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Wijziging postadres van de Stichting
Het postadres van de Stichting Amateurfilm wijzigt per
1 mei. Het nieuwe adres is: Stichting Amateurfilm,
Begoniastraat 65, 1214CV Hilversum.
Dag van de Amateurfilm 2010
De Dag van de Amateurfilm 2010 staat stevig in de steigers en het programma is nagenoeg rond. We blijven te
gast bij het Nederlands Film Festival in Utrecht. De titel
en het thema van de Dag houden we nog even voor ons,
maar in de zomereditie van de Nieuwsbrief wordt alles
uit de doeken gedaan. We kunnen alvast melden dat we
dit jaar een originele trailer en vormgeving hebben laten
maken door studenten van de HKU (Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht). Deze producten zijn nog volop in
ontwikkeling dus nog even geduld! De datum voor de
Dag van de Amateurfilm 2010 kunnen we wel met zekerheid melden: vrijdag 24 september 2010.
Smalfilmcollectie bij Beeld en Geluid
De inventarisatie en conservering van de smalfilmcollectie bij Beeld en Geluid en de digitalisering bij
SuperSens gaan in een moordend tempo verder. Op de
Dag van de Amateurfilm zal een filmpje worden vertoond
over deze werkzaamheden. Onderzoek naar (het ontstaan
van) de collectie komt nu op gang en zal onder andere
zijn beslag vinden in de Beeld en Geluidwiki. In deze
Nieuwsbrief leest u meer over dit project waaraan iedereen mag bijdragen.
Websites van de Stichting
In de tweede helft van mei hoopt de Stichting Amateurfilm haar website weer online te hebben. We hopen middels de vernieuwde website onze volgers beter te informeren over allerlei activiteiten op het gebied van amateurfilm in Nederland. Tevens komt er ruimte voor artikelen
over amateurfilm. Op de site zullen ook de Nieuwsbrieven
vanaf 2009 digitaal worden aangeboden.

Contributie
Vanaf deze plek wil de Stichting alle donateurs vriendelijk
herinneren aan de jaarlijkse donatie. Van sommige
donateurs (en dus Nieuwsbrief ontvangers) hebben wij
deze binnengekregen, maar van een groot deel nog niet.
De hoogte van uw bijdrage is naar keuze, maar het richtbedrag is 15 euro per jaar. Voor instellingen is het richtbedrag 75 euro per jaar. Uw bijdrage kunt u overmaken
op giro 4280168 onder vermelding van donatie 2010.
In 2010 wordt onze administratie opgeschoond. Als hierbij blijkt dat u de afgelopen twee jaar geen contributie
heeft betaald, wordt u van de verzendlijst van de Nieuwsbrief gehaald.
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De verhalen achter
de smalfilmcollectie
komen online
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft in
februari 2008 de Beeld en Geluidwiki gelanceerd om
kennis op het gebied van audiovisuele media vanuit het
instituut en daarbuiten te delen met publiek. Dit jaar
wordt begonnen aan de ontsluiting van kennis rondom
amateurfilm in Nederland. De coördinatie is in handen
van René Koenders, hoofdredacteur van Beeld en
Geluidwiki en secretaris van de Stichting Amateurfilm.
Waarom is de Beeld en Geluidwiki opgezet?
De wiki is opgezet om kennis op het gebied
van de audiovisuele media in Nederland te
delen en te ontsluiten. De wikisoftware maakt
het mogelijk voor iedereen om bij te dragen.
Iedereen kan zich als gebruiker aanmelden en
kan zijn of haar kennis toevoegen. De wikiredactie legt een basis vanuit de bronnen bij
Beeld en Geluid, houdt aanvullingen van gebruikers in de gaten en helpt waar nodig. Uit
ervaring blijkt dat gebruikers al snel zonder hulp
verder kunnen.
Waaruit bestaat de inhoud van de wiki?
We hebben de wiki ingedeeld in drie hoofdpijlers: producties, makers en onderwerpen.
De producties zijn verder geïndexeerd op genres en decennia. De onderwerpen zijn mediagerelateerd en overstijgen de producties en
de makers. Je kunt hierbij denken aan televisievormgeving, techniek, zendgemachtigden,
muziek in opdracht, de Olympische Spelen…
De onderwerppagina’s zijn beschrijvend en
bieden zo veel mogelijk links naar relevante
productie- en/of makerpagina’s zodat verbanden duidelijk worden. Zowel de productie- als
de makerpagina’s hebben een infobox (een
soort paspoortje) met basisinformatie en een
lopende beschrijvende tekst. Door middel van
links in de tekst kan gemakkelijk van het ene
onderwerp naar het andere worden doorgeklikt. Daarnaast linken we zoveel mogelijk
naar de online catalogus van Beeld en Geluid
zodat alle besproken productie snel terug te
vinden zijn.

