een shot

van moeder die komt aanlopen met de fiets aan haar hand. Ineens staan we

te kijken hoe vader zich voor de spiegel staat te scheren. Zijn echtgenote

komt er bij staan, waarop Huygen haar plagerig een zoen vol scheerschuim

geeft. Ondertussen, althans zo suggereert de volgorde van de shots het, ziet

baby Hans gelegenheid om het huis uit te kruipen naar de fiets van moeder.

Hij klimt op een krukje dat in de buurt staat – het zijn dit soort shots waarin

een zekere regie onmiskenbaar aanwezig is – haalt een brood uit de fietstas

en hapt vol verrukking in het brood.

De ketel kookt weer. Het is nu tijd voor de warme maaltijd. Moeder

steekt het vuur onder de pan aan, intussen zet één van de jongens de tafel

klaar. Moeder deelt daarop het eten uit. Maar alvorens het gezelschap gaat

eten wordt eerst gebeden. De gezinsleden slaan een kruis, vader vraagt de

zegen en moeder helpt ondertussen één van de jongsten zijn handen te vou-

wen. Vervolgens zien we in een aantal shots het gezin de maaltijd geniet.

Tenslotte gaan twee kinderen in bad en dan in bed. Een fade out maakt een

einde aan het eerste deel.

Het volgend deel gaat vooral over het gezin in zijn vrije tijd. We zien het

gezin op verschillende momenten van het jaar met een uitstapje naar Schip-

hol, het uitzwaaien van dochter Truus die op fietsvakantie gaat, schaatsen in

de winter, vissen in de lente en zwemmen in de zomer. De film eindigt met

een sequentie van het gezin aan zee. De kinderen spelen op het strand langs

de vloedlijn. Als het avond wordt en de zon langzaam in zee zakt, zoals Huy-

gen ons laat zien, volgt een shot van het echtpaar dat over de zee uitkijkt.

Door de opstelling van Jos achter Geertruida, met zijn armen op haar

schouder, en door de lage camera-instelling symboliseert het beeld dat van

een solide echtpaar, dat waakt over zijn kinderen. Als de zon langzaam ver-

dwijnt, wordt het beeld donker en daarmee eindigt de film.

Voedsel, in het bijzonder brood, kinderlijke plichten en tijd voor spel en

plezier, de warmte van het samenzijn en echtelijke liefde zijn opvallende
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aspecten van de film en natuurlijk de religieuze handelingen. De beelden

worden helemaal interessant door de toegevoegde titels. Die van het eerste

deel luiden aldus:

Door mijn woning/speelt het morgenlicht/jongens gauw wordt wak-

ker/ieder kent zijn plicht/nijver als de bijen/helpt de lieve jeugd/en bij

ieder baantje helpt een beetje vreugd/Oh mijn kinderen/graag gebroken

brood/ zou’t geluk vermind’ren/waar de last vergroot/zou men armoe

lijden/ om een mondje meer!/hen die biddend strijden/helpt den heer/

slaap mijn princesjes/slaap zacht’.

In het volgende deel zijn de tussen titels minder poëtisch; ze zijn in sommige

gevallen ronduit zakelijk. Achtereenvolgens luidden ze eerst:

Uitstapjes naar Schiphol/Fokkers kennen ze beter dan jaartallen/per

fiets naar Rotterdam/Hollandsche jongens op het water/Hollandsche

jongens aan het water/Hollandsche jongens in het water’ –

en dan weer poëtischer –

de zee ruischt/kinderlach klinkt nog/de zee blijft ruischen/maar de kin-

derlach!/ach waar menschen strijden/helpt de heer.

De teksten voor deze tussentitels (met name van het eerste deel) waren

geïnspireerd op het gedicht ‘Hemelhuis’ van een zekere Emiel Hullebroeks,

waarvan Huygen met name de eerste en derde strofe gebruikte.40

Wat heeft Huygen willen doen in deze film, die zoveel verder gaat dan

menige familiefilm? De film pretendeert meer te zijn dan een documentai-

re van een katholiek gezin, waarvan het dagelijks leven is ingebed in reli-

gieus handelen. Is deze film een verantwoording voor de grootte van het

gezin waaruit moet blijken dat een dergelijke omvang pedagogische voor-

delen heeft, is Huygen trots op de soepel verlopende organisatie van zijn

gezin of is hij gewoon blij met de schijnbaar harmonieuze omgang met

elkaar? Het zijn vooral de teksten die de beelden een ideologische lading

meegeven, op een manier die we zelden in de familiefilm tegenkomen. De

nadruk ligt echter niet alleen op de religieuze handelingen, of op de organi-

satie van het gezin, maar vooral ook op de omvang van het gezin en de

noodzaak iedereen te voeden. ‘Zou men armoe lijden om een mondje

meer?’ dat is het thema dat vervolgens wordt verantwoord met een retoriek

die past in de katholieke gedachtegoed van het interbellum: ‘hen die bid-

dend strijden helpt den heer’. Vandaar ook de titel graag gebroken
brood die verwijst naar het verhaal van Jezus die het brood brak in de

wonderbare spijziging, toen een grote schare gelovige mensen voldoende

had aan een paar broden en vissen.
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In beeld maar ook in woord draagt de film de katholieke ideaal uit van het

grote gezin. Huygens film als geheel had zoals gezegd zelfs zo gebruikt kun-

nen worden in de propagandafilm levensgang van de Rooms Katholieke

Bond voor Grote Gezinnen, een film die pas drie jaar later gemaakt werd. In

deze film werd door middel van sterk tegengestelde scènes het grote gezin

met een liefdevolle moeder gecontrasteerd met een gezin met slechts één

kind. Dat tweede gezin is een liefdeloze eenheid met een stadse moderne

moeder die meer aandacht voor haar hond had dan voor haar enig kind. Of

er een vader is, wordt niet duidelijk. Maar als het zoontje in wanhoop zijn

armpjes omhoog richt in een poging moederliefde te ontvangen, krijgt hij

niet veel meer dan professionele liefde van de kinderjuf. Nee, dan het grote

gezin: men is niet rijk, het is moeilijk om alle monden te voeden – het com-

mentaar spreekt van ‘de muziek van hongerige maagjes’ – maar wat een

warmte en wat een zegening ontvangt bijvoorbeeld het zieke kind in dat

gezin. Door een combinatie van beeld, tekst en muziek probeert de film aan

te tonen dat ondanks alle dagelijkse problemen een liefdevol groot gezin

meer opbrengt in de ogen van God.

De dag is voor het zonnige wereldje der kinderen, de avond voor de

ouders en de zorgen, die zij blijmoedig samen dragen. De huur valt

zwaar. De kinderen groeien uit de kleren. Gezonde eetlust maakt de

rekening bij de bakker hoog. De fiscus wil niet langer wachten. Met het

inkomen wordt gepast, gemeten, maar aldoor staan hen de kinderen

voor ogen. (...) Wie zal om al die lieve zorgen één enkel van zijn kinderen

willen missen?

of zoals Huygen ook al concludeerde in graag gebroken brood:

Zou men armoe lijden om een mondje meer’.

De retoriek in woord en beeld van Huygen en van de Rooms Katholieke

Bond voor Grote Gezinnen voegen zich moeiteloos in elkaar als de verbeel-

ding van een sterk gevoel dat leefde bij het katholieke volksdeel. Vanzelf-

sprekend was Huygen lid van de Bond voor Grote Gezinnen. De Bond,

opgericht in 1918, was een lekenorganisatie die het grote gezin propageerde

vanuit de stelling dat een huwelijk in de allereerste plaats de voortplanting

diende. Maar dat grote gezin had materiële en praktische ondersteuning

nodig en de Bond kwam op voor de problemen bij huisvesting, belasting-

aanslagen en andere zaken. Lidmaatschap van de bond bood Huygen dus

materiële ondersteuning, al was het alleen de gratis toegang hadden tot de

plaatselijke katholieke speeltuin.
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In de loop van de jaren twintig werd de Bond van een club die de belan-

gen van zijn leden behartigde meer een ideologische instelling die steeds

nadrukkelijker stelling nam tegen de in populariteit toenemende geboorte-

beperking. Dit gevaar diende bestreden te worden met alle mogelijke mid-

delen: het Neo-malthusianisme gold in de jaren twintig dan ook als de

belangrijkste vijand. In de brochure Doel en noodzakelijkheid van H. Wijf-

fels, geschreven in 1927 in opdracht van de Bond, citeert de auteur met

instemming tot twee keer toe de felle anti-neomalthusiaan Ausems: ‘Het

gezin is ten ondergang gedoemd, aldus is besloten; maar de Bond voor

Grootte Gezinnen zal ten minste het Christelijk gezin gaan redden’.41

Het was dus niet alleen de kerkelijke hiërarchie die vaak samen met ka-

tholieke huisartsen ten strijde trok tegen de geboortebeperking, maar ook

de leken. Dit ‘ideologisch cordon’ van leken en klerikalen zoals Westhoff

het in haar proefschrift Natuurlijk geboortenregelen in de twintigste eeuw

noemt, vormt een aanvullende verklarende factor in de afwijking van de

hogere vruchtbaarheid en grote kindertal bij de katholieken in Nederland

in het Interbellum. Andere factoren die eerder door de demograaf Van

Heek werden genoemd waren een sterke frontmentaliteit van een zich

emanciperende katholieke minderheid en een groot religieus elan.42 De

ideologie van het grote gezin bleek een geleefde praktijk, het was een stand-

punt dat door veel katholieken werd geaccepteerd en nageleefd. Met in-

stemming werd op een congres van leken (van de Rooms Katholieke Bond

voor Grote Gezinnen) tegen het Neo-malthusianisme gesteld dat de katho-

lieke moeder ‘het hoogst stond’, waarmee werd bedoeld dat haar kindertal

het grootst was.43

Het ideaal van het grote gezin kon binnen de eigen zuil wel zo gedragen

worden, maar naar buiten toe was er soms de noodzaak de eigen leefstijl te

verdedigen. Moeder Huygen was bang dat een groot gezin werd geasso-

cieerd met lagere sociale klasse en toen het hele gezin verhuisde naar een

andere straat werd op de eerste dag alle kinderen op hun mooist aangekleed

en de straat opgestuurd om de buurt te laten zien dat hier een ‘net gezin’ was

komen wonen. Het verwijt dat teveel kinderen een verzwakt kroost zou

opleveren werd door moeder Huygen weersproken met het argument dat de

kwaliteit niet zou lijden onder de kwantiteit. Het was een vertrouwd argu-

ment: zo memoreerde J. van Meegeren tijdens een Katholiekendag een lijst

met beroemdheden die allemaal de jongsten waren uit grote gezinnen

(Mozart en Wagner, de jongsten van zeven kinderen, Händel de laatste van

tien kinderen) en noemde het zondagsblad Heilige familie een Amerikaans

onderzoek waaruit zou blijken dat kinderen uit grote gezinnen vaak grotere

verstandelijke vermogens bleken te hebben.44

De makers van levensgang en graag gebroken brood hadden

zich beide dezelfde rituele repertoires toegeëigend. Hun films representeren
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de retoriek van het grote gezin zoals dat wekelijks in de Katholieke Illustratie

werd gepropageerd. Zo publiceerde de krant vanaf 1926 met grote regelmaat

een foto van een groot gezin. Ook in al die andere katholieke zondagsbladen

werden grote gezinnen voorgesteld als ‘voorportalen van het paradijs’. Of

men kon teksten aantreffen als ‘gelukkig het pasgeboren Kind dat in een

versleten wieg wordt gelegd’.45 Natuurlijk was er wel een verschil: Huygen

was geen filmkunstenaar. Hij was in de eerste plaats een vader die als ama-

teurfilmer een verslag van zijn leven maakte.De maker van levensgang
beschouwde zichzelf een filmkunstenaar, althans hij had de ambitie zich in

een bepaalde filmtraditie te plaatsen.

Aan de uiteindelijke totstandkoming van een propagandafilm voor de

Rooms Katholieke Bond voor Grote Gezinnen waren moeizame pogin-

gen vooraf gegaan. In eerste instantie was het de katholieke filmrecensent

A. van Domburg geweest die via zijn Comité Gezinsfilm een poging

deed. Van Domburg was een bekende filmrecensent die schreef in film-

en dagbladen; vanaf 1930 sprak hij zelfs wekelijks de katholieke luisteraar

toe in het radio-programma Close Up. Van Domburg was een voorstan-

der voor de ontwikkeling van een goede katholieke filmproductie en daar

spande hij zich voor in. Zo was hij betrokken bij de Stichting Gezinsfilm.

Deze stichting had tot doel: ‘het produceren van een katholieke film over

het gezin. Niet het grote, niet het kleine, maar het katholieke gezin tout-

court, gezien in het verband van onze tijd’.46 Die wens om te komen tot

een echte katholieke gezinsfilm was een rechtstreeks gevolg van een verto-

ning die Van Domburg eens had bijgewoond van de Rooms Katholieke

Bond voor Grote Gezinnen en waar hij zich in hoge mate had geërgerd

aan het ‘vod’ dat hij te zien had gekregen. De film van die avond, getiteld

moederweelde, werd door hem vervolgens afgekraakt.47 Dat kon veel

beter, vond Van Domburg. Een goede katholieke film zou iets moeten

kunnen laten zien van de harde werkelijkheid van de strijd tussen goed

en kwaad in de eigen tijd: ‘de worsteling van mensen van nu, mensen van

vlees en bloed, maar een worsteling die volbracht wordt in de verhouding

van tijd tot eeuwigheid.’48

De Stichting Gezinsfilm was niet alleen een idealistisch clubje, maar ook

een pressiegroepje ten dienste van Van Domburgs beschermeling en film-

maker Jan Hin. Jarenlang trachtte Van Domburg geld in te zamelen voor

Jan Hin zodat deze, in opdracht van de Rooms Katholieke Bond voor Grote

Gezinnen, een 35mm film kon maken. De reden dat Van Domburg zich zo

inzette voor Hin was dat hij in hem een filmkunstenaar herkende, iemand

die met opdrachtfilms als kentering (1932) (voor de Rooms Katholieke

Werkliedenverbond) had aangetoond goede katholieke films te kunnen

maken, dat wil zeggen ‘met inhoud en gemaakt uit een innerlijk gevoelde
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noodzaak’.49 Maar uiteindelijk bleken de kosten voor een dergelijke ‘nor-

maalfilm’ te hoog.50

De opdracht ging naar Zuiderfilm, een smalfilmproduktiebedrijf van

W. Cox, de uitgever van de Nieuwe Venlosche Courant. Dit smalfilmbedrijf

legde zich toe op het maken van goedkopere 16mm opdrachtfilms voor met

name katholieke verenigingen. Regisseur werd zoon Wim Cox jr. Voordat

Cox levensgang maakte, regisseerde hij onder andere de film venlo
(1936), een film die sterke verwantschap vertoonde met avant-garde-film

berlin, eine symphonie der grosstadt (1927) van Walter Rutmann.51

Ook levensgang toont de avant-garde-erfenis van de jaren twintig. De

typische stijlkeuzes zijn in deze film terug te vinden: een hand die een

hondje aait, een diagonale lijn van het zoontje dat een toren bouwt. Maar

eigenlijk betreft deze nadrukkelijke vormgeving maar één aspect van de

film. De documentaire valt uiteen in twee delen: een documentair-achtig

verslag van grote gezinnen en de gespeelde sequenties van de ijdele moeder

met slechts één kind, dat bovendien wordt verzorgd door een nurse. Goed

en kwaad worden tegenover elkaar gezet in verhaal en in stijl. De eenvou-

dige en soms zelfs wat aarzelende camera doet verslag van de dagelijkse lus-

ten en lasten van het grote gezin terwijl het moderne gezin wordt verbeeld

aan de hand van een veel strakkere vormgegeven en nadrukkelijk ook ge-

ensceneerd verslag. De sequenties over de grote gezinnen zijn ook wel over-

duidelijk geënsceneerd (zoals de ouderlijke zorg om het zieke kind), maar

hanteren een veel meer documentaire en daarmee meer authentieke camera-

voering. Het effect is dat de tegenstelling ‘natuurlijk’ versus ‘onnatuurlijke’

levensstijl niet alleen op het niveau van het verhaal, maar ook filmisch wor-

den verbeeld.

Vergeleken met levensgang, die is gemaakt vanuit de cinematografi-

sche tradities van de avant-garde die ook door Van Domburg werd uitge-

dragen, en vanuit de katholieke filmcultuur die ernaar streefde de ‘worste-

ling’ te tonen van de mensen van nu – van wieg tot graf en van baby tot

bejaard, zijn de ambities van Huygen bescheidener. Huygen filmde met de

sobere en doeltreffende efficiëntie van een huisvader die in een afwisseling

van beeld en geschreven tekst (tussentitels) de levensgang vastlegde van een

gezin gedurende één dag. Dat betekent niet dat Huygen met naïeve een-

voud zijn gezin vastlegde. De film kent een zorgvuldige opbouw en enscene-

ring. Elke scène moet van te voren zijn doorgesproken met het gezin en elk

shot werd zorgvuldig gecomponeerd. Maar waar levensgang zijn kracht

ontleend aan een gecreëerde tegenstelling, ligt die van graag gebroken
brood in de nabijheid van de maker ten opzichte van het onderwerp. Een

ander verschil betreft de thematisering: bestond in het algemeen in de ka-

tholieke retoriek de neiging om in de lofprijzing op het grote gezin de

hoofdrol permanent te gunnen aan moeder, bij Huygen ligt dat anders.
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graag gebroken brood gaat veeleer in op het gedeelde ouderschap en

zijn eigen vaderschap.

Natuurlijke geboorteregeling

graag gebroken brood lijkt in sommige opzichten een wat schematisch

portret van een groot gezin dat nauwelijks inzicht geeft in een spanning tus-

sen geleefd geloven en de voorgeschreven normen. Als het gezin Huygen al

moeite had met het hoge kindertal dan wordt dat in eerste instantie verhuld.

Toch was die spanning er wel degelijk.

Want een dergelijk groot gezin stichten was nooit de bedoeling, dat is

zeker. Moeder Geertruida Huygens wenste nadrukkelijk een onderscheid te

maken met de Brabantse Roomse gezinnen: die waren groot uit opdracht

(‘gaat heen en vermenigvuldigt u’).52 Bij haar gold vooral een afwezigheid

van gezinsplanning omdat dit nu eenmaal verboden was en zij en haar man

hun plaats in de hemel niet in gevaar wilden brengen door dat verbod te

overtreden. Het gevolg was dat de lusten van het grote gezin steeds meer tot

lasten verwerden.

Zoals veel katholieke huwelijken leed het echtpaar onder het verbod op

geboortebeperking. Terwijl in de jaren twintig geboortebeperking steeds

meer een nieuw maatschappelijk gegeven werd, bleven de Rooms Katholie-

ke kerk en Rooms Katholieke medici tegen.53 ‘Liever dood dan bezoedelt’,

stelde men nog eens vast op het Rooms Katholieke Landelijke Congres

tegen Neo-malthusianisme in 1929. Er was vanuit deze kringen dan ook fel

verzet tegen de pogingen van de katholieke arts Smulders om de Ogino-

Knauss methode van ‘natuurlijke geboortebeperking’ te introduceren. In

eerste instantie schreef deze arts een artikel over deze vorm van geboorte-

beperking in het Rooms Katholieke Artsenblad, maar vanwege de grote be-

langstelling publiceerde hij in 1930 een brochure die al snel vele malen werd

herdrukt. Het voordeel van deze methode van periodieke onthouding was

dat het ook voor katholieken mogelijk maakte te komen tot een geoorloofde

manier van gezinsplanning. De moraal-theoloog H. van Mierlo viel Smul-

ders bij toen hij verklaarde dat een ‘oginoïstisch huwelijksleven’ zelfs ‘van

alle smetten vrij en een actie van deugd kon zijn’.54 Ook het echtpaar Huy-

gen durfden de stap naar een ‘natuurlijke geboortebeperking’ na het der-

tiende kind aan. Uiteindelijk werden nog twee kinderen geboren maar

inmiddels met telkens een termijn van drie jaar ertussen.

Intussen was Huygen gestopt met filmen: de lasten en de lusten van het

grote gezin waren te groot geworden, de economische situatie was ook min-

der en de spontane blijheid waarmee eerder nieuwelingen nog begroet wer-

den, was minder prominent aanwezig. Toen het gezin zich steeds meer uit-
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breidde, werd ook de behoefte aan hulp groter: regelmatig werd de onge-

trouwde zus van Geertruida gevraagd te komen helpen rond de bevallings-

tijd. En telkens als tante Nolda kwam, werd ze begroet door vader met de

woorden: ‘bode van mijn noodlot’.55

De spanning die het echtpaar ervoer geeft te denken over de neiging van

Huygen vanaf het einde van de jaren twintig om in zijn films te reflecteren

op dat gezin. Het gezin wordt tot thema verheven (allerlei, hoe een
groot gezin zich beweegt). In eerste instantie richtte hij zijn aandacht

op zijn vrouw: zij kreeg veel aandacht van de camera.

Moederschap

Het moederschap is een interessant thema om nader te bekijken omdat het

samen met de Mariaverering in het interbellum een sterke ideologische

lading en grote propagandistische waarde bezat. Vanaf 1910 werd Maria ge-

bruikt om de roep voor grote gezinnen kracht bij te zetten.56 De wijze waar-

op dat door Huygen wordt gerepresenteerd past zonder meer in het katho-

lieke gedachtegoed van de jaren twintig en dertig.

Het moederschap in Huygens films heeft duidelijk katholieke dimen-

sies, daar over kan geen twijfel bestaan na het zien van de keuze voor het ver-

filmen van de geboorte van christus. ‘In dit uur wordt Gods belofte

vervuld’, zo begint de film waarna we een medium shot krijgen van een

vrouw met een hoofddoek om en de handen gevouwen. Zij kijkt naar boven

en spreidt langzaam haar handen. De volgende titel, ‘Jezus daalt neder om

onder de menschen te wonen’, introduceert een shot waarin we zien hoe een

naakte en spartelende baby vanaf boven langzaam in de armen van de vrouw

glijdt. De titel ‘Maria legt hem op een stro van kribbe’ wordt gevolgd door

een shot van de vrouw die haar kind op een deken legt, waarna ze hem wast

en liefkoost. ‘En wikkelt hem in doeken’, zo gaat het verhaal verder met

daarop beelden van het kindeke Jezus dat een broek aankrijgt. De vrouw

vouwt dan haar handen en buigt haar hoofd. Deze film van nog geen 80

seconden eindigt met een shot van de vrouw met haar kind in de armen. De

vrouw is de echtgenote van Jos Huygen, Geertruida Reckers, met wie hij in

1920 in het huwelijk was getreden, en het kindeke Jezus is in werkelijkheid

Huub, de jongste kind van de (toen) vijf kinderen.

Hier zien we een vergeestelijkt moederschap verbeeld, in de iconografi-

sche traditie van ‘haar onbevlekte ontvangenis’, zonder barensnood, met

een kindje zonder duidelijk zichtbare geslachtskenmerken. Die visie op het

moederschap verdwijnt geleidelijk aan in de films van Huygen. Acht jaar

later, in 1932, maakt Huygen zon op de golven. Nu is een dagje strand

wel vaker gefilmd, maar Huygen weet de toon te treffen van een mooie
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warme dag vol harmonie. Deze strandfilm doet het zilte zout proeven en de

geur van zon op de huid ruiken. De film roept de sfeer op van één van die

lome dagen waarop alleen de zee en de kinderen actief zijn. Moeder Huygen

zit met haar volle gewicht in het water waar de kinderen haar slechts met

moeite uit kunnen hijsen.

