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Het Smalfilmmuseum wordt
gesponsord door

Digitaal archief
Digitaal archief is een nieuw project voor filmconservering en
digitalisering van een deel van de filmcollectie. Dankzij subsidies
van een aantal fondsen en particuliere bijdragen is het project per
1 november gestart. Vóór eind volgend jaar zal ruim 15.000 meter
film worden veilig gesteld en straks digitaal toegankelijk zijn. Lees
verder op pagina 3.

Digtaal Depot
Dit nieuwe project behelst de conservering van de apparatuur-
collectie en digitalisering van de objecten gekoppeld aan een
database. Met subsidies van de Mondriaan Stichting, het Prins Bern-
hard Cultuurfonds en de provincie Noord-Holland kan dit project
in januari 2004 van start gaan. Voor de uitvoering is Richard
Schoevaart als medewerker behoud en beheer aangetrokken.
Digitaal depot kost in totaal 39.000 Euro. Méér hierover in het vol-
gende nummer.

Website voor Dag van de amateurfilm
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al werd aangekondigd heeft het
Smalfilmmuseum het initiatief genomen voor de ‘Dag van de
amateurfilm’ op 18 april a.s. Het belang van amateurfilms als natio-
naal cultureel erfgoed is zo langzamerhand onderkend. Historisch
amateur-materiaal wordt steeds toegankelijker en vindt zijn weg
naar allerlei gebruikers. Zo wordt het materiaal niet alleen her-
gebruikt in televisie-programma’s, films en in tentoonstellingen van
musea, het is het ook een belangrijke bron voor historisch onder-
zoek. In het voortgezet- en universitair onderwijs staat het materi-
aal nu ter beschikking aan leerlingen en studenten. Internationaal
ontmoeten historici en archiefmedewerkers elkaar al meer dan tien
jaar over dit onderwerp in de European Association Inédits.

Twee archieven; het Filmarchief Smalfilmmuseum en het South East
Film & Video Archive in Brighton in Engeland, hebben het initiatief
genomen voor de ‘Dag van de amateurfilm’, waarin al deze be-
langstelling bij elkaar wordt gebracht en het publiek kan kennisne-
men van de resultaten. De organisatoren beogen hiermee het
hergebruik van amateurfilm verder te bevorderen en van de ‘Dag
van de amateurfilm’ een jaarlijks terugkerend evenement te ma-
ken.
Het programma en alle achtergrondinformatie treft u vanaf februari
aan op de speciale website www.dagvandeamateurfilm.nl  en in
de volgende Nieuwsbrief.

Amakort
Een serie van 12 portretten van amateur-filmers in Zuid-Holland die
in gaat op de motieven en werkwijze van de amateurfilmmaker,
maar ook ruim plaats biedt aan zijn of haar films. Amakort is een
programma over filmamateurs, maar voor een deel ook door film-
amateurs. Na zo’n twee jaar van voorbereidingen en hard werken
is de serie gereed. Het is een project van André van der Hout, zijn
vrouw Stella van Zelm en Tony Torn, onder eindredactie van Co
Vleeshouwer van de Stichting Beeldende Amateurkunst. Zij laten
amateur-filmers aan het woord waarbij deze vertellen over hun
fascinatie voor het filmen. Tijdens de interviews worden uiteraard
ook de nodige filmfragmenten getoond. Elke aflevering duurt zo’n
dertig minuten en de serie is door TV Rijnmond uitgezonden. De
makers hebben met Amakort een belangrijk stuk geschiedenis vast-
gelegd over het amateurfilmen in Nederland. Het Filmarchief is met
makers en geportretteerden overeengekomen de serie in zijn ge-
heel in het archief op te nemen. Dit jaar zijn een aantal afleverin-
gen ook te zien in de zondagmiddagvoorstellingen.
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Alle voor het project geselecteerde films
worden eerst zorgvuldig gecontroleerd en
indien nodig gerenoveerd in het eigen film-
archief. Vervolgens gaan de 16mm films naar
het laboratorium van Haghefilm in Amsterdam
waar ze ultrasoon worden gereinigd. Hierna
wordt het materiaal geprint naar een dupli-
caat negatief (zwart-wit) of internegatief
(kleur). De hiervan afwijkende formaten zo-
als 8mm, Super-8 en 9,5mm worden gecon-
serveerd bij Studio 2M in Amsterdam en ont-
wikkeld door Haghefilm. Uiteindelijk gaan alle
films weer retour naar het Smalfilmmuseum
voor een zorgvuldige controle.