Wie zijn jullie gebruikers?
We worden heel veel bekeken: ruim 3,5 miljoen
keer in twee jaar. De meeste raadplegers komen vanaf een zoekmachine, zoals Google.
Onze actieve gebruikers kun je grofweg indelen in makers (zowel
actief als gepensioneerd), bovenmatig
geïnteresseerden, en
studenten. Die laatste
groep voert onderzoek
uit als onderdeel van
hun studie en wordt
door ons begeleid. Zo
hebben we jaarlijks
een groep universitaire studenten die een
vak ‘Repertoire’ volgen
waarin zij leren producties te bekijken en te
beschrijven. Die beschrijvingen voegen ze
toe aan de wiki. Het
verschilt verder per gebruiker waarom men
besluit bij te dragen aan de wiki. Recent is een
zoon van een documentairemaker begonnen
het oeuvre van zijn overleden vader uit te werken in de wiki. Hij was al jaren van plan om een
biografie samen te stellen over zijn vader maar
het kwam er nooit van. Toen hij de wiki ontdekte
besloot hij zijn plan aan te passen en is meteen aan de slag gegaan. Het voordeel van de
wiki is namelijk dat het nooit af is of pretendeert
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Els Verheul
Vol enthousiasme vertelt Els Verheul over Henk
en zijn passie voor (amateur)film. Hij ging vaak
naar de film en had een voorliefde voor Franse en
Italiaanse films. Hij dacht daarbij vaak ‘hoe zou ik
dat gedaan hebben?’. Begin jaren zeventig was
Henk medewerker bij de
Fonotheek van de omroepen. Via de filmclub
van de OSO (de Omroep
Sport- en Ontspanningsvereniging) kon hij zijn
liefde voor film uiten,
vaak samen met opnameleider Herman Ottink.
Zelf speelde Els een
hoofdrol in ‘Even Londen’
(1972), één van de eerste films die Henk
maakte.
Aan het verzamelen van
films dacht Henk toen
nog helemaal niet. Hij
was juist geïnteresseerd in filmapparatuur
en begon daarvan een
verzameling aan te leggen, aanvankelijk neergezet als pronkstukken
in hun huis in Breukelen. Na de verhuizing naar
Blaricum verhuisde de immer groeiende verzameling naar de zolderruimte. Langzaamaan ontstond het idee om de apparaten tentoon te stellen. De eerste tentoonstelling vond plaats op een
zolderruimte van het gemeentehuis van Blaricum.
Er kwamen aardig wat mensen op af. Via dit soort
activiteiten en zijn bezigheden bij de filmclub leerde
Henk steeds meer amateurfilmers en hun films
kennen. Hij begon zich af te vragen wat er met de
films zou gebeuren. Toen hier geen bevredigend
antwoord op kwam besloot hij ook films te gaan
verzamelen. Het idee om de films en de appara-

tuur tentoon te stellen in een museum leidde tot
het oprichten van de Stichting Smalfilmmuseum
in 1985. In de loop der jaren is het verzamelen van
de films meer belangrijk geworden dan de apparaten waar het allemaal mee begon. Het goed bewaren van de films was jarenlang een zorg totdat
eind jaren negentig een
ruimte werd betrokken in de
kelder onder het Omroepmuseum in Hilversum. Hier
is de filmcollectie, veilig opgeborgen in een speciaal
aangelegde filmkluis, verder uitgebouwd tot de overdracht aan Beeld en Geluid
in 2006.
Zelf is Els altijd bij de Stichting Smalfilmmuseum betrokken geweest. Ze heeft
een deel van de verzamelde tijdschriften geïnventariseerd en veel documentatie opgeborgen. Ze ging
vaak mee naar mensen die
hun filmcollecties aanboden en luisterde aandachtig naar de verhalen die
daarbij verteld werden. Dit kwam goed van pas bij
de latere beschrijvingen van de films.
Momenteel werkt ze nog altijd bij Feeterse in
Bussum, een speciaalzaak voor servies, bestek
en geschenken. Ze kijkt met veel plezier terug op
het smalfilm avontuur en ze is zeer enthousiast
over de recente ontwikkelingen rondom de collectie bij Beeld en Geluid: “Dat al die films goed geconserveerd worden en digitaal beschikbaar worden gemaakt voor iedereen, dat is wat Henk altijd
al wilde. En dat mensen tegelijkertijd geïnformeerd
kunnen worden over het materiaal, zoals straks in
de wiki, dat zou hij geweldig vinden.”

af te zijn. Hierdoor is het makkelijk om inhoud
alvast toe te voegen, ook al weet je zelf (nog)
niet alles.
Hoe dragen de actieve gebruikers bij?
De makers vullen doorgaans gegevens toe
aan beschrijvingen van de producties waaraan
ze zelf hebben meegewerkt. Ze vinden hun eigen naam bijvoorbeeld via Google op een
productiepagina in de wiki en willen dan graag
de beschrijving aanvullen of ontbrekende namen van collega’s aanvullen. Sommigen gaan
meteen zelf aan de slag, anderen mailen eerst
de redactie met de vraag of wij de ontbrekende
gegevens willen toevoegen. Wij geven aan dat
ze dat ook zelf kunnen - en vooral mogen - doen.
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Makers die hun eigen biografie en oeuvrelijst
toevoegen zijn van harte welkom. Het komt
soms voor dat een redactielid van een programma de betreffende productiepagina bijhoudt. Eén productiebedrijf had zelfs een stagiair
op hun productielijsten gezet. Ze willen natuurlijk dat hun werk en zij zelf zo goed mogelijk
beschreven zijn.
Wat staat er de komende tijd te gebeuren in
de wiki?
Vanuit het idee dat we snel via Google worden
gevonden is er de eerste twee jaar vooral gewerkt aan het aanmaken van inhoudelijke bulk:
zoveel mogelijk pagina’s. Voor de producties is
dit goed mogelijk. Het aanmaken van een

persoonspagina vergt echter veel meer tijd. Een
goede biografie schrijven kost ons aardig wat
researchtijd om maar te zwijgen van de oeuvreen medialijsten. Nu de wiki een redelijke omvang heeft, kunnen we ons op meer inhoudelijke projecten gaan richten. Eén daarvan is het
onderwerp ‘Amateurfilm in Nederland’ waarin
we aandacht willen besteden aan makers,
producties maar ook techniek en ontwikkelingen. We beginnen met het verhaal achter de
smalfilmcollectie, opgebouwd door Henk Verheul en overgedragen aan Beeld en Geluid.
Zeker nu die collectie dit jaar in het kader van
Beelden voor de Toekomst helemaal geconserveerd en gedigitaliseerd wordt staat de
contextualisering hiervan hoog op onze agenda.
Hoe gaan jullie te werk?
We willen zoveel mogelijk mensen gaan interviewen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de collectie. We denken hierbij aan de bestuursleden van de Stichting Smalfilmmuseum, de vrijwilligers, maar ook de

