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Stichting Amateurfilm
Onlangs is op het Notariskantoor Terpstra in Almere de ‘Stichting
Amateurfilm’ opgericht. De stichting stelt zich ten doel het behoud
en gebruik van en onderzoek naar amateurfilm – in brede zin – te
stimuleren, zonder winstoogmerk. Door voorwaarden te scheppen,
initiatieven te nemen en te zorgen voor financiële middelen wil zij
actief de belangstelling voor de amateurfilm in zijn historische- en
meer hedendaagse verschijningsvormen in stand houden en waar
mogelijk stimuleren.
Het eerste bestuur van de ‘Stichting Amateurfilm’ is gevormd door
voorzitter Carlita Vis, secretaris Herman de Wit en penningmeester
Henk Verheul. De eerste activiteit van de nieuwe stichting is een
organisatorische bijdrage aan de ‘Dag van de Amateurfilm’ op 18
april in het Filmtheater Hilversum met een speciaal hiervoor ontwikkelde website: www.dagvandeamateurfilm.nl. Verder zijn er concrete plannen voor de publicatie van een boek en de ontwikkeling van een DVD. Dit alles natuurlijk over en met amateurfilms. Om
de uitvoering van al deze plannen mogelijk te maken zal het bestuur donateurs en fondsen werven. Méér nieuws over dit prille initiatief krijgt u tijdens de ‘Dag van de amateurfilm’ en/of leest u in
het volgende nummer van Nieuwsbrief.
Nieuwe aanwinsten
Het Filmarchief Smalfilmmuseum kwam onlangs in het bezit van de
filmische nalatenschap van Joop de l’Ecluse, amateur-filmer uit Leiden. Een omvangrijke verzameling 8mm films, die vooral een aantal bijzondere animatiefilms bevat, vervaardigd met getekende
‘cut-out’ figuren. De in zijn films gebruikte tekeningen en figuren
zijn meegeleverd. De l’Ecluse oogstte met zijn films veel succes in
binnen- en buitenland en haalde - zo blijkt uit een uitgebreid plakboek - veelvuldig de pers. De collectie werd, in overleg met de
familie, overhandigd door de Leidse Smalfilm Liga.
Dankzij inspanningen van Richard Soeter van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid kwam het archief in bezit van een collectie films uit de nalatenschap van amateur-filmer Freek Simon.
Deze maakte als nieuwslezer een aantal films aan boord van ‘De
Norderney’, een Duitse trawler die werd omgebouwd als zendschip.
Het schip deed dienst vanaf 26 augustus 1964 tot de laatste seconde
van Radio Veronica vanaf de Noordzee op 31 augustus 1974. De
collectie bevat ook een miniatuur model van het schip ‘Veronica’,
gemaakt als filmprijs voor zijn filmclub. Dit object is onlangs door de
maker Guido Beekman gerestaureerd. Daarnaast bevat de schenking van Simon een film over de Radionieuwsdienst en een aantal
familiefilms.
Het eerste deel van de collectie Mandersloot is door zijn zoon Dick
Mandersloot aan het filmarchief geschonken. Cor Mandersloot won
ten tijde van de Nederlandse Smalfilm Liga (1932-1948) een aantal
prijzen met zijn films ‘Lunapark’ in 1937, ‘Circus’ in 1938, ‘De eeuwige Driehoek’ in 1939 en ‘Van winter, zomer en nog wat’ in 1947.
Later dit jaar zal het overige deel van de collectie aan het archief
worden overgedragen.
Voor u geconserveerd
Vanaf de start in november 2003 van het tweede conserveringsproject ‘Digitaal Archief’ is er al weer ruim 6.000 meter film (63 films)
van de geplande 16.500 meter film geconserveerd. Het project
loopt tot 31 december.
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Amakort

door Beatrijs van Heukelum-Stuyt

een serie portretten van liefhebbers
Een bijzondere serie portretten van amateur-filmers, vervaardigd in opdracht van TV Rijnmond, door André van der Hout, Stella van Zelm en Tony Torn. Drie mensen, die zich verenigd hebben onder de naam: ‘De Aanpak’, zijn van oorsprong zelf amateur-filmers maar
zijn nu als professionals werkzaam.
André bijvoorbeeld speelde in de jaren’80 in
een bandje. Het was de tijd dat de eerste
clips verschenen en hij kocht een super-8
camera om clips van zijn bandje te maken;
de liefde voor het filmen was geboren. Hij won
o.a. een Gouden kalf op het Nederlands Film
Festival in Utrecht met een documentaire
over Joop den Uyl en kreeg daar het afgelopen jaar een prijs van de filmjournalistiek met
de film: ’De arm van Jezus’, uitgezonden door
de VPRO. Momenteel werkt hij aan een documentaire over Rotterdam voor TV Rijnmond.
André, voorzitter van de filmclub Maassluis,
heeft een warm hart voor de amateurfilm.
Eigenlijk vindt hij ‘amateur’ een vervelend
woord, het impliceert al snel dat je iets niet
echt goed kan; in de volksmond is een amateur een prutser. Maar de ware betekenis van
het woord komt van het Latijnse ‘amator’ dat
‘liefhebber’ betekent. Een amateur-filmer is
dus een liefhebber van het maken van film,
zonder dat hij daar zijn brood mee verdient.
In dit kader ontstond de idee om een aantal
portretten te maken van, in dit geval, ZuidHollandse filmers. Het doel was om aan een
groter publiek te laten zien waar amateur-filmers mee bezig zijn. Een groot voordeel is dat
amateurfilms niet in opdracht vervaardigd
worden maar geheel volgens de ideeën van
de filmer ontstaan. Een amateur-filmer heeft
alle vrijheid, hij zit niet vast aan wensen van
opdrachtgevers, niet aan eindredacteuren
en niet aan deadlines. Hij kan dus experimenteren en kijken wat je kunt bereiken met
spanning, licht-donker, sfeer en structuur.
Vindingrijkheid en geduld, veel geduld, zijn
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eigenschappen die iedere filmliefhebber zal
herkennen.
Knipoog naar Fellini
André, Tony en Stella hebben die eigenschappen ook, in ruime mate. Twee jaar lang
hebben zij aan de 12 portretten gewerkt.
Eerst werd een ‘pilot’ gemaakt om aan de
opdrachtgevers te vertonen en de benodigde subsidies binnen te halen. De pilot, een
portret van filmer Aad
Nieuwdorp, was zo’n
succes dat het groene
licht meteen ontstoken
werd voor de overige
portretten. De titel
‘Amakort’ - amateurs in
het kort - was een knipoog naar de film aller filmen: ‘Amarcord’ van
Federico Fellini. De
geportretteerden werden geselecteerd op
grond van verschillen;
verschil in leeftijd en in
werkwijze, onderwerpkeuze etc. Het is dus
ook een soort tijdsoverzicht geworden
van ongeveer 30 jaar
amateur-filmen. Wel viel het André bij zijn research erg tegen dat er relatief gezien weinig jongeren bezig zijn met filmen en dat terwijl tegenwoordig met video en computer de
mogelijkheden zo veel groter zijn geworden.
Bovendien blijkt filmen nog steeds een mannen-aangelegenheid, ongeveer één op de
tien filmers is een vrouw…
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Elk portret duurt 30 minuten waarin de maker
vertelt over zijn of haar fascinatie voor het filmen en zijn of haar werkwijze. De portretten
worden doorspekt met film- of videofragmenten of gehele filmpjes. Het grappige
was, vertelde André, dat de afleveringen
bijna vanzelf de speciale sfeer van de
geportretteerden kregen, hoewel daar in de
regie natuurlijk ook wel op aangestuurd werd.
Zo werd het gesprek met Sylvain Hooglander,
een van de jongere filmers, gevoerd in een
auto die alsmaar door de Maastunnel rijdt;
Sylvain’s film ’The Tunnel’ is een grimmig en
gewelddadig verhaal over achtervolging en

