
1 Ric en Anita kopen een camera
amateurfilm als ritueel van twintigste-eeuwse vaderschap

Wat heb je liever: een naaimachine of een filmcamera? Anita stopte met

een stomverbaasd gezicht het zomen van een kinderlakentje. Wat kwam

daar voor een gebrom achter de krant vandaan? Ze stond op, trok de krant

naar beneden en keek in het lachende gezicht van Ric, haar man.

Altijd had hij van die plotselinge invallen. Zat hij me daar rustig

uit te blazen van het harde werken op een reclamebureau ...

dan kwam er opeens zo’n oergezellig idee naar boven. (…)

Ric trok z’n donkere vrouwtje naast zich op de brede leuning van de

moderne stoel. Kijk, zei hij, ik zie daar een advertentie van de nieuwste

smalfilmcamera. Toen dacht ik: dat is het. Kleine Ric is nu 4 jaar, hij

krijgt zulke leuke dingen, dat wil ik graag voor later vasthouden. Zoals

hij pas Noortje de fles ging geven, dat was toch zó enig, dat zou ik graag

op film willen hebben. (…) Nu dacht ik, dat jij nog wel een tijd met

die draai-naaimachine toe kon, dan kan ik dat film-draaigeval kopen.

Trouwens jij moet er ook mee filmen, want je maakt de kinderen veel

meer mee dan ik. Doén, zei Anita, met het snelle besluit

waarmee je de vroegere onderwijzeres herkende.
1

De bekende schrijver van handboeken voor amateurfilmers, Dick Boer,

introduceerde aldus in 1961 in zijn boekje Ric en Anita gaan filmen de koop

van een camera. De discussie over de eventuele aankoop situeerde Dick Boer

rond de keuze tussen een nieuwe naaimachine en een filmcamera. Dat was

goed gevonden. Het zelf maken van kleren op de naaimachine was een

belangrijke vaardigheid van vrouwen. Het was een hobby waar de vrouw eer

mee kon inleggen en voor haar gold de naaimachine dan ook als een belang-

rijk apparaat met een hoge status. In de jaren dertig koppelden fabrikanten

de naaimachine zelfs aan een romantisch imago dat als een ‘werktuig der lief-

de’ zou bijdragen aan het huwelijksgeluk.2 Ook na de Tweede Wereldoorlog,

ten tijde van de wederopbouw, bleef de naaimachine een ‘felbegeerd, veelge-

bruikt en onontbeerlijk apparaat’.3 In zijn poging Anita te verleiden tot het

kopen van een filmcamera in plaats van een nieuwe naaimachine (waar-

schijnlijk moest de ouderwetse trapmachine vervangen worden door een
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elektrische versie) moest Ric gebruikmaken van een argument dat de naai-

machine kon overtreffen. Dat argument werd: ‘Voor de levensvreugde van

nu, voor later’. Ric komt daar in de winkel, wanneer het echtpaar daadwer-

kelijk tot de koop van een filmcamera overgaat, nog eens op terug als hij de

stelling van de verkoper – ‘u koopt nergens zoveel levensvreugde voor zó wei-

nig geld’ – aanvult met de opmerking: ‘Meer dan bij een naaimachine’.

De geschiedenis van de amateurfilm kan niet worden losgezien van de

plaats die het gezin speelde in de twintigste eeuw. Van begin af aan leek het

erop dat de belangrijkste bestemming van de filmcamera in de handen van

de amateur zou komen te liggen in de privé-sfeer. Al in 1900 werd in één van

de eerste advertenties voor amateurfilmers gesteld: ‘Every pater, son, grand-

son etc. should possess one’.4 Kodak, Pathé en andere fabrikanten van film-

camera’s en filmmateriaal maakten in hun marktstrategie gebruik van soort-

gelijke slagzinnen, die de nadruk legden op gebruik in de gezinssfeer.

Meer dan wat dan ook was amateurfilmen een huiselijke aangelegen-

heid. Het was een bezigheid die vooral thuis binnen het gezin zijn betekenis

verkreeg: daar werd de film gemaakt, daar werd het onderwerp aangeleverd

en daar werd het uiteindelijke resultaat vertoond. In dit hoofdstuk onder-

zoeken we in hoeverre familiefilm bijdroeg aan de constructie van een

nieuw gezinsideaal en het uitoefenen van een nieuwe gezinspraktijk. Het

beoefenen van het familiefilmen werd een opvallend onderdeel van de twin-

tigste-eeuwse gezinscultuur. Wat we zullen zien is dat het familiefilmen zich

vestigt als een nieuw ritueel. Filmen bood een mogelijkheid om zich per-

soonlijk uit te leven op een wijze die tevens bijdroeg aan de gezinseenheid.

De vader speelde daarin een belangrijke rol, want het was meestal toch de

man die de camera bediende. De vraag is of zijn plaats achter de camera

vooral te maken had met gender-specifieke opvattingen over techniek, met

nieuwe opvattingen over vaderschap sedert het begin van de twintigste

eeuw, of met beide.

Nieuwe vormen van huiselijkheid

Laten we allereerst vaststellen in wat voor soort gelukkig gezin de film-

camera terechtkwam. Dick Boer schotelt in zijn Ric en Anita de lezer een

jong modern, naoorlogs gezin voor: hij is de kostwinner, terwijl zijn echtge-

note verantwoordelijk is voor de huishouding en de verzorging van de kinde-

ren. Zoals meer jonge vrouwen heeft Anita gewerkt – als onderwijzeres –

maar toen de kinderen kwamen, is ze daarmee gestopt. ’s Avonds, wanneer

de kinderen naar bed zijn, zit het echtpaar gezellig samen in de huiskamer: zij

doet wat naaiwerk en hij leest de krant. Ric en Anita vertegenwoordigen het

huiselijk ideaal dat vanaf het begin van de twintigste eeuw tot ver in de jaren
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zestig door alle lagen van de bevolking en door alle zuilen werd gedeeld. Als

