
2 Tussen hobby en herinnering
een nieuwe techniek, een nieuwe plicht

Het commentaar was bepaald korzelig op de tip van de amateurfilmer Jack

van As die in 1935 in Het Veerwerk, in die jaren het blad voor de amateurfil-

mers, suggereerde om bij een zelfgemaakte huwelijksreportage eventueel

achteraf nog enige opnamen over te maken. Het commentaar luidde:

(...) in mijn trouwfilm heb ik opzettelijk alles weggelaten, wat niet w e r-

k e l i j k g e b e u r d is. We maken er toch geen speelfilm van! ’t Is een

historisch familie-document(je). .... men kan beter iets overslaan of door

een goeden titel aanduiden dan een g e f i n g e e r d stuk er in plakken.
1

Wat was hier het probleem? Welke regel overtrad de amateurfilmer dat de

redactie zich genoodzaakt voelde zo te reageren? Blijkbaar waren er verschil-

lende opvattingen mogelijk over het maken van een huwelijksfilm. Hier

botste niet zozeer twee opvattingen: die tussen film als hobby en film als een

vorm van visuele herinnering, maar wel het domein waar binnen elk genre

thuishoorde. Een huwelijkssluiting behoorde absoluut tot het domein van

de familiefilm en daar golden strikte regels.

Toch was het niet zo dat Van As suggereerde om een zelf verzonnen ver-

haal op te nemen; de film was wel degelijk gemaakt naar de werkelijkheid.

Blijkbaar was dat niet goed genoeg; bijna echt is in zo’n geval niet vol-

doende. Wat ontbrak was authenticiteit. Nu is authenticiteit een lastig te

hanteren begrip. Walter Benjamin gebruikte de term in zijn veelgeciteerde

essay Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid

(1936) om een specifieke ontwikkeling aan te geven als gevolg van de komst

van fotografie en film. De eigenschap van mechanische reproduceerbaar-

heid heeft grote gevolgen gehad, zo constateerde Benjamin. De unieke

waarde van het ‘authentieke’ kunstwerk is verloren gegaan: er zijn alleen

nog kopieën.2 Maar een foto of filmbeeld heeft zijn eigen uniciteit of ‘aura’

zoals Benjamin dat zou noemen: een kopie, zelfs al is het een kopie van een

kopie, is nog steeds een geliefde herinnering in het geval van familiefilm.

Authenticiteit heeft met betrekking tot de familiefilm namelijk een andere

betekenis: het betreft het moment waarop het beeld tot stand komt, dus het

moment waarop de filmcamera aangaat en een gebeurtenis registreert.3 Het

gaat dan dus niet om de originaliteit van het beeld maar om het oorspronke-
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lijke, eenmalige – niet nagespeelde – moment waarop er een relatie tot stand

wordt gebracht tussen beeld en de referent waarnaar het beeld verwijst.

Authenticiteit wordt een probleem als die indexicale verwijzing niet

meer vanzelfsprekend is. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een amateur als

Van As ware gebeurtenissen in de vorm van een verhaal wil gieten. Hayden

White stelde dit probleem aan de orde toen hij schreef dat ‘It is because real

events do not offer themselves as stories that their narrativization is so diffi-

cult.’4 Het leven is geen verhaal met een plot waarvan onderdelen naar belie-

ven te verschuiven zijn. De spanning die er is tussen een verlangen naar

maximale verbeelding versus de noodzakelijkheid zich te houden aan de

werkelijkheid zit niet alleen in de geschiedschrijving – waarover White

schreef – maar ook in de non-fictie film.5

Dat maakt juist non-fictie film tot een lastige categorie. De filmtheoreti-

cus Gilberto Perez stelt het als volgt: ‘Documentary film doesn’t mean avoid-

ing fiction, for no film can avoid fiction: it means establishing a certain rela-

tionship, a certain interplay, between the documentary and the fictional

aspects of film…’.6 Perez gebruikt als voorbeeld de documentaire ‘Nanook’

van Robert Flaherty deze film over het leven van een Eskimo in Alaska is al

sinds zijn succesvolle bioscoopvertoning in de jaren twintig onderwerp van

theoretici. Beroemd is de uitspraak van de Britse documentairemaker John

Grierson die sprak over Flaherty’s ‘creative treatment of actuality’. Flaherty

wilde een portret maken van het traditionele leven van de Inuit, maar maak-

te gebruik van ingrijpende ensceneringen van dat dagelijkse leven om opti-

maal effect te bereiken. Flaherty ging, aldus Perez: ‘to distant places looking

for the essence of humanity in the encounter with nature and, not exactly

finding out what he sought, fabricated in his films.’7 Flaherty wilde zijn

onderwerp wel recht doen maar had soms reconstructie nodig als methode

om het levend te maken. Uiteindelijk, zo concludeert Perez is het resultaat

een film over het leven van Nanook, misschien niet zoals het precies was,

maar zoals het door Flaherty werd uitgebeeld.8

Van As wilde ook de door hem beleefde werkelijkheid op het scherm tot

leven brengen, met alle mogelijkheden die de cinema hem bood, desnoods

door een ‘re-enacment’. Maar een dergelijke creatieve omgang met de wer-

kelijkheid was discutabel. De redactie van Het Veerwerk viel over dat laatste

aspect: in hun visie kon en moest familiefilm niet zozeer een illusie zijn van

de werkelijkheid (doen alsof dit de werkelijkheid is), maar een illusie van de

waarheid (zo was het en niet anders).9 Er staat namelijk te veel op het spel.

Het maken van een herinnering is iets anders dan een hobby en de regels

van dat spel liggen net anders.

In dit hoofdstuk stellen we deze spanning tussen hobby en herinnering

aan de orde vanuit een historisch perspectief. In de geschiedenis van de ama-

teurfilm is die spanning tussen film als hobby en film als een herinnering
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altijd aanwezig geweest. Dat heeft te maken met de komst van de amateur-

filmcamera als een nieuw technologisch snufje in een specifieke culturele

context. Zoals geldt voor meer nieuwe apparaten lag de betekenis en het

gebruik van de camera niet direct als vanzelfsprekend vast; dit is een sociaal

proces waarbinnen de betekenis nog zeer kneedbaar is. Nieuwe machines

zijn meer dan gadgets, ze zijn, zoals Raymond Williams vaststelde de uit-

komst van een combinatie van verschillende aspecten.10 De doorbraak van

de filmcamera als een consumptieartikel, de ontstaan van een huiselijk-

heidsideologie die vrijetijdsbesteding vooral definieerde in huiselijke ter-

men als iets voor vaders, de wijze waarop het een deel van het culturele leven

georganiseerd was via verenigingen en concoursen en de aanvankelijk ge-

exalteerde ontvangst van eerst de cinema en vervolgens de amateurfilm, dit

alles is van invloed geweest op het gebruik van de amateurfilmcamera.

De mogelijkheden van de filmcamera werden in eerste instantie vooral

besproken in kringen van amateurfotografen. Dat was inmiddels een geves-

tigde tak van amateurkunst die zich stevig had georganiseerd in verenigings-

verband met eigen clubbladen en concoursen. De reflectie op hetgeen men

in de amateurfotografie had bereikt werd echter ook maatgevend met be-

trekking tot de amateurfilm. Tegelijkertijd was amateurfilmcamera onder-

deel van een ander vertoog: zijn eigenschap de werkelijkheid in al zijn be-

weeglijkheid te reproduceren bood ongekende, nieuwe mogelijkheden als

middel om visuele herinneringen te produceren. Het enthousiasme is in

veel opzichten een herhaling van het discours rond de ontvangst van de

cinema rond 1895. De uitkomst was echter anders: toen eindelijk de poten-

ties van de camera en het gebruik ervan wat meer vorm kregen, bleek ama-

teurfilm met name waardevol in de privé-sfeer vanwege zijn potenties als

een vorm van doe-het-zelf geschiedschrijving. Die uitkomst botste weer met

de pogingen amateurfilm tot een nieuwe amateurkunst te verheffen, zoals

de amateur Jack van As ontdekte toen zijn ambachtelijke streven naar een

goedgemaakte film in conflict kwam met andere heersende opvattingen

over de betekenis van familiefilm.

Een nieuwe techniek

In 1923, het jaar dat Kodak en Pathé hun gebruikersvriendelijke smalfilmfor-

maten introduceerden, schreef een vader over zijn nieuwste familiefilm in

een enthousiaste brief aan zíjn vader, die in het buitenland verbleef: ‘We heb-

ben nu weer een allerleukste van Annemarie, levensgroot en met zo’n engel-

achtige uitdrukking, dat Mies en ik uitriepen dat deze ééne film meer waard

was, dan de kosten van het heele apparaat.’11 Het enthousiasme verraadt de

aantrekkingskracht van dit toen nog redelijk nieuwe medium. De amateur-
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fotografie was intussen al decennia een gevestigde praktijk, maar de amateur-

cinematografie werd nog als betrekkelijk nieuw ervaren. De populariteit zou

echter snel toenemen. Amateurfilmen kon zich niet alleen als vrijetijdsbeste-

ding van de moderne familieman, maar ook als vorm van representatie – als

bewijs van groot gezinsgeluk – in toenemende mate een plaats veroveren in

huiselijke kring. Ook grootvader die ver weg in Zwitserland woonde, kreeg –

zo beloofde de zoon – een filmkopie van zijn kleinkind Annemarie.

Eigenlijk had het nog lang geduurd. Hoewel de amateurfilmcamera zo

rond het begin van de jaren twintig gold als een nieuwe techniek om je gezin

vast te leggen, begon de geschiedenis van dit medium veel eerder. Vrijwel

gelijktijdig met de introductie van de filmcamera van de gebroeders Lumière

in 1895 kwam er ook een model voor de amateur op de markt. Maar wat

waren de mogelijkheden van de amateurfilmcamera? De betekenis van deze

nieuwe vinding lag niet direct vast, zoals zo vaak met nieuwe technologie.

