nummer 2
augustus 2009

Dag van de Amateurfilm
Het Huis van Alijn bezocht
Yvo Verschoor: pianist en filmliefhebber

Berichten

De Stichting Amateurfilm
organiseert jaarlijks de Dag van de Amateurfilm
Correspondentie adres
Hartingstraat 187
3511 HV Utrecht
Web adressen
www.stichtingamateurfilm.nl
www.amateurfilmer.nl
Nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar
en wordt automatisch toegezonden aan donateurs
Minimum bijdrage 15 euro per jaar.
giro: 4280168 t.n.v. Stichting Amateurfilm, Utrecht
Adres redactie
info@stichtingamateurfilm.nl
of zie correspondentie adres
Eindredactie en coördinatie
René Koenders

Kaartverkoop
In tegenstelling tot voorgaande jaren is het dit jaar helaas niet
mogelijk een kortingsbon aan te bieden. De kaartverkoop verloopt via het Nederlands Film Festival. De prijzen zijn conform de
prijzen van het Festival.
Forumdiscussie
(11.00 – 13.00):
(NB: Wel een kaartje nodig voor entree!)
Filmprogramma 1
(14.00 – 16.00):
Filmprogramma 2
(16.30 – 18.00):

gratis
5,50 euro
8,50 euro

Het prijsverschil tussen programma 1 en 2 heeft te maken met
het tijdstip van de vertoning.

Bijdragen
Guy Edmonds
Eva Hielscher
Onno Petersen
Jean-Pierre Sens
Amy Wensing
Foto’s
Marcel Beun
Guy Edmonds
Carine Hekker
Eva Hielscher
Erwin Verbruggen
Beeld en Geluid
Huis van Alijn
Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland
Vormgeving en lay-out
Bert Aarts
Vormgeving en logo
Daniel Steinmeier
Druk
Printservice De Toekomst
Foto omslag
Jaren ’70 kamer, Huis van Alijn

2

Dag van de Amateurfilm 2009
De waarde van amateurfilms: daar gaat het dit jaar om op de
Dag van de Amateurfilm. Weg met de ideeën dat deze films enkel
wiebelig geschoten familietaferelen verbeelden! Onder de noemer Zo slecht mooi zag je ze zelden! laten we op 25 september
2009 zien dat de esthetische en historische waarde van
amateurfilms het winnen van de vooroordelen.
Uiteraard besteden we in deze Nieuwsbrief al aandacht aan de
Dag. Eva Hielscher en Amy Wensing onderzoeken hoe de nieuwe
film Au lieu des mémoires tot stand is gekomen. Vertegenwoordigers van Het Huis van Alijn uit Gent zullen op de Dag een
presentatie houden over hun recente activiteiten op het gebied
van amateurfilm. Guy Edmonds heeft onlangs Het Huis van Alijn
bezocht en brengt verslag uit.
Opnieuw zal de Dag van de Amateurfilm te gast zijn bij het
Nederlands Film Festival in Utrecht. De locatie is inmiddels vertrouwd: het Louis Hartlooper Complex.
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Vanaf 9 september is het mogelijk om kaarten te kopen via de
website van het Nederlands Film Festival: www.filmfestival.nl
De kaarten kunnen op de dag zelf worden opgehaald in de
festivaltent op de Neude en aan de kassa van het Louis Hartlooper
Complex.
Voor de meest actuele informatie omtrent de Dag van de Amateurfilm, inclusief de kaartverkoop, kunt u terecht op
www.dagvandeamateurfilm.nl.
Graag tot ziens op de Dag van de Amateurfilm 2009!
Beeld en Geluid
Beeld en Geluid is ook van de partij op de Dag van de Amateurfilm. De eerder genoemde premièrefilm Au lieu des mémoires is
vanuit Beeld en Geluid opgezet. Tevens zal het instituut een
presentatie geven over de wijze waarop amateurfilms binnen
het project Beelden voor de Toekomst
(zie ook www.beeldenvoordetoekomst.nl) nog dit jaar zullen
worden gedigitaliseerd en geëncodeerd.
Agenda
25 september Dag van de Amateurfilm,
Louis Hartloopercomplex, Utrecht
11.00-18.00 uur
zie ook: www.dagvandeamateurfilm.nl
17 oktober
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Home Movie Day, Filmmuseum, Amsterdam
12.00-18.00 uur
zie ook: www.supersens.nl

Even voorstellen
Amy Wensing is sinds mei 2008 werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid als filmtechnisch
medewerkster. Samen met Eva Hielscher en nog twee
andere collega’s is zij verantwoordelijk voor de
nitraatcollectie van het instituut. Na in 2006 haar studie
Filmwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht te

hebben afgerond, heeft ze in 2008 haar tweede master
diploma behaald van de opleiding ‘Preservation and
Presentation of the Moving Image’ aan de Universiteit
van Amsterdam.
Amy is sinds begin 2009 actief bij de Stichting Amateurfilm. Haar interesse in amateurfilm is tijdens haar studie
in Amsterdam aangewakkerd. “Enerzijds vind ik het fascinerend hoe smalfilm een familiegeschiedenis vast kan
leggen en een blijvend aandenken geeft aan bepaalde
mensen of een bepaald tijdsperk. Anderzijds vind ik het
spannend om te zien hoe amateurfilm tegenwoordig in
nieuwe filmvormen wordt ‘hergebruikt’.”

volgde de masteropleiding ‘Preservation and
Presentation of the Moving Image’ aan de Universiteit
van Amsterdam, waar ze kennis maakte met haar collega Amy Wensing.
Het was ook tijdens deze studie dat Eva haar belangstelling voor amateurfilm ontwikkelde. Voor haar masterscriptie deed zij onderzoek naar een auratisch kenmerk
van amateurfilms en hoe dit in relatie staat tot het filmarchief als bewaarplaats. Maar het was vooral de Home
Movie Day die een indruk op haar heeft gemaakt – 2007
als gast, 2008 als vrijwilliger. “Het is een heel bijzondere
ervaring om amateurfilms op het witte doek te zien, de
projector achter je te horen ratelen en al de opmerkingen en verhalen om je heen te horen – van de makers,
de nakomelingen, andere amateurfilmmakers of gewoon van andere mensen uit het publiek die dingen
herkennen en hun eigen geschiedenis en leven met dat
van de mensen in de film kunnen koppelen. In het geval
van amateurfilm maakt de voorstelling de film eigenlijk
pas echt af – en het is iedere keer een andere film –
misschien in een zekere zin vergelijkbaar met vroege
filmvoorstellingen rond 1900.”
Guy Edmonds is een vervent filmmaker en draait al jaren mee in de filmwereld sinds hij op de kunstacademie is gevallen voor het magische celluloid. Zijn eigen
producties omschrijft hij als een amateur-experimentele mix. Hij heeft gewerkt voor het Cinema Museum in
Londen, Christie’s Camera and Photographic auctions,