(her)gebruikers van de collectie. De interviews
worden afgenomen door het team van de Stichting Amateurfilm. Het eerste interview met Els
Verheul, de weduwe van Henk, heeft al plaatsgehad (zie het kader). Zij heeft ons onder andere verteld hoe het idee van de Stichting Smalfilmmuseum bij Henk is ontstaan en met wie
hij heeft samengewerkt om zijn ideeën tot realiteit te maken. Die mensen willen wij ook gaan
spreken. Iedereen kan een ander aspect van
de collectie helpen belichten. De interviews vormen het bronmateriaal op basis waarvan de
wikiteksten kunnen worden geschreven. De samenvoeging van kennis van diverse mensen,
dat is toch de kracht van de wiki.
Stel: men wil meewerken aan dit project of
aan de wiki…
Als men wil bijdragen of vragen heeft over de
wiki of het amateurfilmproject dan kunnen ze
ons mailen op redactiewiki@beeldengeluid.nl.
En bezoek ook vooral de Beeld en Geluidwiki
op www.beeldengeluidwiki.nl.
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Spotlight
Amateurfilm

Boekrecensie
Private eyes
and the public gaze
Door Guy Edmonds

In de afgelopen maanden zijn er twee nieuwe interessante boeken toegevoegd aan de kleine maar
toenemende hoeveelheid literatuur gewijd aan de discussie over het maken van amateurfilms.
Sinds de inhoudelijke verschuiving van “hoe maak je ze” naar “hoe interpreteer je ze als historisch
object” worden boeken over amateurfilm niet meer door enthousiastelingen geschreven maar door
onderzoekers aan de universiteit. Deze situatie oogt wellicht ironisch als je je een gemiddelde
amateurfilmer inbeeldt die zo’n academische tekst probeert te lezen, maar het is wel de fase
waarin we momenteel zitten. De actieve periode, althans wat betreft de “klassieke” amateurfilm,
loopt ten einde en een periode van reflectie en het zich opnieuw toe-eigenen is begonnen.
Beide nieuwe boeken zijn beschikbaar om in te
kijken bij de Eye Film Instituut Bibliotheek. In
deze recensie zal ik alleen ingaan op het boek
uit Luxemburg welke een meer internationale,
en niet een zuiver historische, insteek heeft. Zo
besteedt het ook aandacht voor recente projecten waarin amateurmateriaal wordt hergebruikt.
De opdracht is dan ook breder en neemt de
amateurfotografie ook mee. Het komt voort uit
het internationaal colloquium georganiseerd in
2008 door het Centre National de l’Audiovisuel
en de Université de Luxembourg. De titel luidt
‘The Manipulation and Valorisation of Amateur
Images’.
Aangezien ik bij de conferentie aanwezig ben
geweest, vind ik het interessant om mijn ervaring van het boek en de conferentie te vergelijken. Veelal zijn de hoofdstukken uit het boek
niet simpelweg gekopieerd uit de conferentiedocumenten, maar is er extra aandacht aan
besteed. Soms betekent dit dat bepaalde zaken uit het boek zijn weggelaten, waarschijnlijk
uit ruimtegebrek of om de samenhang van het
boek te waarborgen. In het stuk van Susan Aasman miste ik bijvoorbeeld haar verhandeling
over de Van der Feen de Lilly familiefilms. In het
boek beperkt ze zich enkel tot de Schendstok
films uit de Smalfilmcollectie bij Beeld en Geluid. Dit kan te maken hebben met het gebrek
aan ruimte of haar wens zich te focussen op
één specifiek filmvoorbeeld wat de helderheid
van het stuk weer ten goede komt. Al met al
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behoudt het boek wel het gevoel tijdens de conferentie van avontuur en kameraadschap van
de diverse presentatoren met uiteenlopend
materiaal.
De bijdrage van Patricia Zimmermann is al het
toegangskaartje waard. Ze wordt al erkend als
de voornaamste internationaal expert op dit
gebied en, of men het nu met haar eens bent of
niet, het is onmogelijk haar standpunten niet te
ervaren als een uiterst vitaliserende bijdrage
aan een ietwat vastgeroeste discipline. Ze presenteert dertig polemische standpunten die,
ondersteund door het bewijs van het werk van
archieven en artiesten, de traditioneel bezadigde en voornamelijk huiselijke aard van home
movies op de proef stellen. Door haar aanpak
worden ze krachtige politieke wapens en worden makkelijke en aparte interpretaties onmogelijk. Ter illustratie, twee van haar grondstellingen:
De bedoeling van het home movie archief is het
strijden tegen de verdoving en het geheugenverlies van het uiteindelijk autoritaire transnationaal kapitaal omdat er geen verandering inzit.
Het home movie archief biedt daarentegen
synesthesie, meerstemmigheid en verandering.
Alle home movies zijn verbeeldingen van
dood, verlies, trauma, verval en rouw. Hun zielen roepen ons aan om echt, herinnerd en genoemd te worden.