paranoia. De film en het interview lopen op
deze manier mooi in elkaar over. Henk Boose,
die de film ’Van polder tot plas’ maakte, over
het tot stand komen van een recreatieplas
op boerengrond, vertelt zijn verhaal staande
in diezelfde polder. De makers van Amakort
hebben het zichzelf zeker niet gemakkelijk
gemaakt want deze wijze van filmen vroeg
wel om een zeer arbeidsintensieve montage.
Het resultaat is een serie levendige- en inspirerende portretten waarin de filmers en hun
werk tot hun recht komen.

Aad Nieuwdorp
Ook Aad Nieuwdorp schuwt het gevaar niet.
Hij maakte een film over kleine vliegtuigjes,
waarbij hij bij het opstijgen van zo’n toestel
letterlijk op de grond ligt met zijn camera en
het aanstormende gevaarte over zich heen
laat komen in de hoop dat het snel genoeg
optrekt…
Ook is hij niet wars van experimenten met licht
en geluid, getuige de film ‘Lichtspel’ waar de
muziek een compositie aangaat met autolampen en stoplichten in nachtelijk Rotterdam. Vervolgens is hij geïnteresseerd in bijzondere mensen. Hij filmt een vrouw die er vast
van overtuigd is dat er leven is op de ons
omringende planeten. Zij ziet ruimteschepen
en is eens meegenomen naar een andere
planeet. Zij maakt poppen van de ruimtewezens die ze tegenkomt. Waanzin, zult u zeggen, maar bij het zien van deze film raak je
wel ontroerd.
Jarno Cordia
Jarno Cordia is één van de jongere filmers en
is inmiddels ook op professionele basis voornamelijk bezig met computeranimaties. In een
beeldschoon filmpje laat hij twee webcamcameraatjes op elkaar verliefd worden.
Helaas zijn de snoertjes net te kort zodat er
van ‘lichamelijk’ contact geen sprake kan
zijn. Jarno houdt van veel korte shots in zijn
films wat een supersnel beeld oplevert. De onderwerpen lenen zich daar ook prima voor;
flitsende motorrijders, springende skaters en
parachutespringers, allemaal op een clipachtige manier gefilmd met spetterende
muziek er onder.

De drie hierboven beschreven portretten
worden vertoond op zondag 18 april geduJan Houtman
rende de Dag van de amateurfilm waarover
De film over Jan Houtman, gedurende zijn
u elders in deze Nieuwsbrief méér kunt lezen.
werkzame leven roeier in de Rotterdamse
Vooral uit professionele hoek bestaat er
haven, werd daadwerkelijk gefilmd op een
steeds meer belangstelling voor de amateurroeiersboot in de haven, wat werkelijk schitfilm. Onderzoekers aan de universiteiten, proterende beelden oplevert. De bemanning
grammamakers bij de televisie en historici
van een roeiersboot zorgt voor het vastlegerkennen de waarde van het materiaal en
gen en lossen van de gigantische zeeschemaken er ook graag gebruik van.
pen die de haven aandoen. Geen ongevaarLaten we hopen dat door de Dag van de
lijk werk als je zijn beelden ziet! Jan werd geïnamateurfilm en door Amakort de belangstelspireerd door de film ‘De stem
ling van het grote
van het water’ van regisseur Bert
publiek gewekt
Haanstra en dat is in zijn werk
wordt, dat er méér
Dag van de amateurfilm 18 april 2004
goed te zien. Machtige trossen,
jongeren zich hier‘Amakort,
stormen en boten als notendoor laten inspiredopjes; adembenemend. Als
ren, de videoaanvang 15.00 uur
een soort tegenwicht bij al dat
camera pakken
in het Filmtheater Hilversum.
geweld filmde hij ook veel in
en zich aansluiten
Noorwegen, de onaangetaste
bij een videoclub.
fjorden, de stilte en zuiverheid van een naZo kunnen we in de toekomst nog heel veel
tuur zoals de Schepper hem bedoeld moet
moois en waardevols te zien krijgen van vrijehebben. Noorwegen staat plotseling heel
en onafhankelijke liefhebbers!
hoog op mijn vakantie-verlanglijstje!
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Dag van de amateurfilm

Kijken met
andere ogen
Het belang van amateurfilms als nationaal
cultureel erfgoed is zo langzamerhand onderkend. Historisch amateurmateriaal wordt
steeds toegankelijker en vindt zijn weg naar
allerlei gebruikers. Zo wordt het materiaal niet
alleen hergebruikt in televisie-programma’s,
films en in tentoonstellingen van musea, het
is het ook een belangrijke bron voor historisch
onderzoek. In het voortgezet- en universitair
onderwijs staat het materiaal nu ter beschikking aan leerlingen en studenten. Internationaal ontmoeten historici en archiefmedewerkers elkaar al meer dan tien jaar
over dit onderwerp in de Association
Europeènne Inédits.