we kijken naar een langere periode, namelijk van het midden van de negen-

tiende eeuw tot aan 1960 dan zien we dat te midden van alle maatschappe-

lijke veranderingen het gezin niet alleen zijn plaats als hoeksteen van de

samenleving kon behouden, maar zelfs kon versterken. Nederland wordt in

deze periode door verschillende historici gedefinieerd als een ‘morele natie’

waarin het ‘christelijk’ gezinsideaal lang dominant kon blijven.5

In de loop van die honderd jaar werden accenten met betrekking tot dat

huiselijkheidsideaal echter verlegd. Een goed huwelijk, gebaseerd op liefde

en kameraadschap, werd in steeds meer gezinnen de spil waar omheen het

harmonieuze gezin werd gebouwd. Meer en meer vormde dit gezin een

gesloten eenheid, afgeschermd van familie, vrienden of buren. Met de term

‘gezinsindividualisering’ kan die ontwikkeling worden gekenschetst. Die

gezinsindividualisering vinden we terug in de wijze waarop de vrije tijd

werd doorgebracht: thuis en met elkaar.

Er kwamen ook meer mogelijkheden om de tijd thuis door te brengen.

In de loop van de eeuw veranderde het ritme van de week sterk met de op-

komst van de acht-urige werkdag, de 40-urige werkweek, betaalde vakantie-

dagen, het weekend en de snipperdag. Steeds grotere groepen in de samen-

leving konden steeds meer tijd besteden aan het gezin. De nieuw verworven

vrije tijd bleek vooral thuis geïnvesteerd te worden. De vrije uren werden

doorgebracht met lezen, hobby’s, praten of een gezelschapsspel. Ook het

luisteren naar de radio of het kijken naar de televisie paste moeiteloos in de

nieuwe vorm van huiselijkheid.6

Er is nog een aspect aan het geschetste tafereeltje van Ric en Anita dat de

aandacht verdient. Wat Dick Boer ons in zijn gelukkig gezin voorschotelt, is

het gezin als een consumptieve eenheid, waarbij de aanschaf van bepaalde

artikelen een belangrijke aanwinst is om het geluk van het gezin te vergro-
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ten. De nadruk op de aanschaf van een consumptiegoed als voorwaarde

voor levensgeluk voor het gezin begint al vroeg in de twintigste eeuw en

krijgt na de Tweede Wereldoorlog steeds meer kans met de koelkast, de tele-

visie, de auto en een foto- of filmcamera. Zo bleek steeds opnieuw hoezeer

nieuwe consumptiegoederen binnen de context van het gezin een invulling

kregen. In die zin droeg nogal wat consumptietechnologie bij aan de herde-

finiëring van huiselijkheid als een sfeer van gezamenlijke consumptie.7 Het

gezin werd de plaats waar alle mogelijke vormen van vertier werd gevierd:

zowel binnenshuis als buitenshuis. De auto die gezamenlijke vakanties mo-

gelijk maakte, de grammofoon voor het thuisconcert, de radio voor amuse-

ment en de televisie als thuisbioscoop. De filmcamera vormde hierop geen

uitzondering. Zo ontwikkelde een consumptie-artikel als de amateurfilmca-

mera zich vooral in de huiselijke context: als een vorm van huiselijk vertier.

Tegelijkertijd springt de filmcamera er uit vanwege het vermogen van de

camera aan dat samenzijn ook nog eens duurzaam vorm te geven. Anders

dan ‘huismedia’ als radio en televisie maakte de filmcamera het gezin zelf tot

een onderwerp.

Introductie van de amateurfilm

Toch duurde het nog tot ver in de tweede helft van deze eeuw voordat de

filmcamera voor iedereen te veroorloven was. Amateurfilmen was lange tijd

een hobby voor de hoge burgerij, voor hen die tijd en geld hadden. De aan-

koop van de benodigde apparatuur betrof niet alleen een camera, ook een

filmscherm en een projector moesten worden aangeschaft. Daarnaast was

ook filmmateriaal niet goedkoop. Ten slotte gold het amateurfilmen als een

moeilijke hobby waarbij de techniek toch een obstakel vormde. De eerste

amateurs waren nogal eens heren met een technische belangstelling. Vaak

waren ze als amateur al bezig met fotografie; sommigen waren werkzaam in

de filmindustrie.

De eerste amateurfilmcamera’s kwamen vrijwel gelijktijdig met de eerste

professionele camera’s op de markt. Het was vooral een centenkwestie die

ondernemers dreven om speciale amateurcamera’s te ontwerpen. Het ging

er om het filmformaat te verkleinen: hoe smaller, hoe goedkoper. Daarnaast

trachtten ondernemers het monopolie van professionele fabrikanten op

35mm, het standaard filmformaat, te omzeilen.8 Ook werd geprobeerd om

camera’s en projectoren kleiner, lichter en daarmee handzamer te maken.

Talloze ondernemers, uitvinders en andere gelukzoekers probeerden

nieuwe, goedkoper en gemakkelijk te bedienen apparaten te maken. Eén

van de eerste camera’s was de ‘Birtac’, ontworpen door de Engelsman Birt

Acres in 1898. Het apparaat maakte gebruik van het 17,5mm formaat (de
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helft van het standaard 35mm formaat). De camera kon met enige aanpas-

sing tevens dienst doen als projector. Tal van andere camera’s en projecto-

ren volgden. De vroege geschiedenis van de amateurfilm kenmerkt zich

door een grote hoeveelheid verschillende vindingen met evenzovele breed-

tes aan formaten: van 63mm, 54mm, 38mm etcera. Bijna geen amateursys-

teem heeft zich uiteindelijk kunnen handhaven.9

Rond 1912 kwamen projectoren op de markt voor huiselijk gebruik die

redelijk populair werden: de Edison Home Kinetoscope geschikt voor

22mm film en de Pathé Kok geschikt voor 28mm film. Het bijzondere van

deze twee filmformaten was dat ze niet langer op basis van nitraat waren

samengesteld, maar op basis van acetaat. Het belangrijkste voordeel hiervan

was de brandveiligheid. Nitraat was een uiterst brandbare substantie en

daarmee eigenlijk niet helemaal veilig voor huiselijk gebruik. Dit bezwaar

kwam nu te vervallen. De twee systemen van Edison en Pathé werden popu-

lair als vorm van huisbioscopie. Huisbioscopie was een begrip waarmee

werd bedoeld dat met het betreffende filmapparaat (projector) thuis films

konden worden vertoond. Met name Pathé wist zich met de Pathé Kok een

belangrijke plaats te verwerven op de Europese markt; als filmproducent

had het de beschikking over een uitgebreid filmarchief met vele titels.

