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Inleiding 

In 2009 staat de opening van een nieuw Filmmuseum aan de noordelijke IJ-oever van 
Amsterdam gepland. Een bouwkundig kunstwerk, waarin het Filmmuseum in vier 
verschillend ingerichte filmzalen, een tentoonstellingsruimte, een bibliotheek, een 
studiecentrum en een loungeruimte de geschiedenis van de film op zeer uiteenlopende wijze 
aan een zo breed mogelijk publiek zal aanbieden. Het Filmmuseum staat hier niet alleen in ook 
in Duitsland, Frankrijk en Italië ontstaan nieuwe, grotere filmmusea, waar op eclectische wijze 
inzicht gegeven wordt in de filmgeschiedenis. Om te begrijpen wat de implicaties zijn van deze 
nieuwe ontwikkelingen, wil ik in deze studie bekijken hoe in het verleden filmhistorische 
uitingen zijn gevormd in de filmmuseale praktijk, hoe dit in relatie stond tot de 
filmgeschiedschrijving, en in hoeverre de toekomstige filmhistorische uitingen binnen de 
filmmuseale praktijk gestuurd worden door dit verleden. 

Er bestaan audiovisuele archieven van zeer diverse pluimage. Al naar gelang de doelstellingen 
van een filmverzamelend instituut en de traditie waarbinnen het functioneert, hebben de 
collecties, restauraties, en presentaties op een eigen manier vorm gekregen. Sommige instituten 
bewaarden bijvoorbeeld voornamelijk door henzelf geproduceerd audiovisueel materiaal, met 
het oog op mogelijke commerciële uitbating. Het voormalige archief Pathé Télévision in Parijs 
is hier een voorbeeld van. Dergelijke instituten verzamelden vaak vooral non-fictiemateriaal, 
omdat dit beter verkocht dan fictiefilms. De archieven van deze instituten hadden weinig tot 
geen contact met de filmhistorische praktijk, en hun collecties kwamen vaak alleen dan binnen 
het bereik van de wetenschap wanneer ze werden overgedragen aan een groter filmmuseaal of 
–archivaal instituut. Andere instituten verzamelden audiovisueel materiaal als informatiebron 
voor de geschiedenis van een streek of een land, zoals het Instituut voor Beeld en Geluid in 
Nederland.1 Dergelijke instituten staan binnen de traditie van historische musea en nationale 
archieven, die schilderijen, boeken, manuscripten en ander archiefmateriaal verzamelden om 
hun historische waarde. Een eventuele esthetische waarde van de verzamelobjecten kwam bij 
deze instituten op de tweede plaats. Alhoewel ze wel degelijk openstonden voor wetenschap 
en onderzoek, is hun invalshoek ver verwijderd van die van de filmgeschiedschrijving zoals ik 
haar betrek in mijn onderzoek. De door mij onderzochte filmhistorische debatten, hielden 
namelijk altijd verband met de filmesthetica, hetzij omdat ze haar verkondigden en 
verdedigden, hetzij omdat ze zich ervan afkeerden. Tenslotte zijn er de 
filmmusea/cinematheken, die in de traditie van kunstmusea staan, omdat ze zich altijd tot op 
zekere hoogte bezighielden met de schoonheid van de films. Daarnaast waren deze instituten 
altijd geoccupeerd met de geschiedenis van het door hen verzamelde medium.  

Het is dan ook deze categorie instituten die in deze studie naar de filmhistorische uitingen 
binnen de filmmuseale praktijk, en de manier waarop dit in wisselwerking stond met de 
filmgeschiedschrijving, centraal staat. Ik noem deze instituten in deze studie standaard 
filmmusea, ook al worden ze vaak ook filmarchief genoemd. Ik vermijd deze laatste term 
echter, om verwarring met de instituten uit de tweede categorie, die film als historische 
informatiebron verzamelen, te voorkomen. 