Twee archieven; het Filmarchief Smalfilmmuseum en het South East Film & Video
Archive in Brighton in Engeland en de Stichting Amateurfilm hebben het initiatief genomen voor de ‘Dag van de amateurfilm’,
waarin al deze belangstelling bij elkaar wordt
gebracht en het publiek kan kennisnemen
van de resultaten. De organisatoren beogen
hiermee het hergebruik van amateurfilm verder te bevorderen en van de ‘Dag van de
amateurfilm’ een jaarlijks terugkerend Europees evenement te maken. In Hilversum
wordt de dag georganiseerd op zondag 18
april en in Brighton op zondag 25 april. Een
deel van het programma is ook in beide steden te zien. Er zijn serieuze plannen om de
organisatie volgend jaar uit te breiden met
het Centre National Audiovisuelle in Luxemburg en ook daar ‘La journée du film
d’amateur’ aan het publiek te presenteren.
De ‘Dag van de amateurfilm’ wordt ondersteund met een speciale twee-talige website.
Hierop vindt u het actuele programma en alle
nuttige informatie. Kijken dus op
www.dagvandeamateurfilm.nl

Programma

Kijken met andere ogen
18 april 2004 in Filmtheater Hilversum
12.00 Histoires(s) de Jeunesse

Regie: Anne Schroeder,
CNA Luxemburg, 2001, 66 min.
Een twintigtal jeugdportretten uit Luxemburg
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uit de jaren ’30 tot aan onze
dagen. Jongeren in de vooroorlogse periode of tijdens de
nazi-bezetting, meisjes in de
jaren ’60, hippies, rockers of
teleurgestelde jongeren van
nu, allemaal zijn ze geconfronteerd met de wereld van de
volwassenen waarin zij zich
voegen of zich er tegen afzetten. Zij hebben daarin hun eigen weg gezocht.
Frans en Luxemburgs gesproken - engels ondertiteld.

13.30 Onderzoek en beeldresearch
Familiefilm als ritueel van huiselijk geluk
Presentatie met filmfragmenten van een
promotieonderzoek naar het huiselijk leven
in de familiefilm in Nederland, 1920-1960 door
drs Susan Aasman, Universiteit Groningen,
2004, 30 min.
Amateurfilm in de Tweede Wereldoorlog
Inleiding met veel filmfragmenten door
Gerard Nijssen, beeldreseacher en
researcher Suzanne Hendriks over een
nieuwe televisie-documentaire van de NPS,
2004, 30 min.

15.00 Amakort
Drie portretten van Nederlandse amateurfilmers.
Een project van André van der Hout, Stella
van Zelm en Tony Torn, de Aanpak, 2003,
79 min.
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Aad Nieuwdorp (66), 29min.
Koopt zijn eerste camera in 1978, Super-8 met als belangrijkste extra een enkelbeeldknop, waarmee hij
uitzonderlijk lang kan belichten. Met z’n eerste film,
het avant-gardistische Lichtspel (een nauwkeurig op
muziek gemonteerde impressie van nachtelijk Rotterdam), wint hij direct een aantal internationale prijzen. Later verlegt hij de aandacht naar mensen in
zijn omgeving. Met z’n vrouw Bep maakt hij een aantal byzondere films. In Lobob Mutroe portretteert hij
een stadsgenote die uit papiermaché buitenaardse
wezens kneedt. Toch keert hij af en toe nog terug
naar z’n wortels: in Orgel van Beton past hij de enkelbeeldtechniek waar hij ooit mee begon opnieuw
toe. Alleen nu niet met perfoband en Super-8, maar
met behulp van de computer.
Jan Houtman (59), 26 min.
Houtman heeft zijn leven lang als roeier in de
Rotterdamse haven gewerkt. De laatste jaren van
zijn carrière bij KRV ‘De eendracht’ nam hij af en toe
de camera mee naar z’n werk om van dichtbij zijn
werk te filmen. Hij richtte zijn camera op zijn collega’s die met onverschrokken routine enorme trossen vast maken aan boeien, haken en bolders. Ze
doen hun werk onder alle omstandigheden, sneeuw,
vorst, dag, nacht, op een windstille zomeravond,
maar ook bij windkracht tien. Roeiers zijn helden. Het
bijzondere van de films van Houtman is - naast een
verbluffend oog voor compositie- dat hij er ook onder alle omstandigheden bij was. Iets wat een professionele cameraploeg, ingehuurd voor een dag
of hooguit een week, hem nooit zal kunnen nazeggen.
Jarno Cordia (22), 24 min.
Begon als jonge jongen al te filmen met de camera
van zijn vader. Hij maakt korte, grappige films, samen
met vrienden en familie. In de montage lijkt een van
z’n motieven om zoveel mogelijk beeldknippen in
een minuut te stoppen. Als student aan het Grafisch
Lyceum ontwikkelt hij een voorliefde voor de bijzonder korte film. Opmerkelijk aan zijn werk is zijn eigen-

tijdse visuele stijl. Vlot, en druk, maar zonder dat het
alleen maar vorm wordt; in de inhoudelijke opbouw
van het verhaal is elk shot raak. De laatste jaren
maakte Cordia op de computer enkele animatiefilms
die nauwelijks onderdoen voor reclamespots. Experimenten, zucht hij, en is al weer aan het volgende
filmpje bezig. Zijn andere hobby is even snel.
Parachutespringen, blijkt zich net als skaten prima te
lenen voor de clipachtige manier van filmen.