Dit zijn spannende opmerkingen en de redacteurs van het boek hebben terecht hun belang
herkend en ze prominent aan het begin van het
boek geplaatst. Haast als een oproep ten
strijde. Wellicht moet men even wennen aan
haar academische Amerikaanse westkust
schrijfstijl maar de originaliteit van haar concepten zijn zeer de moeite waard.
De andere bijdragen, zij het stiller, bieden veel
waardevolle inzichten en bestrijken opmerkelijk veel nieuw terrein dankzij de breed uiteenlopende disciplines bijeengebracht door de organisatoren van de conferentie. Voor mij was
één van de meest interessante bijdragen die
van Dr. Jean-Claude
Leners, specialist in gerontologie en geriatrie,
die een project was begonnen waarin een selectie clips van home
movies uit de CNA collectie werden gebruikt
als geheugentherapie
met als idee dat de clips
de vage herinneringen
van zijn patiënten met
geheugenverlies konden stimuleren. Het is
een fascinerend idee,
wellicht omdat het van
zo ver buiten het gebied
van de media studies
komt. Toch is het jammer dat zijn stuk in het boek niet de discussie
bevat die na zijn presentatie plaatshad. Hierin
werd gesproken over het verschil tussen het
gebruik van anonieme home movies en de
home movies van de patiënt zelf. Het inzicht
wat hieruit volgde was zeker de moeite waard
geweest om te vermelden: hij was van mening
dat de films van de patiënt zelf een te extreme
reactie zou veroorzaken.
Een belangrijke bijdrage in het hoofdstuk
(Re)appropriations komt van Anke Heeleman
waarin ze haar doorlopend project omschrijft:
de Fotothek specialiteitswinkel voor vergeten
privé foto’s. Heeleman is een artiest/archivaris
die met dit project veel moeilijke vragen heeft
beantwoord als het gaat om de manier waarop
we moeten omgaan met de grote hoeveelheid
thuisgemaakte beelden waarvan de context
volledig verloren is gegaan en daardoor van
weinig belang is voor traditionele archieven.
Haar bijdrage aan het boek heeft het verhaal
up to date gemaakt. Daarnaast voegde het een
‘nieuw’ idee toe, geleend van de pre-cinema
studies, om met haar archief op tournee te gaan
en de gevonden foto’s op openbare plaatsen

tentoon te stellen in kijkdozen. Natuurlijk is dit
project het beste te volgen door haar weblog
te raadplegen.
Het CNA, het nationale film- en geluidsarchief
van Luxemburg, is gespecialiseerd geraakt in
het archiveren van amateurfilm simpelweg
door de schaarste aan professionele filmproducties in het groothertogdom. De archivarissen waren verheugd met de resultaten toen
ze in 1995 een oproep naar amateurfilm hadden gedaan en nu willen ze niet anders meer.

Het boek is fraai gemaakt, met mooiere vormgeving dan de Britse uitgave, en het zal een
goede aanvulling zijn op het boek Images
Cachées, ook geproduceerd door het CNA voor
een expositie wat gelijktijdig met de conferentie heeft gelopen. Dat blijft wellicht het mooiste
boek over amateurfilm, voor het grootste deel
bestaand uit prachtig geselecteerde uitvergrootte frames die Raymond Depardon
bedachtzaam van aantekeningen zijn voorzien.
Samen zijn de boeken een lust voor het intellect en het oog en een fantastisch eerbetoon
aan het CNA en haar partners.

Sonja Kmec/ Viviane Thill (Eds.):
Private Eyes and the Public Gaze.
The Manipulation and Valorisation of
Amateur Images, Trier 2009.
ISBN 978-3-89890-136-9, 136 pagina’s
Het boek kan besteld worden via
www.kliomedia.de
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“Wir waren so frei”
Amateurfilms en foto’s vertellen
de geschiedenis van de Wende
1989/1990
door Eva Hielscher

Amateurbeelden vertellen vaak een ander verhaal dan de officiële verslaggeving van een gebeurtenis. Ze creëren een soort parallelle geschiedschrijving – onafhankelijk van de officiële geschiedschrijving. Vaak wordt deze geschiedschrijving ook als eerlijker en directer omschreven. Ze geeft
ons een andere kijk op historische gebeurtenissen en de invloed die deze gebeurtenissen op het
gewone leven destijds hebben gehad.

Een project in Duitsland met de titel “Wir waren
so frei – Momentaufnahmen 1989/1990” heeft
zich tot doel gesteld deze tweede, parallelle geschiedschrijving van de “Wende” te vertellen.
Of beter: De oprichters van het project zijn op
zoek gegaan naar deze “iets andere” geschiedschrijving van wat er twintig jaar geleden in
Duitsland is gebeurd, om zo de mensen met
behulp van hun films en foto’s zelf de geschie-

denis te laten vertellen en om tot een breder
geheel van de gebeurtenissen, de sfeer en het
leven in de omwentelingsjaren 1989 en 1990
te komen. Het resultaat is een indrukwekkend,
dynamisch en constant groeiend internetarchief
met persoonlijke indrukken en stemmingen.
“Wir waren so frei” is een coöperatie tussen de
Deutsche Kinemathek in Berlijn en de Bundes-
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zentrale für politische Bildung, een centrale instelling van de Bondsrepubliek voor politieke
inlichting, voorlichting en educatie. Startpunt van
het project was in de zomer van 2008, toen met
de research/zoektocht naar films en foto’s is
begonnen – met het oog op de 20ste verjaardag
van de val van de muur in 2009. De projectpartners riepen mensen op om hun films en
foto’s in te zenden – samen met de betreffende
verhalen achter de beelden. Op deze manier
wilden ze “Wende” en “Mauerfall” uit een ander
perspectief laten zien en met behulp van privé
beelden die afwijken van de stereotype beelden, een gevoel nabootsen van de atmosfeer
voor de val van de Muur, van het dagelijkse leven langs de overgang in de geschiedenis en
van de tweestrijd tussen euforie en twijfel.
Een voorbeeld van deze tweestrijd tussen
vreugde en scepsis is de film DIE FRÖHLICHE INVASION
van Erich Meyer die te zien is op https://www.wirwaren-so-frei.de. Als lid van de Braunschweiger
Schmalfilm- und Video-Club maakte Meyer een
film over het eerste weekend na de opening
van de grens toen veel DDR burgers naar de
West-Duitse stad Braun schweig kwamen, vlak
bij de grens, om met het net ontvangen begroetingsgeld te gaan winkelen, om van hun
nieuwe vrijheid te genieten en om een kijkje te
nemen in “het andere” Duitsland. Meyer noemt
zijn documentaire zelf een vrolijke invasie, maar
toch geven de beelden van de overvloed aan
mensen, Trabbi’s en Wartburgs - de typische
Oost-Duitse auto’s die het stadsbeeld van
Braunschweig compleet innemen - een soms
benauwend gevoel. Het zijn beelden van een
soort overval. In zijn voice-over blijft Meyer ook
op een zekere afstand, spreekt van de burgers