Binnen de filmmusea kregen gemusealiseerde films verschillende functies toegedicht. 
Dominique Païni bijvoorbeeld, voormalig directeur van de Cinémathèque française, is van 
                                                                 

 
1 Boleslaw Matuszewski wees in 1898 al op de mogelijkheden die film en fotografie boden als bronnen voor de 
geschiedenis, en daarmee op de noodzaak de voortgebrachte visuele documenten veilig op te slaan in een archief. 
(Matuszewski 1898) 
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mening dat musealisering van films vooral betekende dat ze een functie kregen als 
filmhistorisch object om er de filmgeschiedenis mee te tonen. (Païni 1992: 11) De conservator 
van het Nederlands Filmmuseum Mark-Paul Meyer vindt daarentegen dat de gemusealiseerde 
films naast die filmhistorische functie die ze zouden hebben, juist ook een esthetische ervaring 
dienen op te roepen. (Meyer en Read 2000: 4) Ik ben van mening dat binnen de filmmuseale 
praktijk, deze filmhistorische en filmesthetische opvattingen voortdurend aanwezig zijn, 
waardoor ze elkaar continu wederzijds beïnvloeden. Dit onderzoek zal daarom tevens inzicht 
geven in de gecompliceerde relatie tussen de filmhistorisering en –esthetisering, die optrad bij 
de musealisering van film.  

De casus van waaruit ik zal onderzoeken op welke manier filmhistorische uitingen tot stand 
kwamen binnen de filmmuseale praktijk, is die van het Filmmuseum in Amsterdam. Ik heb 
hier een aantal redenen voor. Allereerst is dit instituut in de genoemde kunstmuseale traditie te 
plaatsen, waardoor de wisselwerking tussen de musealiseringsprocessen en de filmhistorische 
opvattingen kan worden onderzocht. Ten tweede is in de loop van de geschiedenis van het 
Filmmuseum in Amsterdam op een aantal verschillende manieren invulling gegeven aan het 
begrip filmmuseum, als onderdeel van het Stedelijk Museum voor moderne kunst, maar ook als 
zelfstandig instituut. Dit maakt het mogelijk vanuit één casus diverse kanten van de 
filmmusealisering te bekijken en te onderzoeken. Ten derde is het archief van het Filmmuseum 
van een dermate typische samenstelling - weinig ‘grote titels’, veel onbekend materiaal zoals 
Filmmuseummedewerker Frank Roumen het noemt - dat het instituut altijd genoodzaakt is 
geweest creatief om te gaan met de films die het had. (Roumen 1996: 156) De geschiedenis van 
die ‘moeilijke’ verzameling brengt de processen en principes in de collectie-, restauratie-, en 
presentatiegeschiedenis van museale films duidelijk aan de oppervlakte. Dit maakt het voor 
mij mogelijk deze mechanismen te onderscheiden en te analyseren. Tenslotte is het 
Filmmuseum altijd lid geweest van de Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), 
waardoor het zowel op nationaal als op internationaal niveau een speler was in het filmveld.2 
Historische ontwikkelingen binnen dit instituut zullen hierdoor altijd onlosmakelijk verbonden 
zijn met een breder, internationaal geheel.  

Ik zal de genoemde problematiek onderzoeken op micro- in plaats van macrohistorisch 
niveau.3 Filosoof en historicus Paul Ricoeur schrijft in zijn boek La Mémoire, l’histoire, l’oublie 
(2000) over de microgeschiedschrijving: 

The key idea attached to the idea of a variation in scale is that, when we change scale, 
what becomes visible are not the same interconnections but rather connections that 
remained unperceived at the macrohistorical scale. (Ricoeur 2004: 210) 

Het gaat bij de schaalverkleining van het historisch onderzoek dus niet alleen om het zichtbaar 
maken van meer details, maar vooral ook om de mogelijkheid te creëren die verbanden te 
leggen, waarmee de gestelde vragen beantwoord kunnen worden. Door mijn historische 
vergrootglas op het Filmmuseum te richten, ben ik in staat filmmuseale mechanismen en 
processen op het niveau van de individuele films te onderzoeken. Dit maakt een heldere 

                                                                 