Al vrij snel wordt duidelijk dat de film meer is dan een verzameling aar-

dige strandshots, zoals Huygen in eenzelfde setting een jaar eerder had

opgenomen in zijn strandfilm vacantievreugd. De film zon op de
golven wordt gaandeweg een portret van het moederschap (en in tweede

instantie ook een portret van het vaderschap). De film opent met beelden

van de jongste, die door moeder wordt gewassen. De voorstelling is bekend:

terwijl broertjes en zusje toekijken, wast moeder de kleine in bad. Daarna

volgt een close-up van de baby met enkel de handen van moeder zichtbaar.

In de gemiddelde familiefilm krijgt de echtgenote een bijrol zodra de kinde-

ren komen, wat betekent dat zij dan als moeder een rol op de achtergrond

speelt. Als we haar zien dan is dat toch meestal gefragmenteerd, terugge-

bracht tot een paar zorgzame handen die het kind aankleden. Dat patroon

ontwaren we dus ook in zon op de golven.

Het tweede deel van de film, dat wordt geïntroduceerd met een herha-

ling van de openingstitel, toont de familie op weg naar zee. Nu verandert

het verhaal van perspectief. Niet langer staan de kinderen centraal, de aan-

dacht is verschoven naar moeder. We zien haar genietend in het water, op

het strand en voor de tent van een mooie zomerse dag. Dat moeder zo

nadrukkelijk in beeld wordt gebracht is bijzonder, maar opvallender is nog

de wijze waarop dat gebeurt. Huygen stelt er plezier in om haar in vol

ornaat, dat wil zeggen in badpak (in het vooroorlogs model met korte pij-

pen, dezelfde als die van Huygen) vast te leggen. De wijze waarop mevrouw

Huygen daar ligt heeft een bijzondere uitstraling. Languit, tevreden met

wat ze is, ligt ze voor de tent. Het feit dat ze volledig zichzelf is, betekent niet

dat pose ontbreekt. Ze ligt op haar zij, een arm ondersteunt haar hoofd, en

vult horizontaal het beeld volledig. Om haar heen zien we een deel van het

kroost. De kinderen spelen, leunen tegen haar aan of hangen half over haar

heen. Ze fungeert als een rots in de branding. Het is niet moeilijk om te con-

cluderen dat het tafereel moederlijke warmte uitstraalt. Haar houding is

tevens een zeer passieve. De kinderen hoeven niet bang te zijn dat als ze even

niet kijken moeder weg is. Ten slotte zagen we al eerder dat vier kinderen

nodig waren haar het water uit te hijsen.

In een volgende shot zien we Geertruida opnieuw in dezelfde setting.

Deze keer vult haar aanwezigheid niet het volledige beeld. Ze is zo geka-

dreerd dat de ruimte links van haar (zo wat de helft van het beeld) leeg is. De

lege ruimte wordt het volgende moment opgevuld door de aanwezigheid

van Huygen die snel vanachter zijn camera vandaan het beeld komt vol-
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tooien. In zijn rol als regisseur bemoeit hij zich met de compositie: hij draait

het hoofd van zijn zoon richting camera. Juist voor hij wil gaan staan om

weer terug te lopen naar de camera veegt hij nog net even wat zand van de

rug van zijn vrouw. Een handeling van een regisseur en vader die zijn gezin

mooi in beeld wil hebben, maar ook een lief gebaar van een man die zijn

vrouw wat schurend zand van de rug wist.

Het voert ons naar een verrassend aspect van de film en de collectie. De

wijze waarop Huygen zijn vrouw vastlegt, benadrukt het lichamelijke. Er

wordt veel aangeraakt. In het volgende shot krijgt dat een prachtig vervolg

in, opnieuw, een zelfportret van het echtpaar Huygen, maar dan zonder

kinderen. Man en vrouw liggen schuin tegen elkaar aan en genieten van dit

rustige moment. Mevrouw Huygen ligt vooraan met de armen over elkaar.

Ze lijkt zich volledig op haar gemak te voelen, gewend als ze is aan de blik

van de camera. Huygen moet zijn aandacht verdelen over camera en vrouw.

Hij lijkt te beseffen dat deze idyllische scene niet lang zal duren voordat de

film verloopt of een kind de rust verstoort.57

Binnen de context van het katholicisme past deze nadruk op het plezier

van een harmonieus gezinsleven. Het toont ons ook de twintigste-eeuwse

verworvenheid van de vrije tijd en de mogelijkheden daarvan te genieten

voor de middenklasse. Maar er is meer aan de hand met de wijze waarop

Huygen zijn echtgenote weergeeft. Hier wordt een vrouw gerepresenteerd

die de nodige lichamelijke ontberingen heeft moeten doorstaan. Na negen

kinderen is ze geen jonge slanke vrouw meer en de vele zwangerschappen

hebben hun sporen nagelaten. De camera registreert dat, niet ontluisterend,

maar liefdevol. Huygen waardeert en portretteert zijn vrouw als moeder van

een groot gezin. Later in graag gebroken brood zal vooral dat grote

gezin het onderwerp zijn, maar hier is het vooral het moederschap. De keuze

die Huygen hier maakt van zijn verbeelding van het moederschap – de staat

van moeder zijn – is niet langer symbolisch zoals in de geboorte van
christus. Het is eerder aards. Als we het lichaam opvatten als een teken dat

betekenis draagt dan wordt dat hier heel zichtbaar. Moeder Huygen vult het

beeld in de scènes aan het strand horizontaal en daarmee wordt het moeilijk

het moederschap te interpreteren als verheven, als boven alles uitstijgend. Er

is geen sprake van lichamelijke zelfverloochening of van een edel en rein

wezen met onaardse trekken. Dat was het ideaal van Maria als moeder vorm-

gegeven in de negentiende eeuw, de eeuw waarin de onbevlekte ontvangenis

van Maria tot dogma werd verheven, maar dat wordt hier niet weergegeven.58

Waar in de geboorte van christus het moederschap abstract bleef

doordat alle werkelijke omstandigheden, de pijn en het ongemak van het

krijgen van een kind worden gesublimeerd tot een hemelse aangelegenheid

waarbij het spreiden van de armen voldoende was om het kind te ontvan-

gen, wordt in zon op de golven de ‘weelde van het moederschap’, zoals
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in de katholieke terminologie de lusten van het grote gezin graag werd aan-

geduid, een aardse aangelegenheid. Natuurlijk kon er geen sprake zijn van

een nog realistischer verbeelden van de pijn van het moederschap, het verfil-

men van de bevalling. Dat is nog decennia een anathema in de familiefilm.

In de pogingen die gedaan worden om het monolitische beeld van de ka-

tholieke zuil te nuanceren door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan de

‘dagelijkse cultuur van het katholicisme’, zou deze scènes ook om andere

redenen de aandacht moeten trekken. Over het algemeen wordt uitgegaan

van een preutse katholieke moraal aan het begin van de twintigste eeuw,

‘een morele paniek’ naar aanleiding van het zich opdringende moderne

leven die leidde tot verhoogde vorm van paraatheid ten aanzien van zeden-

bederf op allerlei terrein. Vertoon van al te veel vrouwelijk vlees kon tot

zedenbedervende prikkeling leidden. Zo werd dan ook van vrouwelijke

sportsters in het interbellum verwacht dat zij slechts volledig gekleed een

sportuitvoering konden geven, dit door het dragen van hooggesloten blou-

ses, lange rokken en broeken.59 Huygens weergave van zijn vrouw door-

breekt deze voorstelling.

Natuurlijk, familiefilm is geen publiek medium. Het zijn typische beel-

den van een amateurfilm die functioneren in de context van het eigen ver-

trouwde gezin: in die context zijn de getoonde poses, kleding en gebaren

aanvaardbaar. Maar we zien toch wel dat in de keuzes voor de representatie

nogal eens de ‘officiële’ normen en waarden gehanteerd worden. De katho-

lieke zedelijke opvattingen over seksualiteit bereikten wel degelijk de dage-

lijkse gezinscultuur. Dat blijkt uit uitzonderlijk hoge vruchtbaarheidscijfer

onder de katholieken die afwijkt van overige groepen. Dat blijkt ook uit de

ervaringsverhalen die Marga Kerklaan verzamelde in haar bundel Zodoende

was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen met 300 brieven van

vrouwen over hun roomse huwelijk. Een vrouw, afkomstig uit een groot

gezin, schrijft bijvoorbeeld: ‘Voor mijn trouwen had ik geen bloot gezien.

Moeder dirigeerde het ’s ochtends zo dat de een de ander beslist niet zag tij-

dens de wasbeurt bij de gootsteen.’60 De vrouw, geboren in 1924, had een

zeer vrome moeder die zich de katholiek moraal ten aanzien van lichame-

lijkheid volledig eigen lijkt te hebben gemaakt. Lichamelijkheid was taboe.

Er zit in de collectie Huygen een spanning tussen het schematisch katho-

lieke retoriek van graag gebroken brood en de eerdere films. Die

tegengestelde beeldtaal wordt nog gecompliceerder in de film jola en
stella, die in hetzelfde jaar is gemaakt als zon op de golven. Het gaat

hier om één fragment, namelijk van mevrouw Huygen die haar dochtertje

Stella de borst geeft. De scène is opgedeeld in vier korte shots en begint vrij

formeel. Vader en moeder hebben zich opgesteld voor de camera. Vader

staat iets achter moeder. Pas een tweede blik leert dat er nog een derde per-

soon te zien valt in dit medium shot, namelijk een baby die in moeders
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armen van haar borst drinkt. Het is een wonderlijk tafereel omdat de com-

positie, die door zijn formele opbouw als een studioportret overkomt, zo

contrasteert met de intimiteit van de handeling. In de volgende shots komt

Huygen niet meer voor. Hij heeft inmiddels weer plaats genomen achter de

camera en is met het apparaat moeder zo dicht genaderd dat we in close-up

borstvoeding kunnen volgen. De borst en het zogende kind komen daarbij

pontificaal in beeld.

Het ontbloten van een borst in de nabijheid van anderen met als doel het

zogen kon nauwelijks als bezwaar gelden, ook niet in katholieke kring. In

het katholieke en strikt zedelijke voorlichtingsboek Ouders luistert eens van

Alb. Schelfhout-V.d. Meulen (1936) wordt de moeder voorgehouden dat

ook de jongens in het gezin gerust mogen weten dat moeder het kind zelf

voedt. ‘De borst van de vrouw is dan meteen iets gewoons voor hen en zul-

len ze er verder niets in zien’.61 Toch was er wel sprake van een zekere mate

van preutsheid en angst voor al te veel bloot, ook binnen het gezin.62 Ten-

slotte was het dertig jaar eerder nog mogelijk dat in sommige parochies

priesters zich uit zedelijke overwegingen tegen borstvoeding verzetten.63

Binnen de intimiteit van het gezin de borst geven is één ding, maar dat

ook nog eens filmen is een tweede. Huygen kon echter terugvallen op een

rijke beeldtraditie. Menig Maria werd geschilderd met ontblote borst, en

ook de ‘burgerlijke’ schilderkunst toonde vanaf de zeventiende eeuw moe-
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ders die hun kinderen zelf zoogden.64 In de achttiende-eeuwse schilderkunst

was zelfs sprake van lichamelijkheid en erotiek in de afbeeldingen. In de

negentiende- en twintigste-eeuwse kunst verdwijnt echter het erotische

aspect.65 De vrouw wordt van haar erotisch potentieel ontdaan, en er vindt

een metamorfose plaats van de borst als erotisch attribuut tot moeder-

borst.66 De borst mag openlijk getoond worden: als moederborst doet het

geen afbreuk aan haar kuisheid. We zien ook veel schilderijen met dergelijke

idyllische taferelen.67

Het is mogelijk Huygens weergave te zien als een voortzetting van deze

ontwikkeling waarin het gaat om de natuurlijke orde van het moederschap,

vrij van erotiek. Toch ontsnapt Huygen iets in zijn aanvankelijk zo formeel

opgezette scene. In het laatste shot, waarin we opnieuw een close-up van het

zogende kind te zien krijgen, gebeurt iets dat de afbeelding complexer

maakt: het shot begint met het hoofd van moeder gebogen: ze kijkt naar

haar drinkende dochter. Maar dan gebeurt het: terwijl ze haar hoofd opheft

om naar haar man te kijken, ontsnapt haar – nauwelijks merkbaar – een

zucht. Zo krijgen we al dan niet met opzet geregistreerd en zeker niet gere-

gisseerd, dankzij de spontaniteit die het medium amateurfilm verschaft, een

blik op de lusten van het moederschap. Deze vorm van lichamelijke bevre-

diging werd in die tijd door de voorstanders van borstvoeding zeker niet om

die reden aangeprezen.

We kunnen nauwelijks aannemen dat de hele scène is bedoeld om de

zinnen te prikkelen, maar het is wel degelijk betekenisvol vanuit het per-

spectief van de filmmaker. Het tafereel representeert een zekere trots, als

echtgenoot en vader is Huygen immers de gelukkige bezitter?68 Een derge-

lijke analyse lijkt correct, omdat Huygen zich zo nadrukkelijk in de voor-

stelling mengt. In het eerste shot staat hij zelf ook opgesteld, achter moeder

en kind in een tamelijk beschermende houding, waarbij hij hoog boven

moeder en kind uittorent. In de overige shots is hij indirect en niet zichtbaar

toch nadrukkelijk aanwezig als hij met zijn camera over dit tafereel waakt.

Het is een bevestiging van een natuurlijke orde: tegenover de vrouw als

moeder, als voedster van het kind staat de vader als beschermer en schepper.

Vaderschap

Het brengt ons terug naar eerder beschreven fragmenten over het moeder-

schap. Bij nader inzien gaan ze evenzeer over het vaderschap. In de scène aan

het strand in zon op de golven voegt vader zich in het tafereel en maakt

de compositie compleet. Volgens Ellen Tops, die een semiotische analyse

toepaste op priesterbeelden (foto’s), kan fysieke ruimte als een iconisch teken

van sociale ruimte gelezen worden.69 De hoeveelheid ruimte die een mens in
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neemt is analoog aan de sociale ordening. Bij het beschreven shot geldt dit

heel nadrukkelijk. Huygens deelname aan de scène is meer dan complemen-

teren: in zijn eentje vult hij half het beeld, terwijl de andere helft is gereser-

veerd voor moeder en kinderen. En de tekst die als tussentitel aan deze scène

is toegevoegd versterkt zijn positie: ‘De stam van den grote jager’. Niet eerder

stelde Huygen het zo expliciet, maar al eerder toonde hij ons zijn positie:

meer dan eens begon of eindigde een film met een zelfportret van Huygen

achter de camera, wakend over zijn gezin en de weergave van dat gezin.

Het vaderschap wordt daarmee in Huygen zijn films wel op zeer patriar-

chale wijze verbeeld. Huygen is een vader die speelt met zijn kinderen, zoals

we in graag gebroken brood konden zien, maar nog belangrijker is zijn

functie als hoofd van het gezin. De film begon met een shot van Huygen die

als eerste wakker werd en die zijn gezin wekte; de film eindigde met hem en

zijn vrouw uitkijkend over zee, waarbij hij achter haar staat, de armen

beschermend op haar schouders.

Zijn trots als vader van dit inmiddels uitgebreide gezin is de keerzijde

van zijn dagelijkse verantwoordelijkheid om zoveel monden te voeden in

economisch moeilijke tijden. Waar anders komt die pre-occupatie met eten

vandaan? Als we nog eens kijken naar het eerste deel van graag gebroken
brood valt op dat in vrijwel elke sequentie wordt gegeten of gerefereerd

aan eten: in de eerste sequentie krijgt een kind de fles, in de tweede sequen-

tie wordt gewezen op de bijenkorf, in de derde sequentie wordt het ontbijt

voorbereid, het brood gesneden en krijgen alle kleine kinderen om beurten

een lepel pap. In de vierde sequentie is een deel van de kinderen aardappelen

aan het schillen en komt een zoon met een kar volgeladen met brood de tuin

in. Twee jongens stelen elk een brood en nemen er een hap uit. In de vijfde

sequentie pakt de jongste dreumes een brood uit de fietstas en in de laatste

sequentie wordt de warme maaltijd klaargemaakt en opgegeten.

Om een gezin met elf opgroeiende kinderen te voeden, midden in de cri-

sistijd, was niet gemakkelijk. Het zou steeds moeilijker worden. De dagboe-

ken van tante Nolda beschrijven dagelijks de strijd van de kinderen over het

eten. Dagelijks waren zo’n acht broden nodig om de magen te vullen. Eten

bood ook een mogelijkheid te straffen: wie niet gehoorzaamde kreeg geen

beleg op zijn of haar brood of moest zelfs zonder eten naar bed. Nu leefde

dit gezin niet in erbarmelijke omstandigheden: vader had een goede baan,

maar zolang de kinderen nog schoolgaand waren (en de oudste was in 1935

nog maar 14 jaar) moest hij alleen voor voldoende inkomen zorgen. Dat

graag gebroken brood zijn laatste film is geworden, heeft wellicht

financiële redenen gehad. Paul Kusters wees er al op dat hoe goedkoop

9,5mm film ook was, een onbelichte film toch altijd nog evenveel kostte als

een paar broden.70 Die context maakt dat de beelden over het brood een

meer dan alleen de symbolische betekenis hebben van de wonderbaarlijke
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spijziging. Het brood is geen vanzelfsprekendheid. De handelingen van het

brood snijden, het eerlijk delen van lepeltjes pap, het stiekem eten van

brood – hoe speels ook verbeeld – tonen de dagelijkse zorg. Nog is het brood

bijna groter dan de jongens, maar nog even en de verhoudingen zijn omge-

draaid.

De blik van Huygen werd bepaald door de dagelijkse zorgen en de ideo-

logie moest deze een hoger doel geven. ‘Zou men armoe lijden om een

mondje meer’ is meer dan een retorische vraag: er wordt een zorg uitgespro-

ken en die moet worden verzacht door hoop: ‘hen die biddend strijden, helpt

den heer’. graag gebroken brood is niet zozeer een zich volgzaam voe-

gen in de katholieke leer. Maar Huygen doet wel een beroep op de katholieke

ideologie om zijn gevoelens van trots én zorg om dat grote gezin mee te ver-

beelden. Het katholicisme bood juist door zijn ruime repertoire aan rituelen,

die vaak sterk waren verbonden aan de eigen katholieke gezinscultuur, alle

gelegenheid om zijn hoop en zorg vorm te geven. Het was de ‘visuele kracht’

van deze gezinscultuur die een zekere zendingskracht heeft, waardoor het

resultaat zo kon lijken op de propagandafilm die enkele jaren later zou wor-

den geproduceerd.
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7 Traditie, generatie en genealogie
familiefilm en familiebesef

Aan het begin negentiende eeuw liet jhr. mr. Gijsbert Fontein Verschuir,

burgemeester van Alkmaar, zich door de bekende Engelse portretschilder

C.H. Hodges (1764-1837) afbeelden. De vaak gevraagde Hodges leverde aan

leden van het hof, regenten en burgerij op verzoek een goed gelijkend por-

tret.1 Een schilderij van zijn hand vormde dan ook een passend statussym-

bool voor iemand van Verschuirs positie. Het bood Gijsbert Fontein Ver-

schuir bovendien de mogelijkheid zich zelf een plaats te geven in de portret-

tengalerij van zijn schoonfamilie De Dieu, die in de achttiende eeuw de

dienst uitmaakte in Alkmaar.

Twee generaties later, aan het einde van de negentiende eeuw, streefde

de echtgenoot van de kleindochter van Gijsbert Fontein Verschuir iets soort-

gelijks na. Bartout van der Feen (de Lille) gaf in 1892 een plaatselijk foto-

graaf opdracht om – achter het huis – zijn gezin, schoonouders en ouders

vast te leggen. Aan deze reeks portretten werd weer een generatie later – we

zijn inmiddels in de twintigste eeuw beland – een afbeelding toegevoegd

door Bartouts zoon, mr. Giesbert van der Feen de Lille. Giesbert schaarde

zich bewust in de iconografische traditie van zijn familie toen hij in de

zomer van 1931 zijn filmcamera gebruikte om de groepsfoto van bijna veer-

tig jaar eerder te imiteren. Hij koos niet alleen voor dezelfde locatie, maar

ook voor dezelfde compositie.

Opeenvolgende generaties van de familie De Dieu/Fontein Verschuir/

Van der Feen de Lille leverden hun bijdrage aan een uitgebreide portret-

tengalerij. We zouden de reeks afbeeldingen verder terug in de tijd kunnen

volgen, bijna tot aan de stamvader van De Dieu, Ludovicus de Dieu, lijfarts

en kamerheer van keizer Karel v, de enige van wie geen afbeelding bekend

is. Schilderijen, maar ook silhouettes, foto’s, cartes-de-visites en filmbeel-

den geven evenzoveel varianten van een visueel rijk versierde stamboom. De

gefilmde bijdrage aan de familie-iconografie is in deze reeks misschien wel

de meest merkwaardige. Het bewegende filmportret is een combinatie van

oud en nieuw en roept daarmee een aantal vragen op over de rol die familie-

film speelt bij de instandhouding van familietradities.

Dit filmportret is het uitgangspunt van dit hoofdstuk. We hebben het

weliswaar over niet meer dan zes seconden filmbeeld, maar het is wel een
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portret in een lange respectabele reeks. Het is daarom zo interessant omdat

het filmportret enerzijds een zekere mate van continuïteit suggereert, en

anderzijds tal van veranderingen representeert. Onderzocht zal worden hoe

tradities uit de familie-iconografie een rol spelen deze familiefilm. Wat ge-

beurt er als met een twintigste-eeuwse filmtechniek een negentiende-eeuwse

foto wordt nagespeeld? Het is een vraag die op verschillende manieren be-

antwoord kan worden.

Er zitten filmtheoretische aspect aan die te maken hebben met verschil-

len tussen fotografie en film. Voor familiefotografie en film geldt dat het

rituelen zijn met elk een eigen procédé: een proces dat al doende een eigen

werkelijkheid creëert. Anders dan de foto is de film geen ding om vast te

houden. De film is niet te bezitten: het is een beweeglijke ervaring, waar – zo

stelt Vivian Sobchack – de kijker even in kan delen.2 Dat heeft ook zijn

weerslag in de eigenschappen van filmrepresentatie. Waar fotografie be-

hoort tot het domein van de nostalgie (dood, verlies) behoort film tot het

domein van het leven: cinema ‘animates’, brengt tot leven.3 Al eerder is

geconstateerd dat amateurfotografen de overstap maakten naar film omdat

in de fotografie het leven ontbrak. Fotografie gaat over een moment dat al

weer voorbij is en dat inmiddels definitief tot het verleden behoort. Cinema

representeert echter niet een voorbij verleden: het is een activiteit die gaan-

deweg tot stand komt. Sobchack noemt dat ‘activity coming-into being’.4

Film heeft de neiging zich te richten op handelingen en op situaties.