Ondanks de ontwikkelingen bleef zelf-filmen beperkt tot enkele ama-

teurs. Het is moeilijk zicht te krijgen op het exacte aantal mensen dat zich in

de eerste twintig jaar met de nieuwe hobby bezighield. In de amateur-foto-

tijdschriften werden de ontwikkelingen aarzelend besproken. Het valt op

hoeveel moeite men had dit nieuwe medium te plaatsen. De fotohandelaren

speelden hier een belangrijke rol. Zij verkenden de nieuwe technieken en

introduceerden ze bij hun vaste klanten. Door middel van demonstratiea-

vonden, die uitgebreid werden aangekondigd en besproken in de fotobla-

den, raakte een groep potentiële gebruikers op de hoogte. De Nijmeegse

fotohandelaar C.A.P. Ivens bijvoorbeeld, vertoonde tijdens één zo’n avond

het filmpje wigwam (1911), gemaakt door zijn zoon Joris. Twaalf jaar was

Joris toen hij in het buitenhuis van de familie dit filmpje regisseerde. In het

indianenverhaal speelde Joris zelf de hoofdrol als goede indiaan ‘Brandende

Straal’ die een ontvoerd meisje redt. De film was een echte familieaangele-

genheid waaraan in totaal drie weekeinden werd gewerkt. Joris was op het

idee gekomen door een oude Pathé-camera die ongebruikt in de fotozaak

van zijn vader stond. Een winkelbediende hanteerde waarschijnlijk de

camera. ‘Een proeve van amateur-kinematografie’, zo noemde vader Ivens

het filmpje waarmee hij amateurfotografen enthousiast probeerde te maken

voor de filmcamera.10

Het zou nog even duren. Dat kwam ondermeer doordat enige vorm van

standaardisatie ontbrak. Begin jaren twintig zou hierin verandering komen.

In 1922 introduceerde Pathé een nieuw formaat: 9,5mm, ‘zo dun als een
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schrijfmachine-lint’. In eerste instantie werd alleen een projector geleverd:

de Pathé-baby. Een half jaar later, in de zomer 1923 volgde de Pathé-baby

camera. Het nieuwe amateursysteem, dat lovende kritieken ontving, zou in

de loop van de tijd vele liefhebbers aantrekken. Een camera en projector

kostten samen iets meer dan honderd gulden. Daar kwam nog bij dat het

filmmateriaal ook nog veel goedkoper was dan ander formaten.

In 1923 verscheen echter nog een nieuw formaat op de markt. Eastman

Kodak lanceerde begin van dat jaar een camera en projector geschikt voor

het 16mm filmformaat. Lang had de Amerikaanse fabrikant geaarzeld of ze

zou meedoen met het ontwikkelen van deze hobby. Weliswaar produceerde

de fabriek al voor de Eerste Wereldoorlog het 22mm amateurfilmformaat

speciaal voor Edison. In eigen huis experimenteerde Kodak voorzichtig en

op beperkte schaal met de amateurtechnologie. Begin jaren twintig begon

Kodak te werken aan een camera geschikt voor 16mm filmformaat. Som-

mige personeelsleden kregen een camera mee naar huis om te oefenen. Met

name het familiefilmpje van een echtgenote van een personeelslid maakte

veel indruk: uit deze home movie getiteld a child’s birthday party
bleek dat de moeder een alleraardigst verslag had weten te maken van een

verjaarspartijtje van haar kind. De moeder herinnerde zich later waarom ze

haar hadden gekozen om te oefenen: ‘They wanted someone who knew

absolutely nothing about movies so they could be sure that anyone at all

could load the camera. I was terrified.’11 Na deze ervaring kreeg de ‘Cine-

Kodak’ 16mm filmcamera een kans.12

De introductie van de nieuwe amateuruitrusting werd begeleid door een

uitgekiende strategie, waarbij de fabrikant voortborduurde op haar grote

succes als leverancier van producten voor de amateurfotografie. De leuze

‘You push the button, we do the rest’ werd minimaal aangepast met de zin-

snede ‘You turn the crank…’. Het nieuwe formaat werd een groot succes.

De lagere kosten, de technische perfectie en de effectieve campagne maak-

ten van dit formaat in korte tijd het standaard amateurformaat, zeker in de

Verenigde Staten. Ook in Nederland werd dit formaat het populairste, ter-

wijl in Frankrijk en Engeland het 9,5mm formaat veel meer liefhebbers trok.

Vanwege de toenemende mogelijkheden en grotere toegankelijkheid

besteedden de fotobladen meer aandacht aan het amateurfilmen. Speciale

rubrieken moesten de geïnteresseerde voorlichten. Handboeken verschenen

op de markt. Aanvankelijk was dat in het Engels, Frans of Duits. Pas in 1929

verscheen voor het eerst een Nederlands werkje, uitgegeven door Focus, dé

uitgever op het gebied van fotografie. Dick Boer, de zoon van Adriaan Boer

– de directeur van Focus – bewerkte een Duits handboek tot Filmt gij nog

niet? Een eenvoudige inleiding tot de amateur-kinematografie. Vanzelfspre-

kend is het allemaal nog niet, want – zo vroeg Dick Boer zich af – ‘Wat kan

een kino-amateur zoal doen?’
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Sociale spreiding