 
2 De FIAF werd in 1938 opgericht als internationale koepel, waarbinnen de opgerichte filmarchieven zich 
organiseerden. (Borde 1983: 72-73) Deze federatie is tot op de dag van vandaag actief.  
3 Deze keuze voor micro- in plaats van macrohistorisch onderzoek past naadloos binnen de ontwikkelingen binnen 
de filmgeschiedschrijving, waar sinds eind jaren zeventig microhistorisch onderzoek steeds meer de norm is 
geworden. 
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analyse van het musealiseringsproces van films en de rol die de filmhistorische opvattingen 
hierbij  speelden, mogelijk.4 

Ik richt me in deze studie niet alleen op het Filmmuseum, ik zoom tevens in op een specifieke 
selectie films en collecties uit het archief van dit instituut.5 Deze schaalverkleining betreft 
allereerst de films die van voor 1946 dateren, waarbij ik me vooral richt op het corpus 
zwijgende films. Ik doe dit om drie redenen. Allereerst is 1946 het jaar waarin het Nederlandse 
filmmuseale instituut werd opgericht, waardoor de musealisering van het totale geselecteerde 
corpus films door filmhistorische motieven is gedragen. Ten tweede is de definiëring van 
zwijgende film als filmhistorisch object in de onderzochte periode aan de nodige 
veranderingen onderhevig geweest. Ten derde is het overgrote deel van dit corpus uitgebracht 
op het broze en kwetsbare nitraatmateriaal. Dit heeft in de eerste plaats tot gevolg dat de films 
een korte levensverwachting hebben. Ten tweede kan het nitraat niet meer geprojecteerd 
worden, omdat het licht ontvlambaar is. De hete lamp van de projector kan de film doen 
ontbranden, wat voor film, filmzaal, en publiek desastreuze gevolgen kan hebben. Dit alles 
maakt nitraatfilm een bijzonder moeilijk en ingewikkeld verzamel-, restauratie-, en 
presentatieobject, en dus een interessante casus voor dit onderzoek.  

Een tweede inperking betreft de keuze voor een aantal deelcollecties uit het archief van het 
Filmmuseum in Amsterdam. Ik werk hierbij vanuit deze collecties, waarbij ik ook uit zal 
wijken naar andere films die op een of andere manier met de geselecteerde collecties verband 
houden. De eerste deelcollectie bestaat uit de nationale filmproductie van Nederland. De 
Nederlandse film heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het beleid van het Filmmuseum. 
Dit is in de eerste plaats het gevolg van de FIAF-regel dat ieder archief de eigen nationale 
filmproductie dient veilig te stellen. Dat het Filmmuseum de Nederlandse filmproductie moest 
verzamelen en veiligstellen, leverde spanning op met de doelstellingen van dit instituut. Ook 
in de samenwerking met het Instituut voor Beeld en Geluid, het andere grote 
filmverzamelende instituut in Nederland, leverde deze door de FIAF opgelegde plicht de 
nodige problemen op. Ik zal deze casus daarom vooral inzetten om de problematieken 
aangaande de verzamelstrategieën te illustreren.  

De tweede deelcollectie, de Uitkijkcollectie, vindt haar oorsprong in de Nederlandse Filmliga, 
in 1927 opgericht door een aantal filmliefhebbers die ‘kunstfilms’ wilden vertonen. In sommige 
gevallen moesten hiervoor films aangeschaft worden, omdat ze niet in distributie waren. Op 
die manier is een filmcollectie ontstaan, die aanvankelijk dienst deed als distributiepakket dat 
onder beheer van het zogenaamde Centraal Bureau voor Ligafilms viel, en uiteindelijk in het 
archief van het Filmmuseum terechtkwam. Het gaat hier om een collectie films die voor een 
groot deel al bij de acquisitie ervan tot de canon van de filmkunst gerekend werd. Aan de hand 

                                                                 