6

16.45 Greetings from Brighton
Filmprogramma van het South East Film & Video
Archive, UK, met een nederlandse inleiding door drs
Ine van Dooren (moving image archivist), 2004,
60 minuten.
SEFVA is een regionaal archief voor het zuid-oosten
van Engeland en verzamelt, conserveert en maakt
bewegende beelden (toverlantaarn, film, video en
nieuwe media) toegankelijk, die gemaakt zijn in haar
regio, of die een relatie hebben met haar leven en
werken. SEFVA is opgericht in 1992 en heeft een
collektie van circa 6000 items. Het archief werkt nauw
samen met de Universiteit van Brighton, de papieren regionale archieven, musea etc. en participeert
in de organisatie van festivals, tentoonstellingen,
educatieve projekten en vele publieksvoorstellingen.
SEFVA is verantwoordelijk voor een gevarieerde
collektie zoals nieuwsfilms, documentaires, educatieve films, reclame, fictiefilms etc., maar een groot
deel van het materiaal, zo’n 60%, bestaat uit amateurfilm.
Symphony of the Seasons 1936/7
Een film gemaakt door de Bognor Regis Film Society,
een aktieve club, opgericht in 1934. Zij produceerden fiktie en non-fiktie films op 16mm en 9,5mm. Harry
Guermonprez was een Belgische emigrant en verantwoordelijk voor veel van de direktie en camerawerk. De films werden gezonden naar andere amateur clubs voor vertoning en wonnen prijzen. In
Bognor Regis werden de films in stijl vertoond, in de
Theatre Royal, een zaal met 2000 zitplaatsen en alle
films werden begeleid door muziek. De Tweede Wereld Oorlog maakte een eind aan haar bestaan.
Symphony of the Seasons is een kleuren film, gerestaureerd door SEFVA, en verteld een atmosferisch
verhaal van de wisseling der seizoenen. De tussentitels zijn dicht-regels en voegen toe aan een
poetische interpretatie.
The Emberton Family 1938
Joseph Emberton was een Surrey architekt die werkte
in de Internationale Stijl. Hij was ook een enthousiast
foto cameraman zowel als het documenteren van
zijn familie leven, tussen 1936 en 1956. Hij maakte films
op 16mm. Vooral de films van zijn opgroeiende kinderen zijn vertederend en vertellen veel over de intimiteit in de familie.
Is This Your Life? 1957
Deze fiktie film is vol humor en met een feministische
draai. De film vergelijkt de rolpatronen tussen man
en vrouw op een gewone dag, maar we zien alleen
maar objekten en geen mensen. De muziek geeft
een toegevoegd kommentaar. De film is onderdeel
van een grotere kollektie gedoneerd door de
Sevenoaks Film Society. Deze film kreeg een speciale
attentie van de Amateur Cine World.
Enough to Make Your Hair Curl 1976
Ken & June Paine hadden een haar salon “Rosalie”
tussen 1936 en 1988. Deze film documenteert een
Nieuwsbrief Smalfilmmuseum 2004-2

gewone werkdag in de salon. De film is gemaakt op
Super 8mm.
A visit to Java, Bali, Sumatra, Angkor Wat and Bangkok 1939
Deze speciale collectie kwam het archief binnen als
lokaal militair filmmateriaal maar bleek unieke
kleurenfilm, gemaakt door T. H. Wistrand, de eerste
secretaris voor de Zweedse legatie in Tokyo. Dit reisverhaal is gemaakt door meneer Wistrand alvorens
hij Japan moest verlaten en terugkeerde naar Europa, wel wetend dat een oorlog en veranderingen
onvermijdelijk waren. Gedraaid op 16mm is deze film
is meer dan vakantiekiekjes; een documentatie van
culturele plaatsen, rituelen en het dagelijks leven in
Zuid-oost Azie. Een rijk en indringend reisverslag.
SEFVA heeft subsidie gekregen van de South Asian
Tourist Association om de film te conserveren en een
programma te maken dat ook een aantal interviews
met Balinesen zal bevatten. De film zal een speciale
vertoning krijgen in Bali zodat de film terugkeert naar
een van haar originele draaiplaatsen.
(filmkompilatie)

19.30 Bibó Breviárium (Bibó Reader)
regie: Péter Forgács, Hongarije, 2002, 35mm, 69 min.
Er zijn meer filmmakers die met listig monteren een
nieuwe film scheppen uit oude beelden, maar weinigen doen dat zo vernuftig als Péter Forgács. Over de
dramatische Hongaarse geschiedenis van de afgelopen eeuw. Péter Forgács is een van de grootste meesters in het tot leven brengen van vergeten of nooit
goed bekeken oud filmmateriaal. Het zogenaamde
found-footage is bij hem zelden zomaar gevonden,
maar opgediept buiten de bestaande archieven uit
persoonlijk bezit. Vele hoofdstukken uit de dramatische
twintigste-eeuwse Hongaarse geschiedenis heeft

18.00 Nader tot Máxima
Regie: Albert Elings en Eugenie Jansen, 2002, video,
60 min.
2 Februari 2002 was de heugelijke dag waarop
Willem-Alexander met Máxima is getrouwd. Miljoenen mensen volgen het spektakel op de televisie,
duizenden stonden in Amsterdam langs de route die

het paar aflegde. ‘Nader tot Máxima’ is opgebouwd
uit videofragmenten van meer dan 120 amateur filmers. Al het oorspronkelijk gedraaide materiaal
wordt nu overgedragen aan het Filmarchief Smalfilmmuseum. De montage nam ruim zeven maanden
in beslag. Het resultaat is een uniek huwelijksverslag
dat het gelukkige paar aangeboden is als verlaat
huwelijkscadeau. De titel is goed gekozen, want om
onze kroonprins lijkt het bij het publiek niet te gaan.
Jong en oud roepen constant om Máxima. De amateur-filmers variëren van trotse moeders van
verklede kinderen en corpsballen tot het neefje van
Wilma Nanninga, die de feestelijke dag doorbrengt
op de Privé-redactie. De sfeer van die dag komt
weer helemaal terug als je naar deze documentaire
kijkt, die ondanks de vooral humoristische fragmenten, ook ontroert.
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Forgács al met behulp van vooral amateurmateriaal
herschreven, en deze film voegt daar nog een fraai
en scherp hoofdstuk aan toe. Leidraad in de film is het
leven en werk van de eigenzinnige politieke denker
en filosoof István Bibó. Citaten uit zijn geschriften begeleiden de beelden, die deels ontleend zijn aan de
nalatenschap van Bibó zelf. Bibó stond als politicus midden in de tragedie van de Hongaarse opstand van 1956
en verbleef vervolgens lang in gevangenschap. Zijn
geschriften zijn niet alleen politiek, maar ook filosofisch
en poëtisch, waardoor ze fraai aansluiten bij de dichterlijke bewerking van de oude beelden door Forgács.
Als een archeoloog graaft Forgács verhalen en betekenissen uit het soms zwaar gehavende amateurmateriaal. Als iedere goede archeoloog ontdekt hij
ook belangwekkende inzichten in zaken die onherkenbaar beschadigd lijken te zijn of geheel ontbreken. Met
vaardige hand puzzelt hij de beeldfragmenten aan elkaar tot een onontkoombaar poëtisch essay over de
werkelijkheid van zijn land.
Hongaars gesproken, engels ondertiteld.

