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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Resistance, Disruption and Belonging:
Electronic Video in Three Amateur Modes

van Tom Slootweg

1.  Wanneer er geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende 
“modes of practice and functioning” zal elke poging om grip te kri-
jgen op hedendaagse dan wel historische media-amateurs weinig 
verhelderend zijn. (Dit proefschrift)

2. Met de komst van nieuwe mediatechnologieën wordt hun “poten-
tiality” vaak verward met hun “actuality”. (Dit proefschrift)

3. Zonder een radicaal vernetwerkte samenleving in de tweede helft 
van de vorige eeuw, kon de droom van een (sociaalpolitieke) medi-
ademocratisering, belichaamd door draagbare video, niet ten volle 
worden verwezenlijkt. (Dit proefschrift)

4. Daar waar het medium film in de jaren dertig van de vorige eeuw 
aanleiding gaf om de mythe rond de serieuze filmamateur te 
grondvesten, was diezelfde mythe verantwoordelijk voor de afwi-
jzing van video door vele clubfilmers. (Dit proefschrift)

5. Doordat video en tv behoorden tot de wereld van “black-boxed” 
micro-elektronica, konden zij aanvankelijk moeilijk doordringen 
in de Nederlandse “community mode” met diens eigenzinnige en 
tactiele vorm van “cinéphilia.” (Dit proefschrift)

6. De mogelijkheid om synchroon geluid op te nemen met de cam-
corder resulteerde, misschien onbedoeld, in zeer gelaagde en 
“polyvocale” geheugenartefacten van de familie. (Dit proefschrift)

7. Hoewel wordt aangenomen dat de komst van video een verschu-
iving van “reel families to families we choose” (Moran, 2002) im-
pliceerde, is het aannemelijker dat in de “home mode” met name 
het traditionele gezin als favoriete onderwerp bleef gelden.

8. Het ontwijken of uitbundig bevestigen van de blik van de (video)
camera is een van de meest karakteristieke kenmerken van “home 
mode performativity.” (Dit proefschrift)

9. Een eventuele nieuwe editie van de Firato zal na het heengaan 
van drs. Chriet Titulaer nooit meer hetzelfde zijn.

10.“Veni, vidi, video.” (Wasser, 2001)