Eva Hielscher werkt sinds februari 2008 als filmarchivaris in het nitraatfilmarchief van het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid. Tijdens haar doctoraal-

studie ‘Mediacultuur’ in Weimar/Duitsland studeerde zij
een jaar als Erasmus studente aan de Universiteit
Utrecht, waar zij haar liefde voor de zwijgende film met
een nieuwe passie voor filmarchieven en –musea verbond. Na meerdere stages in verschillende filmarchieven
verhuisde Eva in 2006 definitief naar Nederland en

en hij is momenteel filmconservator bij het Nederlands
Filmmuseum. Tijdens onderzoek voor zijn masteropleiding is hij geïnteresseerd geraakt in de verbanden
tussen de vroege film en spiritualisme en hoe deze van
toepassing zijn op gevonden home movies waarvan de
film nog bestaat maar waarvan de context verloren is
gegaan. Hij heeft de ‘Séance du Cinema bijeenkomst’
opgezet waar spirituele mediums proberen contact te
leggen met de onbekende mensen in de films. Hij heeft
twee edities van de Home Movie Day in Londen georganiseerd en is adviseur bij de Nederlandse Home Movie
Days in Amsterdam. Verder heeft hij over home movies
en amateurfilm geschreven voor Film History en Skrien.
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Een bijzondere familie in bijzondere tijden
Met een Rotterdamse familie
op reis in de jaren ‘30

door Amy Wensing en Eva Hielscher

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid staat vooral bekend
als televisiearchief met een ruim aanbod aan audiovisueel materiaal. Het bezit een collectie die elke dag groeit, niet alleen wat betreft televisie, maar ook op gebied van radio en muziek. Toch is de
meest spannende collectie die van het Smalfilmmuseum. De verzameling amateurfilms van de oprichter van het Smalfilmmuseum
Henk Verheul werd in 2006 overgedragen aan Beeld en Geluid en
na zijn overlijden in 2007 zet het Instituut het verzamelen, bewaren
en conserveren van amateur- en smalfilms voort.
In tegenstelling tot ander collectiemateriaal is het bij
Smalfilm altijd een verrassing om te zien wat voor nieuwe
films gevonden en geschonken worden. Dit blijkt ook uit
de film Au lieu des mémoires, die op de Dag van de
Amateurfilm te zien zal zijn. Deze film is gemaakt met
behulp van materiaal dat eind 2008 bij Beeld en Geluid
binnen is gekomen. De film gaat over een rijke familie
uit Rotterdam, die in de jaren ’20 en ’30 van de twintigste eeuw op reis ging naar verschillende landen in Europa – met auto en chauffeur.
Een opvallende ontdekking
De sector collecties is momenteel in het kader van Beelden voor de Toekomst druk bezig met het inventariseren, conserveren en digitaliseren van de collectie

René Koenders, Leony Kleine en Valentine Kuypers

amateurfilms. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd
voor Valentine Kuypers, sinds eind 2008 werkzaam bij
Beeld en Geluid en daarvóór werkzaam bij SuperSens.
Door haar ruime ervaring met 8 en 16mm materiaal
was zij de vanzelfsprekende keuze om de smalfilmcollectie te inventariseren en het conserveringstraject
rondom smalfilm op te starten. Dit alles wordt overzien
door de manager van de afdeling film, Sabine Lenk. Het
is vooral dankzij haar dat de familiefilms die uiteindelijk
gebruikt zijn voor Au lieu des mémoires überhaupt in
hun volledigheid zijn geconserveerd.
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Toen het materiaal ongeveer anderhalf jaar geleden bij Beeld en Geluid binnenkwam – nog voordat
Valentine Kuypers met de smalfilmcollectie aan de slag ging – werd
het, zoals gebruikelijk bij nieuwe
acquisities, door twee Beeld en
Geluid medewerkers kort bekeken
om de waarde te bepalen. Het was
een gigantische schenking met
meer dan 24 uur aan materiaal, dus
er werd uiteindelijk een selectie gemaakt van met name het Nederlandse beeldmateriaal
en dit werd klaargemaakt voor conservering. Een van de
films werd in de voorbereidende fase van het conserveringstraject als test naar een laboratorium gestuurd
in Duitsland. Hier werd het materiaal gescand en vervolgens weer teruggestuurd naar Hilversum, waar
Sabine Lenk het eindresultaat inspecteerde. Zij was erg
onder de indruk van het materiaal en vond dat de films
een bijzondere kijk gaven op een welgestelde,
Rotterdamse familie uit de jaren ’30, een tijd van grote
economische crisis en bovendien een onrustige tijd,
net voor de Tweede Wereldoorlog. Lenk kwam erachter
dat alleen het Nederlandse materiaal – volgens het
collectiebeleid van Beeld en Geluid – was opgenomen
in het archief, maar dat al het buitenlandse beeldmateriaal weer onderweg was
naar de schenker in Frankrijk.
Lenk riep het transport terug en
zorgde ervoor dat de gehele collectie werd aangenomen, geconserveerd en gedigitaliseerd.
Kuypers: “Amateurfilms moeten
qua collectiebeleid anders gezien worden dan professioneel
materiaal. Ook vakantiefilms zijn
belangrijk, ze laten namelijk zien
hoe Nederlanders vroeger op vakantie gingen.” Hiermee geven
deze films een unieke kijk in de
Nederlandse cultuur.
De collectie: een originele invalshoek zoeken bij (vaak)
bekende beelden
Sabine Lenk zag de films van deze Rotterdamse familie
als een uitstekende kans om aan de buitenwereld te
laten zien wat Beeld en Geluid naast het bekende materiaal nog meer in haar archief heeft. Ze benaderde in
maart 2009 drie medewerkers van het Instituut om te
praten over een mogelijke documentaire: Valentine
Kuypers als archivaris en filmtechnisch medewerker van
de smalfilmcollectie, Leony Kleine en René Koenders
als regieteam dat al eerder samen compilatiefilms met
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smalfilms had gemaakt. Het drietal was erg enthousiast en in april werd begonnen met het viewen en spotten van het gigantische aanbod aan materiaal. Dit bleek
een enorme klus te zijn. Er werden 24 dvd’s verdeeld
over de medewerkers en zij gingen het materiaal bekijken en omschrijven, om vervolgens de dvd’s te rouleren
zodat iedereen alles had gezien.
Voor René Koenders, naast zijn werkzaamheden bij
Beeld en Geluid ook bestuurslid van de Stichting
Amateurfilm, was dit in de eerste week wel schrikken:

“Ik heb in het verleden ontzettend veel amateurfilms
gezien. Sabine bracht het als een bijzondere, rijke familie in de jaren ’30, maar toen ik de eerste schijfjes
bekeek zag ik alleen algemene, veel voorkomende onderwerpen zoals sneeuwpret.”
Koenders’ collega Leony Kleine had dezelfde eerste
indruk: “Je zag veel algemene shots zoals parades in
Brussel of bekende politici bij een politieke bijeenkomst.
En dat betrekt je niet echt bij het beeld. Bovendien zie
je in het begin van een dergelijk project alles
ongesneden, dus je ziet ook alle minder goed gelukte
shots. En daar moet je echt doorheen kunnen kijken.
Maar als je eenmaal bent begonnen te werken en mooie
beelden vindt, dan gaat het wel fascineren.”
Deze fascinatie kwam gauw. “Wat mij wél opviel waren
de bedienden die de familie had, en vooral de reisfilms
met auto en chauffeur waren wel heel bijzonder,” vertelt
Koenders. “Wat deze films zo opmerkelijk maakt, is dat
de rijkdom er vanaf spat, en dit net na de beurskrach
van 1929.” De familie maakte niet alleen ontzettend
luxueuze en exclusieve reizen, maar had kennelijk ook
een zekere affiniteit met de filmcamera. Dit is in de films
terug te zien in hun oog voor kadrering en in de opstelling van de shots. Tegelijkertijd blijft het amateuraspect
zichtbaar in de af en toe rommelige en trillerige opnames.
Ook Kuypers zag de waarde van de films: “De films geven een tijdsbeeld van hoe men destijds reisde. De eerste reisfilm werd in 1929 gemaakt en ze laten allemaal
echt een andere tijd zien. Het reizen zelf verliep totaal
anders: hun auto is prachtig en zelfs de tankstations

zien er totaal anders uit. Bovendien is het duidelijk dat
het nog niet als alledaags was om de auto mee te nemen naar bijvoorbeeld Engeland: de auto werd echt op
de pont getakeld, er waren nog geen laadbakken zoals
nu.”
De familie reisde heel veel. Dat blijkt wel uit een overzicht dat door Kuypers werd opgesteld. Engeland, Schotland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Duitsland: het gezin bezocht al deze landen meerdere keren, soms met zijn tweeën (de kinderen bleven thuis met een nanny), soms
met zijn allen. Ze overnachtten hierbij in
prachtige landhuizen en hotels en bezochten vaak paardenraces en vliegshows. Toch
was het gezin naast alle luxe net als andere
gezinnen rond die tijd. Zo zijn naast de bezoekjes aan paardenrallies ook beelden te
zien van het gezin dat tussen de auto’s op
de grond zit en picknickt met een pick-up erbij.
Het is duidelijk dat het om mooi materiaal
gaat, maar hoe maakte het team een selectie binnen het gigantische aanbod van meer
dan 24 uur? Koenders: “Bij de eerste batch
[er waren in totaal twee batches, red.] moest
alles beschreven worden, toen was nog niet
bekend wat relevant was. Aan de ene kant is
het een schatkist die je opent, maar aan de
andere kant is het een eindeloos geheel: het
is immers allemaal nieuw voor je. Vergelijk het met een
televisieserie met een doorlopend verhaal waar je middenin belandt, dan ben je aan het zwemmen. Je moet
een paar keer gekeken hebben om te weten wie wie is.
Hetzelfde geldt in het geval van familieleden herkennen.” Kuypers beaamt dit: “Bij de eerste portie werd er
door iedereen heel secuur gespot. Bij de tweede portie
was het makkelijker en kon er gekeken worden welke
beelden een aanvulling gaven en kon er sneller een
selectie gemaakt worden van wat een toegevoegde
waarde had.”
In de loop der tijd leerde het team de familieleden beter
(her)kennen. Leony Kleine benadrukt dat ze meer en
meer betrokken raakte bij de familie, naarmate ze meer
materiaal zag. Het spotten had echter ook nog een andere kwaliteit voor Kleine, die zelf mee op reis begon te
gaan: “Je ziet overal in de films tekstbordjes met de
namen van de plaatsen daarop, waar ze langs kwamen. Op een moment ging ik met behulp van Google
en Google Maps de hele reis reconstrueren. Ik herinner
me nog een stukje dat ze in Italië waren en je ziet ze
sinaasappelen plukken. Dat check je dan op Google en
Wikipedia en je leest dan dat ze op een plek waren,
waar ook nu nog veel toeristen komen voor sinaasappelen en citroenen. En daardoor gaat het leven!”
Een begrijpelijk geheel maken
Toen de uiteindelijke selectie was gemaakt en het materiaal na enig oponthoud was ingeladen om te monteren, kon het team beginnen met de volgende stap: een
verhaalstructuur bedenken die het materiaal recht doet
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en tegelijkertijd interessant blijft voor het publiek. Leony
Kleine, die in eerste instantie door Sabine Lenk als regisseur werd aangewezen voor het project, besloot de
hulp in te schakelen van haar collega René Koenders.
De twee hadden al eerder samen verschillende filmprojecten met amateurbeelden geregisseerd zoals Le
Carnaval des Voyages, een montage van filmbeelden
uit verschillende landen op de muziek van Carnaval des
Animaux, die in 2007 op de Dag van de Amateurfilm
werd vertoond. Bovendien werkten ze in dat jaar
samen aan het eerste Beelden voor de Toekomst Journaal [een interne bedrijfsfilm voor
Beeld en Geluid, red.], en dat bleek goed te lopen. Koenders richtte zich, samen met Valentine
Kuypers, meer op de vorm, terwijl Kleine zich
meer toespitste op de montage. “Als editor ben
ik heel veel bezig met het materiaal en is het
moeilijk om overzicht te houden,” aldus Kleine.
“Vandaar ben ik een beetje afhankelijk van
Valentine en René wat de samenstelling betreft.
Uiteindelijk doen we het eigenlijk met zijn drieën,
maar voor mezelf laat ik het liefst hun mening
het meest wegen omdat zij objectiever zijn.”
De montage en productie van een dergelijke film
blijkt veel lastiger te zijn dan bij een normale
speelfilm of documentaire. De films waren immers nooit gemaakt om voor een groot publiek
vertoond te worden. Koenders: “Bij dit soort materiaal moet je de tijd nemen om het publiek te
pakken. Je bent afhankelijk van materiaal van 70 jaar
geleden, ze [de familie, red.] filmden niet met de gedachte dat ze iemand moesten introduceren. [...] Meestal
zijn het korte, op zichzelf staande filmpjes die nooit als
geheel waren bedoeld. Voor de familie is het een geheel omdat zij zelf de gaten invullen, maar als regisseur
moet je de gaten invullen door bruggetjes te maken
zodat het publiek het volgt.”
In tegenstelling tot Koenders, benadrukt Kleine vooral
de vrijheid die je bij de montage van familiefilms hebt:
“Als je het over een documentaire hebt, zoals het Beelden voor de Toekomst Journaal, dan moet je een bepaald verhaal vertellen en zijn er bepaalde elementen
die erin moeten zitten. In het geval van Au lieu des mémoires heb je heel veel vrijheid omdat je zelf het verhaal bepaalt. Stel bijvoorbeeld dat de familie gaat paardrijden, zwemmen en dansen. Dan gaat niemand het
missen als ik het dansen eruit haal. Ik ben niet verplicht
om alles uitputtend te laten zien, maar kan de shots
kiezen die filmisch wat mooier zijn. Dus in die zin kun je
zelf jouw verhaal construeren –wat je laat zien en wat je
weg laat.”
Uiteindelijk is ervoor gekozen om de nadruk te leggen
op de reisfilms van de familie en hierdoor te laten zien
hoe het reizen in de jaren ’30 in rijke kringen ging. Maar
dit, met een zo persoonlijk mogelijke benadering: het
gezin wordt eerst geïntroduceerd aan de hand van thuisbeelden, om vervolgens te benadrukken hoe bijzonder
ze wel niet waren voor die tijd. Wat vooral naar voren
moet komen is de reislust van het gezin en hun levenslust in het algemeen: Een rijke familie die op reis gaat
en ervan geniet.
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Om het makkelijk te houden selecteerde het filmteam
een paar reizen die chronologisch te zien zijn. “Maar we
hebben daarbij ook wel erop gelet dat bijna ieder land
waar zij in de tijd heen zijn gegaan ook getoond wordt,”
zegt Kleine. De eerst reis in de film gaat in 1930 naar
Engeland en Schotland; de laatste vakantiebestemmingen zijn Frankrijk en Nice in 1938/1939. Tussen deze reizen gaat het gezin in de loop van de jaren
’30 op een cruise naar het Middellandse Zeegebied (met

