
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
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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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