Amateurfilmen heeft nooit dezelfde brede spreiding heeft gekend als de

amateurfotografie. Dat had te maken met het feit dat filmen in vergelijking

met fotografie een ingewikkelde hobby was. Het belangrijkste obstakel

vormden echter de hoge kosten. Smalfilmen gold als een dure hobby. Zeker

vóór de Tweede Wereldoorlog was het amateurfilmen een exclusieve lief-

hebberij voor de beter gesitueerde. Niet alleen de bewaard gebleven filmcol-

lecties bevestigen dat beeld, ook bijvoorbeeld de ledenlijsten van de film-

clubs. Vooral artsen, notarissen, tandartsen, advocaten en zelfstandig onder-

nemers waren lid.13 Het blijkt ook uit een terugblik in 1947 van verschillende

amateurs over de jaren dertig: ‘En Holland was een rijk land, over geld werd

in de Liga niet gesproken.’ Het was zelfs zo dat bestuursleden van de lande-

lijke vereniging van amateurs, de Nederlandse Smalfilmliga, destijds in staat

waren uit eigen zak een internationaal filmconcours te bekostigen. Een

andere amateur spreekt over die vooroorlogse filmclubs als een vrij gesloten

groep waarbij leden het liefst samenwerkten met amateurs ‘uit eigen, maat-

schappelijk bezien, kring’. Toen het ledental afnam en geprobeerd werd het

amateurfilmen te populariseren, stuitten deze pogingen dan ook op scepsis.

‘Tenslotte is de smalfilmerij een luxe hobby en dat zal de eerste twintig jaar

nog wel zo blijven’, schreef een amateur.14 Dat klopte inderdaad: uit onder-

zoek van de Amerikaanse filmfabrikant Bell & Howell uit diezelfde tijd

bleek eveneens dat de Europese amateurmarkt vooral een markt was van de

hogere middenklasse met een ruim inkomen en met een voorkeur voor de

duurdere apparaten.15

Voor een echte popularisering zouden de kosten omlaag moeten. Dat

was al enigszins gebeurd toen de Kodakfabriek in 1932 een nieuw formaat op

de markt bracht: het 8mm formaat. Film en camera’s werden toen aanmer-

kelijk goedkoper. Kostte een 16mm camera begin jaren dertig zo’n 215 gul-

den, een 8mm camera was niet duurder dan ca. 75 gulden. De 8mm was dan

ook nadrukkelijk ‘designed for people who have to watch their pennies’,

aldus een Kodak advertentie uit 1937.16 In de jaren dertig had de amateur dus

de volgende keuzes:

9,5mm, 16mm en 8mm. De laatste twee formaten waren in Nederland

het populairst. De keuze voor het één of het andere formaat werd op ver-

schillende manieren geformuleerd: soms stelde men de keus voor als één

die afhankelijk was van de grootte van de familie: ‘hebt u een grote fami-

lie (…) kies dan 16mm’.
17

De Amsterdamse tandarts en amateur J.G. Hunningher stelde in 1939 de

keus nog anders voor in het blad voor de amateurfilmers Het Veerwerk: voor

wie over ruime middelen beschikte was 16mm een mooi formaat. Voor wie
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over veel vrije tijd beschikte en lust had in experimenteren zonder al te veel

offers was 9,5mm geschikt. Voor wie tenslotte ‘niet rijk gezegend is noch

aan geld noch aan tijd, is het 8mm formaat ideaal’.18

Hoe groot precies de omvang was van de spreiding van de filmcamera in

de periode vóór 1960 is nauwelijks te achterhalen. Veel gegevens zijn er niet.

Er zijn hooguit wat schattingen. In een onderzoek van Kodak, gedaan in

Nederland in de jaren zeventig, vermeldde men de volgende cijfers: tot 1965

bezat 2 á 3 procent van de gezinnen (zo’n 70.000 tot 80.000) een smalfilm-

camera ‘waarvan een groot gedeelte op non-actief stond’. Ook mensen die

dagelijks actief waren in de wereld van het amateurfilmen ontbrak het aan

elk inzicht in de omvang van deze liefhebberij.19

In de eerste jaren na de oorlog was het voor bijna iedereen te duur een

camera te kopen. In 1961, het moment dat het boekje over Ric en Anita ver-

scheen, ging het economisch gezien al iets beter in Nederland. Toch moest

Dick Boer kunstgrepen uithalen om het jonge paar een camera te kunnen

laten kopen. Hij schrijft:

Hoe kwamen ze opeens aan dat geld? Iedereen heeft wel eens een voor-

deeltje en zo hadden Ric en Anita op de Huishoudbeurs als tienduizend-

ste bezoekers een grote set prachtig eet-bestek gewonnen. Daar ze al

goed ingericht waren, had de firma die de prijs uitloofde, hen er 300 gul-

den voor gegeven.

Met die 300 gulden konden Ric en Anita vervolgens een camera kopen.

Daarmee hadden zij zich een apparaat met status aangeschaft, want zoals de

achterflap van het boekje meldt: ‘Veel hoog-geplaatsten maken films als

hun hobby’.

In 1965 kwam een nieuw formaat op de markt: super-8. Het was weer

Kodak die in een goed voorbereide marketingcampagne direct een zekere

standaardisatie wist door te voeren. Het ging om een verbetering van het

vertrouwde 8mm formaat waarbij de breedte economischer werd gebruikt.

Het super-8 systeem werd in korte tijd zeer succesvol. Vanaf 1967 steeg het

aantal jaarlijks verkochte camera’s snel. Lag in 1966 het aantal verkochte

camera’s op 14.500 stuks, in 1975 was dat inmiddels 73.700 stuks per jaar. In

dat jaar – zo schatte het onderzoeksbureau dat in opdracht van Kodak

Nederland onderzoek deed naar de verspreiding van het smalfilmen – lag

het aantal filmcamera’s dat daadwerkelijk werd gebruikt op zo’n kleine half

miljoen (12 procent van de gezinnen), met een gemiddeld gebruik van acht

films per jaar.20 Overigens bleek uit het onderzoek van Kodak dat voorna-

melijk de middenklasse een filmcamera bezat, namelijk 47 procent terwijl

het percentage bij de welgestelde klasse lag op 18 procent.21

28 ritueel van huiseli jk geluk



Gender en techniek

Hoewel in campagnes en filmlectuur het gezin centraal stond, bleek de

aankoop en het gebruik van de filmcamera vooral een mannelijke aangele-

genheid te zijn.22 Het consumptiepatroon van het gezin liet een rolverdeling

naar sekse zien. Als vrouwelijke aankopen golden het strijkijzer, de stofzui-

ger en de wasmachine; en als mannelijk de zaag, de boor, en de auto. Consu-

menten-technologie kende dus een onderscheid naar mannelijk en vrouwe-

lijk, en deze hing samen met opvattingen over mannelijke en vrouwelijke

modellen van huiselijkheid. Ric en Anita weerspiegelen deze tweedeling: zij

de naaimachine en hij de filmcamera.