onder andere beelden uit Algerije), viert vakantie in Hongarije en reist naar Zwitserland en Italië.
Nadat de beslissing over de vorm was genomen – alle
landen, chronologische volgorde – en de reizen waren
geselecteerd, begon voor Leony Kleine het hoofdwerk
als editor: “Ik ben begonnen in die reizen te gaan knippen. Ik heb eerst alles eruit gehaald wat filmisch niet
goed was, zoals te korte shots. En verder heb ik vooral
naar shots gezocht waarin de familie zelf in beeld is
zodat je kan zien wat ze doen en dat ze daarvan genieten. Om een band met de familie te houden.” Daarnaast
zijn het vooral beelden van dingen die luxe en rijkdom
weergeven, waaraan Kleine haar aandacht besteedde.
En deze vind je zelfs in de gewoonste activiteiten. Kleine
geeft een voorbeeld: “In een film gaan ze wandelen, wat
eigenlijk iedereen doet. Maar deze mevrouw gaat wandelen met een vossenbontje om haar kraag, een mooi
hoedje op en met echt prachtige kleren aan.”
De montage is inmiddels zo goed als afgesloten; de
reizen zijn gesneden. De filmredactie wil alleen nog wat
meer beelden van de familieleden zelf invoegen en enkele shots van hoe het was om te reizen – bijvoorbeeld
scènes bij grensovergangen van toen.
Beeld én geluid
De beelden van Au lieu des mémoires zullen tijdens de
première op de Dag van de Amateurfilm op twee manieren ondersteund worden. Pianist Yvo Verschoor is
gevraagd een unieke compositie te maken bij de film.
Verschoor is bekend om zijn vrije improvisaties bij zwijgende speelfilms, maar voor dit project zal hij een zoge-
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naamde ‘soundscape’ componeren dat hopelijk een
goede sfeerimpressie zal geven. Koenders vermeldt
hierbij dat het qua sfeer iets zal worden in de trant van
Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, Frankrijk, 2001) van Yann Thiersen: De muziek zal
vrolijk voortkabbelen, maar tegelijkertijd een ‘bittersweet’
ondertoon hebben. Verschoor heeft eind juli een dvd
met de laatste versie van de montage ontvangen en is
op het moment bezig met de compositie.(Zie ook het
interview met Verschoor in deze Nieuwsbrief)
Naast de muzikale begeleiding zal de film ook van audiocommentaar worden voorzien. Afgelopen maand is de
dochter van de familie, die de films aan Beeld en Geluid
heeft geschonken, naar Hilversum geweest om de
nieuwe gemonteerde film te zien. Kleine en Kuypers
hebben samen met een audiotechnicus haar reacties
op het materiaal opgenomen en zijn nu bezig het commentaar over de beelden te zetten en te bepalen wat ze
ermee kunnen. Want de verhalen van de dochter sluiten
niet direct aan op wat het team oorspronkelijk had bedacht: “We wilden eigenlijk horen hoe het voor haar
ouders was om op vakantie te gaan in die tijd. Hoe beleefden zij dat. Maar daar wist zij te weinig over. Ze was
toen 3 of 4 jaar oud. Dus daar hebben we ons een beetje
vergist,” geeft Kleine toe.
Maar er zijn al nieuwe ideeën om het commentaar over
de beelden te zetten – met een iets andere invalshoek.
Kleine: “De reactie van de dochter op de beelden van
haar ouders was voornamelijk een emotionele reactie.

Ze zei meerdere keren: ‘Ik zie mijn ouders nu op een
manier, waarop ik me ze niet herinner. Ze zijn nu zo
levendig voor mij.’ En ze heeft ook benadrukt dat ze
daarom zo blij was dat we weer met die films aan de
slag gingen. Omdat haar ouders voor haar door de film
weer gaan leven. Dit wordt nu waarschijnlijk onze insteek.”
Hoe Kleine, Kuypers en Koenders dit concept van een
soort hommage aan de ouders precies zullen realiseren blijft afwachten, en kan uiteindelijk op de Dag van de
Amateurfilm op 25 september in Utrecht worden beke-

