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Noten bij hoofdstuk 1

1 Dick Boer, Ric en Anita gaan filmen. Het geluk
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1961).

2 I. Cieraad, ‘De naaimachine in beeld. Over kleer-
makers, naaisters en modemaaksters’, in: R. Ol-
denziel & C. Bouw (red.), Schoon genoeg. Huis-
vrouwen en huishoudtechnologie in Nederland,
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3 Ibidem, 198.
4 C. Hepworth, Animated Photography. The A, B,

C of the cinematograph (Londen 1900; reprint
1970).

5 J.C.H. Blom, ‘Een harmonisch gezin en indivi-
duele ontplooiing. Enkele beschouwingen over
veranderende opvattingen over de vrouw in Ne-
derland sinds de jaren dertig’, in: Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Ne-
derlanden 108 (1993), 28-51; Vgl. Douwe Dam-
sma, ‘Van hoeksteen tot fundament. Het gezin
in Nederland 1850-1960’, in: H. Peeters, L. Dre-
sen-Coenders, T. Brandenbarg (red.), Vijf
eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding
in Nederland (Nijmegen 1988) 209-248.

6 Over het algemeen kan worden gesteld dat het
vrijetijdspatroon ‘gezinsbindend’ was. Zie: E.
Jonker, ‘De Nederlanders zijn een huiselijk en
arbeidzaam volk’, in: Kleio 33 (1992) 9, 3-8. Zie
verder: Centraal Bureau voor Statistiek, Vrije-
tijdsbesteding in Nederland. Winter 1955/56, Zeist
1957; H. Kleijer & G. Tillekens,’De spiegel van
de moderne romantiek. De acceptatie van tele-
visie in de jaren vijftig en zestig’, in: H. Kleijer,
A. Knotter & F. Van Vree (red.), Tekens en tek-
sten (Amsterdam 1992) 144-157.

7 D. Slater, ‘Consuming Kodak’, in: J. Spence &
P. Hollander (eds.), Family Snaps. The meaning
of domestic photography (Londen 1991) 49-60.

8 Edison patenteerde zijn ontwerp waarbij onder-
delen niet mochten worden gebruikt, evenals
het gebruikte filmformaat. In 1908 maakte Edi-
son afspraken met andere fabrikanten. De fabri-
kanten organiseerden zich in de Motion Picture
Patent Company.

9 Patricia Zimmermann noemt in Family reels het
getal van 150 patentaanvragen alleen al in de vs
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http://www.xs4all.nl/~wichm/filmsize.html>
1996 (12-2-97).

10 Zie Notulen Nederlandse Amateur Fotografen
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ook de afstudeerscriptie: M. Talma, Amusement
of Avant-garde. De amateurclub ‘de Groninger
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15 P. Zimmermann, Reel Families, 120.
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17 D. Boer, Zelf filmen (Bloemendaal z.j) 7.
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naar smalfilmen (Smalfilmen, 1976, Erbeek en
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ontwikkeling van het super-8 formaat in revisio-
nistisch perspectief, ongepubliceerde scriptie
kun 1993; D. Boer, ‘Hoeveel projectoren in Ne-
derland’, in: Smalfilm. Maandblad voor de cultu-
reele smalfilm, in school vereeniging en bedrijfsle-
ven. Bijblad van Het Veerwerk, 1 (1946), afl. 6.

20 Zie voor een uitgebreid overzicht van de geschie-
denis van super-8 en voor de cijfers: W. Voeten,
De ontwikkeling van het super-8 formaat.

21 Smalfilmen 1976, Eerbeek en Tel b.v. in op-
dracht van Eastman Kodak b.v., 52.

22 Het al eerder genoemde onderzoek laat zien dat
het vooral mannen zijn die een filmcamera ko-
pen en gebruiken.

23 Aldus de reactie in het fototijdschrift Lux-
DeCamera, 40 (1929), nr. 7, 107.

24 Dit boek verscheen in een serie van andere jong-
ens-hobby boeken bij uitgeverij L.J. Veen en
werd, net als andere delen waaronder Het jon-
gens elekriciteitsboek of Het jongens radioboek ge-
schreven door Leonard de Vries.

25 Later volgden nog: Het nieuwe smalfilmboek, Het
tweede smalfilmboek, Filmen op super-8 en Filmen
op super-8 en singel-8. Daarnaast schreef Boer als
redacteur van Het Veerwerk en later Smalfilm tal-
loze artikelen etc. over amateurfilmen.

26 D. Boer, Het smalfilmboek (Haarlem; 10e druk
1957) 79.

27 Een overzicht van de talloze advertenties biedt
de catalogus over Kodak reclames: J. C. Gaut-
rand, Publicités Kodak 1910-1939 (Parijs 1983).