 
4 De historische gegevens zijn grotendeels gebaseerd op de jaarverslagen van het Filmmuseum. Waar nodig is 
aanvullend onderzoek gedaan op basis van de correspondentie en andere stukken uit het bedrijfsarchief van het 
Filmmuseum. Omdat het Filmmuseum nog niet is begonnen aan de opschoning van dit archief, kan gesteld worden 
dat de objectiviteit ervan relatief groot is. Informatie over de films uit het archief zijn verkregen op basis van de 
gegevens in de diverse databanken die het Filmmuseum heeft opgebouwd in de loop van zijn geschiedenis. Vooral 
het oude kluisbestand bleek een rijke bron waar ik veelvuldig uit kon putten. Dit bestand behelst onder andere 
gegevens over de acquisitie van de nitraatkopieën, zoals informatie over schenkers en schenkingsdata. Verder staat 
in dit oude bestand vaak vermeld waar en wanneer duplicaten van archiefkopieën gemaakt zijn. Deze informatie 
heb ik, waar nodig, aangevuld met die uit DIVA – het huidige Filmmuseum-informatiebeheersysteem. 
5 Het Filmmuseum is in het bezit van zo’n 36.000 filmtitels. Dat betekent dat er ongeveer 62.000 kilometer 
filmmateriaal in de kluizen ligt opgeslagen. Hiervan is circa 7.000 kilometer nitraatmateriaal. Gezien deze omvang 
van het archief en de collectie is een inperking zeker gewenst. 
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van de omgang met deze films wil ik bestuderen hoe het Filmmuseum reeds gecanoniseerde 
films musealiseerde.  

De Desmetcollectie, deelcollectie nummer drie, behelst de films die Jean Desmet, een 
Nederlandse filmvertoner en distributeur uit de jaren tien, bewaarde. Deze collectie bestaat 
daarom vooral uit films die voor de commerciële markt gemaakt zijn. De collectie commercieel 
geproduceerde films uit de jaren tien hebben grote filmhistorische belangstelling gekend, en 
kunnen daarom inzicht geven in de wisselwerking tussen de filmmuseale praktijk en de 
filmhistorische debatten.   

Als laatste zal ik ingaan op gemusealiseerde filmfragmenten, die op een aantal essentiële 
vlakken aantonen waar knooppunten liggen in het musealiseringsproces van film. Met de 
filmfragmenten doel ik zowel op fragmenten die duidelijk herkenbaar uit een bepaalde film 
afkomstig zijn, als de grotendeels ongeïdentificeerde fragmenten die door het Filmmuseum 
bekend zijn gemaakt onder de naam Bits & Pieces. 

De onderzochte periode loopt in principe van 1946 tot 1996 en beslaat dus vijftig jaar. 1946 is 
het oprichtingsjaar van het instituut dat centrale casus van deze studie vormt, en 1996 is het 
laatste jaar voordat de redelijk revolutionaire plannen voor het zogenaamde Instituut voor 
Beeldcultuur ontstonden. Deze plannen hebben voor veel onrust gezorgd bij het Filmmuseum, 
wat uiteindelijk leidde tot het vertrek van de toenmalige directie. Hierna brak een periode van 
grote onrust en onzekerheid aan. Deze periode is wat mij betreft te instabiel geweest om 
representatief te zijn voor de omgang met film als museaal object op een breder niveau. De 
laatste reden om de te onderzoeken periode tot 1996 te laten lopen is dat ikzelf in 1997 bij het 
Filmmuseum in dienst getreden ben, waardoor ik nauw bij dit instituut betrokken ben geraakt. 
Om zo objectief mogelijk te kunnen werken, heb ik besloten deze periode daarom zoveel 
mogelijk uit te sluiten van dit onderzoek. 

Filmmuseum6 

De eerste nationale filmmusea ontstonden in de jaren dertig, vanuit de ciné-club-beweging, die 
in de jaren twintig was opgekomen. De ciné-clubs, waar ook de Nederlandsche Filmliga toe 
gerekend kan worden, vertoonden de films die in diezelfde periode, en veelal door hun eigen 
leden, tot de canon werden verheven.7 Onder andere de Cinémathèque française, de Film 
Library van het MoMA en de Cinémathèque Royale in Brussel ontstonden direct vanuit deze 
beweging. (Bordwell 1997: 24) 