ken. Alles bij elkaar wordt er gezocht naar een balans
tussen muziek en gesproken woord.
In ieder geval was de ontmoeting met de dochter van de
familie een heel speciale belevenis voor het filmteam,
zoals Kleine beschrijft: “Ik vond het wel heel erg
bijzonder,dat je de mensen ontmoet die je in een groot
deel van de films terugziet. Dat was nieuw voor mij. Ik
heb al eerder met smalfilm gewerkt, maar dat blijft allemaal op een afstand. Je spreekt niet met de direct
betrokkenen en ik vond het echt heel mooi om daar nu
mee te kunnen werken. Om hun verhaal te horen. Ik
voelde me wel bevoorrecht om daar bij te mogen zijn.”
Wachten op een volgende verrassing
Op de Dag van de Amateurfilm zal Au lieu des mémoires
voor het eerst aan het publiek worden getoond, maar
wat er na deze vertoning met de film gebeurt is aan
Beeld en Geluid. Wellicht zal de film ook nog een keer in
het Beeld en Geluidgebouw in Hilversum vertoond worden, misschien zelfs met live begeleiding van Yvo
Verschoor.
Het team is in ieder geval alweer druk bezig met nieuwe
concepten bedenken voor de volgende editie van de Dag
van de Amateurfilm. Ze hebben daarbij allemaal heel
uiteenlopende ideeën. Kuypers: “Het lijkt mij wel leuk
om de aandacht te vestigen op amateurfilm dat niet
familiegerelateerd is. Misschien een retrospectief
rondom een filmmaker? Bij amateurfilm denkt men altijd aan familiefilm, maar er is zoveel meer,
en bij Beelden voor de Toekomst komt dit
allemaal aan het licht. Henk Verheul heeft
zoveel meer verzameld, bijvoorbeeld van
een aantal bekende amateurfilmers als
Emile Brumstede en Dick Laan.”
Koenders hoopt daarentegen dat er meer
recent amateurmateriaal geschonken zal
worden uit de jaren tachtig en negentig.
Dit betekent dus video, nadat film een
zachte dood had gestorven. Deze periode
is volgens Koenders onderbelicht op
amateurfilmgebied dus hij hoopt dat het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
hier een collectiebeleid voor op zal stellen.
Kleine blijft in tegenstelling tot haar collega’s iets meer terughoudend wat nieuwe
filmprojecten en ideeën betreft: “Ik zit er
nu te dicht op! Maar qua materiaal vind ik
het leuk. Ik sluit niets uit!” Misschien een
nieuw project met amateurbeelden van
haar eigen opa?! Die filmde namelijk ook
met een 8mm camera, waar Kleine pas een paar jaar
geleden achterkwam.
Kleine, Kuypers en Koenders zijn het er in ieder geval
allemaal over eens dat ze dit nog een keer zouden willen doen, het liefst met wat meer tijd om er in alle rust
iets prachtigs van te maken. Maar, zoals René Koenders
al zei: “Meer tijd is fijn, maar het spannende is dat je
nooit weet wat er binnenkomt.” Laten we hopen dat er
nog veel meer mooie films bij Beeld en Geluid binnen
komen.
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PROGRAMMA
11.00-13.00

Zo slecht zag je ze zelden!
Forumdiscussie
Wat bepaalt de waarde van amateurfilms?

13.00-14.00

Lunchpauze

14.00-16.00

Archieven en instellingen in beeld
Presentatie Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Valentine Kuypers
30 min.
Au lieu des mémoires
[In plaats(en) van herinneringen] (première)
Leony Kleine, René Koenders
45 min.
Presentatie Het Huis van Alijn
Sarah Eloy
30 min.

16.00-16.30

Pauze

16.30-18.00

Nieuwe oogst
Herinneringen maken (première)
Heleen van der Veld
30 min.
Presentatie SuperSens
Jean-Pierre Sens
30 min.
MyLife 2 (première)
Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland
30 min.

18.00
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ZO SLECHT MOOI ZAG JE ZE ZELDEN
Zo slecht zag je ze zelden!
Amateurfilms krijgen weliswaar steeds meer erkenning als deel van ons cultureel erfgoed, maar
de esthetische waarde van de films wordt niet zo hoog ingeschat. Deskundigen die vanuit verschillende invalshoeken met amateurfilm bezig zijn (o.a. conservering, digitalisering, webarchivering,
found footage) praten over de esthetische en historische waarde van het materiaal. Discussievoorzitter: Martina Roepke.

Archieven en instellingen in beeld
Presentatie Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Valentine Kuypers vertelt hoe het instituut de amateurfilmcollectie dit jaar conserveert, digitaliseert en ontsluit binnen het project Beelden voor de Toekomst.
Au lieu des mémoires [In plaats(en) van herinneringen]
Een rijke Nederlandse familie gaat in de jaren dertig in hun eigen auto regelmatig op reis door
Europa. Deze reizen leggen ze vast met een 16mm camera. Voor dochter Jetteke vormen deze
films later unieke herinneringen aan haar ouders die in de oorlog zijn omgekomen.
Presentatie Het Huis van Alijn
Sarah Eloy licht het acquisitiebeleid van het Gentse museum toe en vertelt over hun presentatiewijze.