28 Steven Lubar, ‘Men/women/production/con-
sumption’, in: Roger Horowitz & Arwen Mo-
hun (eds.), His and Hers. Gender, consumption
and technology (Virginia 1998) 7-39, aldaar 19.

29 V. de Grazia, The sex of things. Gender and con-
sumption in historical perspective (Londen 1996).

30 Zie noot 13.
31 M. Talma, Amusement of Avant-Garde, 33. Ook

meer in het algemeen zijn mannen in de periode
voor 1960 actiever in het georganiseerde vrije-
tijdsleven. Naar aanleiding van een enquête ge-
daan in 1953 in Gelderland naar de culturele
vrijetijdsbesteding wordt door de onderzoekers
geschat dat 80 procent behoort tot het manne-
lijke en 20 procent tot het vrouwelijke geslacht.
De Culturele vrijetijdsbesteding in verenigingsver-
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band en instellingen binnen de provincie Gelder-
land tijdens het jaar 1953.

32 P. Holland, ‘Introduction. History, memory and
the family album’, in: J. Spence & P. Holland
ed., Family snaps. The meaning of domestic pho-
tography (Londen 1991) 1-15.

33 Zie voor het algemene concept: B. Smith, Ladies
of the leisure class (Princeton 1981); Zie voor Ne-
derland A. de Regt, ‘Arbeiders, burgers en boe-
ren: gezinsleven in de negentiende eeuw’, in: T.
Zwaan (red.), Familie, huwelijk en gezin in
West-Europa (Amsterdam 1993) 219-241, aldaar
206-207; Zie ook J. Blok, ‘Hemelse rozen door’t
wereldse leven. Sekse en de Nederlandse burge-
rij in de negentiende eeuw’, in: H. te Velde & R.
Aerts (red.), De stijl van de burger. Over Neder-
landse burgerlijke cultuur vanaf de Middeleeuwen
(Kampen 1998) 123-156, aldaar 153.

34 Zie voor deze visie met name J. R. Gillis, A
world of their own making. A history of myth and
ritual in family life (Oxford 1997) 77. ‘By then
an increasing amount of women’s work was
devoted to the creation of rituals, myths and
images on which the newly enchanted world of
family had come to depend’.

35 A. de Swaan, Zorg en staat (Amsterdam1990);
A. de Regt,’Het ontstaan van het moderne ge-
zin, 1900-1950’, in: T. Zwaan (red.), Familie,
huwelijk en gezin in West-Europa, 219-241.

36 R. Oldenziel & C. Bouw, ‘Huisvrouwen, hun
strategieën en apparaten 1898- 1998. Een inlei-
ding’, in Oldenziel & Bouw, Schoon genoeg, 15
e.v. De auteurs noemen als categorie de echtge-
notes en dochters van administrateurs, onder-
wijzers, overheidsambtenaren en voormannen
in fabrieken

37 Ibidem, 16.
38 A. de Regt, ‘Het ontstaan van het ‘moderne’ ge-

zin’, 228.
39 M. Wilke, ‘Kennis en kunde. Handboeken voor

huisvrouwen’, in: Oldenziel & Bouw, Schoon
genoeg, 59-90.

40 Ibidem, 85.
41 Moeder. Practisch tijdschrift voor de vrouw in het

gezin. Alg. leider prof. dr. J. Waterink. Het
grappige is dat veel van de besproken foto’s van
Poll moeder en kind laten zien, zodat duidelijk

wordt dat in de praktijk toch niet moeder, maar
vader de camera bedient.

42 Zie bijvoorbeeld: Dokter Allebé, De ontwikke-
ling van het kind naar lichaam en geest (1854) en
Elise van Calcar, Onze ontwikkeling of de magt
der eerste indrukken (1861-1862). De genoemde
voorbeelden staan beschreven in een overzicht
over vaders in de geschiedenis in: N. Bakker,
‘Vaders in de geschiedenis. Een inleiding’, in:
Kind en adolescent 19 (1998), nr 1, 25-37.

43 N. Bakker, ‘Om de toekomst des vaderlands.
De laat-negentiende-eeuwse herontdekking van
de vader als de opvoeder in het Nederlandse ge-
zin’, Kind en adolescent 19 (1998), nr. 1, 45-50.
Zie ook Gillis, A world of their own making, 73.

44 Zie ook de conclusie in het artikel van J. Dane,
‘Priester van het huisgezin. Adviezen voor de va-
der in het vooroorlogse, protestants-christelijk
geïllustreerde gezinsweekblad De Spiegel (1906-
1940)’, Kind en adolescent 19 (1998), nr. 1, 51-55.

45 Zie voor het gebruik van dit concept: M. Marsh,
‘Suburban man and masculin domesticity,
1870-1915’, in: American quarterly, 2 (1988) 165;
Zie ook Robert L. Griswold, Fatherhood in
America. A history (New York 1993).