Het was vooral de liefde voor het apparaat en voor de technische aspec-

ten die het filmen tot een mannelijke aangelegenheid maakte. ‘Knopjeskun-

de’ heette amateurfilmen ook wel, vanwege de eindeloze belangstelling van

nogal wat amateurs voor het technische aspect van het filmen en het verlan-

gen een zo ingewikkeld mogelijk apparaat te bezitten. Toen in 1928 Bell &

Howell ook vrouwen probeerde te verleiden tot het kopen van een camera,

deed de fabrikant dat door met een speciaal model op de markt te komen,

de Filmo 75B. Dit luxemodel gold als een variant op de gangbare Filmo 70.

Het werd geleverd in een lederen bekleding (met een keuze uit vier kleuren)

en aangeprezen als een ‘chique en coquet’ apparaat.23 Het model was goed-

koper dan de gewone camera en dat ondanks zijn luxe uitvoering. Dat

kwam vooral omdat het aantal technische mogelijkheden aanzienlijk be-

perkter was. Maar ondanks dergelijke pogingen van filmfabrikanten om

ook vrouwen te bereiken, bleef filmen een mannenhobby.

Dat blijkt ook uit de enorme hoeveelheid literatuur voor amateurfil-

mers. Een typisch voorbeeld van de gemiddelde doelgroep is Het jongens-

fotografieboek (1941), dat ook bestemd was voor de aankomende jeugdige

amateurfilmer.24 In de inleiding schreef de auteur Leonard de Vries: ook

later ‘zul je plezier hebben van je jongenshobby, die in een mannenhobby

is veranderd’. De amateurfilmer was bijna altijd een hij, zeker ook bij

Dick Boer, de al eerder genoemde directeur van Focus, uitgeverij op het

gebied van fotografie en film en redacteur van foto- en filmbladen. In de

loop van vijftig jaar schreef Boer talloze handboeken. In 1929, in zijn eer-

ste werk Filmt gij nog niet, voegde Boer aan de vraag ‘Wat kan een kino-

amateur zoal doen?’ een tweede vraag toe: ‘Wat kan hij met de snelle lens

van zijn toestel alzoo vangen?’ Enkele jaren later kwam Boer met het

handboek Zelf filmen, nadrukkelijk bedoeld voor beginners. De poten-

tiële lezer werd aangesproken met de woorden ‘Niks aan, meneer! Filmen

kan iedereen!’. Vanaf 1939 verscheen zijn standaardwerk Het smalfilm-

boek, waarvan meer dan tien drukken uitkwam.25 Ook hier was weer na-

drukkelijk de mannelijke lezer de doelgroep. Soms werd het expliciet wan-
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neer Boer stelde: ‘Een ideale man is hij die steeds een volle verlanglijst

heeft’ (10e druk 1957).

Vanaf de jaren vijftig wijst Boer erop dat vrouwen een rol zouden kun-

nen spelen. Wat niet vanzelfsprekend was, moest blijkbaar nadrukkelijk

worden gemeld. In de tiende druk staat een foto van een vrouw met camera

voor haar ogen afgebeeld, met daarnaast de tekst: ‘Natuurlijk leert Moeder

óók filmen!’ Maar de volgende zin laat wel zien wie thuis de hoofdfilmer is,

moeders taak is slechts aanvullend:

Stel je voor, dat Vader, de filmer, naar kantoor zou zijn, als de stamhou-

der zijn eerste stappen doet. Dat moet moeder kunnen filmen. Zo kan

Vader ook eens op de film komen, als Moeder het goed geleerd heeft.
26

In de jaren zestig tracht Boer aansluiting te vinden bij een nieuw publiek dat

jonger was, informeler en geëmancipeerder. Met Ric en Anita deed hij een

poging het voor te stellen dat een echtpaar niet alleen samen over de aan-

koop besliste, maar ook beiden het apparaat zouden bedienen. Anita werd

nadrukkelijk gepresenteerd als ‘een zelf filmende Moeder’ die op Sinter-

klaasavond haar man verraste met een zelfgemaakte film.

Vrouwen stonden overigens wel degelijk achter de camera, maar dan

vooral op advertentie-afbeeldingen. Vanaf het begin van de twintigste eeuw

waren het juist vaak vrouwen die met een camera werden afgebeeld.27 Dit

verschijnsel kan op verschillende manieren worden verklaard. Ten eerste

moest op deze wijze de potentiële consument de angst voor de nieuwe tech-

niek verminderen. Als zelfs kinderen en vrouwen dergelijke apparaten kon-

den bedienen, dan was het vast niet moeilijk. Zeker de amateurfilmcamera

was in het begin van de eeuw het speeltje van techneuten en uitvinders en

had nog lang niet het gebruikersgemak van de simpele fotocamera’s, waarbij

een klik op de knop voldoende was voor het maken van een foto. Pas met de

introductie van de 16mm camera en later de 8mm camera zou het amateurfil-

men zoveel eenvoudiger worden dat het voor grotere groepen een aantrekke-

lijk alternatief werd voor de fotografie. Dat laatste gold dan in mindere mate

voor vrouwen. Er is wel eens geconstateerd dat de omgang met techniek een

zekere hiërarchie kent, gebaseerd op gender.28 Het lijkt er op dat deze ook

geldt voor de fotografie- en filmvaardigheden. Vrouwen worden eerder ge-

acht te fotograferen dan te filmen. Zo zien we ook vaak op verre reis de

vrouw met een eenvoudig snapshot fotocamera lopen terwijl hij filmt.