uit een ander land en “de gasten.” In de loop
van de film wordt de atmosfeer vrolijker: Er is
live muziek en mensen dansen op straat; de
amateur-filmer zoekt contact met de mensen
uit de DDR, voert interviews en maakt grapjes
over de muziek die op het moment “in” is. Maar
in de interviews komt ook de scepsis naar vo-

ren. “De gasten” berichten dat het bezoek ook
wel pijn doet en dat ze het overaanbod in de
winkels niet aankunnen. Op het einde blijft
Meyer’s voice-over kritisch en vraagt zich af of
iedereen gelukkig was op deze bijzondere zaterdag en of sommige DDR burgers niet ook
tot nadenken werden gestemd op hun eerste
bezoek aan “het Beloofde Land.”

De film DDR-GRENZE IM AUGUST 1990 van Hans Dieter Kiemle is één van de beelden die te vinden
zijn onder “Herinneringen”. In deze film – vooral
in het eerste deel – zien we veel veld- en boswegen opgenomen door een smerige voorruit.
Op de achtergrond zien we bergen – een typisch Duitse middelgebergte landschap – en
we horen het motorgeluid
van de auto. De beelden
alleen maken het moeilijk
te interpreteren wat we
zien en ze lijken op het eerste oog niet echt speciaal
te zijn. Juist de uitleg van
de filmmaker zelf geeft de
opnamen hun volle kracht.
In een soort reisverslag,
die te lezen is op de
website direct onder het
venster waarin de film
wordt gestreamd, legt
Kiemle uit dat hij in de zomer van 1990 de oude
grens van de DDR is afgereden, waar we precies
zijn in de verschillende
delen van de film en wat
we precies zien. Heel fascinerend is zijn verhaal over de opnamen aan
het einde van de film. Hij legt uit dat hij bij een
gesloten grenspost naar Tsjechië aankomt en
dat de douaniers hem niet mogen laten passeren – ondanks paspoort en niet eens te voet.
Hij laat hen zijn videofilm zien die hij van de
grens heeft gemaakt en de mannen zijn één
en al verbazing, ten eerste wegens het “wonder-

Meyer’s film is slechts één van de ongeveer 85
films en video’s op de website van het internetarchief https://www.wir-waren-so-frei.de. Daarnaast zijn er rond 5.500 foto’s die mensen hebben opgestuurd. Er zijn verschillende manieren waarop men de beelden van het archief op
de website kan benaderen, verschillende onderdelen die de toegang makkelijker maken
en moeten stimuleren om verder te kijken.
Naast de categorie “Alle beelden”, waar men
gericht kan zoeken naar personen, plaatsen,
gebeurtenissen en trefwoorden zoals dagelijks
leven, werk, kunst of Palast der Republik (ook
“Erichs Lampenladen” genoemd), is er de sectie “Herinneringen.”
Hieronder zijn nog een keer speciaal die films
en foto’s verzameld, die met een extra bericht
zijn voorzien van hun makers. Amateurfilmmakers en -fotografen vertellen de geschiedenis van hoe hun beelden zijn ontstaan en hoe
zij zelf de jaren 1989 en 1990 hebben beleefd.
Deze informatie geeft de beelden vaak een bijzondere meerwaarde en plaatst ze in een context die bij amateurfilms – zeker bij “orphans” –
helaas vaak ontbreekt respectievelijk verloren
is gegaan.

toestel” waarmee men de net opgenomen film
meteen kan bekijken en ten tweede omdat ze
de grens binnen Duitsland nog nooit in detail
hebben gezien. Via deze schriftelijke verhalen
of toelichtingen, die de beelden in de sectie
“Herinneringen” begeleiden (in het Duits en in
het Engels vertaald), blijven de opnamen en
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hun bijzondere omgevingsatmosfeer bestaan,
(In het geval van Kiemles film het vage, mysterieuze maar toch ook veelzeggende zoals
bijvoorbeeld de beelden van oude observeringstorens of opnamen van de ruïnes van
een kazerne) en kan de filmmaker gelijktijdig
uitleg geven en de beelden hun bijzondere
(meer)waarde geven.
Maar er zijn ook (blijkbaar) doodgewone beelden van het gewone leven te vinden in het internetarchief. Want ook dit leven ging natuurlijk