De films gaan nu naar CIRIS op het Hilversumse
Mediapark. Daar zorgt een colorist voor de
nodige kleurcorrectie en scanning naar digi-
tale Betacam. De originele films en de con-
servering worden nu opgeslagen in de
geconditioneerde filmkluis. De digi-Beta gaat
naar het Technisch Centrum van Beeld en
Geluid voor het vervaardigen van een VHS
met tijdcode. Deze is nodig voor het ontslui-
ten van het materiaal in de catalogus.

In de afgelopen twee en een half jaar werd
er ruim 28.000 meter film geconserveerd met
een waardestelling A. In totaal is er hierdoor
op dit moment  ruim 105 uur amateur-materi-
aal ook digitaal toegankelijk en wordt het
merendeel van dit materiaal ook geénco-
deerd naar Mpeg1.Vervolgens wordt er in
Digitaal Archief nog eens 160 uur extra
geèncodeerd, zodat er in 2006 in totaal ruim
260 uur amateurfilm via de computer direct
raadpleegbaar zal zijn in het nieuwe museum
van Beeld en Geluid. De beschreven docu-
menten zijn nu al toegankelijk via de catalo-
gus op www.beeldengeluid.nl .

Het Smalfilmmuseum is een instelling geble-
ken met een unieke collectie. Er is geen ver-

Opnieuw subsidie voor een
omvangrijk conserveringsproject

door Henk Verheul Digitaal archief

Digitaal archief, zo heet het nieuwe project voor filmconservering en digitalisering van
een deel van de filmcollectie van het Filmarchief Smalfilmmuseum. Dankzij subsidies van
het VSB Fonds, de Mondriaan Stichting, het K.F. Hein Fonds, een anonieme stichting en
anonieme particuliere bijdragen is het project per 1 november gestart.  Ruim 15.000 meter
film zal worden veilig gesteld op een nieuwe filmdrager en met kleurcorrectie worden
gescand naar digitale Betacam. Digitaal archief kost in totaal 111.500 Euro.

gelijkbare collectie waar zoveel uniek ama-
teur-materiaal in Nederland is bijeenge-
bracht. Het betreft ruim 4000 films van film-
amateurs die een historische terugblik bieden
op het dagelijks leven van de laatste 100 jaar.
Dit materiaal dient veel doeleinden: onder
meer historisch onderzoek, het samenstellen
van tv-programma’s, onderzoek naar het
amateurfilmen in Nederland en binnen
Europa en het dient als context informatie
voor museale presentaties.

Er zijn in ons land meerdere collecties die
beeld (zowel film als fotografie) bevatten.
Audiovisuele collecties waar men een beeld
krijgt van het dagelijks bestaan. Maar géén
die ontstaan is uit een dergelijke betrokken-
heid; waar naïviteit, spontaniteit en authen-
ticiteit zo’n persoonlijk belang vertegenwoor-
digen. Juist die subjectiviteit zonder gêne
maakt de collectie uniek en onderscheidend
van enig ander historisch beeldmateriaal.
Digitaal archief maakt dit nu zichtbaar voor
iedereen.

www.beeldengeluid.nl
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Schäfer werd ergens in het begin van de
vorige eeuw geboren in Indonesië. Na de
Tweede Wereldoorlog kwam hij met zijn vrouw
naar Nederland. Hij zat in een Jappenkamp
en werkte aan de Birma spoorlijn wat mis-
schien zijn enigszins gesloten karakter en
zeker zijn zwakke gezondheid verklaarde.
Niettemin was hij een zeer inspirerende per-
soonlijkheid die zijn jonge leerling als een zoon
in zijn familie opnam. Hij nam Louis mee naar
de Rotterdamse Smalfilm Liga, waar deze
laatste nogal wat opzien baarde met zijn
lange haren en jeugdig elan. We spreken
over 1971 en Louis was een kind van zijn tijd;
de overige smalfilmleden waren toch min-
stens een hele generatie ouder!
Ook Hans van Nierop, die getrouwd was met
een dochter van Harry Schäfer  en veel voor
de club zou gaan betekenen, werd lid en de

Soms kan de ontmoeting met een bijzonder persoon een onverwachte inhoud geven aan
je leven. Dat overkwam Louis Smits toen hij in 1970 op de grafische school in Rotterdam les
kreeg van Harry Schäfer.  Harry was leraar en gaf maatschappijleer, wiskunde en taal maar
was bovendien een begenadigd animatiefilmer.  Op een laatste schooldag voor de
vakantie gebruikte hij de les om zijn leerlingen een door hem vervaardigde animatiefilm
te tonen. Louis, die al zijn hele leven veel tekende, werd onmiddellijk gegrepen door de
mogelijkheden; op deze manier kon je dus “het levenloze tot leven brengen”! Harry Schäfer
werd zijn vriend, vader en leermeester.