Een machine draagt meerdere mogelijkheden in zich.12 Dat gold zeker ook

voor de amateurfilm die zich niet direct profileerde als een huiselijke prak-

tijk. Het is daarom relevant te kijken naar zowel de gebruikersgroep als de

niet-gebruikers in verschillende periodes, de problemen die rezen en oplos-

singen die bedacht werden.13 De markt voor amateurcinematografie was

aanvankelijk niet erg overzichtelijk: gevestigde film- en camerafabrikanten

hadden slechts een beperkte interesse in de amaterfilm. Uitvinders, hobby-

isten en kleine ondernemers bepaalden het gebruik, zoals Zimmermann

vaststelde in haar boek Reel families. Elke ondernemer ontwikkelde zijn

eigen filmformaat. Alleen al in Europa gebruikte men vele soorten filmfor-

maten en/of niet-uitwisselbare perforatie. Standaardisatie was er niet. De

eerste gebruikers waren daarom vooral uitvinders en hobbyisten, geïnte-

resseerd in techniek.14

Zelf filmen was niet direct een vanzelfsprekendheid. Camera’s werden

nauwelijks verkocht. In de jaren tien werd eigenlijk alleen in termen van

huisbioscopie gesproken. Over het zelf gebruiken van de camera bestond

nog onzekerheid. De eerste gebruikers moeten vooral gezocht worden bij

ondernemers als C.A.P. Ivens, die geïnteresseerd waren in techniek en die

een nieuwe markt wilden verkennen. Terecht stelt Patricia Zimmermann

dat de vroege geschiedenis van het amateurfilmen in die periode vooral

moet worden beschreven in economische en technische termen.15 Een zelfde

patroon geldt eigenlijk voor de ontvangst van een ander medium in dezelfde

periode, de radio. Ook daar waren het vooral liefhebbers van draadjes etc.,

maar er was nog geen duidelijke culturele bestemming. Die kwam pas toen

de radio werd gebruikt voor uitzendingen door omroep.16

De wat aarzelende verkenning verraad zich door een technisch-beschrij-

vende woordkeuze. Aan het begin van de twintigste eeuw schreef men in foto-

bladen in termen van ‘bewegingsfotografie’. Zelfs in 1923, toen inmiddels veel
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handzamere amateurformaten op de markt wa-

ren, werd de potentiële amateurfilmer gewezen

op zoiets als een ‘amateuropneemapparaat’ al-

dus de woordkeuze van de jonge Joris Ivens op

een fotografiebeurs in Duitsland.17 Vanaf begin

jaren jaren twintig ontstond dankzij de intro-

ductie van de nieuwe formaten 9,5mm door

Pathé (1922) en 16mm Kodak (1923) een zekere

standaardisering. De nieuwe smalfilmformaten

waren nu brandveilig, relatief goedkoop en met

de nieuwe bijgeleverde filmcamera gemakkelijk

te bedienen. Bovendien bood Kodak nu ook de

service om een volle film te laten ontwikkelen.

Zelf filmen leek nu net zo eenvoudig als zelf

fotograferen. Omdat veel van die eerste gebrui-

kers mannen waren die al enige ervaring had-

den met amateurfotografie werd in die catego-

rie publiciteit gezocht, via de fotobladen die

werden gevoed met artikelen en advertenties. Pas

toen werd in Nederland het terrein van de ama-

teur-cinematografie met meer aandacht verkend.

In de jaren twintig werd er dus anders gedacht en gesproken over ama-

teurfilm, dan in de jaren tien, toen de amateurcinematografie een nog onbe-

kende technologie was. Aan het begin van de jaren dertig was amateurfilm

zelfs al een redelijk gevestigde hobby. Het perspectief op dit nieuwe medium

was intussen definitief veranderd. In 1933 schrijft de filmcriticus Hendrik

Scholte in zijn monografie over de Nederlandse filmkunst over de amateur-

film als een potentiële kunst:

door het enthousiasme der amateurs, hier gelijk elders, (heeft zij) kans

gezien om zich te bevrijden van de al te rustieke atmosfeer van de huis-

kamer, waar gelukkige moederoogen zich vermeiden aan het eerste wag-

gelgangetje van baby...
18

Wat opvalt in dit citaat is dat inmiddels niet alleen werd gedacht in termen

van vooruitgang in de amateurfilm, maar ook dat er verschillende soorten

amateurfilms mogelijk waren die in een zekere hiërarchische relatie tot el-

kaar stonden. ‘Amateurfilm’ is een artistieke bezigheid waarbij het maak-

proces een onmisbaar bestanddeel vormt van de hobby. De amateur die der-

gelijke films maakt, wil zelf zijn materiaal ontwikkelen en afmaken. Daarbij

is ook een artistiek eindresultaat een belangrijk doel. Het genre ‘familiefilm’

kenmerkt zich door haar registrerende karakter, waarbij het produceren van

herinneringen van familie en gezin het belangrijkste motief is.
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Een reconstructie is nodig van het vertoog

in die vroege periode van de amateurcinema-

tografie. Wat waren de opvattingen over deze

nieuwe vorm van fotografie en bin- nen welke

sociaal-historische context vond deze me-

ningsvorming plaats? Een deel van het ant-

woord is te vinden in fotobladen voor ama-

teurfotografen. Daar werden de nieuwe ont-

wikkelingen op het gebied van amateurfilm

gevolgd: serieuze besprekingen en vrijblijven-

de fantasieën wisselden elkaar af. In de bladen

werd ook gediscussieerd over de mogelijke

bijdrage van het amateurisme aan de filmcul-

tuur. Populair-wetenschappelijke bladen als Natuur volgden de ontwikke-

lingen in de kinematografie vanuit een technologisch perspectief.19 Fotobla-

den als Lux, Camera en Focus hadden uitgesproken opvattingen over hoe de

ideale amateurfotograaf er uit zag, maar tegelijkertijd tegengestelde opvat-

tingen welke belofte amateurfilmen met zich meedroeg. Er waren tot aan

het midden van de jaren nauwelijks filmbladen waarin de amateurcinema-

tografie systematisch aan de orde kwam. Lichtbeeld schreef zo nu en dan

over amateur-cinematografie, begin jaren dertig was de discussie te volgen

in Filmliga en Het Veerwerk.

Amateurkinematografie

In 1901 adverteerde Mij. Guy de Coral & Co. in het fotografieblad Lux niet

alleen voor lantaarnplaten en fonografen maar ook voor ‘bioscope voor de

huiskamers’. Guy de Coral, een voormalige amateurfotograaf en één van de

oprichters van de Nederlandsche Amateur Fotografen Vereniging (n.a.f.v),

was een handel in fotoartikelen gestart en hij zag al in een vroeg stadium in

dat de film ook in huiselijke kring een plaats verdiende. Daarnaast was het

mogelijk filmvertoningen te laten plaatsvinden in bijeenkomsten op scho-

len of in het verenigingswezen. Hier lag een kans voor de fotohandel om via

de n.a.f.v. en aanverwante afdelingen film te introduceren bij de amateur-

fotografen. Zo hield de firma Merkelbach, eveneens in 1901, een demonstra-

tie voor de Amsterdamse amateurfotografen over ‘de bioscope en hare prac-

tische inrichting’.20 Dergelijke avonden omvatten meestal een lezing over de

geschiedenis van de cinematografie, gecombineerd met vertoning van afwis-

selend serieuze en komische films.

In deze periode was de belangstelling voor cinematografie vooral tech-

nisch. De amateurfotografen waren gefascineerd door dit nieuwe wonder
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waarmee beweging kon worden weergegeven. Daarnaast was er vooral be-

langstelling voor de verschillende toepassingen van dit nieuwe medium:

onderwater-kinematografie, micro-kinematografie of wetenschappelijke kine-

matografie in het algemeen, het kwam in de loop van de jaren meerdere

malen aan de orde in de tijdschriften. Lux, het oudste blad voor amateur-

fotografen, plaatste al in 1895 een artikel over Edisons Kinetoscoop en een

jaar later verscheen een bijdrage over de Kinematograaf van de gebroeders

Lumière. Lux toonde ook belangstelling voor vindingen die zich op de grens

van fotografie en film bevonden. De amateurs waren vooral ook nieuwsgie-

rig naar het principe van film: zo moest C.A.P. Ivens uitleggen waarom wie-

len in films terugdraaien. Andere auteurs legden meer dan eens in lezingen

en artikelen uit wat het ‘wezen der kinematografie’ inhield.

Opmerkelijk is een zevendelige artikelenserie van Obreen in Camera in

1912 waarin hij, als één van de weinige auteurs uit die tijd, lijkt te beseffen

dat er onder de lezers zich wellicht amateurfotografen bevonden die zelf wil-

den gaan filmen. Obreen vroeg zich daarom af welke onderwerpen zouden

kunnen voldoen voor bewegend beeld, hoe het opname-apparaat werkte en

hoe de film vervolgens ontwikkeld diende te worden. Bij deze enkele bij-

drage waarin op een mogelijkheid van amateurfilmen werd ingegaan bleef

het voorlopig.

De hobbyist die zich intussen durfde te wagen aan het amateurfilmen

had een aantal motieven: hij wilde zijn familie vastleggen, hij ging een grote

reis maken of hij had een eigen bedrijf. In principe hoefde de amateur niet

veel zelf te doen: hij kon het ontwikkelen van het negatief en de positieve

afdruk overlaten aan een filmfabriek. Dat was over het algemeen ook het ad-

vies in de artikelen over amateurfilm. Vanaf 1919 kon dat bijvoorbeeld bij

Filmfabriek Polygoon: de fabrikant leverde op verzoek ook titelkaarten af

die tussen de verschillende fragmenten geplaatst konden worden.