Nieuwe oogst
Herinneringen maken
Rutger van der Veld koopt in 1933 een filmcamera waarmee hij zijn kinderen vastlegt. Zijn zoon en
kleindochter leggen later ook hun kinderen vast. In een andere tijd maken ze bijna dezelfde herinneringen. Of niet? Drie generaties familiefilms worden met elkaar verweven.
Presentatie SuperSens
Jean-Pierre Sens presenteert de werkzaamheden van zijn Amsterdams bedrijf, gespecialiseerd in
de conservering en digitalisering van privé- en professionele collecties.
MyLife 2
Vorig jaar is MyLife succesvol in première gegaan. In deze film hebben jongeren uit de Utrechtse
wijk Kanaleneiland hun directe omgeving en belevingswereld vastgelegd. In deel 2 gunnen jonge
mensen ons opnieuw een blik in hun wereld zoals we deze zelden zien via de professionele
media.
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Yvo Verschoor
en de muziek van
Au lieu des mémoires
Pianist Yvo Verschoor is verantwoordelijk voor de muzikale begeleiding van de film
Au lieu des mémoires die op de Dag van de Amateurfilm in première zal gaan.
Verschoor is al langere tijd werkzaam als begeleider bij zwijgende films, een bijzonder beroep en een vak dat steeds zeldzamer wordt. Eva Hielscher interviewde Verschoor over zijn werkmethode en over de begeleiding van Au lieu des mémoires,
ideeën voor een compositie en zijn werk als begeleider van zwijgende films.
Jij bent in vakkringen in Nederland vrij bekend
als pianist voor zwijgende films. Wanneer ben
jij begonnen films muzikaal te begeleiden?
Met het improviseren bij films ben ik begonnen
rond 1992 in het Haags Filmhuis. Die wilden
stomme films gaan vertonen en vroegen het
conservatorium daar of zij niemand wisten. Ik
heb in Den Haag de ‘Jazz-Opleiding’ gedaan
met klassiek piano als bijvak. Sinds 1995 werk
ik veel voor het Filmmuseum in Amsterdam,
waardoor ik de kans heb gehad duizenden
films te begeleiden en voor veel voorstellingen
nieuwe scores te maken in allerlei verschillende muziekstijlen.
Heb jij een speciale aanpak voor het begeleiden van films? Waarop moet je letten als je
met zwijgende films werkt?
In het begin speelde ik voornamelijk jazz-liedjes die ik goed kende en associeerde ik vooral
op titels en tempi. Bijvoorbeeld I fall in love too
easily bij een verliefdheids-scene. Soms werkt
dat prima, maar al snel werd duidelijk dat jazz
standaarden zich vaak qua vorm en akkoorden
te snel ontwikkelen voor bij zo’n film en dat het
bij het begeleiden van films vaak veel meer
gaat om het ondersteunen en versterken van
sfeer, dan om de ‘muzikale vorm’. Je hebt er
muziek voor nodig die rustiger is van opbouw
en zodoende ging ik steeds vaker klassieke
stukken gebruiken en vervolgens daar op improviseren.
Na mijn afstuderen ben ik me steeds meer
gaan bezighouden met filmmuziek en heb ik
veel muziek bestudeerd uit het archief van het
Filmmuseum, om een indruk te krijgen van wat
men vroeger bij die films speelde. Sommige
originele scores zijn bewaard gebleven en geven een goed beeld van hoe het in de jaren ’10
en ’20 geklonken moet hebben. Zelf vind ik de
filmmuziek uit die tijd vaak nogal oubollig, waardoor die muziek nu (2009) de films eigenlijk
nog moeilijker toegankelijk maakt dan ze vaak
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al zijn. Zwijgende films werden niet alleen in
een andere tijd gemaakt; ze laten ook een andere tijd zien en zijn gemaakt voor mensen uit
een andere tijd. Alleen al het trage tempo waarin
er een verhaal werd verteld is vaak een probleem bij een modern publiek. Die kloof tussen
toen en nu moet je als filmpianist denk ik proberen te overbruggen. Veel dingen moet je als
het ware vertalen door middel van muziek.
En als je dan begint bij een film te improviseren
– en dus verschillende dingen voor het hedendaagse publiek te vertalen – hoe moet ik me dit
voorstellen? Hoe benader jij een film? Heb jij
een bepaalde techniek/methode?
Om beter in te kunnen spelen op een film en er
vrij in mee te kunnen gaan heb ik veel lessen
genomen in klassiek improviseren, d.w.z. proberen te denken en spelen in de stijl van verschillende klassieke componisten. Je kunt het
‘t beste vergelijken met het vervalsen van een
schilderij van een oude meester; je neemt een
willekeurig onderwerp en probeert dat te schilderen in de stijl van bijvoorbeeld Rembrandt.
Je zoekt dan naar de specifieke kenmerken en
technieken die een schilderij een typische ‘Rembrandt’ maken. Bij muziek werkt dat net zo; welke
speel-technieken en -manieren maken dat iets
typisch barok, klassiek, romantisch of misschien impressionistisch klinkt, welke stijl associeert men met een bepaalde tijd, wat voor
sfeer (of beeld) roept een bepaalde stijl op.
Jij bent gevraagd om een compositie voor de
film Au lieu des mémoires te maken. En paar
dagen voor dit interview heb je een DVD met
het beeldmateriaal van de film ontvangen. Wat
is jouw eerste indruk van de film?
Mijn eerste indruk is dat het leuk materiaal is
van onbezorgde reisjes in de jaren ’20 en ’30.
Het feit dat deze familie zoveel en ver reisde is
vrij uniek voor die tijd en geeft een uniek beeld
van het leven van zeer rijke mensen. Ga naar

bijvoorbeeld het Zuiderzeemuseum of
Openluchtmuseum, en je krijgt een heel
ander beeld van precies diezelfde, vaak
armoedige tijd.
Is er iets wat jouw aandacht in het bijzonder trekt? Wat is voor jou de speciale aantrekkingskracht van deze
amateurfilms?
De keuze van wat er wel en niet op film
is vastgelegd, de vaak onbedoelde
achtergrondbeelden, het feit dat veel dingen niet meer bestaan en het gegeven
dat je met filmbeelden als het ware mee
kunt reizen naar die periode, maakt dit
soort materiaal voor mij interessant.
Op het moment dat Hermann Göring genoemd wordt in een tussentitel krijgt het
geheel opeens een nare bijsmaak. Die
bedoeling had de filmer toen helemaal
niet, maar als kijker weet je dat er een
oorlog vol verschrikkingen volgde.
Het fascinerende is dat je als begeleider van oud materiaal altijd verschillende vertaalslagen moet maken, in tijd,
in sfeer en in betekenis, omdat die ook
vaak verandert door wat je als kijker in
deze tijd weet over de geschiedenis.
Nadat je nu naar het materiaal voor Au
lieu des mémoires hebt gekeken, wat is
jouw eerste idee voor een muzikale begeleiding van deze film? Had jij misschien tijdens het viewen een bepaald
soort muziek in jouw hoofd?
Mijn eerste voorlopige idee is om het
geheel te gaan begeleiden met muziek
in jaren ’20 stijl, dus veel Stride-piano
en misschien met hier en daar wat
Joodse en klassieke thema’s. Eventuele emotionele lagen, die ik in de filmpjes muzikaal zou kunnen versterken,
komen wellicht aan de orde in de interviews met de nabestaanden.
Filmmuziek is vaak bepalend voor hoe
je naar een film kijkt en voor hoe je die
beleeft. Beelden van een gezellig reisje
kun je met tragische of onheilspellende
klanken heel treurig of naargeestig
maken of bijvoorbeeld heel spannend,
terwijl er feitelijk niets gebeurt. Wat de
uiteindelijke bedoeling van de film
wordt, hangt natuurlijk ook vooral af van
de documentairemakers.
Yvo Verschoor begeleidt regelmatig voorstellingen
van zwijgende films in het Filmmuseum in Amsterdam, het Filmhuis Den Haag en Lantaren/Venster in
Rotterdam.
Voor meer informatie over Yvo Verschoor en de muzikale begeleiding van zwijgende films kunt u terecht op www.yvoverschoor.nl
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Grenzeloze Amateurfilms