door, zoals de familiefilm OMI MIT SANDRA van
Bruno Fröhlich laat zien. De film begint met beelden van kinderen die voor het eerst naar school
gaan; ’s middags wordt koffie gedronken en
taart gegeten. Vervolgens zien we opnamen van
een uitstapje met een boot van Potsdam naar Wannsee. Het lijkt een doodgewoon tochtje te zijn, maar de tussentitel “Von Potsdam nach Wannsee
24.5.90”, de kennis dat Potsdam voormalig DDR was en Wannsee BRD,
en beelden in de film met bordjes
“Einreise”, “Ausreise” en “Zoll” geven
tóch ook in deze familiefilm de bijzondere sfeer van het omwentelingsjaar
1990 weer. De film eindigt met opnamen van de Poolse stad Slubice in
december 1990: We zien stadsbeelden en het meisje Sandra met haar
grootmoeder op de markt.
OMI MIT SANDRA zou met de woorden
“Schijnbare normaliteit” kunnen worden omschreven. Dit is in feite een van
de titels in de sectie “Onderwerpen”, waaronder de “Wir waren so frei”-redactie albums heeft
samengesteld over kenmerkende en onverwachte gebeurtenissen, personen en thema’s
– een verdere manier om de beelden van het
internetarchief te benaderen. Tot slot zijn er nog
de “Favorieten” waar men de films en foto’s
kan vinden die het meest bekeken en het best
beoordeeld zijn.
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Interactiviteit is een heel belangrijk onderdeel
van “Wir waren so frei”. Het idee van de projectpartners was een website van gebruikers voor
gebruikers te maken. Want dit past ook precies
bij het onderwerp: Net zoals de normale mensen de muur tot val hebben gebracht en de
“Wende” hebben doen plaatsvinden, zo kunnen
ze nu ook zelf de geschiedenis vertellen, afbeelden én commentaar geven. Om deze reden, om
iedereen de mogelijkheid te geven om zelf commentaar te geven op de foto’s en films en om
de beelden in hun geheel in volledige lengte op
de website te kunnen laten zien (want er is niets
bewerkt door de projectmedewerkers), heeft de
Deutsche Kinemathek samen met de Bundeszentrale für politische Bildung en Whirl-i-Gig,
een in New York gevestigde bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van software en web
systemen, het open source verzamelingsmanagement-systeem Collective Access verder ontwikkeld en met nieuwe functies aangevuld. Bijvoorbeeld met het zogenaamde “timebased
cataloguing” waardoor de video’s in verschillende hoofdstukken onderverdeeld kunnen
worden. Heel praktisch is daarbij dat men bij
het zoeken op trefwoorden niet een hele film
moet bekijken maar meteen naar het bepaalde
stuk wordt gebracht dat gelinked is met het trefwoord. Als aangemeld user kan men naast het
commentaar geven op films en foto’s en het
beoordelen ook een eigen album samenstellen. Bovendien kunnen scholen en universiteiten gebruik maken van het beeldmateriaal voor
onderzoek en educatie, omdat het grootste gedeelte van de films en foto’s onder een Creative
Commons licentie staat.

Het internetarchief https://www.wir-waren-sofrei.de is ongetwijfeld een succes. Christiane
Grün, projectmedewerker van “Wir waren so
frei”, vertelt dat de grens van een miljoen “clicks”
op de website is overschreden, mensen blijven
minimaal 30 seconden op de site (wat in de
razendsnelle wereld van het internet heel lang
is!) en er zijn veel positieve reacties en feedback
van scholen, jeugdgroepen en van makers van

tentoonstellingen die zich ook bezig houden
met de val van de muur. Grün zelf heeft door
haar medewerking aan het project Berlijn helemaal opnieuw en op een heel andere manier leren kennen. Want het grootste deel zijn
natuurlijk films en foto’s uit Berlijn. Als redactiemedewerker is Grün nog altijd bezig met het
afhandelen van alle inzendingen die de Kinemathek heeft ontvangen – in
totaal zo’n 7600 objecten. Het
plan is om in de komende tijd
nog duizend beelden toe te
voegen aan het internetarchief
zodat er in totaal rond 6500 foto’s en rond honderd films
online beschikbaar zullen zijn.
Het is duidelijk dat het internetarchief maar een begin is:
er zijn nog een aantal verdere
ideeën om het project uit te
breiden en door te laten lopen,
zoals bijvoorbeeld een geografische of thematische uitbreiding, maar hiervoor moet eerst
de financiering worden geregeld, omdat de fondsentoekenning net is verlopen. Het
project zal sowieso op de één
of andere manier doorgaan.
Bovendien is het project in zekere zin een inspiratie geweest
voor soortgelijke projecten. Zo heeft in 2009 de
Kinemathek zelf ook een tentoonstelling over
de “Wende” gemaakt met de drie secties documentaires, televisie en privé-films, waarvan
de laatste het hart van de expositie is geweest.
Momenteel wordt een pedagogisch begeleidingsdossier voor “Wir waren so frei” ontwikkeld dat scholen kunnen gebruiken om de
“Wende” te behandelen met behulp van het
internetarchief. (Een leuk detail van de website
met oog op educatie zijn ook de “geo-verwijzigingen”: Alle films en foto’s zijn gekoppeld
aan de plaatsen waar ze zijn opgenomen en/of
wat ze laten zien: dit kan men vervolgens op

een landkaart terugzien die rechts naast de
beelden staat en die laat zien hoe de muur en
de DDR-grens liepen.)
In welke vorm “Wir waren so frei” in de toekomst ook verder zal gaan en zich uit zal breiden, het allerbelangrijkst zijn en blijven de
beeldverhalen van diegenen die met fototoe-

stel en camera hun ervaringen en de sfeer
1989/1990 hebben vastgehouden. En dit in heel
diverse beelden: Familiefilms, reisopnamen,
beelden van demonstraties, de eigenlijke val
van de muur en de snelle veranderingen van
de politieke, sociale en architectonische structuren. “Wir waren so frei” – in 1989/1990 én in
2009/2010: Twintig jaar geleden hebben de
burgers van Duitsland geschiedenis gemaakt
en op film en foto’s vastgehouden, die ze vandaag op https://www.wir-waren-so-frei.de laten
zien, hun eigen versie van de geschiedenis
vertellen en deze aan de grote geschiedschrijving toevoegen.