Alhoewel in Nederland in de jaren dertig al wel de roep bestond om een filmmuseaal instituut 
dat het cinematografische erfgoed kon bewaren en tonen, duurde het tot na de Tweede 
Wereldoorlog voordat een dergelijk instituut daadwerkelijk van de grond kwam.8 In 1946 
richtten de heren Paul Kijzer, Piet Meerburg en David van Staveren het zogenaamde 
Nederlands Historisch Film Archief (NHFA) op. In ditzelfde jaar werd Jan de Vaal bij de 
activiteiten van het archief betrokken, en hij nam al vrij snel de verantwoordelijkheid voor het 
archief  op zich. Daarbij werd in 1948 de stichting Uitkijk Archief opgericht, die ook onder het 
beheer van Jan de Vaal kwam te staan. In 1952 kregen deze twee filmarchieven onderdak bij 
                                                                 

 
6 De Filmmuseumjaarverslagen vormen de voornaamste bron voor dit overzicht.  
7 Alhoewel de canon op zich onderdeel uitmaakt van de geschiedenis van de musealisering van film, is de vraag 
naar de totstandkoming van de canon veel breder dan ik met deze studie beoog te beantwoorden. Er zijn bij de 
canonvorming van film bijvoorbeeld veel meer spelers uit het filmveld betrokken dan alleen de filmmusea en de 
filmhistorici. (Wollen 1993); (Bordwell 1997); (Staiger 1985) 
8 Filmmuseum-knipselarchief: ‘Het nieuwe parool. Een archief van kunstfilms’, [1930]; Cannegieter, ‘Filmarchieven’, 
[1932].  
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het Stedelijk Museum, waar op dat moment Willem Sandberg de scepter zwaaide. Met de 
verhuizing fuseerden ze tot de Stichting Nederlands Filmmuseum, en werden de activiteiten 
uitgebreid met museale filmvertoningen. 

Begin jaren zestig bleek echter dat het Stedelijk Museum te klein was om de ambities van het 
Filmmuseum verder te realiseren. De aula waar het de films vertoonde, was niet voldoende 
beschikbaar en de technische voorzieningen waren te beperkt. Na tien jaar lobbyen kon het 
Filmmuseum terecht in het Vondelparkpaviljoen. Begin jaren zeventig verhuisde het instituut 
stukje bij beetje, met als laatste mijlpaal de opening van een eigen filmzaal in 1974. In dit 
decennium trad ook een verschuiving op in het archiefbeleid. Dankzij de realisatie van de 
nitraatfilmkluizen in Overveen, kwam er meer ruimte en aandacht voor conservering van de 
films. Dit resulteerde onder andere in een eerste grote subsidieaanvraag voor conservering, die 
in 1980 gehonoreerd werd door de regering in Den Haag. 

In 1984 volgde Frans Maks Jan de Vaal op. Maks werd in 1987 op zijn beurt opgevolgd door 
Hoos Blotkamp. Deze stelde filmmaker, schrijver, filmwetenschapper, en cinefiel Eric de 
Kuyper aan als adjunct-directeur. Een omwenteling volgde, zowel in de vorm van een 
verbouwing van het Vondelparkpaviljoen als in de benadering van de film als museaal object. 
Met name door het selectiebeleid en de restauratiepraktijk die het Filmmuseum in deze jaren 
bezigde, nam het internationale aanzien van dit instituut een grote vlucht. In 1991 kreeg het de 
Jean Mitry Award uitgereikt tijdens het jaarlijkse filmfestival Le Giornate del Cinema Muto in 
Pordenone, een internationale prijs voor instituten en individuen die zich hebben 
onderscheiden door hun verdiensten voor de filmgeschiedenis en de filmarchivering. Een 
periode van grote activiteit volgde, wat uiteindelijk een hoogtepunt vond in de plannen voor 
het Instituut voor Beeldcultuur, waar nieuwe media, film en foto samen in één gebouw 
ondergebracht moesten worden. Deze plannen impliceerden een verhuizing naar Las Palmas, 
een oud pakhuis op de Kop van Zuid in Rotterdam. Deze plannen zijn echter niet doorgegaan. 
De periode hierna kenmerkt zich vooral door een snelle wisseling van directies. Anno 2007 
bereidt het Filmmuseum zich voor op een verhuizing naar een nieuw te bouwen pand aan de 
IJ-oever van Amsterdam Noord. 