Bovendien zijn het niet alleen de objecten die voor de camera bewegen,

ook de beelden zelf bewegen. De camera verandert voortdurend van stand-

punt. Het filmportret van Van der Feen de Lille laat dit –net als de andere

genoemde scènes en shots – heel letterlijk zien. Het zijn portretten-in-

wording, waarbij de actoren voor de camera en de camera zelf continu in be-

weging zijn. Dat maakt dat het filmportret uit 1931 in de achtertuin van

‘mama’ wel anders van karakter moest worden dan de foto. Het is bij een

eenmalige poging gebleven van Giesbert van der Feen de Lille.

Toch is het een interessant experiment geweest omdat het een aantal vra-

gen oproept over wat het betekent wanneer film zich voegt in de traditie van

oudere portretvormen. Het is een vraag waarbij aandacht voor de soci-

aal-culturele context van filmcollectie én dus van de familie Van der Feen de

Lille belangrijk is. Het is een verhaal over standsbesef en familiebesef. In de

overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw waren het juist de aan-

zienlijke families die hun familiecultuur gingen koesteren en naar nieuwe

manieren zochten deze in stand te houden en door te geven aan de volgende

generaties. In een gedetailleerde analyse volgen we veranderende conventies

die golden ten aanzien van een passende representatie uit de gegoede krin-

gen, en hoe deze samengingen dat met de eigen werkwijze van het medium

familiefilm.
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De filmcollectie

In eerste instantie valt het gefilmde groepsportret nauwelijks op. De collec-

tie die Giesbert van der Feen de Lille (1887-1946) heeft nagelaten, beslaat in

totaal zo’n twintig films.5 Met zijn camera neemt Van der Feen de Lille ons

mee op zijn jaarlijkse buitenlandse vakanties, variërend van een wandelva-

kantie te Zwitserland tot een boottocht naar Genua en Algiers. Ook beleven

we in de tien jaren dat hij filmt, van 1929 tot 1939, de dagjes uit in Nederland

en de strandvakanties te Bergen aan Zee met zijn gezin. Thuis te Alkmaar of

op het eigen landgoed Ter Coulster bij Heiloo filmt Van der Feen de Lille

zijn vrouw, kinderen en de auto.

Met lange camerabewegingen en met veel totaalshots legde Van der

Feen de Lille de gebruikelijke vrijetijdstaferelen vast van een familie in goe-

den doen. Zijn films duren nooit langer dan drie minuten, de standaard-

lengte van een filmspoel. Dat betekent dat een film soms midden in het

verhaal ophoudt of overgaat op een ander onderwerp. Zo is het mogelijk

dat een film begint in Algiers en eindigt in Bergen aan Zee. Niet één keer

lijkt de maker een poging te ondernemen om van één of meer filmspoelen

over hetzelfde onderwerp één verhaal te maken, met een duidelijk begin en

einde. Van der Feen was niet die hobbyende amateurfilmer die zijn genot

en waardering zocht in het kundig omgaan met de camera of het zoeken

naar de juiste compositie en belichting. Bij hem geen eindeloos wachten

achter het statief op de juiste beweging. En bij hem dus ook geen knip- en

plakwerk achteraf. De film die terugkwam van de fotohandelaar, was ook

de versie die werd vertoond op de projector. Daardoor draagt de collectie

het karakter van een verzameling losse beelden. Het zijn de bewegende ver-

sies van het fotoalbum, waarbij het onderschrift is vervangen door een lijst

waarop jaartallen, namen van de personen en gebeurtenissen per film staan

vermeld.

Het groepsportret, dat maar enkele seconden duurt, lijkt wat verloren in

deze stroom van beelden. Maar het is een opmerkelijk moment: de ongere-

gisseerde beelden, vervaardigd in een ongeoefende stijl, worden ineens on-

derbroken door een shot dat nadrukkelijk is vormgegeven. Niet dat het

camerawerk verrast: het lukt bijvoorbeeld niet de aanwezigen in één keer

vast te leggen; halverwege de opname zwenkt de camera naar rechts om

iedereen er alsnog op te krijgen. Het is in het bijzonder de groepsopstelling

die verrast. Van te voren moet zijn nagedacht over de rangschikking van de

groep: een stoel en twee banken zijn buitengezet, een hobbelpaard is uit het

huis gehaald en de leden van de familie hebben zorgvuldig hun plaats inge-

nomen. Het resultaat toont ons het gezin Van der Feen de Lille met enkele

familieleden in een tamelijk formele opstelling. Opvallend is de afwezigheid

van de echtgenote. Dat doet vermoeden dat zij degene was die op dat mo-
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ment de camera bediende. Maar het is de vraag of zij degene was die de

mise-en-scène bepaalde en de regie in handen had. Dat was waarschijnlijk

toch mr. Giesbert van der Feen de Lille zelf.

Het shot uit 1931

Het groepsportret werd gefilmd in de zomer van 1931, ‘bij mama in den

tuin’ aldus Giesbert in zijn beschrijvingen. Het gaat hier zoals gezegd om

één shot van in totaal niet meer dan zes seconden. Dat shot levert een be-

schrijving op van een compositie die voortdurend in beweging is, ook al

blijft het gezelschap zitten.

Links in beeld zit Giesbert op een rieten stoel, met zijn jongste zoon

Theo (3 jaar) op schoot. Vader is druk doende het jochie recht te zetten. Ze

zijn beiden zodanig in beslag genomen door de compositie dat ze er niet aan

toe komen in de lens te kijken. Naast Giesbert zit op het einde van een lange

houten bank zijn oudste dochter Antoi, op dat moment 10 jaar oud. Het

meisje, gekleed in een wit mouwloos jurkje, kijkt nieuwsgierig naar haar

broertje bij vader op schoot. Naast haar, en in het centrum van de composi-

tie, zit Giesberts moeder Frederica (geboren Fontein Verschuir en inmid-

dels weduwe). Zij draagt een zwarte jas en heeft een hoed op. Vriendelijk

kijkt ze in de richting van de camera. Naast haar zit Giesberts jongste zuster

Bess, op dat moment 39 jaar en nog ongetrouwd. Zij draagt net als haar

nichtje een lichte zomerjurk. Naast haar staat de jongste dochter, Diek, met

een zweep in haar hand. Het zevenjarige meisje is gekleed als haar zus. De

meisjes dragen bovendien – zoals de mode op dat moment voorschrijft –

hun haar kort. Diek is zo bezig met haar zweep dat ze de camera lijkt te zijn

vergeten. Achter de familie staan de twee dienstboden van ‘mama’ in uni-

form.

Halverwege het shot draaien een aantal leden van het gezelschap de

hoofden naar rechts. De camera volgt de beweging van het gezelschap waar-

door het rechter deel van de compositie nu ook te zien is. Nu blijkt dat de

groep moet worden gecompleteerd met een jongen op een hobbelpaard: de

oudste zoon Bart, op dat moment 5 jaar. Bart beweegt zijn paard driftig

heen en weer, terwijl Diek nog steeds erg druk is met haar zweep. De achter-

grond is door de ruk naar rechts met de camera ook veranderd. We zien nu,

in plaats van het grote raam, de openslaande deuren. Nog net zichtbaar is

een kleiner houten paard. Dan is het portret-moment voorbij en zitten we

in de tuin waar Theo in bad wordt gedaan.
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De foto uit 1892

De foto uit 1892 laat zich gemakkelijker beschrijven dan het gefilmde por-

tret. Handen en hoofden zijn op de film voortdurend in beweging. Te stel-

len dat de afgebeelde personen naar links of naar rechts kijken hangt af van

het moment waarop we ons in het shot bevinden. De foto is niet alleen veel

geduldiger, zij ondergaat geen veranderingen in ruimte en tijd. Ook is er

geen beweging: de aanwezigen zijn in hun bewegingen ‘bevroren’. Al is dat

laatste niet helemaal gelukt want hier en daar vertoont de foto bewegingson-

scherpte. De baby in de armen van haar moeder beweegt te heftig voor de

lange sluitertijd die de fotograaf destijds nog moest hanteren. Ook lijkt het

alsof één van de dienstboden haar hoofd bewoog op het moment dat de

fotograaf afdrukte. En de rook van de sigaar van de hoofdpersoon uit de

foto, Bartout van der Feen, veroorzaakt een wazig deel op de foto. Ondanks

deze technische gebreken, die iets weergeeft van de fotografische stand van

zaken eind negentiende eeuw, is het een zorgvuldig opgezette compositie,

gemaakt door een plaatselijke fotograaf die op 13 augustus 1892 werd inge-

huurd om een groepsportret te maken ter gelegenheid van 35ste verjaardag

van Bartout van der Feen (de Lille).

Links in beeld zit de jarige Bartout van der Feen. Sigaar in de hand, de

benen over elkaar geslagen, kijkt hij zelfverzekerd voor zich uit. Naast hem

zit zijn vader (Mr. Johan van der Feen) stijfjes langs de camera te kijken. In

de ene hand de sigaar, in de ander de stok, wordt hier een heer van de oude

stempel afgebeeld. Dan volgt de echtgenote van de jarige, Frederica (Van

der Feen de Lille-Fontein Verschuir). Minzaam glimlachend kijkt ze in de

lens. Ze draagt een mooie jurk en een hoge hoed. Op haar schoot houdt ze

haar drie-en-halve maanden oude dochter. Daarvan is niet meer te zien dan

een witte vlek, vanwege de bewegingsonscherpte.

In het midden zit Bartouts moeder (Anna Maria van der Feen). Het

kleine vrouwtje, gekleed in een donkere jurk, houdt haar handen gevouwen

in de schoot. Zij draagt geen hoed in tegenstelling tot de andere oudere

vrouw naast haar. Dat is de schoonmoeder (Margaretha Fontein Verschuir).

Zij draagt een donkere jurk en ook zij houdt haar handen gevouwen in de

schoot. Onderzoekend kijkt zij naar de camera. De twee oudere dames zit-

ten achter een ronde tafel.

Tegen schoonmoeder aangeleund staat de oudste dochter van Bartout,

Anna Maria (7 jaar), met in haar armen een pop geklemd. Het meisje heeft

lang haar en een mooie jurk aan. Ze kijkt naar iets links buiten beeld. Hele-

maal rechts in de compositie zit zoon Giesbert, op dat moment vijf jaar oud,

op een groot hobbelpaard. Het jochie, gekleed in matrozenpak, kijkt vrien-

delijk lachend naar de camera. Staande achter het zittende gezelschap staan
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de dienstboden opgesteld in slagorde. In dienstkleding (met alle drie een wit

mutsje op), de armen langs het lichaam, kijken zij in de lens.

De foto vertoont een harmonieuze beeldopbouw. De zeven familieleden

zijn naast elkaar gerangschikt, evenwichtig verdeeld over het vlak. In het

midden de vrouwen, rechts en links geflankeerd door de mannen. Symme-

trie wordt ook gesuggereerd door moeder en dochter die respectievelijk een

baby en een pop in tegenovergestelde richting in de armen houden.

De schoonfamilie

De foto is genomen op het terras van een huis aan de voorname Langestraat

te Alkmaar. Het betrof een kapitaal woonhuis dat de familie van de echtge-

note Frederica zo rond het midden van de achttiende eeuw had laten bou-

wen en dat, met korte onderbrekingen, heeft gediend als familiehuis voor de

opeenvolgende generaties.6

Frederica (1859-1944) was de kleindochter van de in Alkmaar bekende

Gijsbert Fontein Verschuir (1764-1838), een eerzuchtige ijdele man, afkom-

stig uit Friesland. In 1788 werd hij door stadhouder Willem v benoemd in

het Alkmaarse stadsbestuur. Gijsbert raakte bevriend met burgemeester

Daniël Carel de Dieu en met diens dochters. In 1797 huwde hij Cornelia

Frederica de Dieu. Zijn vriendschap met zijn schoonvader en zijn huwelijk

gaven hem al vrij snel toegang tot de hoge kringen van Alkmaar. Uiteinde-

lijk werd hijzelf burgemeester van Alkmaar en maakte hij in de eerste helft

van de negentiende eeuw jarenlang de dienst uit in de stad.7 Dankzij zijn

trouw aan de vorst werd hij in 1822 door koning Willem i in de adelstand

verheven.

Dat zal Fontein Verschuir goed hebben gedaan want hij had een grote

eigendunk en was zeer gevoelig voor status. Al eerder had hij het landgoed

Ter Coulster bij Heiloo gekocht. Dat kon hij doen want hij behoorde tot de

rijkste inwoners van Alkmaar. Aan de nog bestaande stal van wat eens een

kasteel was geweest liet hij een nieuw huis bouwen. Aan dit buitenverblijf,

waar hij zijn standsbewustzijn mee kon tonen, wilde hij ook graag de titel

Heer ter Coulster verbinden. Dat lukte hem uiteindelijk in 1824, zij het dat

heerlijke rechten intussen tot een overleefde praktijk was verworden.

Ook op een andere manier zocht Fontein Verschuir naar een passende

representatie van zijn stand. Door de plaatselijke kunstschilder liet hij por-

tretten maken van zichzelf, zijn vrouw en kinderen. Er is een litho van hem

bewaard gebleven en ook het eerder genoemde portret gemaakt door C.H.

Hodges, de bekende Engelse kunstenaar. Op dit portret, een borstbeeld in

pastel, is nog duidelijk in het knoopsgat de Nederlandse Leeuw en het legi-

oen van Eer te zien. Op een andere prent uit 1798 zien we Gijsbert afscheid
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nemen van zijn vrouw. Zijn vrouw staat bij het hek en Gijsbert staat in zijn

jachttenue met geweer en jachthond. Niet toevallig koos Gijsbert voor dit

thema dat sterk werd geassocieerd met adel.8 Dat Gijsbert werd gedreven

door een sterk familie- en standsbewustzijn, dat voor een deel leunde op het

aanzien van zijn schoonfamilie De Dieu, blijkt ook uit het feit dat het huis

volhing met 35 familieportretten uit de zestiende, zeventiende en achttiende

eeuw.9

Het lukte de kinderen van Gijsbert niet een adellijke huwelijkspartner te

vinden.10 Het huwelijk van kleindochter Frederica met Bartout van der

Feen (in 1884) maakte een einde aan de adellijke verheffing van de familie.

Bij de generaties na Gijsbert valt bovendien een terugtrekking uit bestuur-

lijke functies te constateren. Alleen de echtgenoot van Frederica nam deel

aan het plaatselijke bestuur: hij zat jarenlang in de gemeenteraad.

Genealogie

Bartout had een opvallend grote interesse voor de afkomst van zijn schoon-

familie. Het grote familiehuis op stand, inclusief een kunsthistorisch waar-

devol interieur met daarin onder andere ook de portretten, werd in 1890

door Bartout opnieuw aangekocht, nadat deze eerder voor de familie verlo-

ren was gegaan.11 Bartout vestigde zich in dit huis. Na zijn dood, in 1921,

bleef zijn vrouw daar wonen tot haar overlijden in 1944. Naast het huis ver-

wierven Frederica en Bartout ook het landgoed Ter Coulster te Heiloo, zon-

der huis overigens. Vele jaren daarvoor was het landhuis dat Gijsbert had

laten bouwen alweer afgebroken en vervangen door een boerderij.

Over zijn schoonfamilie publiceerde Bartout in De Nederlandsche Leeuw :

over De Dieu (de schoonfamilie van zijn schoonvader Gijsbert), maar ook

over andere verwante takken van zijn vrouw. Hij kocht daartoe zelfs delen

van familie-archieven op.12 Van der Feen kwam zelf uit een gegoede familie.

Hij stamde af van de uit Friesland afkomstige predikant Bartout van der

Feen (1739-1815) en Antonia Johanna Charlotta de Lille. Deze tak werd in

1912 opgenomen in het Nederland’s Patriciaat. In 1897 verwierf Bartout Van

der Feen (vijf jaar na de foto) zich een dubbele naam doordat hij via een

Koninklijk Besluit de naam van zijn overgrootmoeder De Lille toegevoegd

wist te krijgen.

Van der Feen de Lille stond in zijn belangstelling voor genealogie niet

alleen. In toenemende mate was het zoeken naar een – liefst aanzienlijk –

voorgeslacht een populaire hobby voor heren van goede stand. Een verkla-

ring voor deze in de tweede helft van de negentiende eeuw toenemende be-

langstelling was een verlangen een verheven afkomst en familiestatus te cre-

eren.13 Een dergelijk verlangen kwam naar boven op een moment dat oude
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grenzen van stand vervaagden. De notabelenelite zocht naar nieuwe manie-

ren om zich te onderscheiden.14 Dat kon via de familiegeschiedenis die een

bijzondere waarde ging vertegenwoordigen en het was de genealogie die de

gelegenheid bood een claim op ‘aanzienlijkheid’ te onderbouwen om zo het

sociaal prestige te vergroten.15 Dat speelde zeker voor families als Fontein

Verschuir/ Van der Feen de Lille, die lokaal hun politieke invloed verloren.

Bartout nam als griffier en gemeenteraadslid nog wel een belangrijke plaats

in, maar aan het einde van de negentiende eeuw maakte Nederland een pro-

ces van nationale eenwording door dat ten koste ging van de sterke positie

van de regionale elite.16 Op het moment dat notabele families met een sterke

lokale basis deze positie verloren, moest ze zich als familie opnieuw defini-

ëren.17 En de oplossing daarvoor lag in de familie zelf: door afkomst en verle-

den te cultiveren, door een familietraditie aan te kweken. Het was een trend

die zich kenmerkte door deftigheid, distinctie en distantie.18

Dat brengt ons terug bij de foto die Bartout liet maken achter het huis

van zijn vrouw. Verschillende aspecten van de foto dragen bij aan de bood-

schap: de rangschikking van het gezelschap, de plaats van de dienstboden en

de aangenomen pose geven informatie over de status van de familie. Zonder

uitzondering kijkt het gezelschap in de lens, zich bewust van het plechtige

moment. Voor alles lijkt deftigheid en standsbesef te moeten worden gede-

monstreerd. Opvallend is ook de zelfingenomen houding van de opdracht-

gever die ondanks zijn jonge leeftijd en de aanwezigheid van zijn vader zich

laat representeren als de ‘pater familias’.

De plek is ook zorgvuldig gekozen, de familie had tenslotte ook naar een

studio kunnen gaan. Maar juist door de foto achter het familiehuis te laten

nemen en deze ook als decor te gebruiken – de camera had ook de andere

kant op gekeerd kunnen worden, zodat de bomen in de tuin de achtergrond

had gevormd – voegt Van der Feen de Lille zich in de reeks geslachten (de

Dieu en Van der Feen) en generaties die het huis bewoond hadden.19 Door

zich zo nadrukkelijk in die familietraditie te plaatsen lijkt hij zich te identifi-

ceren met de geslachtsband van zijn vrouw, waaraan hij nu het geslacht Van

der Feen toevoegt. Zo moeten we de foto dus begrijpen: in de context van

Van der Feens genealogische praktijken. De foto was één van Bartouts po-

gingen om een zichtbare claim op aanzienlijkheid te onderbouwen en te

demonstreren. Dankzij deze foto, een visuele vorm van genealogie, zijn voor

eeuwig de geslachten verbonden.20

Genealogie op film

Bijna veertig jaar later kiest Giesbert van der Feen de Lille deze foto vol bete-

kenis tot voorbeeld voor zijn filmversie. Hij kiest voor dezelfde lokatie, het
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familiehuis van zijn moeder, en voor dezelfde opbouw van het beeld. Ook

een aantal personen keert terug. Vader is daar niet bij, hij is inmiddels over-

leden. Giesbert, destijds dat jongetje van vijf op het hobbelpaard, heeft zijn

plek overgenomen. Als nieuwe ‘pater familias’ stuurt hij de compositie. Zijn

moeder Frederica, destijds een nog jonge vrouw die net was bevallen van een

dochter, leeft nog; ze is intussen grootmoeder en heeft als oudste het cen-

trum van de compositie toebedacht gekregen. Naast haar zit haar dochter

Bess; op de foto was ze nog een baby, maar nu is ze 39 jaar oud. De kinderen

en moeders dienstboden maken het plaatje af. Noch Giesberts vrouw noch

haar verwanten zijn aanwezig. Maar het gaat hier ook niet om het gezin

noch om de schoonfamilie. Bartouts foto zou opgevat kunnen worden als

een kwartierstaat waar de voorouders van beide partijen aan bod komen. In

de filmversie gaat het in de allereerste plaats om een continuering van de tra-

dities van Giesberts tak waarvan hij als enige in de mannelijke lijn de naam

voortzet. De toekomst is verzekerd met twee zonen van wie de oudste, Bart,

nu Giesberts oude plek op het hobbelpaard heeft ingenomen.

Hoe moeten wij dit voorzetten van de genealogische verrichtingen van

zijn vader interpreteren? Giesbert neemt de iconografische traditie wel heel

letterlijk. Op het moment dat Giesbert uiting geeft van familiebesef grijpt

hij terug op bekende beelden (de foto) en bekende praktijken (die van de

genealogie). En ‘de genealogie ontstaat daar’, zoals Frijhoff stelt in zijn

echo van Huizinga, ‘waar mensen behoefte voelen zich rekenschap te geven

van hun vervlechting met de ontwikkelingslijnen van cultuur’.21 Aan de

eerder gegeven verklaring – het zoeken naar een nieuwe familie-identiteit,

door een combinatie van distinctiezucht en het cultiveren van afkomst en

familiegeschiedenis – lijkt in deze eerste decennia van de twintigste eeuw

nog een element toegevoegd kunnen worden. Een nostalgie naar vroeger

die de historicus Nicolai in de Kingma-kroniek beschrijft als een verhevigd

familiebesef – als een cultuur van omzien en van het ophalen van dierbare

herinneringen.22 Het is een nostalgie naar de negentiende eeuw als een ver-

loren tijd toen er nog een vanzelfsprekend standsbesef gold. Voor Van der

Feen geldt wat voor steeds meer families in de twintigste eeuw zal gelden,

namelijk dat wat niet langer vanzelfsprekend is – het belang van verwant-

schap buiten de kleine kring van het gezin – zal moeten worden geculti-

veerd om het in stand te houden. Deze vorm van familiebesef had een sterk

historische dimensie en kreeg vorm in het samenstellen en koesteren van

genealogie en iconografie.

Dat gold voor Bartout, maar dat gold in 1931 ook nog voor Giesbert.

Bepaalde lijnen lopen nog door: het huis in de Langestraat is er nog, men

kan zichzelf nog immer beschouwen als een notabele familie. Ten slotte

neemt de familie in Alkmaar nog steeds een vooraanstaande plaats in. Als

Giesberts zuster Bess in 1938 dan eindelijk gaat trouwen, op 46-jarige leef-
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tijd, worden in de trouwfilm die bij die gelegenheid wordt gemaakt de attri-

buten van voornaamheid vastgelegd. De rode loper wordt voor het paar uit-

gelegd vanaf het ouderlijke huis tot aan het stadhuis – een kleine honderd

meter lopen – en de halve stad is uitgelopen om dit schouwspel te bekijken.

Een politieman houdt al te nieuwsgierig volk op afstand.