46 De draaikop, 11 (1955) 128.
47 Citaat uit: J. Riemens-Reurslag in een voor-

woord van de catalogus Moeder en kind voor de
lens. Kunstfoto’s van Nederlandsche amateur en
vak-fotografen (Amsterdam 1932).

48 Gillis, A world of their own making, 73.
49 Susan Sontag, On photography (Oxford 1979) 11-12.
50 Manuela de Bois-Reymond & Mel van Elteren

beschrijven in ‘Tweemaal tussen twee werel-
den’, in: Ger Tillekens (red.), Nuchterheid en
nozems. De opkomst van de jeugdcultuur in de ja-
ren vijftig (Muiderberg 1990) 222-253. De rela-
ties van ouders en kinderen. Een respondent
stelt over zijn vader: ‘Daar gingen we mee wan-
delen, iedere zondag’ (225). Tegenwoordig ken-
nen we dit type vaderschap uit het Postbus 51
spotje: ‘Wie is toch die man die op zondag altijd
het vlees snijdt?’

51 Susan Sontag, On photography, 10.
52 Gillis, A world of their own making, 73-74.
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Noten bij hoofdstuk 2

1 Het naschrift van Dick Boer verscheen bij het
artikel van: Jack van As, ‘Bruiloftsreportage’,
Het Veerwerk 4 (1935) 118-9. Van As adviseerde
zijn lezers als volgt: ‘Gij hebt nu naderhand nog
slechts eenige opnamen te maken van iemand
die wel voor ambtenaar van den burgerlijken
stand wil fungeeren, en die, in close-up, vraagt
of zij elkaar, resp. tot man en vrouw willen ne-
men, het trouwboekje geeft enz.’.

2 Walter Benjamin, Het kunstwerk in het tijdperk
van zijn technische reproduceerbaarheid, (Nijme-
gen 1985), 16.

3 Zie ook Gilberto Perez, The material ghost.
Films and their medium (Baltimore en Londen
1998), 33.

4 Hayden White, ‘The value of narrativity in the
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(ed.), On narrative (Chicago 1981), 1-25, aldaar
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11 Brief van Jan Boissevain aan zijn vader Charles
Daniël Walrave Boissevain, 31 oktober 1926.
Gemeentearchief Amsterdam, archief 394, nr.
617 ( Brieven van Jan Boissevain en zijn gezin
1917-1939).

12 Wiebe Bijker, Democratisering van de technolo-
gische cultuur (Maastricht 1995) en The social
construction of technology (Enschede 1990). Bij-
ker stelt dat geen enkele machine één ingebak-
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ontwierp een sociaal-constructivistisch beschrij-
vingsmodel dat meer inzicht geeft in hoe uitein-
delijk er een zekere ‘stabilisatie van betekenis’ ont-
staat. Belangrijk in zijn model is dat techniek in
eerste instantie kneedbaar is, zacht en sociaal-
geconstrueerd: het kan nog alle kanten op.

13 Volgens Wiebe Bijker is technologische cultuur
een breed begrip waarbinnen de grenzen tussen
cultuur en techniek steeds verschuiven en altijd
worden gedragen door sociaal handelen.

14 Zimmermann, Reel families, 12.
15 Ibidem.
16 Huub Wijfjes, ‘Het radiotijdperk, 1919-1960’,

in: Huub Wijfjes (red.), Omroep in Nederland.
Vijfenzeventig jaar medium en maatschappij,
1919-1984 (Zwolle 1994).

17 George Ivens (photo-chem.stud.), ‘Photo-Kino-
Optiek Messe in Leipzig’, Lux 34 (1923) 136-137.
George (Joris) schrijft aan de lezers: ‘Op het ge-
bied van de amateur-kinematographie de ‘Kina-
mo’ van ica en het amateur-opnameapparaat
van Ernemann. De industrie past zich steeds
sterker aan dit deel van de fotografie aan en
bouwt kleine ontwikkel- en droogmachines voor
den Kino-amateur’.

18 Hendrik Scholte, Nederlandsche filmkunst (Rot-
terdam 1933), 62.

19 Vgl. Zimmermann, Reel families, 17.
20 Zie: ‘Notulen der huishoudelijke bijeenkomst

van woensdag 16 januari’, Lux 12 (1901) 132-133.
21 C. Karl, ‘Vorderingen in de amateur-kinemato-

grafie’, Focus 9 (1923) 658.
22 K.S. Ankersmit, ‘Waarom kino-amateur?’, Fo-

cus 14 (1927), 125.
23 Carolyn Marvin, When old technologies were

new. Thinking about electric communication in
the late nineteenth century (New York 1988) 7.

24 Dai Vaughan, ‘Let there be Lumière’, in: Tomas
Elsaesser, Early cinema. Space, frame, narrative.
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