Filmgeschiedschrijving 

Omdat ik in dit onderzoek naar de filmhistorische uitingen van de filmmuseale praktijk tevens 
de wisselwerking met de filmhistorische debatten onderzoek, geef ik hier een kort overzicht 
van de geschiedenis van de filmgeschiedschrijving zoals die tot nog toe is opgetekend.9 Hierbij 
is sprake van twee verschillende vormen van filmgeschiedschrijving, die elkaar min of meer 
chronologisch zouden zijn opgevolgd. Dit zijn aan de ene kant de zogenaamde klassieke 
filmgeschiedschrijving, en aan de andere kant het revisionisme, ook wel de New Film History 
genoemd.10 De klassieke filmgeschiedschrijving ontstond eind jaren twintig, begin jaren dertig. 
Het revisionisme deed vanaf eind jaren zeventig zijn intrede. Alhoewel het onderwerp van de 
klassieke en de revisionistische filmgeschiedschrijving hetzelfde is, de geschiedenis van de 
film, is zowel de institutionele herkomst als de werking van beide zo verschillend dat met recht 
van twee verschillende paradigma’s (Kusters 1996), discoursen (Allen 1981) of stromingen 
(Hommel 1991a) gesproken kan worden. In de nu volgende paragraaf zal ik deze verschillen 
                                                                 

 
9 (Elsaesser 1986); (Sklar 1990); (Lagny 1992); (Bordwell 1997); (Hommel 1991a); (Kusters 1996). 
10 Ik wil er hierbij op wijzen dat de term revisionisme binnen de filmwetenschappelijke wereld niet de extreemrechtse 
bijbetekenis kent, die ze in de historische wetenschap wel heeft gekregen, met het oog op het ontkennen van de 
holocaust, hetgeen door bepaalde individuen als het ‘herzien’ oftewel reviseren van de geschiedenis wordt 
beschouwd. Naar mijn idee wordt hier niet alleen de term ‘revisionisme’ verkeerd gebruikt, maar ook de term 
‘wetenschap’. 
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aangeven, waarbij ik meteen een inhoudelijke beschrijving zal geven van beide vormen van 
filmgeschiedschrijving.  

De klassieke filmgeschiedschrijving verhaalt over de ontwikkeling van de film als 
registratieapparaat tot een eigen kunstvorm. (Bordwell 1997: 21-22)11 Doordat deze 
geschiedschrijving de ontwikkeling van de filmkunst centraal stelde, fungeerde ze meteen als 
legitimatie voor film als kunst. Ook de structuur van het klassieke filmhistorische discours, dat 
dit ontwikkelingsverhaal vertelde aan de hand van een aantal ‘grote’ filmmakers en hun 
‘meesterwerken’, droeg hiertoe bij. (Elsaesser 1986: 247) Deze opbouw vertoonde namelijk 
opvallende overeenkomsten met de toenmalige kunst- en literatuurhistorische studies. (Lagny 
1992: 130-131)12 Door de filmgeschiedschrijving aan te laten sluiten bij de literatuur- en de 
kunstgeschiedenis, kreeg dit tot ‘nieuwe kunstvorm’ uitgeroepen medium makkelijker een plek 
binnen de gevestigde kunsten. (Lagny 1992: 141-142)13 

In Nederland was het historische gedachtegoed sterk geworteld in de reeds genoemde 
Filmliga. Filmligaleden, zoals bijvoorbeeld Menno ter Braak, die over het algemeen tot de 
academisch geschoolde intelligentia behoorden, schreven recensies over de ‘goede’ films, en 
later ook filmhistorische boeken, waarin ze het ontstaan van de filmkunst omschreven.14 Omdat 
Nederlandse filmcritici en ook -historici zoals Bob Bertina, A. van Domburg, Charles Boost, en 
L.J Jordaan het oude filmligagedachtegoed in ere hielden, zou dit tot ver in de twintigste eeuw 
dominant blijven in Nederland. (Schoots 1999: 202-204) 