Dergelijke beelden maken ons er op attent dat ondanks alle filmopna-

men van Zwitserland, Algiers, Engeland of andere buitenlandse plaatsen, de

gehele filmcollectie een sterke verbondenheid met de eigen omgeving van

de familie vertoont. Het toont hoezeer de identiteit van de familie vastzit

aan de locatie. In het filmshot is dat het familiehuis, dat is overgegaan van

generatie op generatie en dat is verheven tot statussymbool en een plek van

(materiële) herinneringen.23

Deze herinneringsplekken zijn niet alleen verbonden met het huis, maar

ook met de straat, de stad en het landgoed. Zo wordt het groepsportret

voorafgegaan door beelden van Alkmaar, met onder andere opnamen van

de kaasmarkt en het drukke verkeer op een kruispunt. Na het groepsportret

volgen opnamen van de voorkant van het huis en krijgen we een indruk van

de Langestraat. Deze straat is ook het decor van de trouwfilm over Bess:

daarin zien we hoe de drukke straat deels wordt afgezet voor het huwelijk.

Bovenal is daar het landgoed Ter Coulster als een plek waar de familie steeds

weer terugkeert: voor een picknick, een feestje van de oudste dochter,

zomaar op een zondagmiddag of met vrienden voor een wandeling.

Het genealogisch thema is niet alleen sterk lokaal gebonden, het is ook

sterk gender-bepaald. Het is opmerkelijk dat in het groepsportret de in de

familiefilm gebruikelijke patronen van aanwezigheid zijn doorbroken. Vader

is aanwezig in tegenstelling tot moeder. In de meeste familiefilms is het

kerngezin het belangrijkste onderwerp en dat gezin wordt nogal eens terug-

gebracht tot een moeder met haar kinderen. Vader is slechts indirect pre-

sent: zijn aanwezigheid loopt via de camera. De afwezigheid van dit vaste

patroon benadrukt het feit dat in het groepsportret niet het gezin het onder-

werp is, maar de familie. En waar in het gezin over het algemeen de affec-

tieve waarden centraal staan, bepaalt de familie zich tot afkomst.

Het patriarchale aspect speelt daarmee een belangrijke rol. In het film-

shot, net als op de foto overigens, heeft vader de centrale plaats ingenomen.

Dat is niet zozeer in het centrum van het beeld, waar zijn moeder zit, maar

links. Van daaruit overziet hij de compositie. Zo vestigen zowel de foto als

de film de structuur en machtsrelaties van de familie. In de foto ligt al

besloten wat de plaats later van het jongetje op het hobbelpaard zal zijn, en

daarom is het niet verwonderlijk dat zoveel jaar later Giesbert verhuist van

zijn plek rechts naar links. De filmversie bepaalt op zijn beurt weer toe-

komstige keuze door nu de plek op het hobbelpaard toe te kennen aan de

oudste zoon, als eerste opvolger in de mannelijke lijn. Deze dwingende
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opstelling, die lijnen van het verleden voortzet in het heden en tracht voor

te schrijven voor de toekomst, ontneemt de film elk naïef karakter en ac-

centueert nog eens het formele aspect van dit groepsportret.24 Daarmee is

het filmportret niet alleen een middel om sociale distinctie vorm te geven,

maar ook een middel om binnen de familie de onderlinge machtsverhou-

dingen vast te leggen. Het is zoals de kunsthistoricus Pointon stelt in haar

beschrijving van achttiende-eeuwse groepsportretten (conversation pieces)

over afkomst en verwantschap: genealogie en gender kunnen nooit worden

gescheiden.25

Het moederschap is overigens niet helemaal afwezig: grootmoeder heeft

een belangrijke plek in het midden toebedeeld gekregen. Zij voegt aan het

thema moederschap (reproductie) nog een extra dimensie toe: zij beli-

chaamt het familiebesef. Haar aanwezigheid vormt voor haar nageslacht (de

kinderen en de kleinkinderen) de levende schakel naar de negentiende eeuw

en de eens adellijke familie Fontein Verschuir.

Iconografische traditie

Elke familie en elke generatie schept, herschept, verandert of bedenkt weer

een traditie die opnieuw vorm geeft aan een familiebesef, gebaseerd op een

authentiek dan wel fictief verleden.26 Toen Giesbert zich in zijn film baseer-

de op een oude foto, continueerde hij een traditie die zijn vader begonnen

was. Hij voegde daar zijn twintigste-eeuwse beelden aan toe met een nieuwe

techniek. Maar ook zijn vader opereerde niet in een vacuüm: ook hij kon

terugvallen op een lange traditie. Van de verschillende takken en generaties

van deze familie zijn vele portretten bekend. Steeds waren daarbij verschil-

lende keuzes mogelijk geweest: een schilderij, een tekening, een aquarel

of een silhouet. In de negentiende eeuw kwam de omslag naar fotografie.

Vanaf dat moment liet de familie zich ook afbeelden met fotografische tech-

nieken.

Het is de vraag in hoeverre de fotografie in het algemeen een einde aan

de portretkunst in de schilderkunst maakte of juist haar status nog eens ver-

hoogde. Bracht de fotografie in de eerste plaats esthetische vernieuwing of

lag de betekenis vooral op het sociale vlak? Een belangrijke verandering was

dat nu grotere groepen toegang kregen tot het aanleggen van een portret-

tengalerij op fotopapier en het was dan ook niet verwonderlijk dat vanaf het

midden van de negentiende eeuw het aantal studiofotografen snel steeg.27

Esthetisch gezien sloot fotografie zich vooral aan bij bestaande conventies

uit de portretkunst.

Van der Feen kon zich voor zijn visualisering van zijn kwartierstaat rich-

ten op bekende familiegroepen uit de schilderkunst, bijvoorbeeld de conver-
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sation pieces, een genre dat de familie met een grotere mate van intimiteit en

directheid weergaf. Een dergelijke benadering paste prima bij de kwaliteiten

van de fotografie en uiteindelijk ook bij de familiefilm, omdat hier nogal

eens activiteiten het aanzetten van de camera motiveerden. Eigenlijk delen

de schilderkunst, de formele en de candid fotografie en ook de familiefilm

een geschiedenis die steeds gebruikmaakt van dezelfde fundamentele beel-

den, zoals Julia Hirsch terecht opmerkt in haar studie naar familiefotogra-

fie.28 Hirsch onderscheidt drie tradities, namelijk: de familie als eenheid

gebonden door bezit, de familie als een spirituele eenheid gebaseerd op

morele waarden en de familie als een affectieve eenheid.29 Daarvan was met

name de eerste verbonden met iconografische traditie in dienst van ver-

wantschap en genealogie.

Welke keuzes ook gemaakt werden, in de negentiende eeuw werd in de

portretkunst gelijkenis de dominante praktijk.30 De fotografie paste naad-

loos in dat negentiende-eeuwse realisme. Een bekende stelling luidt dat de

principes van fotografie afzonderlijk al lang bekend waren, maar dat foto-

grafie pas kon worden ‘uitgevonden’ toen een passende manier van kijken

aanwezig was in de schilderkunst. Dat was het moment waarop de geï-

dealiseerde weergave werd verlaten ten gunste van een weergave van de

werkelijkheid zoals die zich aan het oog voordoet.31 Fotografie wist het

geschilderd realisme zelfs te overtreffen, door de gezochte authentieke

gelijkenis tot in alle details vast te stellen. Tegelijkertijd werd dat vermogen

tot detaillering nogal eens verlaten ten gunste van bijna sjabloon-achtige

fotoportretten die heden ten dage de indruk van inwisselbaarheid geven.

Gekozen werd voor een vaste formule. ‘Stijfjes poseerde men in de mooiste

japon of het zondagse pak in de rol van de ‘deftige dame met haar lieve

dochters’ of ‘zeer gedistingeerd heer’’.32 In plaats van te zoeken naar per-

soonlijke elementen lijkt de fotograaf voornamelijk geïnteresseerd in tame-

lijk stereotiepe afbeeldingen die aan een ‘burgerlijk schoonheidsideaal’

beantwoorden.33

Het lijkt er zelfs op dat fotografie helemaal geen vernieuwing bracht, ook

niet in de vorm, bijvoorbeeld in de wijze van kadrering. De kunsthistoricus

Locher ziet in de negentiende-eeuwse schilderkunst een vooruitwijzing naar

het snapshot-fotoportret van de twintigste eeuw: de schilderijen van Degas

vertonen een ‘fotografische’ kadrering met ‘een zo’n gedurfde compositie,

zo’n natuurlijke fase uit een beweging’ dat, volgens Locher, in de fotografie

van de jaren zeventig van de negentiende eeuw niet voor komt.34 Toch liet

Degas zich inspireren door fotografie vanwege haar spontane, fragmentari-

sche en directe kwaliteiten.35 De informele kwaliteiten van de familiefotog-

rafie, vooral als amateurfotografie, zouden veel later herkenbare beeldtaal

van de familiekiek worden.
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Sociaal gebruik

Waarom laat een familie voortaan een fotoportret maken in plaats van een

schilderij? Waarom koopt ze uiteindelijk een (film)camera als middel om

het gezin zelf vast te gaan leggen? Kortom, hoe en wanneer wordt een nieuw

medium een sociaal geaccepteerd gebruik? Het geschilderde portret was een

dure aangelegenheid en het gebruik beperkte zich tot de maatschappelijke

bovenlaag. Het was een manier om de maatschappelijke positie duidelijk te

maken. De opkomende burgerij, die in de negentiende eeuw zijn nieuwe

positie ontleende aan bezit in plaats van aan geboorte, wilde deze groep imi-

teren. Dat kon op betaalbare wijze door zich te laten portretteren met

behulp van de nieuwe fotografische techniek. Fotografie voorzag in een so-

ciale behoefte en kon daarom snel tot een geaccepteerd medium uitgroeien.

Het maken van een foto werd een symbolische handeling waarmee de

nieuwe groep haar sociale aanzien zichtbaar maakt. De verzameling familie-

foto’s wordt een pendant van de traditionele galerie van voorouders, zo stelt

de socioloog De Haas: de burger heeft het recht verworven voor het nage-

slacht vereeuwigd te worden.36 In Nederland startten vanaf de jaren vijftig

fotoateliers waar, tegen een kunstzinnig geschilderde achtergrond, leden

van de burgerij zich konden laten fotograferen. De hoge burgerij voerde

aanvankelijk de boventoon in de fotografie en bepaalde de smaak van het

grote publiek.37

Dat ook families die een geschilderd portret wel konden betalen toch

overgingen op het fotoportret, valt wellicht te verklaren met wat Bazin eens

de psychologische behoefte aan realisme noemde: een verlangen de waar-

neembare werkelijkheid na te bootsen. In de portretkunst was dit verlangen

naar realisme – naar een ware en objectieve representatie van de werkelijk-

heid – dominant geweest. De fotografie voegde daar haar mechanische ver-

mogen van een nog grotere nauwgezetheid en gedetailleerdheid aan toe.

Bovendien bood fotografie al snel de mogelijkheid van zelf doen: de nieuwe

herinneringstechniek groeide uit tot een hobby. In eerste instantie gold dit

enkel de notabelen: zij werden amateur. Pas in de eerste helft van de twintig-

ste eeuw werd fotografie een populaire tak van vrijetijdsbesteding die voor

iedereen toegankelijk was.

Het duurde even voordat de filmcamera voor iedereen toegankelijk

werd. Filmen was natuurlijke een dure hobby. Op het moment dat grote

groepen toegang hebben tot het fotoportret lijkt de maatschappelijke

bovenlaag zich te kunnen onderscheiden van de massa door de aanschaf van

een filmcamera, want wie wilde filmen moest kunnen beschikken over vrije

tijd en geld: de camera was een luxe consumptiegoed dat status uitdrukte,

zoals eens het geschilderde portret dat deed.
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Met de steeds grotere verspreiding van de foto- en filmcamera raakt de

portretschilderkunst langzamerhand uit de gratie. Deze afbeeldingspraktijk

bleek niet langer vanzelfsprekend in de twintigste eeuw. Fotografie en cine-

matografie hadden duidelijk voordelen. Ten eerste, de camera maakt het

mogelijk mobieler te zijn: men kan de camera gemakkelijk overal mee naar

toe nemen. Ten tweede nodigt het apparaat en de (foto)filmrol er toe uit een

groter aantal momenten vast te leggen in vergelijking met de spaarzamere

portretkunst: van zowel de wandelvakantie als de eerste stappen van het

kind, geen stap hoeft te worden gemist.38 Ten derde – en dat is niet onbe-

langrijk – iedereen kan het in principe zelf doen.

Genealogische montage

Vanwege het feit dat conventies nog zo lang doorwerken in de iconografi-

sche traditie – hetzij op linnen, hetzij op papier of celluloid – kan men stel-

len dat portretteren gezien kan worden als een conservatieve praktijk.39

Maar tegelijkertijd gaat het bij het schilderen, het fotograferen en het filmen

steeds om geheel eigen procédés die al doende eigen werkelijkheden schep-

pen.40 We hoeven niet alleen te kijken naar de film van Van der Feen de

Lille. Het ‘genealogisch moment’ treffen we vaker aan in familiefilms.

De amateurfilmer Hans Nicolai gebruikt in zijn film over zijn ouderlijk

huis uit 1941 negentiende-eeuwse schilderportretten van (over)grootouders

om op zoek te gaan naar familiegelijkenis. Zo vergelijkt hij in een close-up

van zijn moeder haar fysionomie met die van haar grootmoeder op het schil-

derij. Het betreft hier een bijzondere onderneming. Het meisje, dat op

bezoek is en veelvuldig voor de lens verschijnt, zal later de echtgenote worden

van de maker. Maar zij is ook een afstammeling van zijn grootmoeder. Haar

aanwezigheid motiveerde de maker de portretten van stal te halen, zonder

dat haar toekomstige verbintenis voor beide op dat moment in zicht was.

Een uitstekende gelegenheid voor een visuele genealogie op film was een

feestelijke partij. Dat is het moment waarop iedereen samen is en dat mo-

ment zien we vaak in de traditionele iconografie van het familieportret

terugkomen.41 De familiefilm leent zich bij uitstek voor een dergelijke vere-

niging der generaties. Een mooi voorbeeld zijn de twee trouwfilms van

Adriaan Ariëns Kappers.42 De eerste trouwfilm is gemaakt ‘ter herinnering

aan den Gouden Bruiloft van den heer en mevrouw Dr. J. Ariëns Kappers-

Klaassen’ (1922), de ouders van de maker. Het jubilerende echtpaar staat op

een mooie herfstige dag in de tuin en het gezelschap komt één voor één

langs om te feliciteren. De handeling van het handen schudden geeft de

camera de gelegenheid iedereen duidelijk te registreren. Vervolgens stelt

iedereen zich achter het echtpaar op zodat een groepsportret ontstaat. De
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camera beweegt heen en weer in een medium shot om iedereen zichtbaar in

beeld te krijgen. Formeel of stijf is de opstelling niet en het gedrag ook niet.

De camera nodigt uit tot beweging en actie: als op een teken van de regisseur

achter de camera juichen de aanwezigen en gaan hoeden en petten de lucht

in. De film eindigt met een rondedans. Vier jaar later maakt Adriaan een

film over zijn eigen zilveren bruiloft.43 Dit voorbeeld is minder intiem dan

het vorige filmportret. Het huwelijk wordt gevierd met veel gasten en met

een trip naar verschillende locaties. In het tweede deel echter is er een reeks

beelden die we zouden kunnen omschrijven als een genealogisch moment:

de verschillende generaties van grootmoeder, ouders en kleinkinderen wor-

den getoond. Het jubilerende echtpaar poseert buiten in de tuin met om

haar heen de kinderen, gevolgd door shots die elders zijn opgenomen.

De weergave van deze visuele genealogie, het nadrukkelijk presenteren

van meerdere generaties, wordt door Ariëns-Kappers, die in beide films of

de camera hanteert of de regie voert – hoe amateuristisch ook in hun uitwer-

king – zeer filmisch verbeeld.44 Als het gezelschap stilstaat, beweegt de

camera, voortdurend is er wisseling van perspectief. Desondanks blijft een

zekere eenheid bewaard en ontstaat er tussen de afgebeelde personen een

onderlinge verwantschap. We kunnen spreken van een vorm van ‘genealo-

gische montage’, vanwege het principe van de film dat bij de kijker de nei-

ging oproept om aan opeenvolgende beelden een onderlinge relatie toe te

kennen.

Oud en nieuw

Nu is het opmerkelijke dat alle drie de voorbeelden nogal verschillen van het

genealogisch moment van Van der Feen de Lille. Bij Nicolai en bij Arri-

ëns-Kappers ontbreekt elke formele indruk: hoewel de gebeurtenis wellicht

enige plechtige verwijzingen heeft, wordt dat niet zo weergegeven. Er wordt

gelachen en gezwaaid naar de camera. Ook in de filmcollectie van Van der

Feen de Lille zit een dergelijk moment: in de trouwfilm van Bess en Willem

vinden we dezelfde montage van aanwezige familieleden bij het diner. Zorg-

vuldig registreert de filmmaker iedereen die aanwezig is. Een duidelijke

vooropgelegde compositie ontbreekt. Ook is er niet naar gestreefd om de

groep in één keer in beeld te krijgen, en zoals we zo even al constateerden,

dat hoeft ook niet: bij film wordt de potentiële gefragmenteerdheid vanzelf

opgelost.

In zijn filmportret heeft Giesbert echter een negentiende-eeuwse studio-

fotografische praktijk nagevolgd en niet zozeer filmische principes gehan-

teerd. Het resultaat doet weinig filmisch aan. De filmtechniek wordt inge-

zet voor een portrettraditie, maar de regels van het spel van het nieuwe
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medium en de conventies van de iconografische traditie botsen. In hoeverre

heeft Giesbert grip op het filmproces? Anders dan fotografie, dat in staat is

een moment te fixeren, is film bij uitstek een representatievorm dat in staat

is tijd vast te leggen, inclusief alles wat in die tijd mogelijk kan gebeuren.

Film behoort tot de zogenaamde time-based-media: er is sprake van een con-

tinue verandering in tijd met alle gevolgen van dien. Een zekere mate van

toeval – zoals Mary Ann Doane stelt –is een karakteristiek van cinema.45 De

film Van Giesbert wil zich een plek veroveren in de portrettengalerij, maar

het is dus de vraag of dat zo kan lukken. Maar er gelden ook andere oorza-

ken die een dergelijke imitatie in de weg zitten.

Amateur

Sociaal- en cultuurhistorische veranderingen beïnvloedden de productie,

inhoud en receptie van de familiefilm zodanig dat de nagestreefde continu-

ïteit verloren ging. In de eerste plaats is het nodig te kijken naar de productie

omstandigheden. Niet onbelangrijk is dat de vakman is vervangen door een

amateur. Dat is relevant omdat in toenemende mate in veel gezinnen en

families een lid van de groep de rol van de professional overnam. Door het

toenemende gemak van de moderne reproductiemiddelen als fotografie, en

door lagere kosten, gingen steeds meer mensen zelf familieportretten ma-

ken. In de jaren twintig en dertig waren het vooral de hoge burgerij en de

welgestelden die gebruikmaakten van nieuwe technieken als amateurfilm.

Met de introductie van 16mm werd het amateurfilmen een populaire aange-

legenheid, voor enkelen zelfs een hobby. Voor de meesten, zoals Van der

Feen, bood het een nieuwe mogelijkheid de familie vast te leggen. Door de

familie in bewegend beeld vast te leggen kon men zich in ieder geval onder-

scheiden van de massa die zich gewoon liet kieken.

Dat het veel moeilijker is het zelf te doen dan het te laten doen, maken de

twee shots wel duidelijk. De compositie is veel minder afgewogen dan op de

foto. Alhoewel werd getracht de oude beeldopbouw te volgen, inclusief een

hobbelpaard, een houten bank, een tafel en de dienstboden, is hier geen

vakman aan het werk geweest.46 Het meest opvallende verschil is dat het de

maakster niet lukt het geheel in één keer in beeld te krijgen zodat zij twee

shots nodig heeft. We zien dus eerst het linker deel van de compositie en

vervolgens het rechter deel. Er is nog een verschil in vorm als gevolg van de

‘amateuristische’ productiewijze. De filmcamera staat in het shot te dicht bij

het gezelschap opgesteld, waardoor een voorgrond (en de voeten van de aan-

wezigen) ontbreken. Het shot heeft daardoor nauwelijks de dieptewerking

die de originele foto wel heeft. Tot slot, was er nog één groot nadeel van het

zelf-doen: degene achter de camera – in dit geval is dat de moeder – komt
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zelf niet in beeld en maakt geen deel uit van het portret. Technisch was dit

wel op te lossen met een zelf-ontspanner, maar in de praktijk bleef het lastig

om tegelijkertijd twee rollen te vervullen.

Informeel

Laten we nog eens één keer het filmportret bekijken. Het was een zonnige

dag toen vader Giesbert besloot het fotoportret over te doen op film. Het

gezelschap is zomers gekleed. De meisjes dragen korte lichte zomerjurkjes,

en de twee jongetjes zijn gestoken in een korte broek. Vier paar blote benen

geven een vrolijke zomerse sfeer aan de foto. Ook tante Bess draagt een lich-

te eenvoudige jurk met korte mouwen. Eigenlijk valt één persoon op door

haar donkere kleuren en hoeveelheid kleren. Dat is grootmoeder in het mid-

den. Over haar jurk draagt ze een donkere jas. Bovendien heeft ze een hoed

op, net als veertig jaar eerder.

Haar afwijkende kleedgedrag maakt de kijker alert op de grote verschil-

len in verschijning met de negentiende-eeuwse groep. De foto is genomen

zo rond dezelfde tijd van het jaar als de film, maar de kleding is veel donker-

der, stijver en netter. Het meisje heeft, in tegenstelling tot haar nichtjes

later, lang haar en een donkere blouse en donkere kousen. Ook de vijfjarige

Bartout heeft geen blote benen, maar draagt kousen onder zijn korte broek.

De drie volwassen vrouwen zijn zonder uitzondering gekleed in lange don-

kere jurken die geen deel van het lichaam onbedekt laten. In vergelijking

daarmee ziet Bess er veertig jaar later bloot uit. Ook de heren zitten op de

foto strak in het pak. Het laatste verschil betreft de dienstboden. De unifor-

men zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw nog niet helemaal verdwe-

nen, maar wel een onderdeel daarvan: de hoofddeksels. De dienstboden

dragen hun haar in de film bovendien lang en los.

Dat kleedgedrag voor de camera maakt het gefilmde groepsportret

tamelijk informeel, zoals sociologen dat zouden benoemen. Die informali-

teit die onbewust door het formele groepsportret heen breekt, is interessant

omdat deze innerlijke tegenstelling iets weergeeft van de gewijzigde pro-

ductieomstandigheden, maar evenzeer iets zegt over veranderde normen en

waarden met betrekking tot gezin en familie. ‘Op oudere foto’s kijken de

mensen haast altijd ernstig en streng. Rond de jaren ’20 en ’30 deed de lach

pas zijn intrede – om er nooit meer uit te verdwijnen’, schrijven de sociolo-

gen Boerdam en Oosterbaan Martinius in hun onderzoek naar familiefo-

tografie.47 Dat lijkt een wat al te scherpe grens, maar zeker kenmerken veel

oudere portretten zich door een stijvere attitude. Op ons negentien-

de-eeuws fotoportret valt bij sommigen slechts een zeer voorzichtige glim-

lach te ontdekken. Dat had natuurlijk te maken met de techniek die door
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een langzamer sluitertijd een statischer gedrag van de geportretteerden ver-

eiste. De spanning in de compositie werd gezocht in de vormgeving, de

groepering van de personen en de attributen. Het hobbelpaard is een op-

vallende illustratie van zo’n attribuut. In de studio werden nog veel andere

rekwisieten gebruikt, maar thuis vormen het eigen huis, de stoelen, banken

en tafels een natuurlijk decor.