Kaartverkoop
middagvoorstellingen vanaf 12.00
Entree € 4,50
Pas-65,CJP,CKV,St-OV € 3,50
Donateurs Smalfilmmuseum € 3,50
bij aankoop van alle voorstellingen tot
19.00 uur:
1 middagvoorstelling gratis.
avondvoorstellingen vanaf 19.30
Entree € 6,00
Pas-65 € 5,25
CJP,CKV,St-OV € 5,25
Donateurs Smalfilmmuseum € 5,25
Reserveren: 035 - 623 54 66 (24
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Fascinatie voor familiefilm

“Feestelijke huiselijke gebeurtenissen,
waarmede dan het
sprookje werkelijkheid
is geworden”
In 1923, in het jaar dat Kodak en Pathé hun
gebruiksvriendelijke smalfilmformaten introduceerden, schreef een vader over zijn nieuwste
familiefilm in een enthousiaste brief aan zíjn vader, die in het buitenland verbleef: “We hebben
nu weer een allerleukste van Annemarie, levensgroot en met zo’n engelachtige uitdrukking, dat
Mies en ik uitriepen dat deze ééne film meer
waard was, dan de kosten van het heele apparaat.” Het enthousiasme verraadt de aantrekkingskracht van dit toen nog redelijk nieuwe medium.
De amateur-fotografie was inmiddels al decennia een gevestigde praktijk, maar de amateurcinematografie werd nog als betrekkelijk nieuw
ervaren. De populariteit van dit nieuwe medium
zou echter snel toenemen.
door Susan Aasman
De fascinatie van Boissevan voor de beelden
van zijn dochter deel ik, zelfs na ruim tachtig
jaar. Dergelijke beelden intrigeren me sinds
ik zo’n tien jaar geleden voor het eerst beelden zag van een Groninger boer die zijn camera oppakte om huis, haard en land vast
te leggen. Vanaf toen wilde ik niets liever dan
toegang tot dit soort beelden en begrijpen
wat deze amateurfilmtraditie heeft betekend.
Als Assistent-in-Opleiding kreeg in 1993 aan
de Rijksuniversiteit Groningen de kans promotie-onderzoek te doen naar amateurfilm. Mijn
belangstelling ging daarbij vooral uit naar die
amateurs die in de eerste plaats hun camera
op het eigen gezin richten: de familiefilmers
dus. Het onderzoek is inmiddels een langdurige project geworden waarvan ik - ook na
de promotie - nog lang geen afscheid hoop
te nemen.
Verwondering
Mijn verwondering voor het zelf-filmen vond
ik terug in de vroege geschiedenis van de
amateurfilm, toen het medium zich nog
moest bewijzen. Zelf filmen behoorde niet direct tot een vanzelfsprekendheid. Alhoewel
vrijwel gelijktijdig met de komst van de filmcamera amateur-camera’s werden geïntro-
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duceerd, verkochten amateur filmcamera’s
nauwelijks. In de jaren tien werd eigenlijk alleen in termen van huisbioscopie gesproken.
Over het zelf gebruiken van de camera bestond grote onzekerheid. De eerste gebruikers moeten vooral gezocht worden bij ondernemers als C.A.P. Ivens, die geïnteresseerd waren in techniek en die een nieuwe
markt wilden verkennen. Terecht stelt Patricia
Zimmermann – die een proefschrift schreef
over de sociale geschiedenis van amateurfilm in de Verenigde Staten - dat de vroege
geschiedenis van het amateurfilmen in die
periode vooral moet worden beschreven in
economische en technische termen.
De wat aarzelende verkenning verraadt zich
ook door een technisch-beschrijvende
woordkeuze. Aan het begin van de twintigste eeuw schreef men in fotobladen in termen van “bewegingsfotografie”. Zelfs in
1923, toen inmiddels veel handzamere
amateurformaten op de markt waren, werd
de potentiële amateur-filmer gewezen op
zoiets als een “amateur-opneem-apparaat”
aldus woordkeuze van de jonge Joris Ivens
op een fotografie-beurs in Duitsland. Vanaf
het begin jaren van de jaren twintig ontstond
dankzij de introductie van de nieuwe formaten 9,5mm door Pathé (1922) en 16mm Kodak
(1923) een zekere standaardisering. De
Nieuwsbrief Smalfilmmuseum 2004-2

nieuwe smalfilmformaten waren nu brandveilig, relatief goedkoop en met de nieuwe
bijgeleverde filmcamera gemakkelijk te bedienen. Bovendien bood Kodak nu ook de
service om een volle film te laten ontwikkelen. Zelf filmen leek nu net zo eenvoudig als
zelf fotograferen. Omdat veel van die eerste gebruikers mannen waren die al enige
ervaring hadden met amateur-fotografie
werd in die categorie publiciteit gezocht, via
de fotobladen die werden gevoed met artikelen en advertenties. Pas toen werd in Nederland het terrein van de amateurkinematografie met meer aandacht verkend.

de mogelijkheid te komen tot reproductie
van het leven. De wijze waarop werd geschreven over dit nieuwe medium verwijst
in sommige gevallen naar reële ervaringen;
andere teksten zijn wat de Amerikaanse
mediahistoricus Carolyn Marvin noemt

Waarom kino-amateur?
Het is die verkenning die zo ontzettend interessant is om te reconstrueren uit de geschreven bronnen. Steeds meer amateur-fotografen maakten in die jaren de overstap naar
de film. Zij verruilden hun fotocamera voor
een filmcamera. “Ondanks de groote ontwikkeling der fotografie in artistieke richting,
bevredigt het resultaat zelden geheel, omdat haar het leven ontbreekt”, constateerde
één van hen. Een ander stelde in een artikel
getiteld “Waarom kino-amateur?”: “De amateur van heden is niet meer tevreden. Hij wil
meer, hij wil de werkelijkheid, het leven. Dit
nu brengt de kinematografie hem.”
Werd in eerste instantie de fotografie onthaald als een fantastische manier de werkelijkheid te vangen, film bleek een nog veel
betere methode om het leven in al zijn
beweeglijkheid te registreren. Men sprak
over ‘levende beelden’. Met name die eerste jaren waarin de cinema zich manifesteerde klonken geëxalteerde uitroepen over

