
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

120 ritueel van huiseli jk geluk



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

een eredienst voor het kind 129



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.
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