Enkele aspecten die de amateurfotografie karakteriseerden, zoals het zelf

ontwikkelen en afdrukken, leken vooralsnog met betrekking tot film te in-

gewikkeld voor veel hobbyisten. Het wachten was op voorlichting, handige

camera’s en goedkoper filmmateriaal. Daarin trad vanaf het begin van de

jaren twintig verandering op. Aan de voorwaarden voor een redelijke toe-

gankelijkheid van de amateurcinematografie wordt steeds meer voldaan: de

industrie wierp zich in toenemende mate op deze markt en fotobeurzen

besteedden ruimte en aandacht aan de nieuwe apparatuur.

Bewegende babies, bewegende blaadjes

Steeds meer amateurfotografen maakten in die jaren de overstap naar de

film. Zij verruilden hun fotocamera voor een filmcamera. ‘Ondanks de
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groote ontwikkeling der fotografie in artistieke richting, bevredigt het resul-

taat zelden geheel, omdat haar het leven ontbreekt’, constateerde één van

hen.21 Een ander stelde in een artikel getiteld ‘Waarom kino-amateur?’: ‘De

amateur van heden is niet meer tevreden. Hij wil meer, hij wil de werkelijk-

heid, het leven. Dit nu brengt de kinematografie hem.’22

Werd in eerste instantie de fotografie onthaald als een fantastische ma-

nier de werkelijkheid te vangen, film bleek een nog veel betere methode om

het leven in al zijn beweeglijkheid te registreren. Men sprak over ‘levende

beelden’, ‘living pictures’ of ‘animated pictures’. Vooral die eerste jaren

waarin de cinema zich manifesteerde klonken geëxalteerde uitroepen over

de mogelijkheid te komen tot reproductie van het leven. De wijze waarop

werd geschreven over dit nieuwe medium verwijst in sommige gevallen naar

reële ervaringen; andere teksten zijn wat de Amerikaanse mediahistoricus

Carolyn Marvin noemt extravagant media fantasies.23 Dergelijke fantasieën

of dromen zijn interessant omdat ze toegang bieden tot wat – al dan niet

bewust – aan gedachten aanwezig was en omdat ze ook altijd uitgaan van de

werkelijkheid zoals die werd begrepen. Bovendien maken dromen als deze

volgens Marvin onderdeel uit van de conversaties die de samenleving heeft

met zichzelf over wat het is of zou moeten zijn.

Het succes van die eerste bioscoopbeelden in 1895 in Parijs door de

gebroeders Lumière – op het programma stond onder andere het filmpje

déjeuner de bébé dat toch niet meer toonde dan een baby die in de tuin

gevoerd werd door zijn ouders – wordt door de filmhistoricus Dai Vaughan

als volgt verklaard: het aanwezige publiek raakte niet zozeer opgewonden van

het op zichzelf aardige en huiselijke tafereeltje maar wel van de bewegende

bladeren op de achtergrond, geraakt als men was door het spontane karakter

ervan.24 Dit was meer dan een theateropvoering, dit leek het leven zelf.

De wil om steeds dichter het leven te naderen, te reproduceren stopte

niet bij die eerste levende beelden van baby’s en bladeren. Voor een enkeling

waren ze namelijk teleurstellend: ze waren zwart, wit en grijs en geluid ont-

brak. Die gebreken waren voor de Russische schrijver Maxim Gorky aanlei-

ding om over zijn eerste bioscoopervaring in 1896 te schrijven als over een

‘schaduwrijk’:

Uw zenuwen zijn gespannen; uw verbeelding voert u naar een onnatuur-

lijk monotoon leven zonder kleur en zonder geluid, maar vol van bewe-

ging, het leven van geesten, vervloekt tot de verdoemenis van de eeuwige

stilte.
25

In Nederland waar diezelfde films al vrij snel na de eerste Parijse vertonin-

gen geprogrammeerd stonden, zijn dezelfde geluiden te horen, al klinken ze

iets zakelijker. Zo schreef Van Hennekeler in De Amsterdammer in datzelfde

jaar:
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Men ziet het werkelijke leven, maar helaas zonder spraak, zonder geluid;

voor een doofstomme moet het de volle werkelijkheid schijnen. Nog

één, wel is waer moeielijke schrede, en men hoort de personen spreken,

de smeden slaan, de flesch ontkurkt worden, den storm op zee enz., en

de illusie zal volkomen zijn.
26

Wetenschappers experimenteerden met technieken die in staat waren beeld

en geluid te combineren. Er werd aanvankelijk meer verwacht van weten-

schappelijke dan van commerciële toepassingen van dit nieuwe medium.

Eén van die pogingen kwam van de Franse fysioloog Demeny, die door

middel van wat hij de ‘phonophone’ noemde levende beelden van mensen

vergezeld liet gaan van het geluid van de woorden die ze spraken. Opmerke-

lijk is dat Demeny de potentie van deze machine vooral zag in de huiselijke

sfeer: de phonophone als een levend fotoalbum. Hij schreef in 1892 over zijn

vinding als een middel dat in staat was de doden tot leven kon wekken. Zou

die eigenschap, zo vroeg Demeney zich af niet veel geluk brengen aan hen

die een geliefde hadden verloren en die dankzij de film hem of haar opnieuw

konden zien?27 Hier verschuift de functie van film als middel tot analyse

naar wat de Franse filmhistoricus Noël Burch zou noemen het ‘Franken-

stein-complex’, namelijk de wens de doden tot leven wekken.28

Bij de veel tragere opkomst van amateurfilm werden dergelijke wensdro-

men opnieuw verwoord. Tegen die tijd waren het toch eigenlijk al cliché’s

omdat ervaringen met bewegende filmbeelden inmiddels al dertig jaar oud

waren. Maar zichzelf te zien op het witte doek bleek voor iedere gebruiker

die ervaring als nieuw op te roepen. Voor menig familielid waren de beelden

van eigen kind een wonder die de ervaring elke keer opnieuw als sensatio-

neel trof. ‘In de openbare gebeurtenissen ligt het gebied der amateur-bio-

scopie niet! Echter wel in het familieleven, in zijn breedste betekenis dan.’

Aldus schreef de auteur van de rubriek ‘Wat ons interesseert’ in Camera, het

fotoblad voor amateurfotografen in 1921.29 ‘De wonderlijke sensatie zichzelf,

zijn familieleden, als levend, natuurlijk voor zich te zien’, was volgens de

schrijver de kern van dit nieuwe medium: het was ‘dieper, intenser’ dan

fotografie. Aan de vooravond van de doorbraak van de nieuwe smalle for-

maten was dat het meest fantastische wat de auteur zich kon wensen en

voorstellen.

Een vrouwelijke amateurfilmer schreef over ‘de uitroepen van vreugde

wanneer wij in familiekring deze film afdraaien’.30 En een andere amateur

die net was begonnen, stelde enthousiast: ‘Wat een heerlijk genot, wat een

vreugde om mijn stamhouders daar op het witte doek te zien’.31 Het zijn de

woorden die de advertentietaal van Kodak weerspiegelen in termen als ‘een

onvergetelijker sensatie’, ‘wonderlijk’, ‘onvergetelijk om de beelden voor

ogen getooverd te zien’. De amateurfilmer J.C. Mol trok uit de sensationele
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mogelijkheden van deze nieuwe technologie de conclusie dat amateurfilm

de fotografie ‘binnen afzienbare tijd zonder twijfel’ zou verdringen.32

Zo kon de utopische visie op amateurfilm – in technisch opzicht al

decennia oud – een plek veroveren in het gezinsdomein. In feite was het een

conservatief ideaal vormgegeven met moderne technieken, vol magie ook:

‘filmland is een wereld der wonderen. Het is het sprookjesrijk van de

moderne tijd’.33 Nog ontbraken kleur en geluid. Maar op een demonstratie

uit 1930 over ‘Sprekende en zingende smalfilms in de huiskamer’ waar die

avond huurfilms werden gekoppeld aan grammofoons, fantaseerde de aan-

wezige Dick Boer op de toekomstverwachting dat het zelf maken van

‘klankfilms’ mogelijk zal zijn en dan vooral van ‘feestelijke huiselijke ge-

beurtenissen, waarmede dan het sprookje werkelijkheid is geworden’.34

Een nieuwe vorm van herinneren

Bij veel vernieuwingen op het gebied van de technologie in de afgelopen

twee eeuwen werd een debat gevoerd. Zo ook over de filmcamera. Wat

vooral opvalt is dat – zeker in de fotobladen – uitsluitend binnen de kaders

van fotografie wordt gedacht; de ‘cultural imagination’ werd er in feite door

beperkt.35 Sommige auteurs zagen film als een bijzondere vorm van fotogra-

fie, namelijk bewegingsfotografie. De aandacht ging daarbij uit naar de

mogelijkheid om met film ‘seriefotografie’ te bedrijven bij wijze van een

goedkope vorm van fotografie waarbij op een filmstrook een grote hoeveel-

heid afbeeldingen gemaakt kon worden: ‘op een band van 5 Meter film kun-

nen we zoo ongeveer 235 beeldjes maken’.36 Een variant hierop vormde het

voorstel van de eerder genoemde amateurfilmer J.C. Mol waarbij hij film

interpreteerde als een manier van ‘verzamelfotografie’ waarmee heel tref-

fend de verschillende uitdrukkingen van het kind in al zijn gemoedsstem-

mingen ‘gevangen’ en weergegeven konden worden.37

De vraag is in hoeverre nieuwe technieken ernaar neigen te worden

vormgegeven, gemarginaliseerd en beperkt door de dominantie van het

oude of juist in staat van permanente verandering is.38 De praktijk van het

amateurfilmen werd uiteindelijk bepaald door een mix van technologische

mogelijkheden en populaire verwachtingen.39 En door de industrie: want

toen fabrikanten als Kodak en Pathé gingen geloven in de nieuwe techniek,

werden vertrouwde strategieën ingezet op de camera als een aankoop voor

het hele gezin. Juist de familiefilm werd in praktijk al snel ‘het meest voor-

komende verschijnsel’ zoals in 1933 het blad voor de amateurfotografen

Lux/de camera constateerde.