extravagant media fantasies. Dergelijke fantasieën of dromen zijn interessant omdat ze
toegang bieden tot wat - al dan niet bewust
- aan gedachten aanwezig was en omdat
ze ook altijd uitgaan van de werkelijkheid zoals die werd begrepen. Bovendien maken
dromen als deze volgens Marvin onderdeel
uit van de conversaties die de samenleving
heeft met zichzelf over wat het is of zou moeten zijn.
Familieleven
Bij de veel tragere opkomst van amateurfilm werden dergelijke wensdromen opnieuw verwoord. Tegen die tijd waren het
toch eigenlijk al cliché’s omdat ervaringen
met bewegende filmbeelden inmiddels al
dertig jaar oud waren. Maar zichzelf te zien
op het witte doek bleek voor iedere gebruiker die ervaring als nieuw op te roepen. Voor
menig familielid waren de beelden van eigen kind een wonder die de ervaring elke
keer opnieuw als sensationeel trof. “In de
openbare gebeurtenissen ligt het gebied
der amateur-bioscopie niet! Echter wel in het
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familieleven, in zijn breedste betekenis dan.”
Aldus schreef de auteur van de rubriek “Wat
ons interesseert” in Camera, het fotoblad
voor amateur-fotografen in 1921. “De wonderlijke sensatie zichzelf, zijn familieleden, als
levend, natuurlijk voor zich te zien”, was volgens de schrijver de kern van dit nieuwe
medium: het was “dieper, intenser” dan fotografie. Aan de vooravond van de doorbraak van de nieuwe smalle formaten was
dat het meest fantastische wat de auteur zich
kon wensen en voorstellen.
Een vrouwelijk amateur-filmer schreef over
“de uitroepen van vreugde wanneer wij in
familiekring deze film afdraaien.” En een andere amateur die net was begonnen, stelde
enthousiast: “Wat een heerlijk genot, wat een
vreugde om mijn stamhouders daar op het
witte doek te zien”. Het zijn de woorden die
de advertentie-taal van Kodak weerspiegelen in termen als “een onvergetelijker sensatie”, “wonderlijk”, “onvergetelijk om de

beelden voor ogen getooverd te zien”. De
amateur-filmer J.C. Mol trok uit de sensationele mogelijkheden van deze nieuwe technologie de conclusie dat amateurfilm de fotografie “binnen afzienbare tijd zonder twijfel” zou verdringen.
Sprekende en zingende smalfilms
Zo kon de utopische visie op amateurfilm –
in technisch opzicht al decennia oud - een
plek veroveren in het gezinsdomein. In feite
was het een conservatief ideaal vormgegeven met moderne technieken, vol magie ook: ‘filmland is een wereld der wonde-
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ren. Het is het sprookjesrijk van de moderne
tijd.” Nog ontbraken kleur en geluid. Maar op
een demonstratie uit 1930 over “Sprekende
en zingende smalfilms in de huiskamer” waar
die avond huur-films werden gekoppeld aan
grammofoons, fantaseerde de aanwezige
Dick Boer op de toekomstverwachting dat
het zelf maken van “klankfilms” mogelijk zal
zijn en dan vooral van “feestelijke huiselijke
gebeurtenissen, waarmede dan het sprookje
werkelijkheid is geworden”.
Inmiddels heb ik mijn versie van dit vroege
sprookje onderzocht en beschreven. Onder
de titel Rituelen van huiselijk geluk. Een cultuurhistorische verkenning van de familiefilm
in Nederland zal het proefschrift dit jaar verschijnen. Zondag 18 april zal ik in Hilversum op
DE DAG VAN DE AMATEURFILM van de gelegenheid
gebruik maken om in te gaan in op de vraag
hoeverre familiefilmers hun camera gebruikten om de alledaagse werkelijkheid ook werkelijk te filmen.

Noot:
In dit artikel is o.a. gebruik gemaakt van artikelen uit
Lux, Focus, De Camera, Het lichtbeeld. Officieel Orgaan van de Nederlandse vereeniging van cultureel films en Lux. De Camera. Het proefschrift waar
ik naar verwijs is getiteld: Reel families. A social history
of amateur film (Bloomington 1995) en is geschreven door Patricia Zimmermann.
Dag van de amateurfilm 18 april 2004 ‘Onderzoek
en research’, aanvang 14.30 uur in het Filmtheater
Hilversum.
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Andere Tijden

Het dagelijks leven in
de Tweede Wereldoorlog
De Dodenherdenking op 4 mei valt dit jaar op een
dinsdag en daarom heeft Ad van Liempt, hoofdredacteur van het NPS-programma ‘Andere Tijden’,
een bijzondere aflevering in gedachten. Hij maakt
een film van een uur over de Tweede Wereldoorlog,
die volledig bestaat uit amateurfilm. Een film over
de dagelijkse gang van zaken tijdens de bezetting.
De geselecteerde amateurbeelden behoeven nauwelijks tekst en uitleg. In de film worden waarschijnlijk wel dagboekfragmenten voorgelezen.
Gerard Nijssen, beeldresearcher onder andere bij
‘Andere Tijden’, heeft een groot aantal films verzameld die tijdens de Tweede Wereldoorlog door amateurs zijn gemaakt. Deze zijn voor een groot deel afkomstig uit het Filmarchief Smalfilmmuseum, maar
ook uit het archief van het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid en collecties van musea. Deze films
ben ik nu aan het bekijken en beschrijven. Met een
tijdcode in beeld kan ik per scène beschrijven wat
er te zien is. Ik geef in de beschrijving ook meteen
aan of de beelden geschikt zijn voor de uitzending
op 4 mei. Een aantal films is van mindere kwaliteit; er
is onregelmatig belicht, het materiaal is beschadigd
of er is simpelweg te snel met de camera bewogen.
Maar wat er te zien is, is vaak wel héél bijzonder.
De films lopen erg uiteen wat betreft kwaliteit en onderwerp. Er zijn familiefilms, reportages en speelfilmachtige films. De familiefilms gaan vaak over vakanties of
verjaardagsfeestjes. Deze zijn bijzonder, omdat je hierin slechts af en toe iets ziet van de
oorlog. In één film wordt een kinderfeestje gegeven
met taart en ijs - en dat in 1943 - met veel blije gezichten. Heel vaag op de achtergrond is te zien dat
de vensters zijn verduisterd. Een andere familiefilm
die ik heel bijzonder vind, is die van een familie die
op vakantie gaat naar Zandvoort, maar niet het
strand op kan, omdat de Duitsers daar versperringen hebben gezet als onderdeel van de verdedigingslinie. De familie vermaakt zich evengoed wel;
aan de andere kant van de duinen is een ’surrogaat
strand’ gemaakt.
Dick Laan
Veel amateurfilms die ik heb bekeken, hebben de
vorm van een reportage. De films die Dick Laan
maakte zijn zelfs documentaires te noemen. Hij heeft
zeer verschillende films gemaakt zoals een film over
het opgraven van gefusilleerde verzetsstrijders in de
duinen in 1945. Hoe akelig dat ook geweest moet
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door Suzanne Hendriks