Een dergelijke zorgvuldig gekozen opstelling, die de onderlinge verhou-

dingen en hiërarchie accepteert en accentueert, verdwijnt steeds vaker in de

twintigste-eeuwse snapshotversies van het groepsportret. De amateur die nu

zelf zijn portret maakt en zijn gezelschap schikt heeft als bekende of als fami-

lielid minder professioneel gezag. Ook de techniek maakt informeel gedrag

gemakkelijker en misschien wel gewenster. Als stilzitten geen vereiste meer

is, ontstaat al gauw beweging in het gezelschap. Belangrijker is wellicht dat

de maker zelf deel uitmaakt van het gezelschap en daarmee eerder een affec-

tieve kijk heeft dan een formele blik. Amateurfilm is een informeel medium

en vandaar ook de spanning in het filmportret waarin een formeel gegeven

wordt geïmiteerd met een informeel medium.48 Fotografie en film werden

gewoner en alledaagser en daarmee werd de aanwezigheid van de camera

vanzelfsprekender. Toen Giesbert in 1892 een fotograaf uitnodigde, kleedde

de familie zich voor die plechtige gelegenheid en gedroeg zich als voor een

vreemde die een blik wierp op de familie. Veertig jaar later staat moeder

achter de camera, iemand die behoort tot de groep. Bovendien zijn de

gezinsleden en de verwanten gewend aan de nabijheid van de (film)camera;

had vader het apparaat al niet talloze keren meegenomen bij verschillende

gelegenheden?

Zo blijkt telkens weer dat Giesberts imitatie een bijna onmogelijke

opgave is. Ondanks zijn pogingen te komen tot een getrouwe weergave kan

het resultaat niet verhullen dat een andere tijd is aangebroken. Kijk bijvoor-

beeld eens naar de rangschikking van het personeel. Op de foto zien we een

duidelijke scheiding aangebracht tussen de familie en het personeel. Op de

voorgrond zit op een rij de familie en daarachter staan de dienstboden. In de

film zijn er nog slechts twee dienstboden en op de plaats waar eens een derde

stond heeft nu een familielid haar plaats ingenomen, met als resultaat dat de

voorheen strikte scheiding is doorbroken, al is er een duidelijk verschil nog

steeds zichtbaar.

Ook de verhoudingen binnen de familie lijken veranderd, althans de

film representeert een veel grotere mate van emotionele verwantschap en

affectieve relaties dan de foto. Op de foto is zelfs aan haar houding niet te

zien dat daar een jonge moeder zit, trots op haar jongstgeborene. De blik en

houding van de vrouw is gericht op de camera: dit doet zij door het aanne-

men van een pose, dat wil zeggen dat ze een plechtige houding aanneemt

voor de gelegenheid. In de film komt nu samen de vertrouwdheid met de
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camera, het vrijere gedrag voor de camera, en informelere onderlinge ver-

houdingen. Niet langer is het belangrijkste streven de ‘juiste’ houding te

vinden, maar is de activiteit er een van gerichtheid op elkaar. Voortdurend

worden blikken uitgewisseld tussen elkaar. In het eerste deel van het shot

kijken slechts een paar leden van de groep naar de camera, de rest van het

gezelschap heeft aandacht voor de jongen op het hobbelpaard. Zelfs groot-

moeder die veertig jaar geleden zo doelbewust en zelfbewust naar de camera

keek, vergeet meerdere keren het bedoelde plechtige moment en kijkt niet

continu naar de camera. In die zin is er geen plechtig moment: het poseren

is tot een bewegend proces geworden, een activiteit waarin die ene seconde

die ze ooit eens stil moest zitten, niet meer bestaat.

Vertoning

De filmcamera en de praktijk van het amateurfilmen hebben niet alleen het

resultaat beïnvloedt, ook is er sprake van verandering in de vertoning en de

waardering van het portret. De receptie van een film verschilt nogal van die

van andere portretvormen. In het oude familiehuis was het mogelijk te dwa-

len langs de schilderijen aan de wand, vol respect en eerbied voor ‘stand aan

de wand’, of te bladeren in een album waarbij de kijker zelf kon bepalen

hoeveel aandacht hij of zij wilde schenken aan de foto.

Een dergelijke receptie ontbreekt bij film. Het gefilmde familieportret

ligt stil in een filmblik. Een omslachtig procédé is nodig om het portret te

bekijken. Het licht moet uit, de gordijnen dicht. Het filmdoek moet wor-

den geïnstalleerd en de projector moet in de juiste stand worden geplaatst.

Als alles klaar staat, de kinderen hun plaatsen hebben ingenomen en het

licht van de projector werkt, kan de voorstelling beginnen. Als dan de film

niet knapt omdat het te lang in opgerolde toestand in het filmblik heeft

gezeten, gebeurt het wonder. Die mensen, ooit bijeen geweest en toen

geportretteerd, komen nu tot leven met een wonderlijke magie. Het voor-

deel, de bijna magische aanwezigheid van familieleden uit een andere tijd,

heeft echter een groot nadeel. Ze zijn slechts tijdelijk aanwezig. Soms duurt

het moment maar enkele seconden. Voor we het weten zijn we al weer

beland in een ver vakantieland.

Dat maakt dat familiefilm niet zonder problemen geschaard kan worden

in een iconografische traditie van familieportretten. Een gefilmd portret

kun je niet ophangen en het is dus onmogelijk een dergelijk portret perma-

nent aanwezig te laten zijn. Het is de vraag of zo’n permanente en nadruk-

kelijke presentatie die het schilderij nodig heeft, wel past in de twintig-

ste-eeuwse trend naar privatisering van het familieleven. Rob van der Laarse

constateerde ten aanzien van de notabelenstand dat deze zich terugtrok uit
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het uitgaansleven en dat de notabele levensvormen werden ‘teruggebracht

tot de boezem van het gezin’.49 Deze hang naar privacy valt zeker ook bij

Van der Feen de Lille te constateren: Frederica deed rond 1900 nauwelijks

nog aan visites.50 Onderzocht zou kunnen worden in hoeverre ook voor

Nederland gold wat voor de Verenigde Staten gold, waar de socioloog

David Halle constateerde dat toen het aantal formele en meer publieke

ruimtes van het huis verminderde ook het aantal formele – in het bijzonder

geschilderde – familieportretten afnam.51

Het feit dat een dergelijk gefilmd portret niet permanent aanwezig is,

kan ook betekenen dat de tijdelijke aanwezigheid veel intensiever wordt

ervaren. Dat was echter voor de kinderen van Giesbert niet het geval. Lange

tijd was dit voorbeeld van familiebesef vergeten. Pas toen de films werden

overgezet op video en de oude foto uit de doos werd gehaald bleek de over-

eenkomst tussen de twee beelden. Het is daarom dat vaak pas op het mo-

ment dat de collectie wordt afgesloten, omdat de maker te oud wordt om de

camera te hanteren, of overlijdt, dat voor nieuwe generatie kijkers langzaam

het besef doordringt dat die films een blik op het familieverleden geven.

Dan beginnen de oude beelden aan een nieuw leven.

Familiebesef

Giesbert beriep zich in 1931 in zijn film op het representatiesysteem van het

formele portret, dat een traditie vertegenwoordigde die deels achterhaald

was. Hij gebruikte het portret als een middel om ideeën en conventies te

representeren ten aanzien van zijn eigen positie in het sociaal-maatschap-

pelijke leven en het familieleven met een vorm uit een andere tijd. Het resul-

taat is gaan wringen, de veranderingen in tijd bleken onmiskenbaar invloed

uit te oefenen. Mede door die spanning is het portret echter een veelbeteke-

nend moment in zijn filmcollectie geworden: het toont ons de behoefte aan

traditie, aan herinneren en gedenken van een samenleving die op het punt

stond te verdwijnen. Stijve burgerlijke vormen waren al bijna geschiedenis

en het was niet langer mogelijk iconografische tradities op de oude voet

voort te zetten.

Na de Tweede Wereldoorlog staat, midden in de wederopbouw, een

nieuwe generatie achter de camera. De kinderen zijn inmiddels getrouwd en

hebben zelf weer kinderen gekregen. Net als hun vader filmen ze de gebrui-

kelijke vrijetijdstaferelen van een familie in goede doen, maar dan nu met

een 8mm camera. De collectie van Bart bijvoorbeeld (dat jongetje op het

hobbelpaard) bevat beelden van de vakanties in Zwitserland en de uitstapjes

naar het landgoed dat nog steeds in familiebezit is.52 Verder zien we verjaars-

partijtjes voorbij flitsen, bezoekjes aan grootmoeder, afzwemmen van een
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dochter en de hond met puppies. Alkmaar is uit zicht verdwenen. Na het

overlijden van zijn moeder in 1944 werd het huis verkocht daar geen van de

leden nog in Alkmaar woonde of werkte.

De voorliefde van vader en grootvader voor genealogie is niet helemaal

verdwenen. Ter gelegenheid van 75-jarig jubileum van De Nederlandsche

Leeuw in 1958 laat Bart zijn kwartierstaat opnemen in het Kwartierstaten-

boek.53 Bij dat jubileum stelde de voorzitter van het Koninklijk Genootschap

voor Geslacht- en Wapenkunde dat de genealogie thans een serieuze hulp-

wetenschap was en niet langer meer ‘en bagatelle’ gezien moest worden, als

een ‘middel ter bevrediging van persoonlijke ijdelheid’.54 De voorzitter kon

op dat moment niet voorspellen hoe populair genealogie als hobby nog zou

worden. Familiegeschiedenis als hobby zou een steeds hogere vlucht nemen.

Mensen zijn in toenemende mate geneigd hun eigen geschiedenis vast te

leggen, huizen worden mini-museums waar kostbaar bronnenmateriaal

wordt opgeslagen en voor een intieme kring tentoongesteld.55 Families als

Van der Feen de Lille konden vaak bogen op een langer en beter gedocu-

menteerde familiegeschiedenis.

Er was dus ook bij de naoorlogse generatie wel degelijk sprake van fami-

liebesef. Tradities werden voortgezet. Het paste in de familiecultuur van

Van der Feen de Lille om dat te doen: om het familie-archief te onderhou-

den, uit te breiden en te koesteren. Al in 1947 werd de familiestichting De

Dieu opgericht en geleidelijk aan werd en wordt nog steeds materiaal over-

gedragen aan het regionaal archief van Alkmaar. De gegevens over de schil-

derijen werden toegankelijk gemaakt via het Iconografisch Bureau en er

werd voor het bezit van de familie Van der Feen de Lille een Stichting Fami-

liebezit opgericht.

Maar zijn er in de filmcollectie van de derde generatie Van der Feen de

Lille sporen van de visuele genealogische tradities terug te vinden? Op het

eerste gezicht ontbreekt een nadrukkelijk vormgegeven familiebesef zoals

bij Giesberts filmportret. Dat is niet verwonderlijk. Over het algemeen

heerst in familiefilm een vorm van presentisme. De camera is gericht op

actie, op het moment, op het nu voor later. Tijd speelt een andere rol. Het

schieten van een plaatje is een investering voor later: het is het produceren

van een toekomstige herinnering. De film functioneert eerder als familie-

geheugen voor de komende generatie dan dat hij reflecteert over het verle-

den. Daarbij komt dat nieuwe tradities en conventies en andere gezinsnor-

men en waarden aan familiefilm andere eisen stelt. In de snapshot-traditie

van de twintigste eeuw speelt emotionele verwantschap een grotere rol dan

historische verwantschap. In twintigste eeuw geldt meer dan ooit dat fami-

liebesef vooral ook gezinsbesef is. Maar misschien vertegenwoordigen de

beelden van die naoorlogse generatie wel degelijk familiebesef. Ten slotte

schaart opnieuw een generatie zich in een traditie van vastleggen van
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momenten uit het familieleven. Nog is het moeilijk voor te stellen dat ook

deze recente 8mm films of zelfs video’s van het eigen gezin historische

waarde hebben en op hun manier passen in een visuele familiale herinne-

ringscultuur.

Wellicht zijn recente vormen van familiebesef ook zo moeilijk te benoe-

men en te traceren omdat ze zo vluchtig zijn, zo informeel en daarmee moei-

lijk herkenbaar, ook omdat een code – waarvan Giesbert zich nog kon of

durfde te bedienen – ontbreekt. Maar dergelijke ‘vluchtige momenten van

ernst’ zijn er wel degelijk bij de derde generatie.56 Een mooi voorbeeld is de

film die Bart maakt in 1967 tijdens het verjaardagsfeestje van zijn 15-jarige

dochter. De huiskamer is vol kinderen. Vader bevindt zich met zijn camera

te midden van het feestgedruis en zichtbaar is dat hij zich maar ternauwer-

nood in de drukte weet te handhaven. Dan begint hij met een shot waarvan

het de bedoeling is het gezelschap er in één camerabeweging op te zetten.

Halverwege het shot verschijnt op de achtergrond een portretschilderij van

Gijsbert Fontein Verschuir. Even blijft de camera hangen bij het portret

– het is meer een soort aarzelen eigenlijk – maar dan bepaalt de camera zich

weer tot het heden.

Ook Bart van der Feen de Lille was opgegroeid in een familie waarin

familiebesef vanzelfsprekend was: het vastleggen en herinneren behoorde

tot de familiecultuur. Dat het niet zo nadrukkelijk een imitatie hoeft te zijn

van oudere vormen werd gaandeweg duidelijk. Film creëert zijn eigen vor-

men. Familiefilm bleek een twintigste-eeuwse herinneringstechniek die een

passende bijdrage kon leveren aan familiebesef. Hoeveel van dergelijke

‘vluchtige momenten van ernst’ hebben we over het hoofd gezien?57
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Epiloog

Toen Dick Boer in 1961 Ric en Anita een filmcamera liet kopen, schreef hij

niets over de eventuele aanwezigheid van een televisietoestel in de huiska-

mer van dit jonge gezin. Het was een mogelijkheid geweest. Dat jaar zouden

al een miljoen televisietoestellen in gebruik zijn en kon het publiek zeven

avonden per week televisie kijken. Het televisietijdperk was inmiddels ook

in Nederland begonnen en het zou niet lang meer duren voordat televisie-

kijken onderdeel werd van de alledaagse huiselijke bezigheden. Maar ama-

teurfilmen bleef vooralsnog een speciaal filmische kijkervaring. Tot ver in de

jaren zeventig bleef projectie op het witte doek de enige optie. De mogelijk-

heid om het eigen gezin en de eigen geschiedenis op televisie te zien, werd

pas reëel met de komst van de consumenten-videorecorder in de jaren

zeventig. Het zou echter ook toen nog enige tijd duren voordat video een

betaalbaar en betrouwbaar alternatief werd.

De komst van de videorecorder in de huiskamer betekende een belang-

rijke verandering in zowel de praktijk van het televisiekijken als die van het

familiefilmen. Behalve het feit dat de consument nu zelf kon bepalen wan-

neer hij of zij een favoriet tv-programma wilde bekijken, bezat de recorder

de potentie het audiovisuele familieverleden toegankelijker te maken. De

mogelijkheid smalfilms over te zetten op een nieuwe elektronische drager

bracht groter gebruikersgemak met betrekking tot het vertonen. Filmcollec-

ties die vanwege kans op mechanische schade of vanwege kapotte projecto-

ren nog nauwelijks werden afgespeeld, kregen een tweede leven. Oude 16 en

8mm films werden overgezet op video en konden nu op de televisie worden

bekeken. Met de afstandsbediening in de hand – ook een belangrijke ver-

nieuwing in het televisiekijken – werd het mogelijk heen en weer te spoelen

tussen heden en verleden.

Onbedoeld verdween met deze ontwikkeling het bijna vanzelfsprekende

monopolie van de man achter de camera en de projector. Niet ongebruike-

lijk werd het om na de dood van vader de filmcollectie over te zetten op video

opdat zijn vrouw de beschikking kreeg over een gemakkelijk te bedienen

familieverleden. De man achter de camera maakte plaats voor de weduwe

voor de televisie. Intussen is de video als archivaris ook al weer achterhaald:

videobeelden worden nu omgezet op een digitale drager als cd-rom, dvd of
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de harde schijf van de pc. De kinderen van de man achter de camera kunnen

nu het digitale familieverleden bewerken, aanpassen danwel manipuleren.

Visualisering van de geschiedenis

Nieuwe technologische ontwikkelingen beïnvloedden de praktijk van het

familiefilmen, dat is wel duidelijk. Nog niet genoemd is bijvoorbeeld de

komst van de videocamera die het mogelijk maakte synchroon geluid op te

nemen: eindelijk werd familiefilm een sprekend medium. De komst van de

kleine handzame digitale camcorder bracht ook veranderingen mee. De tijd

tussen opnemen en kijken verdween vrijwel volledig omdat nog tijdens de

opnamen het te filmen tafereel op een lcd-schermpje bekeken kon worden.

Maar ook vrijwel direct na de opname kan het beeld al weer gewist worden

en vervangen door een andere opname. De belofte van de eeuwigheid van

de cinema duurt digitaal soms maar dan enkele seconden.

De vraag in hoeverre nieuwe mediatechnologieën na 1960 de traditio-

nele praktijk van het familiefilmen beïnvloed hebben, is een vraag naar ver-

anderingen in de constructie van de familiegeschiedenis. Het is een vraag

die indirect betrekking heeft op de relatie tussen familiefilmen als een vorm

van doe-het-zelf geschiedenis en de traditionele geschiedbeoefening, dus

tussen een visuele en een schriftelijke geschiedschrijving. We kunnen die

vraag ook breder formuleren en onderzoeken op welke wijze de opkomst

van audiovisuele media onze perceptie van het verleden beïnvloedde. Pat-

rick Hutton stelt dat veranderingen in technologie een belangrijke achter-

grond vormen voor transformaties in historisch besef.1 De wijze waarop

deze veranderingen moeten worden geïnterpreteerd verschilt nogal.

Volgens Hayden White voldoet de coherente traditionele geschiedbeoe-

fening niet meer in het audiovisuele tijdperk: de geschiedschrijving is net als

het geheugen gefragmenteerd geraakt. Dat heeft onder meer te maken met

het idee dat het alledaagse prominent tot de geschiedenis is toegetreden.2 In

feite is elke gebeurtenis het waard bewaard te worden, herinnerd te worden.

Het gevolg hiervan is, aldus Pierre Nora, dat als alles wordt gearchiveerd en

elke herinnering wordt gematerialiseerd, de grens vervaagt tussen geschiede-

nis en herinnering.3 Hij betreurt die ontwikkeling. Wat wij meemaken is,

aldus Nora, het einde van een spontane – meer orale – herinneringstraditie.

Wat overblijft is een ‘televisual memory’ en dat is een weinig vleiende

omschrijving van een vorm van geschiedschrijving die de representatie van

het verleden reduceert tot enkele fragmenten.4

Nu kan men daar tegen in brengen dat herinneren altijd een vorm van

techniek impliceert, zoals Hutton ook stelt.5 In dat geval is het beter te over-

wegen welke mogelijkheden audiovisuele media bieden. Een uitgesproken
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voorstander van deze visie is Robert Rosenstone. Hij constateert dat juist

filmmakers en videografen in staat zijn op een nieuwe wijze betekenis te

geven aan het verleden.6 Een werkwijze is dan bijvoorbeeld het niet langer

als vanzelfsprekend nastreven van het leggen van een duidelijk verband tus-

sen oorzaak en gevolg, dat wil zeggen het loslaten van traditionele narratieve

vormen, en tegelijkertijd het toestaan van meerdere perspectieven, contra-

dicties en een zekere gefragmenteerdheid.

In het debat is er – hoewel het gaat over visualisering van herinnering en

geschiedenis – nog nauwelijks aandacht voor de rol van de amateurfilms

geweest. En dat terwijl dit genre onmiskenbaar van invloed is geweest op het

historisch bewustzijn. Familiefilmen is weliswaar gedurende een groot deel

van de twintigste eeuw een privé-praktijk geweest; tegelijkertijd heeft deze

private manier van herinneren onmiskenbaar zijn sporen achtergelaten in

de twintigste-eeuwse cultuur. In de cinema, in de reclame en op televisie is

familiefilm een code geworden voor de vorm waarop een familie zich herin-

nert: authentiek, naïef, spontaan en fragmentarisch. Ondanks, of wellicht

juist dankzij zijn technische onvolkomenheid, creëert de familiefilm de illu-

sie een kopie te zijn van een werkelijkheid die eens was. De kracht van de

beelden is groot: de mogelijkheden die de filmcamera biedt om op een visu-

ele herinnering te produceren is niet meer weg te denken.

Herinnering en alledaagse geschiedenis

Eén van de effecten van de opkomst van audiovisuele media is, zo stelt

Vivian Sobchack, dat elke gebeurtenis de potentie heeft geschiedenis te wor-

den. Alles is immers vast te leggen. Er is daardoor een zekere onduidelijk-

heid ontstaan over de vanzelfsprekendheid van belangrijke historische ge-

beurtenissen die het herinneren waard zijn. Sobchack schrijft:

In great part, the effect of our new technologies of representation put us

at a loss to fix that ‘thing’ we used to think of as History or to create

clearly delineated and categorical temporal and spatial frames around

what we used to think of as the ‘historical event’.
7

Vooral de televisie heeft gezorgd voor nieuwe historische tradities: televisie

leent zich voor een meer alledaagse vorm van geschiedenis. De aanwezig-

heid van televisie-camera’s geeft een zekere glans aan een gebeurtenis en

transformeert deze zonder moeite tot een potentiële ‘televisuele’ geschiede-

nis. ‘History happens right now’, zo vat Sobchack het verschijnsel samen.

En de kans om even deel te zijn van geschiedenis blijkt zeer verleidelijk.

Bekend is het voorbeeld van de dagenlange verslaggeving rondom de achter-

volging van O.J. Simpson: mensen stelden zich op strategische plaatsen op
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in de hoop te worden opgepikt door de vele aanwezige televisiecamera’s en

‘To be part of history’, aldus één van de omstanders.8 In Nederland is dat

niet anders: deelname aan rampentoerisme, stille tochten etc. heeft ook

altijd een element van dat door de televisie gecreëerde – gemedialiseerde –

historisch bewustzijn. De aanwezigheid van de televisiecamera betekent ver-

slaglegging, archivering; de televisie is een bewaarmachine, eigenlijk net als

de amateur-camera, inclusief zijn rituele functie.