Links naar de films:
Die fröhliche Invasion
https://www.wir-waren-so-frei.de/index.php/Memories/show/set_id/387/object_id/5322
DDR-Grenze im August 1990
https://www.wir-waren-so-frei.de/index.php/Memories/show/set_id/407/object_id/338
Omi mit Sandra:
https://www.wir-waren-so-frei.de/index.php/ObjectDetail/Show/object_id/5233/search_mode/browse
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Een ogenblik in blik
Een nieuwe fotoreeks waarin we
aandacht besteden aan actuele
smalfilm conserveringsprojecten
van de Nederlandse archieven
Vijf 17.5mm Ernemann
Heim-Kino filmpjes van
meer dan honderd jaar
geleden zijn geconserveerd door het Eye Film
Instituut Nederland.
Deze korte stukjes
nitraatfilm zijn door
Sabine Lenk ontdekt bij
het Dusseldorf Filmmuseum. Ze zijn eerst
overgedragen aan het
Filmarchief Smalfilmmuseum van Henk
Verheul en vervolgens
aan het Nederlands
Filmmuseum waar de
volledige conservering
heeft plaatsgevonden.
Ze zijn door Jan Scholten
opgeblazen naar 35mm.
De vijf filmpjes zijn
samengevoegd op één
filmrol en zullen op het
Orphans Film Symposium
in New York (7 tot 10
april) in première gaan.
17.5mm specialiste
Martina Roepke zal de
films introduceren.
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Jaarkalender 2010
Het belooft een goed jaar te worden voor
evenementen rondom amateurfilm.
Hieronder vindt u een greep uit het aanbod

April
22-24e – Het Centre National de l’Audiovisuel en de Université de Luxembourg houden
de conferentie Tourists and Nomads, Amateur Images of Migration. Dit is een opvolger op een vergelijkbare bijeenkomst twee jaar geleden (zie de boekrecensie elders in
de Nieuwsbrief). Hopelijk wordt dit een tweejaarlijks evenement. Een verslag van de
bijeenkomst in Luxemburg volgt in een latere editie van de Nieuwsbrief.

Juni
9e – De University of Liverpool houdt een symposium gewijd aan de amateur fictiefilm.
Iedereen is welkom.

Juli
23-24e – In Bucksport, Maine, houdt Northeast Historic Film, vooraanstaand archief
op het gebied van amateurfilm in de Verenigde Staten, de elfde editie van de jaarlijkse
zomersymposia. Dit jaar is het onderwerp de filmische representatie van inheemse
bevolkingsgroepen.
http://www.oldfilm.org/symp_2010

September
12e - Eye Film Instituut Nederlands (het voormalig Nederlands Filmmuseum) presenteert het jaarlijks Collectieseminar. Dit jaar staan de amateurfilm collecties van het
instituut centraal.
18-19e – University College Cork, in het westen van Ierland, houdt een conferentie met
de titel Saving Private Reels, waarin alle aspecten van het behoud van en de research
naar amateurfilm aan de orde zullen komen. Dit is onderdeel van het project waar in
Nieuwsbrief 1 van vorig jaar aandacht is besteed.
24e – Dag van de Amateurfilm, zevende editie. Onder de titel ‘Homemade – Verrassende amateurfilms’ worden in het Louis Hartlooper Complex, Utrecht artistieke films
vertoond.

October
16e – Voor het derde achtereenvolgend jaar wordt de Internationale Home Movie Day
door het Eye Film Institute op hun Vondelparklocatie gevierd. Opnieuw staan diverse
evenementen op het programma en maken amateurfilmers kans hun films op het
grote doek te zien.

November
10-14e – De 32e editie van het Noordelijk Film Festival vindt plaats op diverse locaties
in Leeuwarden. Na een succesvolle editie van het Noordelijk Amateur Film Festival in
2009 volgt dit jaar opnieuw een speciaal amateurfilm programma. Houdt de website
www.noordelijkfilmfestival.nl in de gaten voor het laatste nieuws.
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amateurfilm
en nu?

De wisselwerking tussen amateur
en grote producties
Door Amy Wensing

De afstand tussen home movies en professionele producties lijkt gigantisch te zijn. Zeker wanneer je een amateurfilm tegen een Hollywood blockbuster afzet. De twee filmgenres bestaan ogenschijnlijk totaal onafhankelijk van elkaar. Maar toch is het opvallend dat de twee werelden – dat van
de amateurfilm en dat van de professionele ‘big-budget’ productie – in de afgelopen jaren steeds
meer naar elkaar toe zijn gaan groeien. Het is zelfs dermate opvallend, dat een Engels filmtijdschrift
in een jaaroverzicht van 2009 het afgelopen filmjaar omschreef als “The year Hollywood got real” –
een term die zeker meer geweid is aan de amateurfilm dan aan een productie uit de droomfabriek