zijn, de film is haast sereen. Heel anders zijn weer de
films die zijn gemaakt tijdens en nà de Bevrijding; zeer
veel intochten, veel parades, maar ook de vervolging van collaborateurs.
Daarnaast zijn er de amateurfilms die haast een
speelfilm zijn; er is een plot en de mensen die in de
film voorkomen acteren. Een voorbeeld hiervan is
de film die onderduikers maakten over hun eigen
leven boven café Alcazar in Amsterdam. De onderduikers spelen voor de camera hoe ze op het onderduikadres arriveerden en hoe ze de tijd doorbrachten.
In een film van Emile Timan wordt het leven van een
huisvrouw in oorlogstijd verbeeld. Te zien is een vrouw
die distributiebonnen knipt en bij een
kruidenier boodschappen gaat doen.
Niets van wat de vrouw bestelt, heeft de
kruidenier in de winkel. Tussentitels worden gebruikt om het verhaal te verduidelijken.
In de amateurfilms zijn allerlei onderdelen te zien van
het dagelijks leven in oorlogstijd: de vernielingen en
oorlogsschade, de aanwezigheid van de bezetter,
de schaarste en evacuaties. Maar ook verjaardagen, Sinterklaas, de kermis die doorgaat, schoolreisjes en vakanties. Er zijn beelden van klein verzet; Anjers dragen, graffiti met OZO - Oranje Zal Overwinnen. Ook de activiteiten van de NSB en WA zijn te
zien en familiefilmpjes van de familie Seyss-Inquart.
Genoeg om een mooie film mee te maken. Kijken
dus op 4 mei! Ik ben zelf in ieder geval heel benieuwd
naar het eindresultaat. Gerard Nijssen en ik zullen u
tijdens de Dag van de Amateurfilm méér vertellen
over dit onderwerp en u alvast een voorproefje geven..
Dag van de amateurfilm 18 april 2004
‘Onderzoek en research’,
aanvang 14.30 uur in het Filmtheater Hilversum.
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Films jarenlang verborgen tussen linnengoed

Reconstructies van Het Verzet
De laatste twintig jaar zijn er steeds
meer filmdocumenten tevoorschijn
gekomen over het verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De films bleken
soms gewoonweg vergeten, vaak in
slechte staat en incompleet. Gelukkig zijn er door nabestaanden en archieven verschillende initiatieven ondernomen om de films te reconstrueren en weer vertoonbaar te maken.

Het Smalfilmmuseum brengt twee
van deze films tezamen in één programma op zondagmiddag 2 mei.

Direct na de bevrijding gaf de toenmalig
gewestelijk commandant de Man van de Binnenlandse Strijdkrachten, opdracht tot het
maken van een film. Deze film moest dienen
om fondsen te werven voor de Stichting 40-45,
en om belangstelling te wekken voor de
stichting. Voor het schrijven van het scenario
werden de heren P. Mostert en E.J. Minjon
gevraagd, leden van een knokploeg die later een hoge functie in de Binnenlandse
Strijdkrachten hebben vervuld. In drie maanden tijd is de film gemaakt. Vanaf 1 augustus
1945 is ‘Tien regels slechts’ vele malen vertoond, niet alleen in de provincie Utrecht,
maar ook elders in het land en zelfs in het
buitenland. Voor het camerawerk schakelden de scenarioschrijvers hun kennis Wolvenkamp in, bedrijfsleider van de Utrechtse fotohandel Lammerts van Bueren, dat een 16mm
Paillard Bolex camera beschikbaar stelde.
Aanvankelijk gebruikte men restjes filmmateriaal. De kwaliteit daarvan was natuurlijk niet al te best meer. Daarom is men later
voor ƒ 300,-, en een avontuurlijke reis met veel
risico’s, bij Gevaert in Antwerpen nieuw materiaal gaan kopen.
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Mostert: “We hebben de opnamen gemaakt
op de oorspronkelijke locaties. Een belangrijk uitgangspunt was ook dat zoveel mogelijk ‘knokploegers’ zelf, die de oorlog hebben
overleefd, hun eigen rol zouden spelen. De
titel verwijst naar een couplet uit een gedicht
van A. den Doolaard:
“Dit is het loon der partizanen: Tien regels in
‘t geschiedenisboek.
Een kuil, in een vergeten hoek En hier en
daar herdenkingstranen.”
Tussen het linnengoed
Na ruim vijf jaar en veel vertoningen kwam
de film tussen het linnengoed terecht, een
traditionele plek voor het bewaren van dierbare bezittingen. Minjon: “Gedurende de
daarop volgende dertig jaar zijn we zeker
acht keer verhuisd, en telkens ging het filmblik met het linnengoed mee. In 1982 kwam
de film daar weer tussen vandaan.”
Mostert: “De beelden riepen oude emoties
op, veel van de mensen op de beelden waren inmiddels overleden. We dachten erover
om de film te vertonen tijdens een reunie van
verzetsmensen.”
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Minjon: “Vroeger was er altijd iemand die tijdens de vertoning de teksten sprak, en voor
de muziekfragmenten werden grammofoonplaten gedraaid. Na zoveel jaren leek
het ons beter er een geluidsspoor bij te laten
maken voor commentaar en muziek. Maar
toen bleek dat de film door het bewaren erg
had geleden. We hadden ons nooit gerealiseerd dat ook films geconserveerd worden.
Door de slechte staat van het materiaal is er
helaas veel weggeknipt, en daardoor zijn
sommige shots korter geworden dan ze oorspronkelijk waren.”
Verzet in Leeuwarden
Begin 1991 kreeg het Verzetsmuseum in Friesland een 16mm film uit de Verenigde Staten
toegezonden. Het bleek een reconstructie
te zijn van verzetsactiviteiten in Leeuwarden.
De film was niet voorzien van geluid, waardoor het in eerste instantie moeilijk was de
lijn van het verhaal en de gebeurtenissen te
begrijpen. Onderzoek wees uit dat de
film twee dagen nà de bevrijding van
Leeuwarden in april 1945 op initiatief van
Eppie Bultsma, zelf actief in het Leeuwardens
verzet, was gemaakt. De Leeuwarder Piet
Plantinga voerde hoogstwaarschijnlijk de regie. Of hij ook daadwerkelijk de camera hanteerde is de vraag. Vaak liet hij dat aan een
medewerker over.
Niemand kreeg de film ooit te zien
Bultsma emigreerde na de oorlog naar de
Verenigde Staten. De film nam hij mee. Niemand van de verzetsmensen, die voor de film
nog een keer hun activiteiten naspeelden,
heeft ooit over het bestaan van de film gerept. De verklaring moet gezocht worden in
de chaos en feestroes van dat moment. Men
was het gewoon vergeten. Waarom Bultsma
de film nooit aan zijn mede-verzetsmensen
heeft laten zien is een raadsel. De vondst van
de film kreeg veel aandacht in de landelijke
media. Dit had twee gevolgen: In de eerste
plaats stonden de sponsors te dringen om de
conservering te bekostigen. In de tweede
plaats bleken er meer van dergelijke reconstructies te bestaan die ineens boven water
kwamen. Het bijzondere van deze reconstructie is niet alleen dat alle medewerkers
hun eigen rol nog eens speelden, maar dat
ook alle gebruikte locaties origineel zijn.
Omdat men vond dat de film voor een zo
breed mogelijk publiek aantrekkelijk moest
zijn werd besloten de projectiekopie van geluid te voorzien.
Bronnen:
Theo Coolsma in Nieuwsbrief
1997-5, Fries Filmarchief en
Verzetsmuseum Friesland.
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‘Tien regels slechts’ en ‘Verzet in Leeuwarden’
zijn te zien op zondagmiddag 2 mei om 15.00
uur in het Filmtheater Hilversum.
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Programma 2003/2004
(wijzigingen voorbehouden)
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