Maar er speelt nog een andere factor mee. De filmcamera kwam op de

markt aan het einde van de negentiende eeuw in een periode waarin de his-
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torische belangstelling groot was. De continuïteit met het verleden werd

niet langer als vanzelfsprekend ervaren als gevolg waarvan het heden en ver-

leden verder uit elkaar kwamen te liggen. Er ontstond een andere vorm van

historisch besef waarbij, zoals Patrick Hutton stelde, elke gebeurtenis

plaatsvindt in een specifieke constellatie van tijd en plaats: ‘for an historical

event happens but once and for all’.40 Het betekende volgens Hutton een

einde aan de aanwezigheid van een levende herinnering. Nieuwe technieken

van herinneren kregen een kans, technieken die in tegenstelling tot de orale

traditie meer archiverend van aard waren en steeds vaker ook visueel.41 Er

valt daarom veel te zeggen voor de stelling van Mary Ann Doane namelijk

dat de cinema ontstond in tijd waarin een sterke archivalia impuls aanwezig

was waar de cinema op zijn eigen wijze aan bijdroeg. Film bezat het wonder-

baarlijke vermogen niet alleen beelden vast te leggen – dat kon fotografie

ook – maar tevens het verloop van de tijd zelf opslaan.42

De bewaarcultuur die ontstond in de negentiende eeuw bleef ook in de

twintigste eeuw aanwezig: het breidde zich uit naar alle mogelijke niveaus

van het publiek en private leven, van het nationale, lokale en uiteindelijk

ook het persoonlijke terrein.43 Met film kon het heden bewaard worden

voor later ten behoeve van de wetenschap of van het onderwijs. Antropolo-

gen trokken er op uit om primitieve volkeren vast te leggen voordat de voor-

uitgang ze zou beïnvloeden. De Franse bankier Albert Kahn liet wereldwijd

opnamen maken voor zijn ‘archief van de planeet’. En vaders gebruikten de

camera om hun gezinnen vast te leggen.

Film werd een nieuwe historische bron. Zo werd in 1919 in Nederland

een poging ondernomen om te komen tot een filmarchief waarin films van

het heden zouden moeten worden bewaard voor het nageslacht, dat daaruit

‘leering en wetenschap kan putten’. De rijksarchivaris Robert Fruin en vele

anderen hadden zitting in het daartoe speciaal opgerichte Nederlandsch

Centraal Film Archief (ncf).44 De rijksarchivaris stelde een brandvrije ruim-

te beschikbaar en Nederlands bekendste cineast Willy Mullens leverde film-

materiaal. Het was een Nederlandse echo van een eerdere mislukte poging

van de Poolse cineast Matzuwesky die al vrij snel na de introductie begreep

dat met de nieuwe techniek de geschiedenis op betrouwbare wijze kon wor-

den vastgelegd. In zijn pamflet Une nouvelle source de l’histoire, dat in 1898 in

Parijs werd gepubliceerd, pleitte hij voor een filmarchief.45 Volgens hem had

‘levende fotografie’, zoals hij het nog noemde een grote mate van authentici-

teit door zijn unieke exactheid en precisie. Film biedt de mogelijkheid een

waar ooggetuigenverslag te zijn en is onfeilbaar, aldus Matzuwesky.

Film verwierf zich gedurende een korte periode een reputatie als histori-

sche bron dankzij ‘the aura of technological authenticity’ die aan de camera

kleefde.46 Familiefilm werd de private versie van het moderne visuele geheu-

gen. Juist in de twintigste eeuw kon deze praktijk tot grote bloei geraken. De
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Britse historicus Raphael Samuel noemt met name de groei in de sector fami-

liegeschiedenis waarbij velen zichzelf tot de familiehistoricus verklaren een

opmerkelijke trend.47 Mensen zijn in toenemende mate geneigd hun eigen ge-

schiedenis vast te leggen, huizen worden mini-museums waar kostbaar bron-

nenmateriaal wordt opgeslagen en voor een intieme kring tentoongesteld. Als

we – zoals Samual beweert – geschiedenis opvatten als een activiteit in plaats

van als een beroep, dan zouden het aantal beoefenaars ontelbaar zijn.48

De amateurcamera bezat precies de juiste eigenschappen om een rol te

spelen: het was levendig en precies. ‘You might call Kodak the boss biog-

rapher’, aldus definieerde Albert Crane Wallace fotografie in Kodakery, een

advertentieblaadje van de fotofabrikant, dat overigens ook buiten de Ver-

enigde Staten werd verspreid. Hij voegde daar aan toe dat, omdat deze mo-

menten vooral de vrolijke momenten betreft, ‘The Kodak is just naturally a

cheerfull historian’.49 De camera ordent het leven en geeft er betekenis aan.

Het geeft zijn bezitter de kans om elke potentiële goede herinnering te

materialiseren en om te zetten tot geschiedenis. Het is een handeling die een

massaal beoefend werd en waaraan geen gezin zich nog kon onttrekken.

Film na film ontstond er een familiearchief op spoelen en meer nog: een

eigen visuele familiegeschiedenis. Want door alledaagse gebeurtenissen vast

te leggen, transformeerde de man met de camera deze tot feiten. Dat zijn

historische verrichtingen.50 De vader met de camera maakte zichzelf tot his-

toricus van zijn gezin; tegelijkertijd werd het een nieuwe plicht waaraan het

steeds moeilijk te ontkomen viel.

Een nieuwe plicht

Meer dan de familiefotografie was het familiefilmen van begin af aan een

doe-het-zelf activiteit, ondanks pogingen van ondernemers om naar analo-

gie van de studiefotografie soortgelijke activiteiten op te zetten. Zo bood on-

der andere filmfabriek Polygoon de mogelijkheid tegen betaling per meter

een cameraman periodiek te laten langskomen. Toch bleef dit een marginaal

gebeuren. Blijkbaar bracht het filmen van de familie bezwaren met zich mee.

Vooral de formele studiofotografie maakt gebruik van een moment waarop

even geposeerd wordt, en dat moment is even gemakkelijk te creëren binnen

de vier muren van het huis als in een studio-omgeving. De film echter prefe-

reert een handeling of in ieder geval beweging. Dat zou in de praktijk bete-

kenen dat in een studio een gezin een handeling moet ‘spelen’. Daar schuilt

een bezwaar, want bewust naspelen van de werkelijkheid lijkt al veel op acte-

ren en dat komt in conflict met de eis van authenticiteit. Een alternatief was

de cameraman toe te laten in de intimiteit van het gezin die zich uitstrekte

voorbij het te poseren moment zoals dat gold voor de fotograaf.
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Zelf doen was een alternatief. Een aantrekkelijk alternatief, want familie-

filmen combineerde de voordelen van hobby en actief vaderschap. Boven-

dien had de amateurfotografie allang duidelijk gemaakt dat het vastleggen

en documenteren niet langer uitsluitend het domein van de schilder of de

studiofotograaf hoefde te zijn. Het was aan iemand uit het gezin zelf, meest-

al de vader, die gewapend met de camera de alledaagse werkelijkheid van het

gezinsleven omzette in een kostbare herinnering.

De mogelijkheden van de camera boden een vervolmaking van het twin-

tigste-eeuwse huiselijkheidsideaal: het eigen geluk werd niet alleen in eigen

kring gevierd maar door middel van een zelfgemaakte herinnering ook nog

eens vereeuwigd. Steeds nadrukkelijker kreeg het maken van familiebeelden

een rituele dimensie in de zin dat het aanzetten van de camera al een zekere

gelukswaarde aan een gebeurtenis kon geven omdat daarmee het moment

bestemd was om een kostbare herinnering te worden. Filmen verleende glans

aan de gebeurtenis. Een verjaardag was niet langer compleet als de camera

niet aan stond. Het past in een ontwikkeling die tegelijkertijd plaatsvond,

namelijk het gegeven dat vanaf de negentiende eeuw in toenemende mate de

wereld van het gezin steeds kleiner werd. Het gezin trok zichzelf terug bin-

nen het eigen huis. Dit had als gevolg dat de symbolische interactie tussen

ouders en kinderen steeds belangrijker werd.51 Het gezin maakte zichzelf tot

een object van verering en de camera was daarbij een belangrijk instrument.

In deze zelfgeschapen wereld met al zijn nieuwe verplichtingen werd de

alledaagse werkelijkheid op een nieuwe manier bezien. Een zondags uitje

was gdeen gezamenlijk moment van ontspanning meer, maar een camera-

opportunity.

Voor-den-vader-met-kinderen is een sneeuwzondag met zon een bui-

tenkans die een prachtspoel voor z’n familie-archief belooft.
52

De familiefilm werd onderdeel van het gezin dat als een cultureel project

voortdurend aandacht behoefde.53 En het was geen lichte taak, want de

gematerialiseerde herinneringen werden de uiteindelijke versie die de groot-

ste kans had bewaard te worden. De representatie nam uiteindelijk de plaats

van de werkelijkheid: het succes van de familie werd er aan afgemeten. Gillis

merkte in dit verband terecht op dat ‘the simulacra of the family became the

measure of family.’54

Tussen hobby en herinnering

In zijn waardering van film als een nieuwe historische bron benadrukte

Matuzewsky dat film – meer dan menig ander historisch document – een

hoge graad van accuraatheid en precisie had. Kodak stelde hetzelfde ten aan-
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zien van zijn fotografische producten in 1922: ‘Pictures help not only to

make the year more vivid but to give exactness to the narrative’.55 Het geloof

in de exactheid van een fotografische reproductie leidde tot een groot ver-

trouwen in de authenticiteit van het afgebeelde. Daarbij moesten echter wel

de regels in acht genomen worden: ‘We maken er toch geen speelfilm van’,

zoals het eerder geciteerde naschrift luidde, is daarvan een mooi voorbeeld.