Het is als een heilige plicht, een ‘duty-memory’ zoals Nora het noemt,

een plicht die de televisie deelt met het familiefilmen. De eerste stapjes thuis

en de eerste stappen op de maan zijn beiden gebeurtenissen die het waard

zijn om te worden vastgelegd. Amateurs hebben wel hun eigen domein, zou

men kunnen vaststellen. Al is ook dat onderscheid niet strikt en dringt de

historische werkelijkheid zich soms op tijdens een dagje uit. Dat gebeurde

bijvoorbeeld in 1963 toen president J.F. Kennedy in zijn open auto door de

stad Dallas reed en de amateurfilmer Abraham Zapruder zijn camera op de

president richtte om even later één van de meest schokkende gebeurtenis uit

de twintigste eeuw vast te leggen. Geen televisie-camera had geregistreerd

wat hij wel had vastgelegd, namelijk de president die geraakt werd door

kogels. De beelden gingen de wereld over, eerst als foto’s en veel later, in de

jaren zeventig, als bewegende beelden op de televisie (en nog weer later te

koop op dvd of te bekijken als een eeuwig-durige loop op het internet).

Toen de amateurfilmer George Holliday in 1991 op het balkon stond van

zijn woning in Los Angeles en van daaruit met zijn handicam vastlegde hoe

blanke politieagenten een zwarte man genaamd Rodney King mishandel-

den op de snelweg, ging er een schok door de Verenigde Staten. De beelden

werden overal op de wereld uitgezonden en ze speelden een belangrijke rol

in de sociale onrust die volgde. Ook op een andere manier bleken die opna-

men veelbetekenend: ze waren het startpunt van een nieuwe visuele revolu-

tie, aldus de makers van de documentaire seeing is believing (2002).9

De kleine handzame videocamera had bewezen een machtig politiek wapen

te kunnen zijn. Deze visie op de ‘power of do-it-yourself filmmaking’ en de

democratiserende effecten ervan vertonen een zelfde enthousiasme als het al

eens eerder aangehaalde citaat van Van Kouwenhoven die een zelfde sociale

revolutie ontdekte rond de opkomst van de snapshot fotocamera:

The revolution which began, (..), when people like my aunt began run-

ning amok with snapshot cameras almost a century ago. Call it, for want

of a better term, the democratization of vision.
10

Meer dan ooit is zelf-filmen een politiek wapen geworden. Eén van de

gevolgen is dat de mensenrechten-organisatie ‘Witness’ handzame video-

camera’s (camcorders) is gaan uitdelen aan mensenrechten-activisten. Nu

kunnen activisten zelf zaken als corruptie, milieuverontreiniging, staats-
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geweld en dergelijke vastleggen en het onrecht in al zijn gruwelijke werke-

lijkheid aan de wereld tonen. Het is dan natuurlijk wel van belang dat er

afzet is. Een zekere gretigheid naar materiaal geschoten door amateurs is er

wel degelijk, maar dan het liefst van rampen etc. Bij grote nieuwszenders als

cnn is het niet ongebruikelijk om bij grote rampen of belangrijke gebeurte-

nissen niet alleen eigen materiaal uit te zenden maar ook op zoek te gaan

naar amateurbeelden.

Het kan ook een minder dramatisch of politiek karakter dragen. Op de

dag van het huwelijk van Prins Willem Alexander en Maxima (2 februari

2002) namen honderden feestvierders hun videocamera mee de straat op en

filmden gedurende de feestdag. Inmiddels is een deel van die persoonlijke

impressies nationale geschiedenis: beelden van ongeveer 120 amateurfilmers

werden in de documentaire nader tot maxima verwerkt tot een offi-

cieuze geschiedschrijving van het huwelijk.11

Die transformatie van herinnering naar geschiedenis verloopt steeds

vaker via de televisie: want met een medium als televisie, dat beelden einde-

loos herhaald, is het niet meer helemaal duidelijk waar de grens ligt tussen

herinnering en geschiedenis.12 Nora stelt:

what we call memory today is therefore not memory but already history.

What we take to be flare-ups of memory are in fact its final consumption

in the flames of history.
13

In de populaire cultuur hebben de audiovisuele media de traditionele

geschiedschrijving minder herkenbaar gemaakt en wellicht zelfs verdron-

gen. Thomas Elsaesser stelt vast dat de herinnering, in vergelijking met de

‘officiële’ geschiedenis, in aanzien heeft gewonnen.14 Dat heeft wellicht ook

te maken met de grotere authenticiteitswaarde van de audiovisuele herinne-

ring die een zo zichtbare relatie biedt met een historische gebeurtenis.

Geschiedenis, zo constateert Elsaesser, ‘has become the very signifyer of the

inauthentic’.

Authenticiteit en de home movie stijl

Als de meer hedendaagse audiovisuele geschiedschrijving zich vooral ken-

merkt door zijn gefragmenteerde en alledaagse karakter in combinatie met

een grote behoefte aan authenticiteit, dan is amateurfilm een ideaal medium

met een ideale vorm. Authenticiteit heeft namelijk een vorm. Zo kent ‘vroe-

ger’ een eigen herkenbare esthetiek. Net zoals zwart wit al snel verwijst naar

het verleden, zo verwijst het gefragmenteerde karakter van veel amateur-

films, in combinatie met een schokkerige camera, naar een authentieke ver-

sie van het verleden.
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De interpretatie die deze beeldtaal oproept is niet alleen een erfenis van

de home movie maar ook van de documentaire-stroming ‘direct cinema’, een

stroming waarbij voor het eerst op straat, vanuit de hand direct de werke-

lijkheid werd vastgelegd. Deze stroming is onder meer ontstaan uit de be-

hoefte van televisie naar een eigen vorm van dramatisch realisme. Syn-

chroon geluid was een belangrijk onderdeel, maar ook de cameravoering

was vernieuwend. ‘Screw the tripod’, zei Richard Leacock, één van de meer

prudente beoefenaars van de direct cinema methode.15 Die methode was

vooral het direct observeren van het onderwerp zonder te ensceneren. Het

resultaat was dat de beelden een ongekend gevoel van echtheid opriepen.

De schokkerige camera, het binnenbeeldse scherpstellen en het ongeënsce-

neerde en observerende karakter leken niet ver af te staan van het camera-

gebruik van een filmende vader, verliefd op zijn onderwerp en niet gehin-

derd door de techniek.

Tegenover de stroom van de dagelijkse geconstrueerde wereld op de tele-

visie vormt de familiefilm daarom de ultieme authentieke historische bron.

Ze is het perfecte indexicale spoor – zoals Roland Barthes het zou noemen;

de ‘copy ideal of non-fiction’ in de woorden van Noël Carrol.16 De beelden

representeren de ideale kroniek die alleen maar het werk kan zijn van een

machine.17 Dit verlangen ten aanzien van de home movie is alleen maar ster-

ker geworden. Die kracht heeft familiefilm na een eeuw praktijk tot een

conventie gemaakt. In semiotische termen zou men kunnen stellen dat op

hetzelfde moment dat de familiefilm als stijl wordt geïntroduceerd om een

bepaald historisch effect te bewerkstelligen, het indexale teken zich transfor-

meert tot een symbolisch teken. Familiefilm is een stijlconventie geworden.

Een methode die kan worden toegepast om het gewenste effect te verkrij-

gen.

Het effect van de werking van deze conventie is goed te illustreren aan de

hand van de Zapruder-film. Deze film met daarin de 22 seconden durende

trillerige, soms net niet helemaal scherpe opnamen die Zapruder maakte

van de moordaanslag op Kennedy werd een conventie die ook school maak-

te in de fictie-film. Filmmakers als Martin Scorsese spraken over de zoge-

naamde ‘Zapruder quotient’:

If you had a very high quotient of total amateurism in terms of tech-

nique, but the content was superb, what you were filming was absolutely

riveting, that was 100% on the Zapruder curve.
18

Het zijn dus juist de fouten in de cameravoering die dat gevoel van familie,

herinnering en echtheid oproepen. We denken het verleden in dit soort

beelden en accepteren zonder enige aarzeling de vermeende authenticiteit

van elk verslag.19
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Popular memory: persoonlijk én publiek

Eén van de aantrekkelijkheden van televisie is haar vermogen het persoonlij-

ke en publieke te verenigen. Televisie komt graag in het gezin. Niet alleen

biedt de woonkamer de juiste intieme vertoningscontext voor het kleine

scherm, maar televisie toont in talkshows, soaps en ‘reallife’ programma’s

ook graag hoe anderen leven. Televisie is in die zin een hybride medium dat

staat tussen het publieke en het persoonlijke domein.20 De strikte scheiding

tussen publiek en privé is door televisie al lang gesloopt. Elke willekeurige

Nederlander wordt vanzelf een ‘bekende Nederlander’ als hij of zij maar

vaak genoeg in beeld komt en zo de kans krijgt een vertrouwde huisgenoot

te worden, van wie we vanzelfsprekend alles weten en willen weten.

Home movies passen hier wonderwel in: de beelden van vroeger hebben

het vermogen tegelijkertijd persoonlijk én universeel te zijn. En het bijzon-

dere is dat het lijkt alsof de beelden uit het privé-geheugen het vermogen

hebben zo universeel te zijn, in de zin dat identificatie mogelijk is met ons

onbekende mensen. Alsof de beelden representaties zijn van een soort leven

waar we allemaal deelgenoot van zijn. De Hongaarse filmmaker Péter

Forgács, die veelvuldig gebruik maakt van home movies, bekende eens dat hij

na elk project het gevoel had dat de amateurfilmmakers hun herinneringen

even met hem gedeeld hadden: ‘Dit soort familiefilmpjes is bij mijn weten

de beste manier om in het verleden te kruipen’, aldus de Forgács en hij

voegde daar aan toe: ‘Stel je voor dat er filmpjes uit de zeventiende eeuw

zouden bestaan!’21

Familiefilms hebben blijkbaar een magisch vermogen om een relatie met

het verleden te herstellen. De beelden reconstrueren niet zozeer het verleden,

maar herhalen het – in al zijn beweging – in het heden. Ze hebben het ver-

mogen een substituut te worden voor de primaire actuele eigen herinnering:

een eigenschap die ze delen met televisie. De Zapruder-footage heeft de

plaats ingenomen van onze herinnering aan de moord op Kennedy. Het zijn

deze representaties die onze eigen herinneringen zijn geworden.

Deze vorm van herinneren, televisual memory zoals Nora het kortweg

omschreef, is steeds meer ook een popular memory: een vermenging van ge-

schiedenis, herinnering en populaire cultuur. Beelden van belangrijke histo-

rische gebeurtenissen van nationale (of zelfs internationale) betekenis circu-

leren via de televisie in een eindeloze herhaling. Ze worden onderdeel van de

populaire cultuur en raken vermengd met persoonlijke visuele herinnerin-

gen. Annette Kuhn verhaalt in een essay getiteld ‘The meeting of two queens’

over de betekenis van de foto die haar vader van haar maakte in 1953 op de

dag van de kroning van Elizabeth tot koningin van Engeland. Annette

droeg die dag haar eigen – door haar moeder gemaakte – koninklijke jurk.

Zij schrijft:
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On this day, by virtue of the nation’s participation in the Coronation,

the ordinary, the everyday, will become imbued with the extraordinary,

the special. My dress and the photograph are a tiny part of a grand cere-

mony of affirmation, of commitment to a larger identity: a sense of na-

tional belonging.
22

Haar beschrijving staat niet ver van de beelden van een aantal kinderen uit

nader tot maxima die op 2 februari 2002, verkleed als prins en prinses,

zwaaien vanaf een balkon naar hun filmende moeder.23 In die populaire cul-

tuur verdwijnt de traditionele historische besef die geschiedenis gelijk stelt

aan bijvoorbeeld nationale en professionele geschiedschrijving. Het histo-

risch bewustzijn is veel alledaagser en mensen zijn in staat zelf deel te nemen

aan de vormgeving van zowel hun persoonlijke en als van de nationale

geschiedenis.

MAALSTROOM

Wat eens de ‘raw material of history’ was, is nu doorgedrongen tot de

geschiedschrijving zelf.24 Familiefilms zijn niet slechts found footage, interes-

sante bronnen om een historische documentaire van te maken, maar een

interessant eigentijdse vorm van geschiedenis geworden. Toch is dat niet

helemaal waar. In de dagelijkse televisiepraktijk worden familiefilms vaak

‘stock shots’ waarmee programmamakers het historische verhaal dat ze wil-

len vertellen illustreren en inkleuren. Er is toch meer nodig om van een par-

ticuliere geschiedenis een toegankelijk en coherent geheel te maken. Trucs

en toevoegingen zijn al gauw noodzakelijk om te weten waar het verhaal

over gaat, wie de personen zijn die in beeld komen. Amateurfilm zonder

context-informatie is eigenlijk niks.

Een mooi voorbeeld is het werk van de al eerder genoemde Hongaarse

filmmaker Péter Forgács. Hij nam de collectie familiefilms van Max Peere-

boom tot uitgangspunt voor zijn documentaire de maalstroom, een
familiekroniek.25 In de film volgt Forgács aan de hand van de amateur-

beelden van Max Peereboom op chronologische wijze het leven van diens

familie. Maar Forgács heeft trucs nodig om de kijker toegang te verschaffen

tot de familie. Zo worden de personages geïntroduceerd door hun namen in

beeld te laten verschijnen. Een belangrijke toevoeging is de muziek. De

treurige klanken contrasteren aanvankelijk sterk met de beelden van een

vrolijke en zorgeloze familie. Als onontkoombaar kondigt de muziek al

vroegtijdig het tragische lot aan van deze familie. Een andere toevoeging is

de bepalingen van de Duitse bezetter die op gedragen toon worden gereci-

teerd. Om het verhaal voor de kijker nog duidelijker te maken, wordt de
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buitenwereld af en toe toegelaten. Zo contrasteert Forgács de steeds kleiner

wordende wereld van de Peerebooms met die van rijkscommissaris van het

bezette Nederland, Seyss Inquart: van hem zijn amateuropnamen in kleur

bewaart gebleven en deze worden aan het verhaal toegevoegd. We zien de

gezinsleden van Seyss Inquart schaatsen, tennissen en paardrijden.

Het is opmerkelijk dat, waar Peereboom die vreselijke werkelijkheid

zorgvuldig buiten beeld houdt, Forgács de buitenwereld er juist in brengt.

De algemene geschiedenis – in veel familiefilms zo zorgvuldig genegeerd –

wordt nu zichtbaar gemaakt en zelfs benadrukt. Zo voegde de filmmaker

clandestien opgenomen beelden van een uitzetting van een joods gezin in

Leeuwarden om zo duidelijk te maken wat het lot zal zijn van Peereboom.

Forgács heeft deze verteltechniek echter nodig om de kijker erbij te betrek-

ken, want zonder context geen verhaal. Dat is een belangrijk punt om even

bij stil te blijven staan. Forgács manipuleert op verschillende manieren en

transformeert daarmee een privé-geschiedenis tot een publieke geschiede-

nis. Een aantal zaken laat Forgács intact: hij morrelt niet aan de chronologie

en hij laat het oorspronkelijke zwijgende materiaal vrijwel intact, maar ver-

der gebeurt er veel dat betekenis geeft aan het materiaal en dat de interpreta-

tie stuurt. Zo vertraagt Forgács bewegingen of laat het beeld zelfs helemaal

stilstaan, hij kleurt beelden in en zoomt in op gezichten. Het is geen poging

tot kunstzinnige ingrepen volgens de maker, maar een methode om het

materiaal juist zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en de kijker uit

te nodigen echt te kijken en zo betrokken te raken.26

Het is een paradox in dit werk: Forgács wil ons de geschiedenis vertellen

aan de hand van de zelfgeschoten herinnering van Max Peereboom en tege-

lijkertijd is de hand van de documentairemaker nodig om van Peerebooms

document een documentaire te maken.

Van archivaris tot producent

Voordat Forgács het materiaal gebruikte voor de maalstroom, deed de

enige overlevende van de familie Peereboom, de broer van Max, ook al een

poging het materiaal te bewerken. Simon Peereboom voegde oorlogsjour-

naals toe om de overgang te markeren tussen het vooroorlogse joodse Am-

sterdam (gefilmd door Max) met wat er na de bezetting nog van over was

(gefilmd door Simon in 1957).27 Een dergelijke her-montage door een fami-

lielid is niet ongebruikelijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. Daar lijkt ver-

andering in te komen met de digitalisering van veel audiovisuele familiear-

chieven.

Het is de interessant om te onderzoeken in hoeverre de komst van het

digitale tijdperk met zijn vele manipulatie-mogelijkheden leidt tot andere
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vormen van mediagebruik. José van Dijck stelt dat de hedendaagse tele-

visiekijker in het digitale tijdperk niet alleen aangesproken wordt als kijker,

maar ook als programmamaker. Met de komst van goedkope camcorders

lijken kijkers definitief te zijn toegetreden tot het domein van de televisie-

makers. Het is een constatering die José van Dijck uitwerkt in haar betoog

over de veranderende rol die televisie in ons dagelijks leven.28 Van Dijck

gebruikt de reclame slagzin ‘Maak uw woonkamer tot filmstudio’ om te il-

lustreren hoe consumenten van digitale handicams worden aangesproken

‘als cultuurdeelnemers die een actieve bijdrage leveren aan het visuele erf-

goed’ en die thuis zonder al te veel moeite zelf televisie maken.29 De audio-

visuele doe-het-zelver is niet langer een marginale hobbyist, maar een post-

moderne mens.

‘We’ve seen the programs on television documenting the lives and times

of celebrities, politicians and newsmakers. Now it’s time to make the story

of your life’, aldus één van de vele wervende teksten op het Internet die de

consument aansporen serieus zaak te maken van een eigen familiefilm.30 Een

familiegeschiedenis op het televisiescherm is niet langer enkel een zaak van

beroemdheden, maar ligt binnen ieders handbereik, dat is althans de bood-

schap van dit soort teksten. En die mogelijkheden gaan steeds verder: wie op

het Internet zoekt naar de volgende stap in de ontwikkeling van het familie-

filmen constateert een snelle opkomst van een industrie die zich bezighoudt

met de digitalisering van particuliere audiovisuele familiearchieven.
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Deze nieuwe industrie betovert potentiële klanten met nieuwe verwachtin-

gen en dromen. Tal van audiovisuele diensten beloven de klant het familie-

geheugen te digitaliseren, maar ze gaan nog verder. Ze spreken de amateur

aan als regisseur of als editor die kan monteren on line: software pakketten

beloven hulp bij het knippen en plakken in het eigen verleden en geven de

mogelijkheden scènes toe te voegen of juist te verwijderen. Oude beelden

worden opgepoetst. Het uiteindelijke doel ‘Have fun with your memories’,

aldus de aanprijzing van het ‘Home Movie Depot’, lijkt overigens sterk op

een honderd jaar oude slogan van Kodak uit het begin van de twintigste

eeuw.31 Toch gaat het om meer: bewaren is niet meer het enige doel. Als de

cinema het vermogen bezit de tijd te archiveren en daarmee een zekere eeu-

wigheidswaarde claimt, dan lijkt de digitale versie vooral aan te zetten tot

interactiviteit en daarmee tot meerdere bewerkte versies van het oorspron-

kelijke beeld.

De dienst ‘vhs to dvd memories’ bijvoorbeeld, adverteert met maar

liefst vier pakketten die de consument verschillende keuzes bieden: ‘the

archiver’, ‘the director’, ‘the director plus’ en ‘the producer’, verwijzend

naar software die de gebruiker in staat stelt respectievelijk enkel te bewaren,

scènes te veranderen, ongewenst beeldmateriaal te verwijderen danwel zelf

montages uit te voeren. Voor wie wil en voldoende geld heeft wordt het mo-

gelijk de regisseur en producent van zijn eigen verleden te worden. Het is de

droom van de digitale manipuleerbaarheid toegepast op de familiegeschie-

denis: niet langer is het bewaren van het verleden het ideaal, maar de moge-

lijkheden van het bewerken van dat verleden naar eigen inzicht.

Tegelijkertijd met dergelijke extravagant media fantasies doemen ook

cultuurpessimisten op die tegen de ontwrichtende werking van de alomte-

genwoordigheid van camcorders waarschuwen. Ze waarschuwen tegen het

feit dat de camcorder als nieuwste lid van de televisiefamilie van mama een

archivaris maakt en van papa een filmregisseur zodat er in de woorden van

Arthur Kroker een soort ‘ontwerkelijking’ optreedt omdat ‘1000 uur cam-

corder kindertijdherinneringen’ elke ervaring uitwist en het geheugen uit-

schakelt:

De generatie van de ‘cam-kinderen’ is beroofd van haar herinneringen

doordat ze gewelddadig zit opgesloten in het familiescript en in feite is

opgezadeld met de verkeerde geteleviseerde herinneringen door de cine-

matische praktijk van haar ouders. Dit waren nooit hun herinneringen,

maar de verkeerde beelden van hun ouders.
32

De camcorder-kinderen kunnen natuurlijk in verzet komen met dezelfde

technologie als waarmee hun ouders hun verleden construeerden door op

de pc scènes te herschikken of zelfs te (her)scheppen. Wie anno nu het visu-

ele geheugen van zijn familie beheert, kan het zonder al te veel moeite naar
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eigen inzicht bewerken. Straks heeft iedereen, elk op zijn eigen slaap-,

hobby-, of werkkamer, naast een eigen televisie ook een computer. Daar

digitaliseert hij of zij vervolgens het visuele geheugen c.q. familiefilm en past

het aan, aan zijn eigen wensen. Vervolgens is het een kleine moeite om de

nieuw ontstane versie van het visuele familiegeheugen uit te printen. De

computer biedt de faciliteiten van productie, reproductie en distributie in

één apparaat. Het familielid kan zelfs besluiten die nieuwe versie op het

Internet te zetten in de vorm van streaming video en zo zijn versie van de

gezinsintimiteit te delen met de rest van de wereld.

Dat kan uiteindelijk wel consequenties hebben voor het gevoel van

authenticiteit dat zo aan de beelden kleeft. Tenslotte geldt voor de familie-

film evenzeer als voor de documentaire dat het gaat om een ‘historically

privileged domain of truth, a cinematic tradition endowed with the power

to capture reality’, zoals Trinh T. Minh-ha stelt.33 Dat geldt voor familie-

film, zoals dat ook geldt voor documentaires. Terecht heeft Michael Renov

er op gewezen dat de documentaire look geen garantie is op echtheid sinds

een schokkerige camera en grijstinten tot stijl zijn verheven.34

Het zal interessant zijn te onderzoeken hoe het verder gaat met de rol van

de man achter de camera’s als degene die eens het beeld van het verleden

beheerde. De weduwe voor de televisie zapt haar eigen versie en haar kinde-

ren stellen achter de pc weer hun eigen versie samen. Wat dat precies zegt

over het gezin, herinnering en de audiovisuele geschiedenis is nog niet dui-

delijk. Maar het zal allicht anders zijn dan het al weer bijna traditionele

gebruik van familiefilmen dat uitgroeide tot een fascinerend filmritueel van

huiselijk geluk.
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(Amsterdam 1989); Bernard Kruithof, Zonde en
deugd in domineesland. Nederlandse protestanten
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teert de term ‘kindgerichtheid’ in: Meesterschap
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32 Leo Salker, Make your own movies. The art of sto-
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33 Zie bijvoorbeeld ‘De smalfilmer als opvoeder’
zonder auteur in: Het Veerwerk, 1956, 181. Naar
aanleiding van irritant gedrag van zijn zesjarige
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helpt: ‘Nauwelijks waren er twee meter doorge-
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34 Bigot, Het Kind, tweede druk 1946, p. 30.
35 P. Zimmermann, Reel families, 44. Zimmer-
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36 Zie Rudolf Dekker, Uit de schaduw in ’t grote
licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden
Eeuw tot de Romantiek (Amsterdam 1995), 27.
Dekker stelt dat al vanaf het einde van de acht-
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tiende eeuw pedagogen een dergelijk ‘kinder-
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37 Zie Saskia van Oenen, Meesterschap en moeder-
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38 Euldrink, Wij filmen, 112-113.
39 Collectie Piéte, Smalfilmmuseum.
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47 Roger Odin, ‘Le film de famille dans l’institu-
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miliale, 37.
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The cinema of the Lumière brothers’, in: T.
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bonden aan de mimesis (73).