Het huis van Alijn
Erfgoed van alledag
Vlaanderen in de 20ste eeuw
Guy Edmonds
Het Huis van Alijn is een relatief jong instituut
gehuisvest in een gebouw dat – net als zoveel
van Gent – tamelijk oud is. Het Huis– een godshuis rondom een binnentuin – is gebouwd in
de veertiende eeuw en bekostigd als verzoeningsgebaar door de familie Rijm die twee
kinderen van de familie Alijn hadden vermoord
tijdens een vete. Het instituut zelf is in 1928 als

jaren 50
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folkloremuseum begonnen in het Caemersklooster en in 1962 verhuisd naar de huidige
locatie waarbij de naam is veranderd in Museum voor Volkskunde. In 2000 is de naam
‘Het Huis van Alijn’ ingevoerd, alsmede een
verbreding van de focus van het collectiebeleid:
Het Huis van Alijn is een museum over de cultuur van het dagelijks leven (erfgoed van alledag) in Vlaanderen in de 20ste eeuw waarbij in
de museale presentatie het leven in de 20ste
eeuw niet alleen via objecten en foto’s maar
ook via bewegend beeld wordt geïllustreerd.
Vooral in de presentatie van de naoorlogse
periode is het bewegend beeld nadrukkelijk
aanwezig. De familiefilm vormt hierbij de rode
draad. Het is een mooi voorbeeld hoe een hedendaags museum bewegend beeld als belangrijke inspiratie-, onderzoeks- en presenatiebron gebruikt.
Na een paar uur tussen de gotische rijkdom
van Gent te hebben rondgelopen is het zeer
merkwaardig om een museum binnen te gaan
dat zich op het recente verleden richt. De afge-
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lopen honderd jaar die door het museum worden belicht hebben echter waarschijnlijk de
snelste omwentelingen op het gebied van mode
en smaak gekend. De reis door de twintigste
eeuw die het museum vertegenwoordigt brengt
hulde aan afzonderlijke decennia op een manier waarop andere musea hele eeuwen presenteren. Het oude gebouw verleent een museale gravitas en context aan
de relieken uit het recente
verleden.
Het bezoek begint met een
reis door een mensenleven.
Beginnend bij de dood om
vervolgens terug te werken
via een vertoning van objecten verbonden aan de rituelen van het leven. De aandoenlijke, persoonlijke souvenirs van het huwelijk, het
jonge leven en geboorte.
Deze presentaties van de levensfasen van de mens
worden aan de overzijde van
de vierhoek gespiegeld door
de periodes van de twintigste-eeuwse maatschappij in een reeks kamers welke klassieke
interieurs trouw per decennium reproduceren.
Eveneens in deze vleugel vindt men kamers
gewijd aan ‘Het dagelijks leven in bewegend
beeld’, waar bezoekers beeldschermen en
videoprojectoren aantreffen die gedigitaliseerde home movies laten zien met juist dat
soort familierituelen die de objecten in de eerste kamer op andere wijze tot leven brengen.
Deze tentoonstelling is als een éénjarige
display geopend in juli 2006, maar gezien het
succes en de wijze waarop het verschillende
aspecten van de bredere collectie tot leven
brengt, is het semi-permanent geworden. Het
project is begonnen als onderdeel van de herstructurering en herprofilering van het museum
na de wijziging van de naam en het breder perspectief, en in het bijzonder door de wens om
de blik op het leven na de oorlogstijd te verbreden. Het ontbreken van bewegend beeld in de
collectie is toen opgemerkt. Deels geïnspireerd
door de research van Susan Aasman en haar

boek Ritueel van huiselijk geluk, uitgebracht in
2004, is er besloten in datzelfde jaar een project te starten ‘Op zoek naar bewegend beeld’.
Er is een verzoek gedaan aan de mensen in
Vlaanderen om hun kasten en zolders af te zoeken naar oude familiefilms met als resultaat
dat 20.000 minuten film aan de museumcollectie is toegevoegd. De 16mm, 9.5mm en
8mm films zijn geïnspecteerd, gerestaureerd
waar nodig, en gedigitaliseerd door Video Centrum Nederland in Soest. Voor de tentoonstelling zijn minder dan éénderde van de verzamelde films geselecteerd, waardoor er nog een
grote bron voor toekomstige projecten overblijft.
Het verzamelen zelf is bovendien nog niet op-

jaren 50

gehouden. Na het opzetten van zo’n succesvol
project heeft het museum naam gekregen als
de plek om te bezoeken voor advies over en het
deponeren van home movies. Inderdaad, een
deel van de expositieruimte is veranderd in een
filminspectie ruimte waar een renovator regelmatig consultatiegesprekken voert. Films die
door het publiek aan het museum zijn aangeboden worden na digitalisering teruggegeven
aan de eigenaars. Het Huis beheert zuiver een
digitaal archief.
Als onderdeel van het project is de collectie
bewegende beeld beschikbaar gesteld aan
drie filmmakers die gevraagd zijn om uit die
20.000 minuten beschikbaar materiaal films
te maken over het decennium waarin zij kind
zijn geweest. Dit is een efficiënte manier om
zo’n grote collectie direct toegankelijk te maken voor de bezoekers. Eén van deze films,
‘Schimmen uit de jaren 50’ is ook vertoond tijdens de Dag van de Amateurfilm in 2006.
De pakkende soundtrack en de vele beelden
van de film over de jaren zeventig vormen een
levendige introductie van dat kleurrijke decennium. De filmmaker Kadir Balci heeft het volgende gezegd over het maken van deze film:
“Eerst wist ik niet wat ik moest doen met al die
beelden. Er was geen klank en er gebeurde
niets conflictueus. Ik wou meer dan alleen maar
de beelden aan elkaar rijgen. Ik ben eerst de
beelden begonnen te selecteren die mij het
meeste raakten en die op de een of andere
manier dicht bij mijn jeugd stonden. Na de eer-

ste twee dagen ben ik moeten stoppen met
werken omdat de nostalgie teveel werd en ook
omdat de Vlaamse beelden met momenten
niet thuis hoorden in mijn jeugdcultuur, de
Turkse Cultuur. En toch... op de een of andere
manier zag ik plots heel sterk de gelijkenissen
ervan en die raakten mij enorm. En toen kwam
het, ik wou een triptiek, een experiment, een
verhaal. Een gevoel van toen, maar ik wilde
het nu beleven en daarom heb ik er ook met
momenten een modern gevoel aan toegevoegd. Ik heb mij laten leiden door de beelden
om een verhaal van toen te vertellen.”
De kamers bevatten ook een veelzeggende tentoonstelling van apparatuur waarmee amateurfilms zijn vervaardigd en afgespeeld.
Dit assortiment aan camera’s,
projectoren, en andere parafernalia
maakt duidelijk dat het maken van
home movies niet alleen een incidentele verbeelding van de twintigste
eeuwse cultuur heeft opgeleverd door
de overgebleven film, maar dat het ook
een zeer actief onderdeel van de cultuur zelf is geweest: De home movie
projector is evenzeer een onderdeel
van de naoorlogse woonkamer als de
pick-up of de televisie.
Het systeem dat is opgezet voor de
filmverzameling is ook toegepast bij
het opzetten van de fotocollectie welke in een
ander deel van het gebouw tentoongesteld
wordt. Dit nieuwere project genaamd ‘Uit het
digitale fotoalbum’ heeft net zo’n publieke belangstelling opgeleverd. Met de meest recente
oproep voor het ‘digitale fotoalbum’ van een