De meester en zijn leerling
door Beatrijs van Heukelum-Stuyt

R.S.L was uiteindelijk zeer ingenomen met de
jonge aanwas.

Perfectionisme
De animatiefilm is, zoals velen van u weten,
de meest arbeidsintensieve manier van
filmen. Of het nou een “celfilm” of een drie-
dimensionale poppenfilm is, in alle gevallen
moet beeldje voor beeldje worden opgeno-
men. Als je dan werkt met een perfectionist
als Harry Schäfer dan vergt dat wel het uiter-
ste van je geduld. Harry maakte bijvoorbeeld
de film “Beat”, over de tegenstelling tussen
popmuziek en klassieke muziek. In de film
vormt een groepje popgitaristen een bedrei-
ging voor een eenzame Paganini spelende
violist. De popmuzikanten veranderen in kik-
kers en de violist in een reiger…Harry zelf was
zeer muzikaal, hij speelde viool en piano en

Animatiefilms van Harry Schäfer en Louis Smits
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hoopte dat de klassieke muziek het  zou win-
nen van de popmuziek. Dat is uiteindelijk niet
gebeurd; laten we zeggen dat de beide gen-
res nu vredig naast elkaar staan en zo nu en
dan ook nog bij elkaar gaan “buurten”! Van-
uit zijn perfectionisme wilde Harry
dat de strijkbeweging van de vio-
list en zelfs diens vingerzetting exact
synchroon zou lopen met de mu-
ziek; een onmogelijk monniken-
werk… Zeker met het toch te be-
perkte 16mm Metaf systeem waar
hij mee werkte.

Voor Louis duurde dat allemaal te
lang; hij was te levendig en te ge-
dreven om uren met een beeldje
bezig te zijn en zocht zijn toevlucht
bij de speelfilm. Met zijn nieuwe Fuji
super-8 camera maakte hij zijn eer-
ste grote fi lm: “Meddle” met
muziek van Pink Floyd en mede-
werking van zijn uitgebreide vrien-
denkring als acteurs. Tot zijn verba-
zing was de film meteen een
succes op de NOVA. Hierna volg-
den onder anderen “Herostratus”, geba-
seerd op de roman “Le mur” van Jean Paul
Sartre en “Van glas”, waarbij een boek van
de Duitse pedagoog Siegfried Lenz het uit-
gangspunt was. Beide films vonden erken-
ning en brons op de UNICA. In de tussentijd
nam leermeester Harry leerling Louis mee
naar festivals, ook internationale festivals zo-
als in het Duitse Marburg. Samen met de
auto, samen uren over film praten en film
zien; het werkte allemaal bijzonder inspire-
rend voor de jonge Louis.

Harry had eind jaren zestig, samen met Erwin
van Nieuwenhuizen, zijn eerste grote
animatiefilm gemaakt: “De zesde dag”. Een

scheppingsverhaal waarbij de mensen en de
volkeren worden uitgebeeld door lucifers.. De
hand van God strooit verschillend gekleurde
lucifers op de aarde. Deze groeperen zich
naar kleur (de volkeren) en bestrijden elkaar

net zo lang tot ze allemaal zijn afgebrand. Een
verkoold slagveld blijft over. Maar gefilmd met
de omgekeerde camera en ondersteund
door de muziek uit de “vuurvogel” van
Strawinsky ontvlammen alle lucifers weer
spontaan en worden ze door de hand van
God opgepakt. Een hoopvol einde, bedacht
door een man die toch ongekend leed had
meegemaakt in het kamp.

Een ander zeer succesvol werk van Harry
Schäfer is zijn poppenfilm “De vlieg”. De
camerastandpunten en bewegingen, de
zorgvuldig uitgevoerde details en niet te ver-
geten de prachtig geboetseerde poppen
zelf, maken deze film tot een meesterwerk.

Harry gebruikte
voor de poppen
een materiaal waar
mee de tandarts
werkt bij het maken
van een gebits-
afdruk; materiaal
dat snel uithardt
maar toch zijn flexi-
biliteit bewaart. Het
verhaal: een cha-
grijnige vrouw geeft
haar man, die de
krant zit te lezen,
een kopje koffie.
De man wordt ge-
stoord door een
vlieg die rond zijn
hoofd cirkelt. Hij pro-
beert de vlieg dood
te meppen met deWerkfoto “de vlieg”

De vlieg
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krant maar zonder succes. Dan
valt de vlieg in de koffie en de
man drinkt argeloos koffie met
vlieg op… Dan volgt weer een
transformatie: de man verandert
in een vlieg die doodgeslagen
wordt door de verbaasde vrouw
die haar man opeens kwijt is…Aan
deze film werkte hij een aantal
jaren, alles maakte hij zelf in een
speciaal voor dit project inge-
richte kamer.