50 Ibidem, 72.
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filmboek, waarin een paragraaf is opgenomen
onder de titel ‘techniek der interieuropnamen’,
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Hollywood driepuntsbelichting in de praktijk
werkt.

52 Odin, ‘Le film de famille dans l’institution fa-
miliale’, 37.

53 Ontleend aan de Belgische regisseuse Chantal
Akkerman, die haar manier van weergeven van
de dagelijkse handelingen van een huisvrouw in
haar speelfilm jeanne dielman als volgt toe-
licht: ‘Als je zo precies de handelingen van een
vrouw wilt weergeven, dan moet je van ze hou-
den’. Geciteerd in: Teresa de Lauretis, ‘Het op-
nieuw doordenken van de filmkunst van vrou-
wen’, in: Rosi Braidotti, Een beeld van een vrouw:
de visualisering van het vrouwelijke in een postmo-
derne cultuur (Kampen 1993) 83.

Noten bij hoofdstuk 6

1 Michiel van der Plas, Uit het rijke Roomsche
leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935
(Baarn 1992) (eerste druk 1962).

2 Zie ook Michiel van der Plas, De kerk gaat uit.
Familiealbum van een halve eeuw katholieken
(Bilthoven 1973).

3 Die ervaringsverhalen zijn verzameld aan de
hand van brieven en interviews. Zie Mirre Bots
en Maria Noordam, Moederschap als balsem. Er-
varingen van katholieke vrouwen met huwelijk,
sexualiteit en moederschap in de eerste helft van
deze eeuw (Amsterdam 1981); Marga van Kerk-
laan, ‘Zodoende was de vrouw maar een mens om
kinderen te krijgen’. 300 brieven over het roomse
huwelijk (Baarn 1987).

4 Paul Luykx, ‘Andere katholieken, 1920-1960’,
in: Archief voor de geschiedenis van de katholieke
kerk in Nederland. 29 (1987) 52-81.
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5 Interview met Stella (1932) en Vera (1941) Huy-
gen, Haarlem, 15 januari 2003. Correspondentie
met Patrick Huygen en Vincent Huygen.

6 Gerard Rooijakkers, Rituele repertoires. Volkscul-
tuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853 (Nij-
megen 1994).

7 Vindplaats: Smalfilmmuseum te Hilversum.
Zie filmografie in bijlage.

8 Paul Kusters, ‘Kroniek van een familie. De fa-
miliefilms van Jos A. Huygen’, Nieuwsbrief
Smalfilmmuseum (1994-1), 1-11, aldaar 1.

9 Zie Dagboek tante Nolda, 17 juni 1941 (‘2den
boekje’). Het betreft een negen- delige reeks ge-
schreven dagboeken die een periode beslaan van
1939- 1951 en die vooral gaan over haar jaren bij
het gezin Huygen. Nolda Reckers was een ou-
dere zus van Geertruida Reckers, woonde in
Schiedam en stond ook andere broers en zussen
bij, maar toch vooral haar zus in Overveen. De
dagboeken waren vooral gewijd aan haar leven
bij haar zus. De meeste deeltjes kregen titels als
‘Over het lief en leed van een groot gezin door
mij zelf meegemaakt’. Dagelijks hield ze bij wat
er zoals werd gegeten en wat de jongens en meis-
jes uitspookten. Consequent schreef ze over Va-
der, Moeder (met hoofdletters) en Tante. Vind-
plaats: Patrick Huygen, Oss.

10 Zie bijvoorbeeld de protestants-christelijke
brochure van J.H. Franken, De godsdienstige op-
voeding thuis (Hoenderloo 1938) (in de serie
Bibliotheek voor Bijbelsche opvoedkunde).

11 Aldus het antwoord van Ben van Kaam & Anne
van der Meiden op de gestelde vraag in hun De
dominee gaat voorbij. Familiealbum van drie-
kwart protestants leven in Nederland (plaats
1974) 30.

12 Ibidem. Zie ook A.Th. van Deursen & G.J.
Schutte, Geleefd geloven. Geschiedenis van de pro-
testantse vroomheid (Assen 1996) 103: ‘Kenmer-
kend voor de inrichting van de orthodoxe huis-
kamer in die jaren was ook het wandbord met
bijbeltekst, gewoonlijk die tot thema (trouw-
tekst) van de preek bij de kerkelijke huwelijks-
bevestiging van de bewoners had gediend.’

13 Michiel van der Plas, De kerk gaat uit, 129.
14 Charles A. Caspers, ‘Het algemeen jaarlijks

huisbezoek in katholiek Nederland rond de

eeuwwisseling, in: Trajecta. Tijdschrift voor de
geschiedenis van het katholiek leven in de Neder-
landen 4 (1995) 122-140. Zie ook de overige arti-
kelen in deze aflevering, waaronder Peter Nis-
sen, ‘Zoals in het huisje van Nazareth. Over de-
voties en rituelen in de kring van het gezin en de
religieuze aankleding van het woonhuis’, 141-
157. Nissen beschrijft de snelle verbreiding van
het Heilig Hartbeeld in de Katholieke gezinnen
in de eerste decennia van de twintigste eeuw. De
devotionele sfeer rond het Heilig Hart diende
tot identificatie met het huisgezin van Nazareth
en moest leiden tot een intieme omgang met le-
den van dat huisgezin (Maria, Jozef en Jezus).

15 Peter Nissen, ‘Zoals het huisje van Nazareth’,
149. Het dressoir met daarop de beeldengroepen
groeiden uit tot een ‘cultisch centrum’.

16 Zie bijvoorbeeld Rob Kroes, ‘Film als mechani-
sche kunst. Hollywood in Holland’ in: De leegte
van Amerika. Een massacultuur in de wereld,
(Amsterdam 1992) 87-116, aldaar 112. De Neder-
landse calvinisten waren ook het meest kritisch
ten aanzien van de culturele verschuiving van
woord naar beeld, van lezen naar kijken, aldus
Kroes.

17 Zie A. Dronkers, De religieuze film. Een terrein-
verkenning (Den Haag 1961).

18 Zie Joan Hemel, ‘De katholieke lezer: een fictie’
in: Archief voor de geschiedenis van de katholieke
kerk in Nederland 31 (1989), 84-99. Uit het geci-
teerde cbs- onderzoek uit 1955-56 (een herha-
ling en bevestiging van een onderzoek uit de ja-
ren dertig?) blijkt dat de gereformeerden 84%
van hun vrije tijd doorbrengen met lezen, ter-
wijl de katholieken slechts 63% van de tijd lezen
(het gemiddelde lag op 71%).

19 Gillis, A world of their own making, 63-64.
20 Tazelaar, geciteerd in Bert Hogenkamp, ‘“In

dienst van den grooten Zender”. Orthodox-
protestantse opvattingen over film en filmpro-
paganda van de ncrv’, in: E.J. Borsboom &
B. Hogenkamp, Radio in beeld. Nederlandse om-
roepfilms, 1931-1955 (Amsterdam 1994), 49-79,
aldaar 50-51. Met andere woorden herhaald door
Joh. C. Franken, de Antwoordman in dienst
van de ncrv: ‘En elke gave is goed, met dank-
zegging genoten zijnde’, zie: A.C. de Gooijer,
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Het beeld der vad’ren. Een documentaire over het
leven van het protestants-christelijke volksdeel in
de twintiger en dertiger jaren (Utrecht 1964).

21 G.J. Meulenbeld, Geknipt voor katholieken. Een
onderzoek naar de historische ontwikkeling van de
houding van Nederlandse katholieken tegenover
de film vanaf zijn ontstaan (1894) tot 1970, docto-
raalscriptie kub, Tilburg 1990, 36. De film kon
worden aanvaard omdat een dergelijke mense-
lijke uitvinding een voortzetting zou zijn van
Gods geestelijke arbeid, aldus Meulenbeld.

22 Zie J.A. Hes, In de ban van het beeld (Assen
1972). Dit proefschrift was een godsdienstsocio-
logische en filmsociologische verkenning. Jan
Hes was als directeur de Filmdienst, een initia-
tief van de Nederlands Hervormde kerk betrok-
ken bij evangelisatiewerk via de film. Zie ook
het oudere proefschrift van Dronkers, De reli-
gieuze film (’s-Gravenhage 1961)

23 Pim Slot, ‘Katholieken en de film, 1920-1940.
Pogingen tot vorming van een katholieke zuil’,
in: Jaarboek van het Katholiek Documentatiecen-
trum, 1991, 61-99. Slot gaat uit van de stelling
van Rogier en Thurling dat bij de verzuiling van
het katholieke volksdeel het behoud van de ka-
tholieke identiteit voorop stond. Die stelregel
gold dus ook de film. Zie ook: Pim Slot, Een
vloek en een zegen: de katholieken en film in Ne-
derland 1912-1942 (doctoraalscripie UvA, Am-
sterdam 1992).

24 Zie Ben van Kaam, Parade der mannenbroeders.
Protestants leven in Nederland 1918-1938 (Wage-
ningen 1964) 186-187.

25 Bert Hogenkamp, ‘In dienst van den grooten
Zender’. De eerste keer dat ncrv een speelfilm
liet maken werden de scènes niet door beroeps-
acteurs gespeeld. Deze film stormgetij (1937)
werd ook niet in de bioscoop vertoond, maar al-
tijd op andere locaties, begeleid door een domi-
nee, gebed en gezang. In de film zelf werden
speelfilmscènes afgewisseld met documentaire
scènes en bekende liederen.

26 Zie J. van der Burg en J.H.J. van den Heuvel,
Film en overheidsbeleid. Van censuur naar zelf-
regulering. (’s-Gravenhage 1991) 55.

27 Het is in die geest dat Dronkers aan het einde
van zijn proefschrift zijn visie op de religieuze

film belijdt, als protestant in: A. Dronkers, De
religieuze film. Een terreinverkenning, 228-232.
Het is ook een bezwaar tegen de spectaculaire
religieuze films, een bezwaar die voor de katho-
lieken niet gold.

28 Geciteerd in A.C. de Gooyer, Het beeld der
vad’ren. Een documentaire over het leven van het
protestants christelijke volksdeel in de twintiger en
dertiger jaren, 70-72. Antwoordman was Joh. C.
Franken die gedurende de jaren dertig het ‘Vra-
genuur’ van de ncrv presenteerde.

29 A. Poll, ‘Opnamen uit onze moederkring’, Moe-
der. Practisch tijdschrift voor de vrouw in het ge-
zin 1938, 141-142.

30 Paul Post, ‘Een mooi spelletje. Over het spelen
van de mis’, Trajecta 4 (1995) 158-179.

31 Geciteerd in: Ger Groot, ‘Opkomst, ondergang
en herstel van het roomse leven’, boekrecensie
in: NRC Handelsblad, 29-11-1996, 9.

32 Walter Goddijn, Roomsen, dat waren wij (Hil-
versum 1978) 8.

33 Zie Pim Slot, Katholieken en film, 73.
34 Ibidem, 75.
35 Het systeem als zodanig, namelijk een smalfilm-

projector, een scherm en eventueel een bijbeho-
rende camera, was in feite een variant op twee
oudere smalfilmsystemen van Pathé. Al in de ja-
ren tien was het Pathé-Kok systeem met het af-
wijkende formaat van 28mm verkrijgbaar voor
vertoning in de huiskamer of in kleine zalen.

36 Zie Henk Verheul, ‘De huisbioscoop van Pathé
Frères’, Het Photohistorisch Tijdschrift 11 (1988)
4, 95-97.

37 Vindplaats: Smalfilmmuseum, Hilversum
38 Aldus Vera en Stella Huygen in interview. Tante

Nolda beschrijft een dergelijk vertoning in haar
dagboek. ‘’s Middags ging vader filmen, met de
kleintjes, over het lijden van O.L. Heer en tege-
lijkertijd vertelde vader daarbij. Dat maakte
diepe indruk op de kleintjes.’ Overigens was dit
niet tijdens de advent, maar op 1 maart 1942.

39 Zie Paul Kusters, ‘Kroniek van een familie’.
40 De versie van Hullebroeks: ‘Door mijn woning/

speelt een [zonnig licht]/ Ik voel me een kleine
koning/ in mijn groote plicht/ de vrouw en kind
te schragen/op mijn sterke jeugd/ en ze hoog te
dragen/ in mijn vreugd’, ‘Ginds op het schouwke/
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prijkt mijn enig huis/ wees me een engel
vrouwke/ wees me een hemelhuis/ wees mijn
stoutste dromen (roemen)/ wees mijn zoetste
troost/ frissche levensbloemen/ krachtig kroost’,
‘Oh mijn kinderen/ graag gebroken brood/ zou
het geluk verminderen waar de last vergroot/ zou
men armoe lijden om een mondje meer/ hen die
biddend strijden helpt den heer’. De tekst werd
achterhaald door Margreet Huijng-Huygen.

41 H.C.M. Wijffels, Doel en noodzakelijkheid (Nij-
megen 1927).

42 F. van Heek, Het geboorte-niveau der Neder-
landse katholieken. Een demografisch-sociologische
studie van een geëmancipeerde minderheidsgroep
(Leiden 1954).

43 Hanneke Westhoff, Natuurlijk geboortenregelen
in de twintigste eeuw (Baarn 1986) 41.

44 Zie het verslag van de Vijfde Nederlandsche
Katholiekendag 26 en 27 mei 1931, te Amster-
dam. Geciteerd in: Michiel van der Plas, Uit het
Rijke Roomsche Leven, 26.

45 Twee citaten uit het katholieke zondagsblad
Heilige Familie: zondagsblad met platen, uitgege-
ven door het Aartsbroederschap der H. Familie,
1929, 381.

46 A. van Domburg, Levende schaduwen. Aanteke-
ningen over film (Utrecht 1936) 88.

47 A. van Domburg, ‘Alphons Laudy’, Jaarboek
van de maatschappij der Nederlandse letterkunde
te Leiden 1969-1970, 131-136.

48 Van Domburg, Levende schaduwen, 81.
49 Van Domburg, Levende schaduwen. Jan Hin

had een werkgemeenschap ‘Hinfilm’ en deze
produceerde verscheidene opdrachtfilms voor
katholieke organisaties. Hinfilm was het enige
katholieke filmproductiebedrijf dat op 35mm
film werkte. Zie ook Bert Hogenkamp, ‘Jan
Hin, de film en het katholieke reveil’, in: De Ne-
derlandse documentaire film 1920-1940 (Utrecht,
Amsterdam 1988) 70.

50 Pim Slot, Katholieken en film.
51 Ibidem, 87.
52 Interview met de dochter Vera en Stella Huygen.
53 Westhoff, Natuurlijke geboorteregeling, 59.
54 Geciteerd in Westhoff, 197. Vgl. H. van Mierlo,

Huwelijksdoel en periodieke onthouding. Het
Oginoïsme geoorloofd? (Roermond 1933).

55 Zie De dagboeken van tante Nolda, 10 maart
1941 (‘2den boekje’).

56 Dirk Damsma, ‘Van hoeksteen tot fundament.
Het gezin in Nederland 1850-1960’ in: Vijf
eeuwen gezinsleven (Nijmegen 1988) 218; zie ook
Mirre Bots en Maria Noordam, Moederschap als
balsem. Ervaringen van katholieke vrouwen met
huwelijk, sexualiteit en moederschap in de eerste
helft van deze eeuw (Amsterdam 1981).

57 Paul Kusters, ‘Kroniek van een familie’.
58 Marian Rinkleff, ‘De man geniet het geluk dat

hij smaakt, de vrouw dat hetwelk zij verschaft’,
De negentiende eeuw 10 (1986), 232-253, aldaar
235.

59 Marjet Derks, ‘Fiere sportlijven en kenaut-
urnsters. Katholieke percepties van moderne
sportbeoefening, 1910-1940’, in: Dirk Jan Wolf-
fram, Om het christelijk karakter der natie. Con-
fessionelen en de modernisering der maatschappij,
1850- 1940, (Amsterdam 1994) 59-89, aldaar 76.

60 Marga Kerklaan, Zodoende was de vrouw maar
een mens om kinderen te krijgen (Amsterdam
1987) 76.

61 Alb. Schelfhout-v.d. Meulen, Ouders luistert
eens. Een blik in het boek van de levenservaring
(Roermond 1936) 66.

62 Zie eerder het verhaal uit de bundel van Marga
van Kerklaan. Zie ook bijvoorbeeld de collectie
Festen (gava).

63 Daarvan is echter maar één voorbeeld te geven:
in het Oude Kempenland ontraadden priesters
hun vrouwelijke parochianen de borst te ge-
ven. P. Meurkens stelt in zijn proefschrift Be-
volking, economie en cultuur van het Oude Kem-
penland (Bergeijk 1985) dat onder invloed van
de katholieke moraal aan het einde van de ne-
gentiende eeuw vrouwen niet langer hun zui-
gelingen de borst gaven met als gevolg een gro-
tere zuigelingensterfte en hogere vruchtbaar-
heidscijfer. Deze taboeïsering zou zo rond 1850
zijn begonnen. Het bewijs wat Meurkens voor
zijn stelling aanvoert is echter tamelijk indi-
rect: hij ziet de kortere periode tussen de zwan-
gerschappen als een aanwijzing voor het niet-
zogen van het kind.

64 Zie Marlite Halbertsma, ‘Moederschap in de
beeldende kunst’, in: Volkscultuur. Tijdschrift
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over tradities en tijdverschijnselen 8 (1991) 3
(themanummer ‘huurzogen’, onder redactie
van Els Kloek) 70-85.

65 Zie ook Halbertsma, ‘Moeders in de beeldende
kunst’, 83.

66 Rinkleff, ‘De man geniet het geluk dat hij
smaakt, de vrouw dat hetwelk zij verschaft’, 327.

67 Zie Liesbeth Brandt Corstius, Cora Hollema &
Marjan Rinkleff, De kunst van het moederschap
(Haarlem 1982) waarin schilderijen met onder
andere een Friese boerin die haar kind zoogt.

68 Zie ook Rinkleff, 237 met betrekking tot haar
analyse van negentiende eeuwse schilderijen.

69 Ellen Tops, Foto’s met gezag. Een semiotisch per-
spectief op priesterbeelden 1930- 1990 (Nijmegen
2001) 45-46.

70 Paul Kusters, ‘Kroniek van een familie’.

Noten bij hoofdstuk 7

1 Zie A.C.A.W. Baron van der Felz, Charles
Howard Hodges 1764-1837, Assen 1982, 6. De
catalogus bevat ook portretten van de tak van
Van der Feen de Lille.

2 Vivian Sobchack, ‘The scene of the screen: envi-
sioning cinematic and electronic “presence”’, in:
Robert Stam & Toby Miller (eds.), Film and
theory. An anthology (Oxford 2000) 67-85, aldaar
74.

3 Ibidem.
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Bijlage 1

Familie Fontuin Verschuir/Van der Feen de Lille

Jhr. mr. Gijsbert Fontein Verschuir (1764-1838)
x

Cornelia Frederica de Dieu (1779-1851)

Jhr. mr. Giesbert Cornelis Fontein Verschuir (1815-1875)
x

Margareta Dorethea Francois (1818-1905)

mr. Johan van der Feen (1822-1906)
x

Anna Maria Egter

Cornela Frederica Fontuin Verschuir (1859-1944) x Mr. Bartout van der Feen (de Lille) (1857-1921)

Elisabeth Cornelia Maria Fredrica van der Feen de Lille (1892-1987)
x

Willem Kaars Sypesteyn (1888-1970)

Mr. Giesbert Cornelis Bartout van der Feen de Lille (1887-1967)
x

Fenna Voet van Vormizeele (1899-1976)

Theodorus Giesbert (Theo)
Bartout (Bart)

Cornelia Frederica Johanna (Diek)  (- 1967)
Antoinette Frederica Fenna (Antoi) (- 1990)

cursief = groepsfoto (1892), vet = filmportret (1931), onderstreept = trouwfilm (1938)
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bijlage 2
Analyse protocol:
Piet Schendstok, ‘Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes’

Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

1 4 Agfa (las)

2 7 Kraamhulp overhandigt baby Jet aan de moeder en kijkt toe hoe de
moeder het kind vasthoudt.

* MS N

3 12 Moeder houdt het kind op de arm. Arm en hand van moeder en
arm en hand van de kraamhulp zijn zichtbaar: moeder en kind
staan vooraan, daarachter staat de hulp die het hoofdje van de baby
ondersteunt. Moeder kijkt vergenoegt op en praat naar iemand
buiten beeld.

MS N

4 8 Baby ligt op het laken op de commode, achter haar is een gebor-
duurde merklap zichtbaar. Baby ligt stil te kijken.

HT N

5 11 Baby op kleed CU

6 12 Een arm en een hand houden de baby rechtop om zo beter te pose-
ren voor de camera.

CU N

7 22 Annemarie houdt de baby in haar armen. De hand van moeder is
nog in beeld. Op verzoek draait Annemarie haar hoofd richting
camera en begint verlegen te lachen. Met haar armen maakt ze
wiegbewegingen.

* MS

8 11 Annemarie en baby frontaal in beeld. Annemarie beweegt door
beeld en praat afwisselend tegen camera en baby.

MCU

9 6 Baby wordt in een teil gewassen. De teil staat op een houten stoel.
Moeder maakt het haar van Jet nat door er druppeltjes water op te
gooien. Twee broers kijken toe. Eén wijst iets aan.

MS H

10 19 Jet in bad: een hand houdt haar vast, met de ander wordt ze gewas-
sen. Een kleine hand verschijnt in beeld en streelt de wang van Jet.

MCU

11 3 Baby wordt uit het water getild, de druppels worden even afge-
schud.

MCU H

12 5 De baby ligt op een deken (opnieuw voor het merklap). Moeders
handen drogen haar af.

MCU

13 12 Hetzelfde beeld. Baby ligt in een handdoek gewikkeld, bijeeng-
ehouden door moeders handen. Baby kijkt strak naar boven naar
iemand off-screen (moeder?). Na een poosje gaat het afdrogen ver-
der.

MCU

14 6 Baby ligt op de buik. Shot in lengterichting. De billen worden afge-
droogt. De baby probeert zich op te richten en het lukt om heel
even te steunen.

MCU N

15 7 Baby ligt op de rug: twee handen doen haar een hemdje aan. MCU

16 5 Dezelfde situatie. MCU N
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Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

17 12 Two-shot van Pieter en Rudolf die richting baby kijken. R. kijkt ver-
volgens strak naar de camera. We zien een deel van Annemarie in
beeld als ze ernaast komt staan.

MCU N

18 7 De jongens kijken naar de wieg. Rechts gaat een kledingstuk door
het beeld. R. kijkt halverwege het shot weer strak richting camera.