Toch gold de vrouw als een belangrijke categorie om op te mikken,

omdat ze werd geassocieerd met consumeren, eindeloos winkelen en na-

drukkelijk huiselijk vertoon van nieuwe spullen.29 Illustratief is een adver-

tentie van Kodak. Hierop zien we een jong gezin, klaarblijkelijk aan het

strand, want moeder droogt haar zoon, die in een nat badpak staat, af. Ze

kijkt onderwijl naar een jonge vrouw in badpak die een 8mm camera vast-

30 ritueel van huiseli jk geluk



houdt. In een tekstballon staat te lezen hoezeer zij zich een dergelijke camera

voor haar gezin zou wensen.30 De camera wordt hier nadrukkelijk als een

gezinsaankoop gerepresenteerd en de moeder moet voor de gedachte van

een mogelijke aanschaf gewonnen worden, ook al zou in de praktijk de

vader het ding bedienen. Dat verklaart ook het verschil in advertenties voor

een camera en de handboeken gericht op het gebruik, die respectievelijk de

vrouw en de man aanspreken: aankoop en gebruik worden verschillend

geformuleerd.

Natuurlijk zijn er vrouwelijke filmamateurs geweest. Zo namen vrou-

wen deel aan filmwedstrijden georganiseerd door lokale of nationale ama-

teurclubs; sommigen waren ook lid van dergelijke clubs. Uit één van de wei-

nig bewaard gebleven archieven van zo’n filmclub, de Groninger Smal-

filmers, blijkt dat in de periode van 1933 tot 1969 er jaarlijks gemiddeld zo’n

twee tot vijf vrouwelijke leden actief waren.31 Daarnaast waren vanaf 1941

echtgenotes automatisch (en gratis) lid. Zij werden echter vooral toegelaten

om een gezellige sfeer te brengen, in een poging het huiselijke ideaal te ver-

plaatsen naar het verenigingsleven.
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Huiselijke expressie

Zelfs in het geval dat de vrouw filmde, zoals de ‘zelf-filmende moeder’ Anita,

dan nog bleef de filmpraktijk een mannenaangelegenheid. In Ric en Anita

liet Dick Boer Anita filmen, maar het belangrijke ordende werk bewaarde

hij voor Ric. Hij doet de montage. Ten slotte was ook de laatste fase van het

filmen, het vertonen van de film, een mannenzaak. Pas jaren later gaf Boer

de vrouw toegang tot de projector in zijn handboek. In Het smalfilmboek

editie 1979 is een foto te zien van een vrouw achter de projector. Het onder-
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schrift verraadt een traditioneel denkpatroon: ‘Heel handig is het als ook de

vrouw des huizes de projector kan bedienen. Waarom niet? Net zo eenvou-

dig als een naaimachine. Alleen: het garen is hier veel breder: 8mm!’

Toch zou het niet onlogisch zijn geweest als vrouwen de familiefilmers

waren. Verschillende onderzoeken naar de praktijk van de familiefotografie

wijzen uit dat vrouwen daarin een belangrijke taak hadden.32 Zij droegen

zorg voor het bewaren, ordenen en rangschikken van de foto’s in een fami-

liealbum. Het paste in haar representatieve taak, zoals die vanaf de tweede

helft van de negentiende eeuw steeds nadrukkelijker werd geformuleerd.

Op het moment dat het gezinsleven steeds meer de kern ging uitmaken van

de burgerlijke levensstijl, was de vrouw niet alleen verantwoordelijk voor

dat gezinsleven in de privé-sfeer, maar ook naar buiten toe. Het gezin werd

symbool voor aanzien en respectabiliteit van de man en de vrouw droeg

hiervoor zorg. Huiselijkheid was een vrouwelijke creatie.33 Het familieleven

werd een soort opvoering dat om de juiste kleding, taal en gedrag vroeg: het

negentiende-eeuwse huiselijkheidsideaal verhief het familieleven aldus tot

een kunstvorm.34

Wat bleef er in de twintigste eeuw over van de eens belangrijke represen-

tatieve taak van de burgervrouw? De burgerij van de eerste helft van de

twintigste eeuw was niet meer dezelfde dan die van de negentiende eeuw.

De socioloog De Swaan spreekt van de ‘transformatie van de middenklasse’

met een groter aandeel van mensen in loondienst ten koste van het aantal

zelfstandige ondernemers.35 De middenklasse onderscheidde zich niet zo-

zeer door bezit, maar door opleiding en beroep. Het was een heterogene

groep waarvan men ook kan aannemen dat de vrouwen een andere rol gin-

gen spelen. Op het moment dat het beroep of de opleiding een belangrijk

onderscheidend middel werd, werd de representatieve taak van zijn echtge-

note als bijdrage aan de status van het gezin kleiner.

Haar functie veranderde inderdaad: in de twintigste eeuw werd de vrouw

meer dan ooit voltijds huisvrouw. Die ontwikkeling begon bij een nieuwe

groep van vrouwen van de lagere middenklasse die zich een hulp in de huis-

houding nauwelijks konden veroorloven, maar die wel een zekere ambitie

hadden. Dus gingen ze het huishoudelijk werk zelf doen. Oldenziel en Bouw

stellen in Schoon genoeg dat hier de voltijds huisvrouw geboren werd, waarbij

deze vrouwen, net als dames uit de gegoede burgerij, ‘het huiselijk domein’

bestierden, maar dan door zelf de handen uit de mouwen te steken.36

Het voltijds huisvrouwenmodel werd steeds meer de standaard.37 Ook

vrouwen uit de hogere middenklasse ging meer doen in huis: onder andere

vanwege het dienstbodenprobleem moesten ze zelf hun handen gaan ge-

bruiken (al was het voor het lichte werk). Bovendien werd die taak in diverse

handboeken voor vrouwen steeds omvangrijker geformuleerd zodat, on-

danks de komst van allerhande elektrische huishoudelijke apparaten, het
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werk niet verminderde maar eerder vermeerderde. Daarnaast speelde de