Afscheid
In 1981 stierf Harry Schäfer nadat
hij enkele maanden voor zijn dood
een prachtig afscheidsfeest had gegeven
voor zijn vele vrienden en familie. Gedurende
de jaren zeventig maakte hij diverse films die
nationaal en internationaal in de prijzen vie-
len. Daar waren ook enkele documentaires
bij, onder andere die waarin hij zijn andere
liefde; de klassieke muziek kon uitleven.
“Cremona” is de titel, ontleend aan de naam
van een klein plaatsje in Italië waar violen wor-
den gebouwd. Deze documentaire gaat dan
ook over het tijdrovende handwerk van de
vioolbouwer. Gedurende een reis met een
van zijn dochters naar Indonesië, maakte hij
een prachtig gefilmd portret van zijn geboor-
teland.

Louis Smits had begin jaren tachtig eindelijk
de rust gevonden - hij was getrouwd en va-
der geworden van een jongetje - om zich
alsnog te storten op de animatiefilm. Onge-

veer twee- tot drieduizend cells tekende Louis
en kleurde zijn vouw Anja in de loop van vier
jaar tijdens de avonduren. Voor de opnamen
bouwde hij eigenhandig een semi professio-
nele tructafel die perfect bleek te werken.
Vervolgens waren ze beiden nog een half jaar
bezig om de 11.000 beelden op te nemen
voor een zeven minuten durende film die

overal prijzen zou wegslepen. Had de oude
leermeester het werk van zijn leerling nog
maar kunnen zien; wat zou hij daarvan heb-
ben genoten want uiteindelijk is het voor de
ware meester de beste bevestiging van zijn
kunne wanneer zijn leerling hem op z’n minst
evenaart!

Multi Media Movement
Louis is inmiddels voorzitter van de
Rotterdamse Video en Smalfilm Liga en
schreef een boek over het zeventig jarig be-
staan van deze club. Hij blijft filmen en is
momenteel als regisseur bezig met een film
in opdracht van de Stichting Beeldende
Amateurkunst die, in samenwerking met de
NOVA, een project heeft gestart onder de
noemer Multi Media Movement. De naam
zegt het al: hier komen video en alle andere
digitale media aan bod.
Uitgaande van een verzoek aan amateur-
schrijvers om een verhaal voor een film te
schrijven gaan diverse regio’s aan de slag.
Scenarioschrijvers maken een filmscript van
de uitgekozen verhalen, amateur-musici ma-
ken er muziek bij en filmclubs worden bege-
leid met allerlei cursussen op filmgebied door
de NOVA. Een prachtig initiatief om vooral
jonge filmers een enorme impuls te geven!

Wanneer u op 18 maart het filmtheater in
Hilversum bezoekt voor het maandelijkse
programma van het Smalfilmmuseum kunt u
behalve de films van Harry Schäfer ook de
film “Pteryphlegia”, de meest bekroonde
animatiefilm van zijn leerling Louis Smits zien.
Bovendien heeft TV Rijnmond in samenwer-
king met de Stichting Beeldende Amateur-
kunst twaalf gefilmde portretten gemaakt
van twaalf amateur-filmers uit de regio Zuid-
Holland.  De titel van dit project is  “Amakort”
en is tot stand gekomen onder de bezielende
begeleiding van de professionele filmer en
voorzitter van de filmclub in Maassluis André
van der Hout. Het portret dat in dit kader is
gemaakt van Louis Smits is zondagmiddag
eveneens te zien.

Werkfoto “sleutel van de psychiater”

Pteryphlegia
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De familiefilms van Jos A. Huygen Gordijnen dicht,
licht uit...

Het programma Kroniek van een Familie is
een compilatie van het werk van de ama-
teur-filmer Jos. A. Huygen, die tussen 1926 en
1935 veelvuldig met zijn 9,5mm Pathé-Baby-
camera opnamen maakte. Aan de hand
van documentaires en speelfilmpjes, waarin
zijn vijftien kinderen en vrouw Geertruida een
rol spelen, schetst Huygen een intrigerend
beeld van het leven in een Nederlandse fa-
milie rond 1930. De compilatie wordt beslo-
ten met een ode aan de familie uit 1959.
Iedereen heeft de behoefte om herinnerin-
gen vast te leggen in fotoboeken, op
vakantiedia’s of video. Jos A. Huygen (1893-
1963) filmde zijn gezin en omgeving vanaf
1926 en documenteerde zo een tijdperk. De
allerdaagse lotgevallen van het gezin
Huygen geven de illusie het leven van onze
eigen ouders en grootouders voorbij te zien
trekken. Huygens fictiefilmpjes getuigen bo-
vendien van het filmplezier van regisseur én
hoofdrolspelers. Huygen volgde een oplei-
ding aan de Academie voor Bouwkunst en
Schone Kunsten in Rotterdam. Als bouwkun-
dig tekenaar en opzichter werkte hij bij een
architectenbureau in Rotterdam en later bij
aannemingsmij. J.P.A. Nelissen in Haarlem.