Het commentaar is om meerdere redenen interessant en verwoordt de

essentie van de familiefilm. Het bezwaar van Boer gold niet zozeer het

ensceneren op zich. In principe wordt in elke familiefilm geënsceneerd; bij-

voorbeeld door rekening te houden met de zon. Ook betrof het bezwaar niet

het feit dat achteraf het materiaal werd bewerkt in de vorm van een selectie

van fragmenten; de redactie juichte dergelijke activiteiten zelfs toe. Talrijk

zijn de adviezen om te selecteren en de oproepen de schaar eens te gebrui-

ken. Wel bezwaarlijk was het laten naspelen. Dat leek te veel op het maken

van een speelfilm. Dat amateurgenre werd in Nederland overigens margi-

naal beoefend: acteren was vaak een te moeilijk onderdeel. Belangrijker be-

zwaar evenwel was dat door het naspelen de grenzen van non-fictie werden

overschreden, en daarmee dus de grenzen van de familiefilm.

Familie moest waar zijn. ‘’t Is een historisch familie-documentje’, aldus

Dick Boer. De familiefilm diende als bewijs van wat eens was. Het is een

gematerialiseerde herinnering; een bijdrage aan het familiearchief. Om au-

thentiek te zijn moest het voldoen aan een aantal voorwaarden: betrouw-

baar, echt, origineel en niet vervalst en daarmee geloofwaardig. Een vertel-

techniek die werkt met een plot veronderstelt echter dat een gebeurtenis

eerst wordt gedeconstrueerd en vervolgens volgens de dramaturgische wet-

ten weer in elkaar wordt gezet. In de amateurpraktijk zou het dan kunnen

zijn dat tijdens het filmen al met die dramaturgische principes rekening

gehouden: scènes worden meerdere keren gespeeld om – met de beperking

van vaak maar één of hooguit twee camera’s – verschillende gezichtspunten

te filmen om later de montage rond te kunnen krijgen.

Familiefilm heeft – om de terminologie van Walter Benjamin te gebrui-

ken – een magische functie: het aanzetten van de camera tijdens een bruiloft

geeft glans aan de gebeurtenis. Maar het rituele karakter van een dergelijk

belangrijke familiegebeurtenis gaat verloren als ten behoeve van een verhaal

onderdelen van deze plechtige gebeurtenis herhaald moeten worden voor de

camera. Het is niet alleen het (na)spelen van een bruiloft dat een bezwaar

vormt, maar ook het feit dat dientengevolge het karakter van het eenmalige

en daarmee authentieke ervan verbroken wordt. Op dat moment bestaat het

gevaar dat een huwelijksverslag als dat van Jack van As zijn – wat Gilberto

Perez noemt – ‘aura of a remnant, of a relic’ verliest: ‘Its retaining a trace of

that original reality gives the photograph its special quality of authenti-

city’.56 Roland Barthes stelde het al aan de orde in zijn La Chambre Claire:
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een fotografisch beeld is voor alles een indexicaal teken dat niet anders kan

dan te verwijzen naar wat is geweest.57

Voor film gold hetzelfde. De betrouwbaarheid van de relatie tussen het

beeld en zijn referent was automatisch gegarandeerd door de technische

eigenschappen van de camera. Die waardering gold blijkbaar nog steeds

voor de amateurfilm, in het bijzonder de familiefilm. Hoewel Van As in zijn

artikel niet meer opperde dan dat het mogelijk moest zijn een betrouwbare

versie van de werkelijkheid na te spelen, moesten volgens Boer hier de twee

verschillende categorieën strikt gescheiden worden. Uiteindelijk kwam het

neer op een onderscheid tussen hobby en herinnering, dat wil zeggen tussen

twee soorten verlangen: vastleggen en bewaren versus expressie.58 Van As

representeert dat verlangen naar film als een vorm van expressie.

Amateurfotografie

Dat ambitieuze streven naar film als kunst maakte al langer deel uit van het

vertoog van de amateur, te beginnen bij de amateurfotografen. Door hen

werd opzettelijk een tegenstelling gecreëerd tussen de serieuze amateurfoto-

graaf en de familie fotograferende ‘knipser’. De amateurfotografie was een

hobby die beoefend werd in het milieu van de welgestelde burger die tijd en

geld had zijn hobby intensief te beoefenen. In ‘Een praatje over kunst in de

fotografie’ werd in Lux gesteld: ‘Kunstfotografie is het aangewezen liefhebbe-

rijvak van den gefortuneerden amateur, die, behalve over een goed gevulde

beurs, ook over al zijn tijd de vrije beschikking heeft’.59 De amateur bedreef

zijn liefhebberij serieus en streefde hogere doelen na, een typisch negentien-

de-eeuwse opvatting die in de amateurfotografie een uiterst ambitieuze doel-

stelling werd. En met resultaat, zoals de amateurfotografen zelf graag verkon-

digden: de amateur had een bijdrage geleverd aan de verheffing van de foto-

grafie tot een nieuwe vorm van kunst. Want waren het niet de amateurs die –

in tegenstelling tot de professionals – veel geld en tijd spendeerden aan tijd-

rovende edeldrukprocédé’s die moesten leiden tot foto’s die wat uitdrukten?

Daarin lag ook de aantrekkingskracht van de amateurfotografie, name-

lijk in het eindeloos bewerken van en experimenteren met het negatief. De

vele artikelen in de fotobladen voor de amateur gingen over de mogelijke

soorten procédés die toegepast konden worden. Voor de amateurs gold de

bewerking van het negatief als een artistieke onderneming. Een rubriek met

de alledaagse titel ‘recepten en wenken’ kon daarom de opmerking bevatten

dat het doel van de amateurfotograaf steeds moest zijn op zijn gebied kun-

stenaar te worden.60 Fotografie moest meer zijn dan een mechanische weer-

gave van de werkelijkheid. Een goed resultaat was een foto waarin de ziel

van de maker lag, het was een foto die door de gebruikte techniek stemming
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wist te geven en daardoor het alledaagse transponeerde naar iets hogers. En

voor dat streven zochten de amateurs erkenning.

Het kiekje echter betrof een vorm van fotografie die zonder enige in-

spanning beoefend kon worden, die het aardig deed in de familiealbums,

maar die buiten de kring van vrienden en familie geen bestaansrecht had.

Deze vorm van fotografie werd beoefend door het merendeel van de came-

rabezitters en deze groep kon groeien toen de camera kleiner, lichter en

gemakkelijker te bedienen werd. Spottend werden de gebruikers van deze

apparaten ‘knipsers’ genoemd.61 Blijkbaar kon niet elke niet-professionele

camerabezitter aanspraak maken op de titel van amateur, die moest men

verdienen: iedereen begon als knipser (‘iemand die den sluiter laat werken

en plaatjes komt halen’), vervolgens werd men amateur, dan ‘ernstig ama-

teur en tenslotte (eventueel) ‘kunstfotograaf’.62

De hoogstaande opvattingen over amateur moeten in een breder cul-

tuurhistorisch kader begrepen worden. Al vanaf de negentiende eeuw werd

getracht de toenemende vrije tijd in goede banen te leiden: hobby’s (het

begrip komt pas op in de jaren twintig van de twintigste eeuw) werden toe-

gejuicht, maar nadrukkelijk verbonden aan een serieuze taakopvatting.63 Via

een systeem van concoursen, jurering en clubavonden werden nieuwe hob-

by’s als fotografie ingekaderd. Een knipser ondermijnde die taakopvatting:

een druk op de knop was te passief. Zo vertegenwoordigde het verschijnsel

‘knipser’ een ondermijning van de amateurkunst. Een auteur klaagde in Lux

over de fotofabrikant Eastman Kodak die nieuwe camera’s op de markt

bracht die te licht, te gemakkelijk en te goedkoop waren. ‘Kodak kweekt

slechte amateurs’, was zijn conclusie.64 Voorbij waren de dagen dat een ama-

teur niet alleen alles zelf ontwikkelde en afdrukte, maar ook de platen prepa-

reerde. Het meest essentiële aspect van de amateurkunst, ‘controle over het

materiaal’, raakte op de achtergrond of dreigde te verdwijnen.65

Deze klacht verwijst naar nog iets anders dan enkel het onderscheid tus-

sen een serieuze hobbyist en de knipser. Het verwijst ook naar de maat-

schappelijke en sociale veranderingen die plaatsvonden als gevolg van een

proces van modernisering en democratisering. De vooraanstaande burger

zag aan het einde van de negentiende eeuw en aan het begin van de twintig-

ste eeuw zijn vooraanstaande positie door de opkomst van de massasamen-

leving verloren gaan. De Britse fotohistoricus Brian Coe ziet in de versprei-

ding van de fotocamera onder miljoenen gebruikers een aanwijzing voor de

algemene democratische tendens.66 De Amerikaans cultuurhistoricus John

A. Kouwenhoven presenteert dit proces zelfs als revolutionair:

The revolution which began, (..), when people like my aunt began run-

ning amok with snapshot cameras almost a century ago. Call it, for want

of a better term, the democratization of vision.
67
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Het was juist die vermaledijde kiek, die zonder enige technische kennis of

begrip van kunstconventies gemaakt kon worden, die iedereen de gelegen-

heid gaf zelf een portret te bezitten van de familie. Waar de portretkunst

moeilijk, duur en bijzonder was, gold de fotografie als makkelijk, goedkoop

en alomtegenwoordig. Iedereen kon nu zien hoe zijn grootouders er uit za-

gen.68 Dat voorrecht was niet langer beperkt tot de hoge burgerij.