MS N

19 5 Baby ligt op laken. Twee handelen wikkelen haar verder in. Een
jongenshand reikt een touwtje aan.

MS N

20 8 Moeder haar gezicht (geconcentreerd en routineus) terwijl ze haar
kind aankleedt.

MCU N

Wit beeld tussen twee frames.

21 14 Annemarie kijkt nadenkend toe, met haar hand aan haar gezicht.
Recht half in beeld een broertje die met het draaien van de camera
beter in beeld komt. Hij peutert in zijn neus.

rnl MCU

22 11 Two-shot van de twee broers. Rudolf kijkt weer strak in de lens met
een vinger in de mond.

* MS

23 16 Baby ligt op de buik, ingebonden. De kinderen staan op de achter-
grond toe te kijken. pieter levert commentaar. Zowel de baby als de
kinderen zijn half in beeld.

MS

24 7 Moeder is bezig en de jongens kijken toe. De jongens hebben veel
pret. Moeder tilt de baby op en de camera volgt de beweging van de
twee.

T-up MS

25 4 Moeder en het nu aangeklede kind (beiden in wit) poseren voor de
camera. De merklap op de achtergrond. Moeder praat afwisselend
tegen het kind en de camera.

MS

26 20 Two shot van moeder en kind: ze kijken elkaar aan en moeder praat
tegen baby. Moeder draagt er zorg voor goed in beeld te blijven.

MS

27 12 De baby liggend op de arm, kijkt omhoog. Vervolgens komt moe-
der in beeld.

up CU

28 14 Rudolf met de baby op de arm. Moeder streelt het hoofd van de
baby. Rudolf kijkt naar de camera. De baby voelt zich niet comfor-
tabel en begint te huilen. Broer bekijkt de baby aandachtig en bijt
speels in een armpje. Net voordat het shot ophoudt zien we moeder
de baby overnemen.

* MS

29 19 Two shot van Pieter en de baby. Pieter kijkt enthousiast in de
camera. Baby huilt en Pieter probeert de baby te sussen. Tussen-
door converseert hij richting camera (incl. jump cut).

MS H

30 8 De dienstbode is bezig met de melkfles. Annemarie loopt even door
beeld. Camera glijdt naar links en moeder komt in beeld. van hulp
en moeder nu alleen silhouet te zien. Moeder schudt het flesje
melk.

rnl
*

MS N

31 1 Een deken, een arm en armpje van de baby MS H

32 11 Annemarie bij het bed van de huilende baby. Camera gaat iets naar
links om Annemarie beter in beeld te krijgen. Annemarie verdwijnt
weer uit beeld. Alleen het hoofd van de huilende baby is nog zicht-
baar.

rnl
*

MS H

33 20 Baby ligt op de arm bij haar moeder. Zij voedt het kind met een
lepeltje.

MS N

34 13 Zelfde situatie, iets dichterbij. MCU N
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Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

35 6 Moeder houdt de baby rechtop en legt haar hoofd tegen die van de
baby.

MCU N

Nieuwe strook film

36 10 Baby ligt in haar luier op een ligstoel. De broers zwerven er om
heen.

MS

37 18 Baby in de ligstoel MS H

38 13 Moeder houdt de baby met gestrekte armen boven haar hoofd. Ze
lacht en kust de baby en draait zich vervolgens om richting camera.
Zo nu en dan komt links Annemarie even in beeld. Moeder speelt
verder met de baby en houdt Jet dicht tegen zich aan.

* MS N

39 7 Moeder en baby. Moeder praat afwisselend met baby en camera.
Ze draait haar hoofd om en kijkt naar de baby.

MCU N

40 2 Baby ligt in zijn luier op de deken en valt opzij. MS N

41 7 Een hand draait de baby weer op haar buik. Ze valt weer om.
Opnieuw draait een hand haar op de buik.

MS

42 5 Baby op de buik. Met enige moeite blijft het kind in deze positie
liggen. Het kraait van plezier en kijkt opzij, richting moeder. BaBy
valt weer op haar zij.

MCU

43 29 Van bovenaf filmt Schendstok de baby gelegen op haar zij. MS H

44 5 Zelfde situatie. Halverwege shot begint Jet te huilen. CU H

45 14 Baby wordt afgedroogd door twee vrouwenhanden. MCU

46 7 Annemarie houdt een babyvestje voor zich en toont het de camera.
Hand neemt vestje over. Achter Annemarie verschijnt even een
broer in beeld.

MS

47 7 Annemarie, druk in gesprek, kijkt naar rechts. De kruin van een
van de broers net even zichtbaar.

CU

48 11 Moeder (l) houdt baby (r) vast. Ze kijken elkaar aan. Moeder praat
tegen het kind. .

MCU

49 8 Schendstok met de baby in zijn armen. Afwisselend praat Schend-
stok tegen baby en camera.

MCU

50 1 Dezelfde situatie. Schendstok kijkt in de lens. CU

51 2 Dezelfde situatie, Schendstok kijkt naar baby. CU

Leeg frame

52 7 Jet ligt glorieus in de wieg met de armen gespreid. De schaduw
geeft haar een aureool. Twee handen trekken de baby aan haar arm-
pjes omhoog.

MCU

53 9 Dezelfde situatie, nu van opzij gefilmd. MS

54 8 Baby ligt op de buik: ze gilt van plezier. CU

55 8 Eenzelfde shot, nu frontaal gefilmd. CU

56 5 De baby ligt in de wieg met haar mooie kleertjes aan. Moeders
hand probeert baby aan haar armpjes omhoog te trekken, wat niet
lukt.

MS

57 17 Moeder houdt baby in de lucht en vervolgens tegen haar wang. zoe-
nen, praten en lachen. Heel veel tegen zich aanhouden.

MS

58 10 Hoofd van de baby, met drie vingers in de mond. Het hoofdje
beweegt alle kanten op.

CU
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Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

59 9 Schendstok en baby. Afwisselend lachen naar de camera en baby. MCU

60 5 Hetzelfde shot met een iets andere houding (jump cut). MCU

61 6 Schendstok (ogen, neus, mond) en kind. CU

62 13 Baby ligt in de wieg en houdt de rammelaar vast. Een hand haalt de
rammelaar weg zodat de kleine meid beter in beeld komt. Boven-
dien wordt de wieg iets schuin gehouden.

Cu

63 13 Kind in de wieg. Het inspecteert zijn omgeving. CU

64 9 Twee handen houden de baby hoog in de lucht. Opname van het
hoofdje.

CU

65 7 Annemarie zit in de tuin met haar broer. De derde komt aanlopen
en gaat erbij zitten.

MS

66 6 Annemarie zit op de grond, een broer zit achter haar. MS

67 10 Links zit Annemarie, rechts zit Pieter. Ze zijn aan het spelen. Pieter
staat op, pakt een verger en veegt iets weg.

* MS

68 20 Annemarie en broer in beeld. Diverse korte shots van de kinderen.
De kinderen lopen heen en weer door het beeld. Soms volgt de
camera ze. Ze overleggen iets met elkaar: Pieter lijkt boos.

* MS

69 16 Jet (inmiddels zo’n 1 jaar) zit buiten op de deken. TS H

70 33 Jet ligt op de buik, ze richt zich op en kijkt richting camera. Op de
achtergrond is Pietr aan het spelen. Jet is druk aan het bewegen.
Meerdere shots.

MS

71 6 Alle vier de kinderen zitten bijeen op de grond om te poseren: vlnr
Jet, Annemarie, Rudolf en Pieter. De camera staat dichtbij, waar-
door het frame overvol zit en regelmatig iemsnd uit beeld ver-
dwijnt.

MS

72 43 De drie oudere kinderen in beeld. Links nog net in beeld is Jet
(Althans op de video: zie echte filmmateriaal). Dan komt Jet beter
in beeld. De broers strelen en plagen haar. Rudolf bijt in haar blote
voetjes. Pieter probeert met zijn hand schaduw voor haar te
maken.. Ook nu beweegt weleens iemand uit beeld. Dan tilt Anne-
marie Jet op schoot. De vier zijn nu redelijk in beeld.

MS

73 19 Shot van drie luie stoelen in de tuin vanuit het raam. Links zit een
vrouw te borduren, dan komt moeder en rechts zit Annemarie in
een boek te lezen. Na een poosje komt Schendstok in beeld. Hij
gaat links op een stoel zitten. Moeder praat even en gaat dan verder
met lezen. Uiterst rechts komt broertje in beeld.

TS

74 11 Jet in de kinderstoel, met slab om en kwijl om de mond. CU

75 6 Two-shot: Moeder voert Jet. MCU

76 10 Jet. MCU

77 3 Moeder voert Jet. MCU

78 10 Jet wordt gevoerd door moeders hand en lepel. Hand van moeder
kriebelt haar en gaat dan weer verder met voeren. Zonlicht belicht
het tafereel van opzij.

CU

79 8 Jet ligt in de wieg. Ze richt zich op en valt dan om. MCU

80 7 Eenzelfde shot, liggend. MCU

81 4 Jet richt zich half op en valt weer om. MCU

82 4 Jet in de wieg. MS
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Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

83 9 Two shot van moeder en Jet op haar arm. MCU

84 10 Eenzelfde shot, Rudolf loopt op de achtergrond door beeld. Moe-
der kijkt en praat naar iets rechts buiten beeld. (Andere dag, andere
jurk?)

85 5 Jet zit rechtop in de kinderwagen. MS H

86 9 Two-shot van Jet in de kinderwagen en moeder met een zonnebril
op de achtergrond.

MS

87 5 Jet heeft iets in haar mond. CU

(Einde strook)

88 10 Shot begint onscherp. Camera staat op hoogte van Jet. Annemarie
zit in de huiskamer op de grond en zet Jet rechtop. Ze laat haar zus-
je los die nu tracht te lopen richting moeder die rechtsvoor haar
handen naar het kind uitstrekt. Op het laatse moment valt Jet. Bin-
nenhuisopname in de woonkamr, op de achtergrond de tafel met
tafelkleed). Moeder half in beeld, tilt Jet op. Jet loopt nu richting
camera en valt opnieuw om. (33.12.18 is een prachtig beeld).

HT Extr
Laag

89 11 Moeder zit op de knieën (hoofd is half in beeld) en tilt Jet op. Twee
handen van zus in beeld die willen beschermen. Moeder laat Jet los
en duwt ook de handen van A. weg.Jet staat voor in beeld, moeder
erachter. Jet zet haar eerste stappen, moeder kruipt dichterbij.

MS

90 2 Moeder zit op haar knieën met uitgestoken armen op Jet te wach-
ten (onscherp).

HT

91 12 Broer zit op de grond voor de tafel en helpt Jet overeind. rechts
voor in beeld verschijnt al een hand./ Jet valt halverwege haar po-
ging te lopen. Broer kruipt naar haar toe en helpt haar weer over-
eind. Met enige moeite bereikt Jet haar moeder.

HT

92 8 Jet zit op de grond en heeft een kam in haar hand. Ze doet pogin-
gen haar haar te kammen. Halverwege draait ze zich om richting
moeder die rechts in beeld zit. Linksachter zit broer.

HT

93 10 Moeder zit voor de tafel en houdt jet vast. Links is een deel van de
broer in beeld. Jet doet enkele stappen en dan valt ze om. Vaag is de
romp van moeder nog te zien.. Rudolf kruipt lachend naar haar
toe.

HT

94 2 Nieuw shot. De vorige was niet af. Jet loopt/kruipt naar voren. Op
de achtergrond is moeder deels te zien. Moeder bukt zich en maakt
aanstalten naar jet toe te kruipen.

HT

95 7 Nieuw shot, zelfde situatie. rechts in beeld de handen van zus. Jet
valt halverwege. de camera is zeer nabij.

HT

96 9 Jet staat tussen twee mensen in: zij is totaal te zien, van de twee
anderen enkel de benen. Ze loop vooruit aan de hand van moeder.
Dan staat Jet even allen en doet enkele stappen. rechts in beeld de
uitgestoken armen van Annemarie.

MS

97 7 Buitenopname: moeder zit op de hurken bij de deur en laat Jet
lopen. Moeder volgt de stapjes van haar dochter aandachtig. Jet
loopt beeld uit.

MS

98 7 Jet met een triomfantelijk hoofd Ze loopt zo dicht op de lens af dat
haar gezicht onscherp wordt. (haar mond lijkt nu een vis)

CU

99 3 Eenzelfde shot. CU
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Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

100 6 Een shot van bovenaf van Jet die loopt. De camera volgt haar bewe-
ging.

CU H

101 9 Rudolf zit op de grond en knuffelt zijn zusje. MS H

102 10 Camera staat laag opgesteld voor Jet. De overige leden van het
gezin liggen bijna plat op de grond om in beeld te komen. Jet
kruipt op handen en voeten. Ze wordt allengs onscherper.

MS

103 8 Eenzelfde soort actie, nu kruipt jet naar haar moeder en wordt jet
op de rug gefilmd. Moeder met haar hoofd zowat bij de grond
houdt haar handen gestrekt. Recht verschijnt Rudolf in pyama in
beeld.

MS

104 5 Aanloopstrook Afga, 1940

105 6 Op de stoep voor het huis. Het is winter her en der ligt sneeuw. Jet
loopt op de stoep richting camera en dan rechts het beeld uit.

TS

106 9 Moeder loopt achter de kinderwagen op de stoep. Links van haar
de twee broers (in korte broek) en rechts, met de hand aan de
wagen de kleine Jet.

TS

107 6 Drie mensen waaronder moeder staan op de stoep te praten. Jet
trekt aan de kinderwagen

TS

108 2 Zelfde situatie. Jet staat te huilen en moeder stuurt haar weg. TS

(Breuk?)

109 11 Moeder staat met de man te praten. jet staat erbij. Op de
achetrgrond huizen en kinderen. De vrouw komt naar buiten met
een trommeltje in haar hand. Ze biedt de jongens iets aan. Dan
loopt ze het tuinpad af en biedt ook de man en moeder iets aan.

110 7 Jet op het hobbelpaard. Ze gaat zo hard mogelijk heen en weer. Af
en toe verdwijnt ze uit beeld.

HT

111 12 Jet op het paard, nu van voren genomen. MS

112 6 Jet loopt buiten op de stoep. LS

113 2 Jet. CU

114 4 Jet belt aan, net voordat de deur opengaat loopt ze weg. MS

115 4 Jet loopt op straat en houdt een leeftijdsgenootje aan die stug door-
loopt.

TS

116 14 Jet op de arm bij Annemarie (die verder nauwelijks in beeld komt)
en stopt een brief in de brievenbus. Nog even door de gleuf kijken.

HT

117 6 Jet en Annemarie lopen en hollen over straat. TS

118 6 jet staat voor een boomstam. Op laatst rent Jet. MS

119 14 Jet staat bij een hek en kijkt om zich heen (diverse shots). TS

120 8 Jet zit half op een hek. Naast haar, half in beeld Annemarie. Een
hond loopt voorbij en trekt de aandacht van Jet.

HT

121 Einde.

CU = close-up * = reframing (typisch amateur) H = hoog
MS = medium shot rnl = camerabeweging van recht naar links N = normaal
MCU = medium cluse up L = laag
HT= half totaal
TS = totaal shot
LS = long shot
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Summary
Rituals of domestic happiness

‘History is not the prerogative of the historian’, Raphael Samuel once wrote.

Indeed, in the last century ‘do-it-yourself’ history became a common do-

mestic activity. Film and photography offered people new opportunities to

record their own history. These media have become so popular that by now

it is hard to imagine that someone does not have a photograph, a home

movie or a home video. This book is about recording one’s own family on

film with an amateur film camera. It explores the different meanings of

home movie making as a new social and cultural practice of the twentieth

century. It is a serious attempt to bring forward home movies as an impor-

tant historical source.

At first sight, home movies give us plain and easily recognizable images

of family life. They have great authentic value that can hardly be surpassed

by any other source. Home movies are about the happy life of happy people.

In his manual ‘How to make your own movie’, author Dick Boer writes:

‘Making home movies is a hobby for people who want to experience the

good moments of life and who wants to keep records of these moments’.

Hobby, happy moments and the wish to preserve: these are three important

elements of home movie making. In his book Dick Boer constructs an ideal

image of an idyllic hobby. But home movie making is not quite as simple as

it may appear. In fact, it is a rather complex practice. Consequently, this

study explores the practice of home movie making on a historical as well as

on a theoretical level. It makes clear that home movie making is not just

about film, but also about fatherhood and motherhood, about the role of

industry, about media technology and the emergence of a consumption cul-

ture, and about the relation between visual culture, cinema, memory and

family history.

The first part of the book is about the history of amateur film. This history

cannot be separated from the history of the family. As the film camera came

to occupy an increasingly important place in the private sphere, amateur

film-making quickly turned into a domestic activity]. It became a hobby

that had meaning only within the family. Home movie making offered a

person the opportunity to pursue his hobby and be part of family life at the
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same time. In this process the father played an important role, because most

of the time it was the man of the house that used the camera. Much of this

had to do with the fact that at the time technology was a gendered affair: for

a long time using a film camera remained a purely masculine practice.

Buying a camera was also a man’s business. Consumption in the twentieth

century shows a strong differentiation between man and wife: she decides

about the purchase of a flat-iron, a vacuum-cleaner and a washing-machine;

he decides about the saw and the car.

But the gender divide in the field of consumerism and technology was

not the only determining factor for the history of amateur film. It was also

influenced by the rise of a new ideology of domesticity, which not only de-

fined the role of the wife as mother but also a new role of the man as father.

Masculine domesticity can be described as a desire of the twentieth-century

man to spend time (together) with wife and children in an intimate sphere.

Being together means time for leisure, for having fun and for consumption.

A hobby like home movie making fitted well into this ideology: it practiced

a kind of active and collective form of domesticity that suited every member

of the family. One could even say that amateur-film apparatuses stimulated

a new kind of fatherhood: one that was more involved – even if it was only

on Sunday afternoons – with family life.

Home movie making was a masculine activity but one that could not be

practiced without the cooperation of other family members. The results are

remarkable, because in many films the father is not visible. He is behind the

camera and not in front of it with his family. He is looking at the family.

Still, the fact that the film is made presupposes his presence. But at the same

time, the father’s invisibility articulates his special position in the house. As

John R. Gillis would remind us about twentieth-century fatherhood, ‘[t]hey

became the missing presence, literally and figuratively’. Father is there, but

at the same time he is not there at all. In the twentieth-century ideology of

domesticity (which is based on different roles for man and wife), his pres-

ence can only be partial: after six o’clock and in the weekend. He is the man

on the threshold, just leaving or just arriving. Filming his children and wife

is his attempt to seek intimacy, or to produce a kind of closeness. Or, as

Susan Sontag argues, he is ‘giving an appearance of participation’.

A hobby like home movie making had its restrictions: it was not allowed

to take up too much time of family life. Too much artistic ambition could

disturb family peace. It was considered very important that someone filmed

the family, but as soon as artistic endeavours became too prominent, that

record could be at stake. In the history of amateur film there is a continuous

tension between home movie making as a hobby or as a memory. To under-

stand this potential conflict we must explore the specific cultural context of

the rise of the amateur-film camera.
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The construction of meaning of machines is not something that is fixed

or natural. It is a social process. Technology is therefore malleable and

changeable: its meaning is a result of more than one development. In case of

the amateur film camera, one can see it’s use as a result of the breakthrough

of de amateur film camera as a luxurious consumption article for the middle

and upper classes; the rise of the ideology of domestic life that defined lei-

sure as a homely affair; the fact that the purchase of the film camera was pre-

sented and marketed as a masculine apparatus and as a result of the presence

of amateur film club societies. All these different aspects shaped the some-

times contrasting uses of the film camera. The need to be artistic could im-

pose constraints upon family life if the family was just some material to

practise with. This ambiguity that surrounded home movie making was

never completely dealt with.

To explore the different uses of home movies it is necessary to look more

closely at film collections. In the second part of the book home movies are

explored from five different perspectives. It includes film analyses of com-

plete family collections, a single home movie, or in one instance, just one

scene.

Home movies that deal with family life during the Second World War

offer interesting ways of exploring the relation between the world inside and

outside the house, between the private and the public sphere, between per-

sonal and national history. By looking at the way people construct their

family history during these troubled times, it is possible to analyze the elas-

ticity of the concept of home movies. Many amateur film-makers would

continue filming during the war. They seem to focus on family life even

more intensely, without too much attention for the outside world. ‘It is

never more than a hint, for in the album, when family and politics cross, it

is always family which takes priority, as if the politics could be denied’,

Patricia Holland wrote. Perhaps it is a strategy: as long as you put the cam-

era there, there is faith that life goes on; that future generations will look at

this part of the family history.

The home movie genre can include professionally produced 16mm or

8mm films, especially when it comes to certain social events like weddings.

This makes wedding movies into a special category. In the twenties and

thirties film factories, and sometimes local studios, produced wedding mov-

ies on commission. As a result, this genre is different in style compared to

many other home movies: it is much more formal and conventional. At the

same time, a growing tension builds up between the need for more personal

and informal filmmaking instead of the more formal traditions.

Most home movies are about fathers looking at their children. But what

do they see? How do they want to record their children lives? In this book,
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we follow a small child through the eyes of her father. One of his many films

is a twenty-minute portrait of her first year when she grows up from a small

and helpless baby into a young walking toddler. This film analysis is not just

about the way a father looks at his child, but also about the way his passion

for her affects the film form. From a film theoretical point of view it is inter-

esting to analyze how much he is willing to let form prescribe the events that

take place in front of the camera, or the other way round: does he accept

that events prescribe the form? Is home movie making about emotion or

about film making?

In the chapter about a Catholic family we see many moments of catholic

life in front of the camera. But there is more than that: the film maker is not

just recording, but he shows a strong awareness of catholic iconographical

and filmic traditions. We can see how working in a tight catholic culture

can turn a home movie into a propaganda-like film about the value of large

catholic families.

Historical self-consciousness and the cultivation of iconographical tradi-

tions are very much present in a particular film scene that is the subject of

the last chapter. In a film collection of an upper-class family we see how a

member of the family tries to imitate a forty-year-old family photograph

with a film camera. Because the film-maker fails to portray the family in one

camera shot, it immediately brings up all kinds of questions about style, for-

mal traditions, social conventions, and the difference between film and

photography.

After more than hundred years of amateur film, it becomes interesting to

explore how new forms of media technology and uses of media have influ-

enced the tradition of home movie making. In the epilogue, more recent

developments are outlined. Until well into the seventies, amateur film re-

mained cinema, which means film being shown on the silver screen. To

see one’s family history on the television-set became only possible after the

introduction of the video recording machine (vcr). It then took some

time for consumers to be able to pay for an easily manageable video sys-

tem. But when it did become available, it meant a change in the practice of

watching television and watching one’s family history. In some cases it

made the recorded history easier to watch. Old collections that were se-

verely damaged and sometimes hardly possible to be watched at all could

be transferred to video to receive a second life. And with the arrival of the

remote control, it became possible to play back and forth between present

times and history.

These new developments meant the end of the monopoly of the man

behind the camera. In some cases the wife, or widow, could now operate the

video set. By the end of the twentieth century new digital technologies
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made it even simpler to reproduce historical moving images. More than

that: these images – who gain authentic value so easily – can be manipulated

by younger generators. The children or grandchildren of the man behind

the camera now recreate his family history.
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