Geïnspireerd door zijn beroep maakte hij
rond 1930 ook indringende kleine documen-
taires over bijvoorbeeld de havens van
Rotterdam en bruggenbouw in Haarlem. Het
gezin woonde in Papendrecht en Haarlem.
Hij monteerde zijn opnamen tot filmpjes van
rond de drie minuten en maakte zelf tussen-
titels met commentaar. Op zondagmiddag
toonde hij zijn films in gezinsverband. Doch-
ter Stella Huygen herinnert zich de geheim-
zinnige sfeer van deze vertoningen: “Met
veel ceremonieel kwamen de dozen films en
de apparatuur naar beneden, gerangschikt
naar eigen films en fabrieksfilms. We moch-
ten nooit ergens aankomen, totdat alles klaar
stond en het bevel kwam: gordijnen dicht,
licht uit …” Bron: Nieuwsbrief 2003-1

Bijna net zo lang als de film bestaat hebben amateurs de camera gepakt. Maar de ama-
teur-filmer is in de officiële geschiedenis steeds onzichtbaar gebleven. Gelukkig is daar de
laatste jaren wel wat in veranderd. Het archief van het Smalfilmmuseum bezit een grote
collectie amateur-materiaal. Amateurfilms van filmmakers die hun eigen wereld hebben
vastgelegd of die, met de ‘grote’ cinema als voorbeeld, eigen speelfilmpjes ensceneerden.

Kroniek van een Familie is te zien op zondagmiddag
11 januari om drie uur in het Filmtheater Hilversum.
Samenstelling: Henk Verheul.
Montage: Eugenie Jansen. Muziek: Wim van Tuyl.
Muziekopnamen: Leo Knikman.
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Het ‘Smalfilmmuseum’; tot voor kort wist ik niet
wat dit museum inhield. Natuurlijk kende ik wel
het Filmmuseum, maar pas twee weken ge-
leden werd mij duidelijk dat er ook nog een
kleinere variant van deze laatste bestond. Een
voorrecht dus, dat ik vlak na de kennisma-
king met dit fenomeen al meteen de gele-
genheid kreeg het Smalfilmmuseum te
bezoeken. insdag achttien november ver-
trokken ik en nog elf andere UvA studenten
masterclass richting het Smalfilmmuseum. Ik
deed er lang over om het pand te bereiken
en toen ik dacht dat er was, moest ik nog
allerlei gangen en kelders door om het mu-
seum te bereiken. Het resultaat van de reis
maakte echter al mijn ongenoegens goed.
Direct bij het binnentreden van het archief
viel mijn oog op de vitrine met talloze attribu-
ten die verwijzen naar de begintijd van de
film. Allerlei varianten van  kinethoscopes,
filmstroken, materiaalkoffers en camera’s
trokken mijn aandacht. Dit bleek van korte
duur;  rechts van mij trok docent Martina
Roepke enthousiast aan mijn arm: ‘…dit is de
koelkast!’ en ze gaf een klap op een grote
witte deur. Even zag ik een diepvriesvak met
meters lange filmstroken voor me, die soe-
peltjes op liters ijs lagen te wachten tot ze
geconserveerd zouden worden. Zoals de
vissoorten  bij de visboer, die geduldig liggen
te wachten tot ze geconsumeerd mogen

Meters lange filmstroken, die soepeltjes op
liters ijs lagen te wachten...

Smalfilmmuseum:
groot geworden
door het bij klein

te houden

Het ‘Smalfilmmuseum’; tot voor kort wist ik niet wat dit museum inhield. Natuur-
lijk kende ik wel het Filmmuseum, maar pas twee weken geleden werd mij
duidelijk dat er ook nog een kleinere variant van deze laatste bestond. Een
voorrecht dus, dat ik vlak na de kennismaking met dit fenomeen al meteen
de gelegenheid kreeg het Smalfilmmuseum te bezoeken.

worden. Enigszins geërgerd dat ik niet nog
even in de vitrine mocht kijken en me tegelij-
kertijd afvragend hoe ‘de koelkast’ er echt
uit zou zien, betrad ik de ruimte.