Het is tegen de achtergrond van deze ontwikkeling dat de klacht over de

al te gemakkelijke camera’s geïnterpreteerd dient te worden. Het is niet toe-

vallig dat het verzet zich tegen Kodak richtte: zij vertegenwoordigde het

kwaad. Kodak was de naam die de filmfabrikant George Eastman gaf aan

zijn fotografische producten. Zijn beleid was gericht op het minder omslach-

tig maken van oude fotografische procédés. Tegelijkertijd daarmee ontwik-

kelde Eastman een uiterst succesvolle commerciële strategie. Deze strategie

betrof het toegankelijk maken van fotografie voor letterlijk iedereen. Het was

een ontwikkeling die de vooraanstaande Amerikaanse fotograaf Stieglizt aan-

zette tot een zelfde soort klacht als in Lux werd gehoord: Kodak had met de

uitvinding van de populaire fotografie de amateursector verdeeld in dress suits

en democrats.69 Terwijl de eerste groep fotografie beschouwde als een kunst

die diende te worden beoefend met individueel vakmanschap en gevoel, liet

de tweede groep de afwerking over aan de Kodakfabrieken. Symbool van

deze ontwikkeling was de Brownie-camera, op de markt gebracht in 1900,

voor één dollar te koop en door iedereen te gebruiken, zelfs kinderen. Als de

film volgeschoten was, ging de camera met film terug naar Rochester, de

standplaats van de Kodakfabrieken en daar werden de foto’s afgedrukt. ‘You

press the button, we do the rest’, zo luidde de slogan.

Fotografie werd zo van een ernstige aangelegenheid een onbekommerde

plezierige hobby, door Eastman omschreven als ‘Kodaking’, een term die de

factor ‘plezier’ moest benadrukken. Elke associatie met techniek werd ver-

meden. Met deze strategie bereikte Kodak een geheel nieuwe markt van

consumenten, ver weg van de kunstzinnige amateurfotografen. Kodak maak-

te van fotografie een massa-consumptiegoed. Het verweer van de burgerij

lag in het exclusief maken van de amateurfotografie door nadruk te leggen

op ambachtelijkheid, iets waar geld en tijd voor nodig was, voorwaarden

waar de massa niet aan konden voldoen. De amateurfotografie is dan ook

duidelijk de wereld van de nette pakken en een enkele nette jurk. Eigenlijk

waren de ‘nette pakken’, in de woorden van Stieglitz, artiesten die esthetisch

waren ingesteld. De fotografie was daarmee als liefhebberij tevens een beves-

tiging van iemands stand en levensinstelling. Fotografie als kunst kon daar-

om ook nooit hetzelfde zijn als fotografie als een vorm van consumptie.

De discussie over amateurfotografie werd overal gevoerd, maar in

Nederland kreeg het debat een extra lading door de bezwaren tegen wat

men noemde de ‘veramerikanisering’. Deze term betrof een cultureel be-
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zwaar tegen de democratiseringstendens die werd geassocieerd met Ame-

rika. Op het moment dat Kodak in 1912 besloot geen advertenties te plaat-

sen in de Nederlandse fototijdschriften, omdat de fabriek zich liever richtte

op de nog niet-fotograferende massa, luidde de reactie: ‘’t Is inderdaad

Amerikaansch’.70

‘De periode voor den kino-amateur zijn thans aangebroken’

Dit vertoog herhaalde zich bij de opkomst van de amateurfilm. Verbeterin-

gen in de zin van grotere toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid

maakten amateurfilm steeds populairder, maar stonden tegelijkertijd de

waardering van amateurcinematografie in de weg, vooral in de wereld van

de amateurfotografen. De ware amateur was een ‘self-made man’ die beper-

kingen met betrekking tot zelf ingrijpen in het materiaal verafschuwde en

die zich verzette tegen de ‘druk op de knop’-ideologie van Kodak. In de

Nederlandse fotobladen vertegenwoordigde de voormalige amateurfoto-

graaf J.C. Mol aanvankelijk het verzet.71

Mol begon zijn bijdragen over film in Camera vanaf 1925 met zijn serie

‘Filmknipsels’.72 Ook in Focus en Lux verschenen zo nu en dan zijn bijdra-

gen. Verder kon de amateur Mols mening horen op de vele demonstratie-

avonden die hij verzorgde en waar hij ook zijn eigen films vertoonde. Mol

speelde zo een belangrijke rol in het debat over wat amateurcinematografie

zou behoren te zijn. Hij was een enthousiast amateurfotograaf die begin

jaren twintig de overstap naar de cinematografie maakte. Als cineast specia-

liseerde Mol zich in wetenschappelijke films, waartoe hij in 1924 het Bureau

voor Wetenschappelijke Kinematografie oprichtte. Zijn grote fascinatie

betrof de tijdloupe: met deze techniek in combinatie met micro-cinemato-

grafie zou Mol een aantal prachtige films maken, waarvoor ook de amateur-

fotografen belangstelling toonden.73 Vanuit zijn liefde voor de cinematogra-

fie stond Mol de amateur praktisch bij door hen toegang te geven tot zijn

filmfabriek (vanaf 1927 ‘Multifilm’ geheten).

Mols opvattingen over amateurcinematografie verschilden niet veel dan

die welke gewoon waren in de amateurfotografie. Maar hij was degene die ze

specificeerde voor de amateurfilmer in een periode waarin het de redacties

van de fotobladen eenvoudiger leek het moeilijke technische deel van het fil-

men over te laten aan de fabriek en hun argumenten van zelf-doen reserveer-

den voor de fotografie. Zijn ‘Filmknipsels’ waren een eerste serieuze poging

de amateur te informeren op een moment dat er nog nauwelijks Nederlands-

talig handboeken op de markt waren. Zijn bijdrage bestaat daarin in dat hij

het motto van zelfwerkzaamheid opnieuw definieerde, maar dan voor de

amateurcinematografie.
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Het belangrijkste bezwaar van Mol tegen de nieuwe ontwikkelingen op

het terrein van smalfilm gold het omkeerprocédé: zowel de Pathé 9,5mm als

de Kodak 16mm film waren zo gemaakt dat van dezelfde film via de film-

centrale een positief gemaakt kon worden. Anders dan bij normaalfilm

hoefde niet eerst een negatief te worden ontwikkeld en vervolgens daarvan

een positief afgedrukt. Dat scheelde in materiaal en dus in kosten. Maar vol-

gens Mol zaten er voor de serieuze amateur een aantal nadelen aan dit proces

vast. Ten eerste: er bleef geen negatief film over. Er was uiteindelijk maar

één filmstrook voorradig, namelijk het positief en deze beschadigde nogal

snel bij veelvuldig gebruik. Bovendien vond Mol dat de amateur zijn mate-

riaal zelf diende te ontwikkelen, ‘want eerst door zelf z’n materiaal van begin

tot einde te behandelen, leert men de resultaten te beheersen en krijgt men

inzicht in de mogelijkheden van onze liefhebberij’, aldus Mol.74 Controle

over het materiaal was dus net als bij de amateurfotografen een essentieel

punt. Dat gebrek aan controle was lange tijd voor veel amateurfotografen,

die alles wél zelf deden, reden om neer te kijken op de amateurfilmers en

hen te veroordelen tot ‘knipsers’.

Mols bezwaar tegen het smalfilmformaat maakte echter geleidelijk aan

plaats voor acceptatie. Hij zag in dat het formaat een aantal voordelen had,

zoals een lage prijs en grotere handzaamheid. Bovendien ontstond er toch

langzaam aan een zekere standaardisatie, waarbij 16mm de meeste kans

maakte. In 1926 bijvoorbeeld werd door amateurs over de gehele wereld

12.800.000 meter Kodak 16mm film gebruikt, terwijl er 35.000 Kodak-

opname-toestellen verkocht werden.75

Boden de fotobladen vanaf 1924 steeds meer ruimte aan artikelen over

amateurcinematografie, in veel van die bijdragen leken de auteurs zelf nog op

zoek naar de mogelijkheden van dit nieuwe medium. Over filmische ele-

menten werd niet of nauwelijks gesproken, het ging vaak over de keuze van

een camera, een formaat of een nieuwe ontwikkeltechniek. Maar door de

industrie werd amateurfilm zo stevig gepropageerd dat J.C. Mol in Camera

in 1924 opmerkte: ‘de periode voor den kino-amateur schijnt thans te zijn

aangebroken’. Hoe die toekomst er uit zou moeten zien was nog onduidelijk,

zelfs over een juiste term moest nog gedebatteerd worden: moest het kino-

amateur worden, of moest het amateurfilmer, kinoman, of kinograaf zijn?

De amateurfilmer als eenmanskunstenaar

Rond 1928 vond een verandering plaats in de wijze waarop over amateurfilm

wordt gedacht en geschreven. Voor het eerst werd de amateurcinematogra-

fie als een serieus medium beschouwd. Dat was zichtbaar op tal van fronten.

Verschillende fotobladen startten een vaste rubriek voor amateurfilm. De
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keuzemogelijkheden voor de apparatuur en de vereiste hulpmiddelen voor

een amateur om zelf te werken werden groter. Een zekere standaardisatie

zette zich door, waarbij de amateur kon kiezen uit twee formaten. De veel

kostbaardere normaalfilm had als amateur-formaat min of meer afgedaan

en het is dan ook in deze periode dat ‘smalfilmer’ synoniem werd voor ama-

teurfilmer.

Het belangrijkste feit was misschien wel dat de amateurfilmers zich gin-

gen organiseren. Binnen de n.a.f.v. werd in 1928 een kino-sectie opgericht

onder leiding van de Amsterdamse amateurfotograaf en filmer Leo Krijn.

Doel van de kino-sectie was het amateurfilmen te bevorderen en het peil te

verheffen. De overtuiging dat zoiets het beste via een vereniging viel te reali-

seren, lag in het verlengde van het succes van de amateurfotografenvereni-

gingen. De kino-sectie werd over het algemeen met grote instemming ont-

vangen. Hoewel de sectie in Amsterdam resideerde, ontstonden ook elders

afdelingen. Eén van de eerste daden van de kino-organisatie was het uit-

schrijven van een wedstrijd; naar voorbeeld van de amateurfotografen, met

een jury en roulatie van de bekroonde films. Een jaar later volgde het foto-

blad Focus dit initiatief met een eigen jaarlijkse wedstrijd. Het amateurfilm

als hobby was nu georganiseerd naar voorbeeld van de serieuze amateur-

fotografie.