Museumnacht

aantal maanden geleden, hoopt men ‘de jaren
80’ toe te voegen aan de reeds verzamelde
jaren 50, 60 en 70. Wordt een dergelijke oproep voor home movies uit de jaren 80 ook
gedaan, vraag ik me af. Of is het onbekende
terrein van de home video een stap te ver? Vertegenwoordigers van Het Huis van Alijn zullen
aanwezig zijn op de Dag van de Amateurfilm op
25 september 2009 om deze en andere vragen te beantwoorden.
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Ik las laatst
een film
Je verwacht het niet zo snel, een
beschimmelde film. Schimmel
zoals op een Frans stuk brie.
En tussen de verkleefde windingen van de 8mm film treffen
we een bewoner aan.
Lange tijd verbleef hij daar in z’n
cocon zich voedend met ontbindende herinneringen.
Tot een met filmcleaner doordrenkte doek de rust verstoorde.
En wonderlijk genoeg kwamen
onder die maagdelijk witte laag
bacteriën de beelden uit vervlogen tijden weer terug.
Film is een krachtig medium,
letterlijk.
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Een goed advies
De filmcarrière van sommige amateurfilmers is bepaald niet over rozen gegaan,
zo bleek enkele weken geleden weer eens
tijdens het scannen van het 8mm-archief
van de familie T. Het was een flink stapeltje spoelen, bij elkaar zo’n zes à zeven uur
materiaal.
Het begon allemaal zo mooi en ik ging er
eens lekker voor zitten. Een huwelijk, begin jaren ’60, prachtig gefilmd op dubbel8. Ook de huwelijksreis moet voor veel kijkgenot gezorgd hebben. Het blijft me verbazen hoe goed mensen vaak met zo’n
D8 camera overweg konden, terwijl ze toch
alles met de hand moesten instellen. Licht
meten of in allerlei tabelletjes opzoeken,
diafragma instellen, afstand schatten en
instellen... Misschien is het vaak juist wel
zo mooi omdat er echt aandacht aan besteed moest worden. Dan doe je blijkbaar
meer je best dan wanneer je op de ‘automaat’ gaat vertrouwen.
Het blijft leuk je te proberen te verplaatsen
in de hoofden van mensen als je een groot
deel van hun leven langs ziet komen. En
wie weet zit ik er wel helemaal naast; ik
heb het ze door afwezigheid vanwege mijn
eigen vakantie niet kunnen vragen.
Maar goed, de familie T. besloot, denk ik,
dat het tijd was voor vernieuwing. In 1964
kwam Super-8 op de markt, en het jaar
daarop hadden ze al zo’n camera te pakken voor hun vakantie- en gezinsfilms. Dat
moet toch een beetje tegengevallen zijn
toen de films van Kodak terug kwamen!
Zwart, pikzwart, vele diafragmastops onderbelicht, alles. Zelfs de skivakantie, witte
sneeuw in de volle bergzon zag eruit alsof
het midden in de nacht gefilmd was. Mocht
er per ongeluk (schoot het diafragma door
een stoot tegen de camera los?) sporadisch eens iets redelijk belicht zijn dan
zag je dat het door gebrek aan scherptediepte meteen totaal onscherp was, dus
ook daar ging iets grondig mis. Doorzettingsvermogen kan ze niet ontzegd worden, jarenlang bleven ze het volhouden,
bij elkaar zo’n drie uur aan onderbelicht
materiaal. Dan geef je niet gauw op!
Op een gegeven moment moet iemand
de knoop doorgehakt hebben. Al die teleurstelling werd blijkbaar teveel. Er werd
een Nieuwe Camera aangeschaft. Helaas,
helaas, weer eentje uit dezelfde prijscategorie. Zo slecht zie je ze zelden (pun
intended). Ik vraag me wel eens af of je

misschien een camera cadeau kon
krijgen bij een pak
waspoeder, want ik
kan me haast niet
voorstellen dat dit
Onno Petersen
soort wanproducten
daadwerkelijk ergens in de etalage van een fotowinkel gelegen hebben. Deze camera had het omgekeerde euvel: alle films volledig overbelicht!
Het leek wel glasfilm en het moet geen
pretje zijn geweest zonder zonnebril naar
het projectiescherm te hebben moeten kijken. Vaag kon je nog de onscherpe gezichten herkennen, maar dat was het dan ook
wel. Af en toe kom ik dit soort films tegen,
maar meestal zijn het dan een paar 15m.
spoeltjes en hebben de mensen het filmen
daarna maar opgegeven. Dit keer niet, we
hebben hier met volhouders te maken. Je
weet maar nooit of het bij de volgende vakantie per ongeluk wel goed gaat dus bleven ze gewoon doorfilmen. Helaas, ieder
jaar moet het weer een domper zijn geweest. Hoe kan het toch dat de buurman/
zwager/collega wèl goede films had? Aan
de ervaring kon het inmiddels niet meer liggen! Troost is dat er op de scanner nog heel
wat uit te halen valt, ze hebben waarschijnlijk nog nooit zoveel details in die films gezien als nu op hun DVD.
Ik moest erg lachen toen ik merkte dat het
laatste uur uit Fuji Single-8 materiaal bestond. Ik zag het helemaal voor me: na al
die jaren van onder- en overbelichte films
toch maar eens naar een serieuze foto-ciné
winkel gegaan (op aanraden van die zwager denk ik me dan in) om te vragen wat te
doen. De winkelier heeft een degelijk en
goed advies gegeven. “Weet u wat u moet
doen: koop deze Fuji-camera met fixed-focus lens” (ja ja, hij was niet dom, ook meteen van die onscherpte af). “Ja, dat zegt u
nou wel, maar dat wordt dan inmiddels mijn
vierde camera, en goedkoop zijn ze niet. Kunt
u mij garanderen dat het dit keer wel goed
gaat?” “Meneer, met deze camera kunt u
niets fout doen, en het is een betere kwaliteit dan uw vorige camera’s van merk X, ik
beloof het u.”
Heerlijk, toch nog een uurtje goed materiaal eind jaren ’70. Wat moeten ze opgelucht
zijn geweest. Nog één keer zat er een 15m.
spoeltje Super-8 tussen, toch nog eens
geprobeerd blijkbaar. Overbelicht natuurlijk,
wat dacht je...
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