De eerste ronde van onze excursie vond
plaats aan een lange tafel tussen een muur
en een boekenkast in. Met een oud muziekje
op de achtergrond nam Henk Verheul ons
mee naar de historie en de mens achter het
Smalfilmmuseum. Al meteen had hij onze volle
aandacht. Met het Smalfilmmuseum is de
jongensdroom van Henk in vervulling ge-
gaan. Waar hij ooit achttien jaar geleden op
een zolder begon met het verzamelen van
amateurfilms, heeft hij nu een eigen museum.
De verzameling wordt meer en meer gebruikt
door professionals. Zowel professional
televisiemakers, als musea en theaters heb-
ben groeiende belangstelling voor de collec-
ties. Maar ook allerhande andere resear-
chers bezoeken het museum om ideeën op
te doen voor bijvoorbeeld hun eigen proef-
schrift of roman.

Legertje vrijwilligers
De muziek bereikte zijn climax en begon zo
dominant te worden dat hij afgezet moest
worden. De prettige melodie werd  vervan-
gen door een constant gezoem van appa-
raten. Even terug naar de realiteit. Het

door Svenja Ottevanger
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romantische verhaal van een hobbyist die
een vakman werd, kent namelijk ook nog
een andere kant. Want alleen met het ‘heb-
ben’ van de duizenden films blijk je er nog
niet te zijn. Het museum telt inmiddels 5000
films. Velen  daarvan moeten nog geconser-
veerd worden en meer dan duizend exem-
plaren zijn nog niet eens bekeken. Gelukkig
heeft Henk Verheul nog een heel legertje
vrijwilligers achter zich staan die hem daarbij
helpen. Maar het werk dat er bij komt kijken
is niet alleen arbeidsintensief het is ook nog
eens ontzettend kostbaar. De digitalisering
kost bijvoorbeeld 350 euro per uur en dan
mag je blij zijn als je in een ochtend drie kwar-
tier materiaal hebt gedigitaliseerd en je het
shot voor shot op kleur hebt gecorrigeerd.
Terwijl ik luisterde naar het verhaal van Henk,
gleden mijn ogen langs de boeken in de boe-
kenkast. Een aantal van de titels kon ik lezen
als  ik mijn hoofd een beetje schuin hield:
‘Amsterdam in de film’, ‘Photo-vision’, Der
Weg des Films’, heel filmisch Europa leek in
de boekenkast vertegenwoordigd te zijn.
Natuurlijk ontbraken ook de boeken van Joris
Ivens niet.

Henk ging verder. Hij nam ons mee naar een
computer, waar hij ons in sneltreinvaart via
een powerpointpresentatie liet zien wat het
Smalfilmmuseum doet, waarom ze het doet
en hoe ze het doet. Een zeer nuttige snel-
cursus, die ik nu echter niet zo snel weet te
reproduceren. Wat me op dat moment
enorm fascineerde, is hoe hij in staat is de
verkleuring in de authentieke beelden te
herstellen. Wie van ons wist er al dat het de
Agfa filmpjes waren die helemaal naar blauw
verkleurden en het Kodak materiaal rood is
geworden in de loop der jaren? Het labora-
torium corrigeert dit met behulp van filter-
correctie en conserveert via ‘wetgate’. Dit
houdt zoveel in als een vloeistof waar het
authentieke materiaal door heen geleidt
wordt voordat het met het nieuwe film-
materiaal in contact komt. Zo zijn beschadi-
gingen even niet zichtbaar.

Geen ijsschotsen te bekennen
Teruggekeerd aan de tafel kregen we het
echte werk te zien. Henk legde een aantal
oude filmblikjes op de tafel en trok zijn hand-
schoenen aan. Hij deelde met ons de gehele
geschiedenis van de filmstroken terwijl wij
voorzichtig de tientallen jaren oude filmpjes
in onze handen namen. Het materiaal ging
van 35mm naar 8mm en daar zaten nog min-
stens vier andere maten tussen. Ze waren
links, rechts, dubbel of door het midden
geperforeerd. En allen kenden ze hun eigen
gebruiksgemak of juist ongemak. Hij vertelde
ons dat het smalfilmmuseum alles probeert
over te zetten op 16mm film, om de simpele

reden dat professionals vooral dit formaat
gebruiken en de laboratoria dit het beste
aankunnen. Na deze indrukwekkende ken-
nismaking met het oude filmmateriaal moch-
ten we ook de koelkast betreden, waar ik
eerder die middag zo nieuwsgierig naar was
geweest. Hij was echter niet zo indrukwek-
kend als in mijn gedachte: de filmblikken la-
gen keurig opgestapeld in stella-
ges en hoewel het er koud aan-
voelde waren er geen ijsschotsen
te bekennen. De vitrine daarente-
gen maakte net als eerder die mid-
dag een enorme indruk op mij. Ik
heb nooit geweten dat men vroe-
ger een camera had die er uitzag
als geweer. Later liet ik mij vertel-
len dat deze vooral in het veld ge-
bruikt werd en dat zijn verraderlijke
vorm er voor zorgde dat de filmer
een soort ‘steady shot’ kon be-
werkstelligen.