Maar in welk opzicht zijn Hollywood, en ook
andere internationale filmindustrieën, ‘real’
geworden? Het antwoord is te vinden in films
als United 93 (2006, Paul Greengrass, VS), The
Bourne Identity (2002, Doug Liman, VS), The
Blair Witch Project (1999, Daniel Myrick,
Eduardo Sanchez, VS) en zelfs sci-fi kaskraker
Avatar (2009, James Cameron, VS): grote
producties hebben stilistisch gezien gekozen
voor een andere manier van filmen door steeds
vaker gebruik te maken van hand-held cameras
– een kenmerk dat oorspronkelijk home movies
werd toegeschreven.
Home movies zijn over het algemeen vaak op
een vrij amateuristische manier gefilmd: het
beeld is soms wat trillerig, de filmer vaak commentaar op wat gefilmd wordt, en – misschien
wel het belangrijkst aan home movies – er is
vaak sprake van een directe, zichtbare interactie tussen de filmer en de mensen die gefilmd
worden. Men kijkt vaak recht in de camera en is
zich bewust van het feit dat hij of zij gefilmd
wordt, iets wat de zogenaamde ‘vierde muur’
van het theater en de film doorbreekt en de toe-
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schouwer zich betrokken laat voelen bij wat er
op het scherm (of doek) gebeurt.
De grote filmproducties maken steeds vaker
gebruik van bovengenoemde conventies om de
kijker het gevoel te geven dat wat in de film gebeurt ‘echt’ is. In actiefilms is het vooral te merken in het camerawerk: in de films uit de Bourne
trilogie bijvoorbeeld worden alle scènes heel
losjes met een kleine, compacte camera gefilmd om zo een realistisch effect te geven bij
de – vaak over-the-top – actie. Maar het zijn met
name de horror en science fiction genres die in
de handicam een ideaal instrument hebben
gevonden om de fantastische verhaallijnen tot
waarheid om te toveren en zo de spanning extra
op te voeren. Een ideaal voorbeeld is Cloverfield
(2008, Matt Reeves, VS).
Deze sci-fi film maakt op een hele slimme
manier gebruik van een handheld camera. De
film wordt gepresenteerd als waar gebeurd: de
beelden zijn afkomstig van een gevonden
geheugenkaart van een digitale videocamera.
Een groep twintigers is het afscheid van één
van hun vrienden aan het vieren wanneer een

monster Manhattan aanvalt. Iedereen probeert
het eiland te ontvluchten, maar wanneer Rob –
de jongen die binnenkort naar het buitenland
vertrekt – een telefoontje ontvangt van zijn exvriendin die vast zit in een gebouw, riskeert hij

zijn eigen leven en probeert haar te redden. Hij
wordt hierbij geholpen door een aantal vrienden, waaronder een jongen die alles met de
camera vastlegt waarmee hij eigenlijk het
afscheidsfeestje moest filmen.
Qua verhaal is de film absoluut niet vernieuwend: het is een soort actuele variant op
Godzilla en vele andere oude ‘monster movies’.
Maar het gebruik van de handheld maakt deze
film wel bijzonder. Doordat er maar één persoon is die alles op film vastlegt, is de kijker
eigenlijk net zo op de hoogte als de personages zelf: we weten niet meer of minder en moeten – samen met de groep – geleidelijk aan
ontdekken wat er aan de hand is. Bovendien
wordt er heel erg gespeeld met het feit dat het
om een hand-held camera gaat. De cameraman kijkt af en toe recht in de lens (en kijkt
daarmee rechtstreeks naar de toeschouwer)
en er wordt bovendien constant benadrukt dat
het hier om een amateur gaat: de film wordt
per ongeluk opgenomen over een oudere opname, wat betekent dat we af en toe flashbacks
zien van Rob en zijn ex in gelukkigere tijden, en
de camera valt ook regelmatig op de grond (een
handig trucje om een breder kader te geven
voor de wat grotere special effects).
Het is duidelijk dat de herkenbare factoren van
home movies veel potentieel hebben in de professionele filmindustrie en de grote producenten zijn zich hier ook goed van bewust. Het vernieuwende aspect van de hand-held camera
en het perspectief van de cameraman – een
stijl dat eigenlijk al decennia in gebruik is in
diverse vormen, van The Lady in the Lake
(1947, Robert Montgomery, VS) tot de Dogme
films en The Blair Witch Project – begint bij
het grote publiek echter zo langzamerhand een
beetje te vervelen. Het gebruik van een
handicam lijkt nu een goedkoop foefje te zijn
geworden om de kijker het gevoel te geven dat
hij naar de realiteit kijkt: zelfs in volkomen fictieve, computergeanimeerde films als AVATAR
wordt gebruik gemaakt van een video journal

waarin de hoofdpersonage de toeschouwer
rechtstreeks verslag doet van wat hij meemaakt. Is het juist niet één van de fijne dingen
aan fictiefilms dat je als toeschouwer even uit
de werkelijkheid kunt ontsnappen en volledig
mee kunt gaan in een fantastisch verhaal?
Misschien is daarom juist de keerzijde van de
relatie tussen Hollywood en home movies zo
leuk: met de steeds goedkoper wordende
handicams en de toenemende hoeveelheid
aan software voor het monteren en creëren van
films, is het voor amateurfilmmakers steeds
makkelijker om van hun ruwe materiaal een
gepolijst en professioneel eindproduct te maken.
Het grote succesverhaal op dit gebied is toch
wel What’s in the Box? (2009, Tim Smit,
Thibaut Niels, NL), een ontzettend knap gemaakte science fiction film over een mysterieuze kubus. De drieëntwintigjarige Tim Smit,
student Natuurwetenschappen aan de Radbout Universiteit Nijmegen, maakte deze korte
film samen met een vriend, Thibaut Niels, student Film- en Televisiewetenschappen aan de
Universiteit Utrecht, voor het GoShort film festival. Het filmpje won niet op het festival, maar
werd wel een gigantische hit op YouTube. De
film laat zien dat amateurfilmers met de juiste
software zeer indrukwekkende films kunnen
maken die kunnen concurreren met de grote
big-budget producties: 20th Century Fox heeft
de makers zelfs benaderd om te vragen hoe
de film, die slechts 150 euro kostte, is gemaakt!
De werelden van de amateur en de professionele filmmaker zijn altijd heel gescheiden ge-

weest en dit had met name te maken met de
grote verschillen in budget en materiaal en conventies binnen de populaire genres. De twee
werelden lijken echter steeds meer naar elkaar toe te groeien, met hele interessante en
vernieuwende (amateur) films als gevolg.

What’s in the Box?
is te zien via http://bit.ly/4ltry
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