vrouw een centrale rol in de zorg en de opvoeding van de kinderen.38 Een

dergelijke overvol ideaal maakte van de huisvrouw een geïsoleerd wezen dat

haar huis nauwelijks uitkwam en voor wie nauwelijks ruimte overbleef voor

andere zaken.39

Wie de diverse handboeken voor de huisvrouw doorneemt, vindt uitge-

breide werkschema’s met veel nadruk op efficiency en tijdsbesparing, maar

die bespaarde tijd is nauwelijks terug te vinden in een toename van vrije

momenten. De gemiddelde werkdag in De nieuwe huishouding uit 1928 ver-

liep van halfacht ’s ochtends tot acht uur ’s avonds, en in Practisch huishou-

den uit 1938 werd zelfs gesproken over een 16-urige werkdag. Pas na de oor-

log wordt in de handboeken tijd ingeruimd voor rust, sport en hobby’s. Er

kwam meer nadruk op de creatieve kant van het huishouden; zo bracht de

Baedeker voor de huisvrouw, die vanaf 1960 met steeds nieuwe delen kwam

ook een deel over fotografie.40

De ontwikkeling van de verdeling van werk en vrije tijd van de vrouw

liep niet gelijk op met die van de man. De vrouw kende nauwelijks een der-

gelijke scheiding. In die zin kan men stellen dat het model van vrouwelijke

huiselijkheid bepaald werd door de zorg voor kinderen, man en huishou-

den. En die taak werd in de eerste helft van de twintigste eeuw in toenemen-

de mate gedefinieerd in termen van efficiëntie, rationalisatie en tijdsbespa-

ring; hobby’s als fotografie of filmen betekende daarentegen verlengen van

de tijd en pasten derhalve niet in dit model. Dat bleek ook uit de introduc-

tie van een serie in het populair-pedagogische tijdschrift Moeder getiteld

‘Moeders aan ’t fotografeeren’ door A. Poll (1936):

Ja, dat staat er: Moeders aan ’t fotografeeren. Ik hoor al een zucht van

een druk jong Moedertje dat met hart en ziel in haar plicht opgaat, en

dat de gedachte uit: is daar wel tijd voor?
41

Dat was inderdaad een probleem. De arbeidstaak van de vrouw hield niet na

vijf uur op en ging ook gedurende het weekend gewoon door. Een activiteit

als fotograferen of filmen behoorde tot het domein van de vrije tijd en dat

was het domein van haar man.

Mannelijke huiselijkheid

De man had zijn eigen rol in het huiselijkheidsideaal en deze veranderde

sterk aan het begin van de twintigste eeuw. Het huiselijkheidsideaal, dat

de Nederlandse cultuur zo’n honderd jaar domineerde, kende een sterke

rolverdeling naar sekse, waarvan vooral die van de vrouw de aandacht heeft

getrokken. Het beeld van een intiem huiselijk leven met de vrouw als
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moeder en liefdevolle echtgenote werd in het bijzonder in de negentiende

eeuw immers sterk gecultiveerd. De man als echtgenoot en vader leek er

nauwelijks aan te pas komen.

In de historiografie heeft de rol van de vader en zijn aandeel in het huise-

lijkheidsideaal dan ook zoveel minder de aandacht getrokken. Het huiselijk

leven was natuurlijk ook voor hem nastrevenswaardig, maar het was vooral

norm en niet zozeer de praktijk. Of althans de huiselijkheid werd anders in-

gevuld. In de negentiende eeuw stelde de man uit de hoge burgerij een ver-

trouwd thuisfront zeer op prijs, maar ’s avonds zat hij wel op de sociëteit, die

soms leek te functioneren als een verlengstuk van de huiskamer. Zijn aan-

wezigheid leek ook minder noodzakelijk thuis voor de kinderen. Op het

moment dat de moeder tot de belangrijkste opvoeder werd uitgeroepen,

werd zijn rol thuis steeds verder teruggedrongen: zo zwijgen enkele zeer

populaire negentiende-eeuwse opvoedingshandleidingen volledig over het

aandeel van de vader in het gezin.42

De toenemende afwezigheid leidde binnen het gezin echter ook tot een

verlangen naar zijn terugkomst.43 In verschillende, voornamelijk christelij-

ke, kringen was de roep om de vader te horen. Het ging daarbij vooral om

emotionele betrokkenheid bij de kinderen. Vaders verantwoordelijkheid

diende zich niet te beperken tot het verzorgen van een inkomen, hij behoor-

de ook zijn gezin recht te doen met interesse in hen. Kortom: het huiselijk-

heidsideaal had niet alleen een vrouw nodig, maar ook een man.44 Geleide-

lijk aan bleven mannen ook meer thuis. Vaders namen in toenemende mate

een grotere verantwoordelijkheid op zich in de opvoeding: ze brachten meer

tijd thuis door. Dat kon ook omdat het huwelijksideaal veel meer gebaseerd

was op vriendschap en gezamenlijkheid. Het zijn de voorwaarden voor wat

het ideaal van het nieuwe vaderschap of mannelijke huiselijkheid genoemd

zou kunnen worden.45

Het werd een tamelijk afgebakend vaderschap. De aanwezigheid van

vader beperkte zich tot een aantal momenten in de week: namelijk na zessen

en op zondag. Door de strikte scheiding tussen thuis en werk, die paste in

het kostwinnersmodel dat in de twintigste eeuw in toenemende mate be-

langrijk werd, kreeg het bijeenzijn van het gezin een andere vorm dan het

voor die tijd had gehad. Het gevolg was dat op die momenten die thuis wer-

den doorgebracht het gezin gezamenlijk activiteiten ontplooide die in feite

tot een vorm van vrijetijdsbesteding werd. Vrouw en kinderen gingen on-

derdeel uitmaken van de vrijetijdsbesteding van de man. De vrije tijd be-

paalde dus niet alleen de toenemende mogelijkheid tot thuis zijn, het gaf

ook inhoud aan wat men zou kunnen noemen ‘mannelijke huiselijkheid’,

namelijk samen zijn in intieme kring, met vrouw en kinderen, in een recrea-

tieve, ontspannen, consumptieve sfeer. De hobby amateurfilm paste in deze

nieuwe en actieve vorm van huiselijkheid met dagjes uit en hobby’s die thuis
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bedreven konden worden en die het gezin ten goede kwamen. Zo stimuleer-

de de filmcamera het invullen van het vaderschap.