Context
Hiermee was de excursie
nog niet ten einde. Nog
één keer keerden wij terug
naar de tafel, waar wij
geattendeerd werden op een
belangrijk aspect van het
beeldresearchen, namelijk  de
context van het materiaal. Henk
zette een aantal stofvrije dozen
op tafel, waar hij voorzichtig een
aantal oude documenten, boek-
jes en foto’s uithaalde. Dit vorm-
de de context bij het beeld-
materiaal dat ging over de
Wereld Jamboree van 1937. Dat
was leuk, want juist met dat ma-
teriaal hadden we tijdens de col-
leges ook al gewerkt. Met name
door alle achtergrondinformatie
die Henk had verzameld, is hij in
staat geweest om samen met
regisseur Annelotte Verhaagen
een documentaire te maken
over de Wereld Jamboree van
1937. Het resultaat vormde de
finale van onze excursie. Henk liet
ons de indrukwekkende film zien
en in één oogopslag werd zicht-
baar waarin de waarde van
historisch materiaal ligt.

Veel vragen zijn beantwoord op onze excur-
sie, veel vragen zullen in de loop der tijd nog
beantwoord worden. Het is in ieder geval dui-
delijk dat wij als aankomend researcher nog
een hele hoop te leren hebben. Zal ik nu al-
tijd anders kijken naar programma’s waarin
historische  amateurfilms gebruikt worden?
De tijd zal het leren…
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Elke tweede zondag van de maand (met uitzondering van april en mei) om 15.00 uur.
Na aanvang van het programma is toegang tot de zaal niet meer mogelijk.
Toegang: ! 3,50 donateurs ! 2,50.
Locatie: Filmtheater Hilversum.
Vooraf plaatsbespreken: 035 - 623 54 66

Programma 2003/2004
(wijzigingen voorbehouden)

14 maart 2004

De meester en zijn leerling
65 min.
Programma over de animatiefilmers Harry Schäfer
en Louis Smits.

Louis Smits
Portret van animatiefilmer Louis Smits, aflevering 11
uit de serie ‘Amakort’.
Film van André van der Hout, Stella van Zelm en Tony
Torn, 2003, 24 min.

8 februari 2004

Nostalgia
65 min.
Een programma vol nostalgie en herinnering.

Terug
Amateurfilm van  Frits Huyse. Een Nederlander, die
na de oorlog emigreerde naar Nieuw-Zeeland, komt
voor voor zaken na 36 jaar terug. Wat vindt hij van
zijn vroegere vaderland?, 1983, 18’13"

In het voorbijgaan
Amateurfilm van Bob Jansen. Een ongehuwde vrouw
van 86 jaar, met vrijwel geen familie, woont zelfstan-
dig in een benedenflat, vlak naast een zeer drukke
autoweg., 1997, 9’28"

Hoezo, weg?
Film van het Winschoter Stadsjournaal. Elly van der
Laan is brugwachtster bij het oude ophaalbruggetje
aan het Winschoter Zijl. Door reconstructie-plannen
van het Waterschap dreigt zij haar baan en woning
kwijt te raken. Winschoten verliest het “Van Gogh-

11 januari 2004

Kroniek van een familie
64 min.
De familie Huygen 1926-1935 en 1959.
Samenstelling: Henk Verheul, 2002.

bruggetje”, in elk geval een historische lokatie. In het
Stadsjournaal vertelt Elly van der Laan haar relaas
en kijken wij voor het laatst naar de laatste bebou-
wing van het vroegere gehucht, voordat het defintief
plaats maakt voor een “plas- en drassituatie”, 1992,
7’40"

Van Scala naar Hollywood
Film van het Het Winschoter Stadsjournaal. Drie ge-
neraties Hollemans exploiteerden in de Langestraat
in Winschoten hun bioscoopbedrijf. In 1991 bouwde
Geert Hollemans op het Marktplein een nieuwe bio-
scoop: “Hollywood”. Het Stadsjournaal kijkt nog een-
maal in de oude bisocoop: een nostalgisch beeld
van een historisch bedrijf, een fraaie bioscoop met
de allerlaatste voorstelling..., 1992, 9’00"

De Santekraam
Amateurfilm van Hans van Nierop waarin op een
cinematografische wijze een impressie wordt gege-
ven van een winkel vol curiosa, 1975, 20’32"