18 april 2004
Dag van de amateurfilm
Aanvang 12.00 uur
Voor het eerst zal er dit jaar een dag van de amateurfilm worden georganiseerd. 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.
Programma:
Zie elders in deze Nieuwsbrief.
Voor verdere informatie via internet:
www.dagvandeamateurfilm.nl .

Dag van de amateurfilm

2 mei 2004
Reconstructie van Het Verzet 65 min.
Amateurfilms over het verzet en sabotage in de
Tweede Wereldoorlog
Tien regels slechts
Sabotagetroepen van Gewest 8 in 1945
(Collectie Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
Een documentaire herontdekte amateurfilm over het
gewapend verzet en de actieve sabotage tijdens
de Tweede Wereldoorlog in de provincie Utrecht, de
Betuwe en de Bommelerwaard. De film werd kort
na de bevrijding gemaakt met het doel geld in te
zamelen voor familieleden van omgekomen verzetsstrijders in de provincie Utrecht. Het gaat om
nagespeelde verzetsdaden.

Verzet in Leeuwarden
Eppie Bultsma en Piet Plantinga 1945
(Collectie Verzetsmuseum Friesland)
Twee dagen na de bevrijding van Leeuwarden
maakten Friese amateur-filmers een reconstructie
van de verzetsactiviteiten in Leeuwarden. Er werd
gefilmd op de originele locaties en met de verzetsmensen die allemaal hun eigen rol nog eens
naspeelden. De film werd in 1991 teruggevonden en
geconserveerd. Van de orginele films werd een
projectiecopie vervaardigd, voorzien van een commentaar, waarin de gebeurtenissen werden gereconstrueerd.

13 juni 2004
Wegens vakantie geopend 60 min
Humorvolle vakantiefilms.
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Entree van de zakjes
Han Baartmans 1967 3’21"
De binnenkomst en verwerking van 8mm films in het
ontwikkellaboratorium van Agfa-Gevaert in Arnhem.
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Uitstapje naar Den Haag en Scheveningen
Fred Kattenburg 1929 9’38"
Drie vrienden zijn een dagje uit naar den Haag. Na drie halve uitsmijters op het Centraal Station bezoeken ze de stad. De Koningin is helaas
niet thuis. Natuurlijk wordt de zon aanbeden en is er alle aandacht voor
het zeezicht en het vrouwelijk schoon. Op de wandelpier draait een
man aan een mutoscope.
En tenslotte zorgen acht ‘ Voorburgjes’ voor een uitgelaten sfeer.
La chaise longue (fragment)
Johann G. Hunningher 1933-1935
Pogingen om een ligstoel op te zetten voor een middagdutje.
In onze tuin
Ed Millecam ongedateerd
Bij de familie in de tuin gebeuren vreemde dingen.
De Roes
Emile Brumsteede 1954
Onconventioneel geluid met louter close-ups van arm en voeten en
een wijnfles geven een suggestieve drankroes tijdens een vakantie aan
zee.
Zwemfeest België
Wim Eijgenstein 1952
Familiefilm van Wim Eijgenstein waarin het gezin naakt zwemt in de buurt
van Dinant in de Maas en wordt bekeken door een passerende jonge
Belgische automobilist en zijn passagier in een Volkswagen.
Kom maar in mijn huisje
Henk Brinkhuis 1965
Een vakantiehuis in Zwitserland blijkt erg in trek bij familie en vrienden.
(Collectie NOVA Filmotheek)
L’air de la mer
Jan Melis [1967]
Impressie van een vakantie aan zee.
Mensen in blik
Henk Brinkhuis 1964
Nederlanders in het buitenland met twee auto’s op vakantie
(Collectie NOVA Filmotheek)

In de maanden juli en augustus is er een zomerstop.

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 stoplichten: rechtdoor richting
Centrum. Daarna bij tweede
stoplichten: linksaf, richting
Centrum. U rijdt dan op de
Soestdijkerstraatweg. U passeert een spoorwegovergang
bij Station Hilversum-Sportpark.
Enkele honderden meters verderop 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 Gooiland-gebouw af. Op de rotonde gaat u driekwart-rond,
de Emmastraat in. Direct de
eerste straat rechts is de Luitgardeweg (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 Emmastraat of, bij plaatsgebrek, achter het KRO-gebouw (waar u
weer uitkomt als u de Emmastraat doorrijdt): ga rechtsaf bij
fietsenwinkel ‘De Antilope’ en
dan meteen weer links, het
parkeerterrein op.
Met de trein
Station Hilversum-CS. Recht tegenover 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-complex uitkomt. Het Filmtheater
bevindt zich tegenover de
Vituskerk. U kunt ook vanaf
het station diverse buslijnen
nemen en uitstappen tegenover Gooiland. Vanaf het
Station rijdt er ook een treintaxi. U kunt dan voor de deur
van het theater uitstappen.
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PORT BETAALD
PORT PAYE
HILVERSUM
PAYS-BAS

Onjuiste adressering?
Retourzending s.v.p. naar:
Filmarchief Smalfilmmuseum
Postbus 1060, postvak F21
1200 BB Hilversum
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