Er ontwikkelde zich een nieuwe versie van vaderschap, of anders gezegd,

een model van mannelijke huiselijkheid, in een consumptiecultuur waarin

aankopen het mogelijk maakten gezinsgeluk en zelfexpressie te combineren.

Omdat het persoonlijk leven steeds meer in de sfeer van het private gezinsle-

ven kwam te liggen, moest daar de zelfontplooiing tot stand komen en deze

verliep deels via het vaderschap. Zodra er echter meer ambities in het spel

kwamen en de man ging filmen om een groter publiek te bereiken en meer

ging eisen van zijn gezin dan de zondagse harmonie diende, trad er een zeke-

re spanning op in de functie van het familiefilmen: was het nu de hobby van

pa of was het een gezinsactiviteit? Die spanning voelden leden van het gezin

meer dan eens. Dat bleek ook wel uit enquêtes die amateurclubs en ama-

teurbladen hielden om de meningen van de echtgenotes te peilen. Een echt-

genote van zo’n iets te ambitieuze familie-filmer schreef:

Wat zullen die vrouwen van al die niet-filmende filmers een rustig even

hebben. Zíj zitten Zondags lekker met de Libelle op schoot en eau-de-

cologne. Wij zitten met schreeuwende en niet-stil-willen-zittende kin-

deren, die juist achterom kijken als de camera loopt.

En de klaagster voegde er nog aan toe:

En dan knikken de grote filmers elkaar toe, zo van ‘nou, wat zei ik je, die

vent is een kei. En de tweede helft van de kei wordt vergeten in de hulde,

zij ruimt de rommel wel weer op.
46

Daarmee raakte ze de kern: tegenover de doorlopende zorg van het moeder-

schap stond het sterk afgebakende vaderschap; tegenover de moeder die

thuis was, stond de vader die thuis kwam. ‘De vader is het telkens terugkee-

rende gebeuren; hij wordt iedere avond met vreugde begroet, wordt ’s mor-

gens met vriendelijkheid ten afscheid gewuifd’, aldus een omschrijving uit

de jaren dertig.47 En juist op die momenten, de ogenblikken dat vader aan-

wezig was, werden gezinsactiviteiten die het samenzijn benadrukten belang-

rijk. Familiefilmen was zo’n activiteit die gezamenlijkheid benadrukte, één

die niet eens alleen beoefend kón worden.

Representatie van het vaderschap

Familiefilm was dus in de eerste plaats een mannelijke activiteit, maar één

die niet los stond van het gezin. Het filmen van het gezin valt daarom niet

alleen te omschrijven in termen van hobby, vrijetijdsbesteding of recreatie:

het is een vorm van mannelijke huiselijkheid. Familiefilm is dan ook op te
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vatten als een vorm van symbolische communicatie van de man die zijn ver-

sie van het gezinsleven geeft. Het resultaat is opmerkelijk, want in veel films

is vader niet zichtbaar vertegenwoordigd. Toch, het feit dat de film is ge-

maakt veronderstelt zijn aanwezigheid. Tegelijkertijd onderstreept zijn af-

wezigheid nog eens zijn bijzondere positie in het gezin. ‘They became the

missing presence, literally and figuratively’, stelde de Amerikaanse histori-

cus Gillis al eens ten aanzien van het twintigste-eeuwse vaderschap.48

De representatie in de familiefilm sluit zich hierbij naadloos aan. Op het

moment dat vader achter de camera staat, neemt hij geen deel aan de hande-

ling van de gezinsleden. Hij wordt tot een observator, al is dat geen passieve

constructie. Susan Sontag schetste al eens de paradox die optreedt op het

moment dat iemand plaats neemt achter de camera. Wie filmt neemt niet

deel aan de gebeurtenis, maar tegelijkertijd gaat er wel een stimulans van

zijn aanwezigheid achter de camera uit. Juist omdat hij daar staat gaat de

gebeurtenis door, althans, zo lang de camera aan staat.49 Er is wel sprake van

communicatie – maar deze verloopt deze via de camera – want de kinderen

praten en wuiven naar hem.

Vader is er, maar ook niet. Hij is althans niet in beeld. In die zin is de

onmogelijkheid tegelijkertijd voor en achter de camera te zijn veelbeteke-

nend. In een gezinsideologie gebaseerd op gescheiden rollen voor de seksen

– waarin vader de kostwinner is – is zijn aanwezigheid slechts gedeeltelijk

mogelijk.50 Hij is en blijft de man op de drempel, op weg naar huis of juist

van huis vertrokken. Het filmen is één van de pogingen die afstand te over-

winnen, om de nabijheid te zoeken, om zijn betrokkenheid met vrouw en

kinderen vorm te geven, of zoals Sontag het omschrijft: ‘giving an appear-

ance of participation’.51 Tegelijkertijd is het ook een vorm van afstand schep-

pen: zijn aanwezigheid is niet volledig, maar verloopt via een apparaat. Kort-

om, familiefilm is zijn manier om aan het leven van alledag – ook al is dat de

zondag – deel te nemen en tot betekenisvolle momenten te maken.

De hele eeuw domineerde vader achter de camera en daarmee domineer-

de zijn representatie van het huiselijk leven. Het was zijn ‘levensgeluk’. De

representatie van het vaderschap (via de camera) – ‘with a great deal of

show’, aldus Gillis – werd bijna even belangrijk als het vaderschap zelf.52 Om

terug te komen op de vragen die Dick Boer zich stelde, toen hij in 1929 de

amateurfilm introduceerde bij potentiële beginners: ‘Wat kan een kino-

amateur zoal doen? Wat kan hij met de snelle lens van zijn toestel alzoo van-

gen?’ komt als eerste antwoord ‘vanzelf’ – aldus Boer – naar voren: ‘z’n kin-

deren, z’n vrouw, z’n familie’.
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