Pteryphlegia
Animatiefilm van Louis Smits. Symphonische popmu-
ziek van de popgroep Yes inspireerde de maker tot
een animatiefantasie, waarbij onze natuur min of
meer model stond, 1986, 6’40"

Presto
Animatiefilm van Harry Schäfer rechtstreeks gete-
kend op een blanke filmstrook, ongedateerd, 1'00"

De inspectie
Tekenfilm van Harry Schäfer. Een generaal inspec-
teert zijn manschappen, ongedateerd, 1’56"
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Routebeschrijving
naar Filmtheater

Hilversum

Per auto
Vanaf de snelweg (A1 of A27):
Neem afslag Hilversum (dus
niet Hilversum-Noord). Aan het
eind van de afrit, bij de stop-
lichten: rechtdoor richting
Centrum. Daarna bij tweede
stoplichten: linksaf, richting
Centrum. U rijdt dan op de
Soestdijkerstraatweg. U pas-
seert een spoorwegovergang
bij Station Hilversum-Sportpark.
Enkele honderden meters ver-
derop ziet u aan uw linkerhand
het oude KRO-gebouw aan de
Emmastraat. Daar moet u
rechtsaf via het Achterom,
langs het Texaco-station. Bij de
T-kruising aan het eind linksaf.
U rijdt dan recht op het Gooi-
land-gebouw af. Op de ro-
tonde gaat u driekwart-rond,
de Emmastraat in. Direct de
eerste straat rechts is de Luit-
gardeweg (maar daar mag u
vanaf deze kant met de auto
niet in.) Het Filmtheater bevindt
zich op de hoek van deze
straat met de Emmastraat,
recht tegenover de Vituskerk.
Parkeer de auto in de Emma-
straat of, bij plaatsgebrek, ach-
ter het KRO-gebouw (waar u
weer uitkomt als u de Emma-
straat doorrijdt): ga rechtsaf bij
fietsenwinkel ‘De Antilope’ en
dan meteen weer links, het
parkeerterrein op.

Met de trein
Station Hilversum-CS. Recht te-
genover het station staat een
groot kantoor van UWV-GAK.
Daarachter langs loopt een
brede weg de Schapenkamp.
Volg deze weg naar links, die
recht op het Gooiland-com-
plex uitkomt. Het Filmtheater
bevindt zich tegenover de
Vituskerk. U kunt ook vanaf
het station diverse buslijnen
nemen en uitstappen tegen-
over Gooiland. Vanaf het
Station rijdt er ook een trein-
taxi. U kunt dan voor de deur
van het theater uitstappen.

18 april  2004

Dag van de amateurfilm
Aanvang 12.00 uur.
Voor het eerst zal er dit jaar een dag van de amateurfilm worden geor-
ganiseerd. Een deel van het programma zal ook te zien zijn in Brighton,
Engeland en wordt georganiseerd in samenwerking met het South East
Film & Video Archive en het Filmtheater Hilversum. Het programma wordt
gepubliceerd in de volgende Nieuwsbrief en is nu al te vinden op
www.dagvandeamateurfilm.nl

2 mei  2004

Reconstructie van Het Verzet
Amateurfilms over het verzet en sabotage in de Tweede Wereldoorlog.

13 juni 2004

Wegens vakantie geopend
Humorvolle vakantiefilms.

In de maanden juli en augustus is er een zomerstop.

De sleutel van de psychiater
Animatiefilm van Harry Schäfer over een psychiater met een wachtka-
mer vol patiënten die voor gek worden verklaard, 1975, 7’52"

Beat
Tekenfilm van Harry Schäfer waarin de beatmuziek, uitgebeeld door een
groep langharige gitaristen, een muzikale bedreiging vormt voor een
eenzame violist die klassieke muziek speelt. De gitaristen veranderen
echter door de vioolklanken langzaam in kikkers en de violist in een
ooievaar, 1976, 5’02"

De vlieg
Teken/poppenfilm van Harry Schäfer. Een vlieg hindert een man. De man
verandert zelf in een vlieg en wordt dan door zijn vrouw doodgeslagen
en gecremeerd, 1975, 4’53"

De zesde dag
Bekroonde animatiefilm van Harry Schäfer gemaakt met lucifers. Uit
Genesis het verhaal van de Schepping. Op de zesde dag schiep God
de mens. Het ontstaan der rassen en de afscheiding. De tegenstelling
en botsing van de volken, oorlog en vernietiging. Tenslotte de opstan-
ding en herrijzenis, 1972, 9’04"
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Onjuiste adressering?
Retourzending s.v.p. naar:

Filmarchief Smalfilmmuseum
Postbus 1060, postvak F21

1200 BB Hilversum

PORT BETAALD
PORT PAYE
HILVERSUM
PAYS-BAS