Die erkenning van de ambities en potenties van amateurfilm vond plaats

in een periode waarin ook voor het eerst serieus werd gedebatteerd over ci-

nema als kunst. In 1927 was door een groep bevlogen filmliefhebbers de

Filmliga opgericht. Doel van de liga was te komen tot een serieuze filmkritiek

en vertoningen van kunstfilms. Bert Hogenkamp beschrijft hoe belangrijk de

Filmliga was voor jonge cineasten-in-spé.76 Eén van hen was Joris Ivens, die

als technisch adviseur van de liga veel avant-garde-films zag: Ivens experi-

menteerde in zijn vrije uren met een filmcamera. In 1928 voltooide hij de film

de brug, een artistieke verkenning van de hefbrug in Rotterdam. Niet

alleen binnen de Filmliga was men vol lof over deze Nederlandse bijdrage

aan de avant-garde-film, maar ook in kringen van amateurfotografen en -fil-

mers. Ivens was als beginnende filmer iemand die met één been in de ama-

teurwereld stond, maar met een ander been in de professionele cinema. Een

echte continue filmproductie en werken in opdracht was een volgende fase in

zijn carrière als full time professionele filmmaker.77 De amateurfotografen be-

schouwden hem echter nog lange tijd als één van hen. ‘Wat was Ivens meer

dan een kino-amateur toen hij met de kinamo de strakke, zuivere rythmen

van de hefbrug afluisterde’, zo stelde Hendrik Scholte.78 En met het succes

van de film de brug werd de amateurs voor het eerst pas goed duidelijk wat

de artistieke mogelijkheden van deze ‘nieuwe tak van de fotografie’ waren.

Camera de Lux schreef naar aanleiding van het werk van de ‘kino-amateur,

den heer Joris Ivens’: ‘Evenals bij de gewone fotografie zal ook bij de kine-
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matografie blijken de stuwende en verheffende kracht van het amateurisme

dat vrij is van alle dwingende banden’.79 Het oude ideaal van het ‘amateuris-

me’ was eind jaren twintig nog springlevend en in staat ook een nieuw me-

dium als amateurcinematografie te inspireren. Niet alleen de film de brug,

ook voordrachten en artikelen van Ivens wezen de amateur de weg door in te

gaan op de taak en mogelijkheden van amateurfilm. Volgens Ivens kende

niemand nog de wetten van deze zevende kunst, dus hier lag een kans voor

de amateurcinematografie.

Bij amateurfotografen drong het besef door dat amateurfilmen nog wel

eens een belangrijke hobby kon gaan worden. Frits Gerhard, de hoofd-

redacteur van Camera de Lux, besteedde na 1928 in zijn blad meer dan eens

aandacht aan dit onderwerp. In ‘De kultureele betekenis der amateurkine-

matografie’ ging hij in op de waarde van deze hobby, waarbij hij stelde dat

juist omdat het zo’n dure liefhebberij betrof de neiging groot zou zijn bij de

amateur om zijn hobby in grotere kring nuttig te laten zijn.80 Dit kon door

het maken van ‘kultureele films’. Juist hier lag een mogelijkheid grote in-

vloed uit te oefenen:

De pure wetenschappelijke, kultureele film heeft geen afzetgebied, levert

geen winst en wordt dus door de kino-studio’s niet gemaakt, noch loont

het de moeite er zich speciaal op toe te leggen uit commerciële overwe-

gingen. Hier kan de serieuse kinograaf belangrijk werk verrichten.

Vervolgens noemde Gerhard de brug als voorbeeld van een zowel artistie-

ke als een ‘kultureele’ film. Zijn visie op familiefilm was dat dergelijke opna-

men vooral waarde hadden voor de amateur zelf, maar dat de hoge kosten de

populariteit van dit genre beperkt zouden houden.

Volgens sommige critici werd het hoog tijd dat de amateurfilm zich ont-

deed van haar fotografische erfenis. Amateurfotograaf en redacteur/uitgeve-

rij van Focus, Adriaan Boer (de vader van de Dick Boer, de latere redac-

teur/uitgever van Het Veerwerk) verdiepte zich – nog enigszins aarzelend –in

deze nieuwe kunst. Hij bezocht een lezing van filmcriticus L.J. Jordaan en

was aangenaam verrast door diens analyse dat film het platte vlak tot een es-

thetisch geheel moest maken.81 Tevreden noteerde Adriaan Boer de overeen-

komsten met wat inmiddels gemeengoed was in de fotografie en een beetje

flauw voegde hij daaraan toe dat kunstfotografie ouder was en ‘uit zuiver

kunstoogpunt toch hooger stond dan de vluchtige rustelooze filmprojectie’.

Het filmtijdschrift Filmliga was veel beter in staat amateurfilm los te zien

van fotografie. Het blad benadrukte dat niet fotografie, maar film de geeste-

lijke vader was van smalfilm: ‘Primair bij de film is de beweging en de mon-

tage. Film is allerminst een aaneengesloten reeks fotografieën.’ De smalfil-

mer moest zich daarom oefenen in ‘het moeilijke “dichten met den schaar”,

dat monteeren heet’.82 Een tweede gebrek van de amateurfilmer was dat hij
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vanwege de ‘onzalige erfenis’ van de amateurfotografie, werkte zonder plan

of scenario. En het was nu juist de weg van het scenario die via het draaiboek

leidde tot een ‘filmschepping’.83 Om de amateurs te stimuleren, schreef

Filmliga in 1932 een scenariowedstrijd uit. Ze deed dat samen met een

nieuwe organisatie voor amateurfilmers: de Nederlandse Smalfilmliga.

De Nederlandse Smalfilmliga

De Nederlandse Smalfilmliga (nsl) was een organisatie die eind 1931 was

ontstaan als logisch uitvloeisel van de nieuwe ontwikkelingen in de ama-

teurcinematografie. Het directe initiatief was genomen door Filmliga-man

Mannus Franken, en het had de steun van onder andere Ivens en J.C. Mol.

In naam en uitgangspunt had de nieuwe vereniging een duidelijke verwant-

schap met de Filmliga: het oprichtingsideaal was door te gaan in de lijn van

de avant-garde-film. Daarnaast was de Smalfilmliga ook een vervolg op de al

sinds 1928 bestaande kino-sectie van de Nederlandsche Amateur Fotogra-

fen. De voorzitter van die sectie Leo Krijn werd de eerste voorzitter van de

nsl. Een andere voormalige amateurfotograaf was D. Knegt, oud-voor-

zitter van de Eindhovensche amateurfotografievereniging.

De volgende stap was de oprichting van een eigen orgaan. Dat gebeurde

in 1932 toen onder redactie van Dick Boer Het Veerwerk tot stand kwam. Na

een lange weg – en veel later dan in het buitenland waar al lang dergelijke

verenigingen bestonden – hadden de Nederlandse amateurs een eigen orga-

nisatie, een eigen orgaan, een welluidende taak en ideaal, wedstrijden en

spraakmakende kinografen. De ‘nieuwe tak der fotografie’ leek zich te heb-

ben gevestigd.

Nog niet opgelost was de terminologie. De amateurvereniging noemde

zich een smalfilmliga. Deze term sloeg op het 16mm formaat, dat gold als

het standaard amateurformaat, ter onderscheid van de 35mm normaalfilm.

Maar 16mm film was niet de enige standaard, daarnaast werd in Europa het

9,5mm formaat veel gebruikt. Deze amateurs omschreven zich soms als

‘kleinfilmers’. Een andere tegenwerping die werd gemaakt, was dat in de

jaren dertig het smalfilmformaat zich ontwikkelde tot een semi-profes-

sioneel formaat: documentairemakers gingen gebruikmaken van dit ama-

teurformaat en deze technologie vanwege de lagere kosten en de grotere

handzaamheid. In de jaren twintig werd smalfilm vanwege dezelfde reden

en om de brandveiligheid gebruikt op scholen. Binnen deze context was

smalfilm synoniem voor ‘kulturele film’.

In 1932 erkende de secretaris van de smalfilmliga dat de term niet zo goed

gekozen was. Een amateur stelde daarom in Focus voor de naam Smalfilm-

liga te veranderen in ‘Bond voor Amateurfilmers’.84 Niet dat ‘amateurfil-
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mer’ de meest algemene en gebruikte term was. De amateurfilm of smalfilm

behoorde tot het domein van de amateurcinematografie of kinematografie

(twee termen die naast elkaar stonden en door elkaar heen in dezelfde arti-

kelen gebruikt konden worden). Een dergelijk beoefenaar van deze liefheb-

berij kon te boek staan als een kinoamateur, amateurcineast, een kinograaf,

een kinematograaf (ter onderscheid van een kino-man die beroepsmatig

bezig was), een amateurfilmer of filmamateur. Daarnaast waren er ter

onderscheiding overgenomen uit de amateurfotografie nog het onderscheid

‘knipser’ en ‘serieuze’ of ‘ernstige’ amateur.

Elk van de gekozen termen hield een waardeoordeel in en bepaalde de

status van de hobby. Wie zich slechts bezighield met het registreren van de

eigen familie en deze opnamen liet afwerken in een ontwikkelcentrale en

vervolgens achter elkaar plakte op een spoel zonder ordening aan te brengen

of filmtitels te gebruiken, was zeker een ‘knipser’. Een amateurfilmer echter

die het filmen beoefende als een serieuze hobby en kunstzinnige films

maakte waarin ritme en beweging voorop stonden en waarin met montage

werd gewerkt, was een ware amateur, misschien wel een avantgardist. Tus-

sencategorieën waren natuurlijk mogelijk, bovendien kon een knipser door

zich te ontwikkelen uiteindelijk ook de status van amateur bereiken. Zo

werd de oude tegenstelling die de amateurfotografen hanteerden, evenals

hun ontwikkelingsmodel, van knipser tot cineast, in de amateurcinemato-

grafie overgenomen.

Een serieus medium

‘Hoe snel leven we toch’, verzuchtte in 1932 de notulist van de Amsterdam-

sche Amateur Fotografen Vereeniging in zijn verslag over een speciale kino-

avond waar amateurfilms werden vertoond die hadden meegedongen in de

Focus-prijsvraag:

Thans opneem- en weergeefapparaten van zoodanigen prijs, dat ook

amateurs zich de aanschaffing ervan kunnen getroosten: die ‘stilstaande’

levende beelden geven, waarnaar het een genoegen is een avond te kij-

ken. Ja, zozeer, dat we kritiek durven uiten op smalfilmbeelden van den

amateur, indien zijn beelden niet voldoen aan normale compositie-

eischen. Snel leven we, en in wondere tijden.
85

De notulist had de ontwikkelingen van de amateurcinematografie wellicht

niet op de voet gevolgd, gezien zijn woordkeus (opname- en weergeefappa-

raten, smalfilmbeelden), maar juist zijn verwondering toont hoezeer in kor-

te tijd het denken over amateurfilmen zich had ontwikkeld. Het speeltje was

een serieus medium geworden: de periode van onschuld was daarmee voor-
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bij. Dat betekende ook dat de amateurfilm te maken kreeg met dezelfde

eisen als de amateurfotografie. Tot 1928 werd de amateurcinematografie zel-

den vergeleken met de serieuze amateurfotografie. Het was een nieuwe tech-

niek waarvan de mogelijkheden nog niet duidelijk waren. In eerste instantie

was het een vorm van huisbioscopie: men bekeek thuis met vrienden en

familie huur- of koopfilms en eventueel zelfgemaakte films. Deze amateur-

films betroffen voornamelijk familie-opnamen, eventueel reisopnamen.

Familiefilm kreeg pas een negatieve lading toen de filmkunst terrein ver-

overde in Nederland en tegelijkertijd daarmee ook amateurfilm werd verhe-

ven tot een medium met een culturele dimensie. Amateurfilmers moesten,

net als fotografen, zich onderling kunnen meten in wedstrijden. Daarmee

werd in feite onderscheid gemaakt tussen twee genres binnen de amateur-

film: de familiefilm en de kunstfilm of hobbyfilm. Aan deze genres werden

verschillende kwalificaties toegekend: de serieuze amateur die zich wil be-

kwamen in de filmkunst als cineast versus de filmknipser, degene die maar

wat raak schoot in zijn familie.

Deze hiërarchie kon tot stand komen omdat zij aansloot bij een al

oudere tegenstelling in de amateurfotografie. En het is binnen deze context

dat de georganiseerde amateurcinematografie zich heeft ontwikkeld. Veel

amateurfilmers waren voorheen enthousiaste amateurfotografen geweest.

De fotobladen hadden hen bekend gemaakt met het fenomeen ‘amateur-

bioscopie’. Maar om serieus genomen te worden als ware amateur moesten

de filmers de normen van de amateurfotografie overnemen en hetzelfde ver-

toog hanteren. Veel van de mensen die organisatorisch en kritisch de ama-

teurfilm richting gaven, deden dat eerst in de amateurfotografie: Dick Boer,

J.C. Mol, Leo Krijn etc.

Het is belangrijk geweest dat deze ontwikkeling plaatsvond tegen de ach-

tergrond van de ontwikkelingen van de Filmliga. Op dat moment wist ook

de amateurcinematografie zich los te maken van amateurfotografen, men

ging zichzelf organiseren en ontdekte de eigenheid van film. Toen vervol-

gens de Smalfilmliga werd opgericht op initiatief van mensen binnen de

Filmliga, ging dat gegeven een belangrijke rol spelen in de geschiedschrij-

ving. De avant-garde-film werd de culturele meetlat waaraan de ernstige

amateurs gemeten werd. Deze herkomst van de nsl werd sindsdien einde-

loos herhaald en is geworden tot een glorieuze oorsprongsmythe.

Maar voor men die fase van kunstfilm bereikt had, moest elke amateur

dezelfde ontwikkeling doormaken: eerst familie-opnamen alvorens men toe

was aan het echte werk. Die eerste fase was niet meer dan wat de bekende

filmcriticus Jordaan ‘cinegrafische kinderziekte’ noemde. In een speciaal

themanummer van Filmliga (oktober 1932) deed Jordaan een poging het

idee van scenario uit te leggen aan de hand van de ideeën van de Russische

cineasten Poedowkin en Eisenstein. Het was een benadering van de ama-
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teur die in de fotobladen, en later Het Veerwerk, afwezig was. Het is de vraag

hoeveel potentiële amateurs zich aangetrokken voelden tot de kritisch, soms

sarcastische toon van Jordaan of Scholte en of de redactie daarin aansluiting

kon vinden bij de gemiddelde goedwillende amateurfilmer.

De avant-garde-erfenis was niet zonder problemen. Familiefilm werd

eigenlijk niet eens als genre erkend door Jordaan en de zijnen. Waar Joris

Ivens in 1928 nog vijf verschillende genres benoemde waaronder de familie-

film, werden familie-opnamen in Filmliga volledig weggeschoven als niet

ter zake doende. De praktijk was wat dat betreft tamelijk ‘teleurstellend’:

het overgrote deel van de amateurfilmers besteedden hun meters film aan de

familie. Sommige teleurgestelde amateurs dachten de schuld te kunnen

geven aan nieuw formaat van 8mm dat rond 1932 werd ingevoerd en dat

leidde tot een nieuwe groep amateurfilmers die, zo luidde de opinie, niet

veel verder kwam dan ‘achtmillimeteren’ ofwel knipsen. De waardering van

familiefilm op zijn eigen merites was niet vanzelfsprekend.

De kunst van het herinneren

Elke tijd herinnert op zijn eigen wijze: Met de komst van de filmcamera

ontstonden nieuwe mogelijkheden. Het is echter niet alleen een kwestie van

een nieuwe techniek. Een geschiedenis van de familiefilm gaat niet alleen

over de komst van een amateurcamera, maar ook over de historische con-

text, over de opvattingen over tijd, herinnering en het verlangen deze vast te

leggen. Het leven kon dan wel sinds de komst van de camera in zijn volle

omvang bewaard worden op celluloid, maar de behoefte om het leven in

zijn alledaagsheid ook werkelijk tot onderwerp te nemen moest er ook zijn.

Fotografie had gebruikers vertrouwd gemaakt met de gedachte dat zoiets

heel goed mogelijk was en dat je het ook prima zelf kon doen. Maar de ama-

teurfotografie had meerdere verwachtingspatronen geschapen.

Het is kenmerkend voor de vroege periode van de amateurfilm dat de

verwachtingen en ideeën die er heersten over die potenties van de film om

het leven te reproduceren op het witte doek zo tegenstrijdig kon zijn. Ter-

wijl Adriaan Boer tijdens een fotobeurs in 1925 onder de indruk raakte van

een demonstratie met ‘klankfilm’ en ontroerd deze ‘nieuwste overwinning

van het menschelijk vernuft’ aan zijn lezers meldde, sprak hij zich vier jaar

later uit tegen geluidsfilm en onderschreef hij de elders geuite bezwaren

tegen het combineren van geluid en beweging omdat het niets kon toevoe-

gen aan film als kunst. Zoon Dick Boer echter meldde in 1930 in het blad

van zijn vader dat met de mogelijkheid van sprekende en zingende smal-

films in de huiskamer het sprookje werkelijkheid kon worden. Het ver-

langen naar film als kunst en film als een herinnering die het leven in zijn
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volle werkelijkheid kon vastleggen, botste regelmatig in het vertoog over

amateurfilm.

Hoe dan ook, de amateurfilm-camera werd een nieuwe techniek waar-

mee in de twintigste eeuw familiegeschiedenis bedreven kon worden. Ze

bracht de mogelijkheid om de in de negentiende eeuw ontstane kloof te

overbruggen tussen het verleden en het heden; die ‘hang naar herinnerin-

gen’ die de kloof had gebracht wist de film tot een eigen culturele praktijk

uit te bouwen.86 Het huiselijk leven kon worden vastgelegd en gereprodu-

ceerd op het witte doek in de huiskamer. Op verschillende manieren eigen-

de met name vaders zich de rol toe van doe-het-zelf historicus. Eenmaal in

bezit van een filmcamera voelden zij zich verplicht herinneringen te produ-

ceren en zij bekwaamden zich in deze nieuwe ‘art of memory’.

Maar er was geen kunst aan. Het familiefilmen vertegenwoordigt een

verlangen om te bewaren, een ‘archival desire’ zoals Doane stelt dat zo nauw

verbonden was met een groot vertrouwen in het vermogen van de techniek

om bijna automatisch, zonder specifieke vaardigheid een esthetische repre-

sentatie te produceren.87 Tegelijkertijd was de krachtige aanwezigheid van

een eigen traditie in de amateurkunstbeoefening, meer in het bijzonder

amateurfotografie, bepalend voor opvattingen van deze vrijetijdsbesteding.

Het hebben van een hobby was acceptabel als het maar niet passief was. Er

moest sprake zijn van een scheppende daad. Maar juist hier stoorde het als

de ambities van de amateurfilmmaker domineerden ten opzichte van zijn

rol als vader/historicus. De kunst van het herinneren mocht niet verward

worden met de kunst van het filmen.

Dat was ook de inzet van de kritiek van Dick Boer op de suggesties van

Jack van As. Tegelijkertijd werd datzelfde jaar in de kolommen van Het

Veerwerk de leden van de Smalfilmliga opgeroepen mee te doen aan een

wedstrijd van familiefilms.88 De wedstrijd was een poging om vooral de

beginnende filmers te bereiken. Deelname betekende echter dat de huise-

lijke filmpjes onderworpen werden aan de mild-kritische blik van een jury

wiens waardering van de producten vooral lag op het gebied van de expressie

en die niet beoordeelde op zijn potentie als geslaagde herinnering. Maar als

het gezin slechts nog een aanleiding was tot filmen of in andere woorden het

materiaal was waarop hij zijn kunstzinnige ambities en ambachtelijkheid

kan oefenen, dan konden er moeilijk oplosbare tegenstellingen ontstaan.

Die potentiële spanning tussen film als hobby en film als herinnering is

nooit helemaal opgelost.
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