Zoals gezegd, verhaalde de klassieke filmgeschiedschrijving over de ontwikkeling van de film 
van een ‘registratieapparaat’ tot een ‘ware kunstvorm’. In de periode tot circa 1914 was de film, 
volgens de ‘klassieke’ filmhistorici, nog geen kunst. Wel was in deze periode sprake van een 
aantal filmmakers wier ‘uitvinding’ de film een stapje verder in de richting van een creatieve 
kunstvorm deed ontwikkelen. Dit waren onder andere Georges Méliès, die de stop-motion had 
‘ontdekt’ en allerlei andere ‘trucs’ tot stand bracht met behulp van filmische technieken. En 
bijvoorbeeld Edwin Porter die een eerste stap in de richting van een typisch filmische 
narratieve structuur door middel van montage mogelijk maakte. Deze over het algemeen als 
primitief aangeduide periode eindigde bij D.W. Griffith, die als de eerste noemenswaardige 
filmkunstenaar te boek stond. Griffith speelde ook in de filmmuseale wereld een sleutelrol. De 
Film Library van het MoMA verzamelde zijn films intensief, en organiseerde in 1940 een 
retrospectief. (Barry 1940) In de visie van de klassieke filmhistorici ontwikkelde de film zich na 
1914 steeds meer in de richting van een ware kunst, een ontwikkeling die zij omschreven aan 
de hand van een serie ‘belangrijke’ filmartistieke stromingen, die steeds verbonden waren aan 
een bepaald productieland. Voorbeelden zijn het Duits expressionisme, of het Frans 
impressionisme. Die stromingen brachten allemaal hun eigen emblematische regisseurs voort.15 
                                                                 

 
11 (Balázs); (Arnheim 1932); (Bardèche en Brasillach 1935); (Charensol [1930]); (Moussinac [1925]); (Moussinac 
[1929]); (Rotha 1930); (Jordaan 1932); (Domburg 1936); (Braak 1929). 
12 Een voorbeeld is de ‘birth-maturity-decline dynamic’, die afkomstig is uit de traditie van de kunstgeschiedenis. 
(Bordwell 1997: 43) Het lijkt waarschijnlijk dat de parallellen tussen de klassieke filmgeschiedschrijving en het 
kunst- en literatuurhistorische discours zijn ontstaan als gevolg van de literaire en/of kunsthistorische scholing die 
de toenmalige auteurs vaak hadden genoten. 
13 Volgens filmhistorica Ansje van Beusekom waren het dezelfde ideeën over filmkunst, die op een later moment de 
acceptatie van de filmwetenschap binnen de Nederlandse letterenfaculteiten mogelijk maakten. (Beusekom 2001: 10) 
14 Voorbeelden zijn de publicaties Cinema Militans (Braak 1929) en Dertig jaar film (Jordaan 1932). De laatste maakte 
deel uit van de serie Monografieën over filmkunst die in de jaren dertig gepubliceerd werd, en die ook nauw 
verbonden was met de Filmligabeweging en haar gedachtegoed.  
15 Omdat een film nu eenmaal een product is van meerdere mensen, kunnen ook  ‘grote scenaristen’ of ‘grote 
cameramannen’ voor artistieke waarde zorgen; dit is echter vrij uitzonderlijk. Wel koppelen de klassieke 
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Van deze regisseurs werden tenslotte de ‘meesterwerken’ beschreven, die uiteindelijk de canon 
van de zwijgende film zijn gaan vormen.16 In de klassieke omschrijving van de 
filmgeschiedenis was dus sprake van een hiërarchische indeling van film in een primitieve 
ontdekkingsfase, en een meer ‘volwassen’ fase waarin de filmkunst zich ‘perfectioneerde’. 
Binnen die chronologische tweedeling was vervolgens sprake van hoogtepunten, canonieke 
werken en filmmakers die de schrijvers boven de massale hoeveelheden entertainment- en non-
fictiefilms stelden. (Christie 2006: 68) Deze structuur, met de bijbehorende in- en 
uitsluitingsmechanismen, bleef tot in de jaren zeventig de basis van het filmhistorische 
discours. Dit wordt vaak in verband gebracht met de programmering van 
filmmusea/cinematheken. Bordwell schrijft bijvoorbeeld dat zelfs voor de meest ijverige 
filmhistorici het schrijven van filmgeschiedenis niet veel meer was dan het op een rij zetten van 
de klassieke films, die wellicht op 16mm-prints van het MoMA gezien waren, of op het scherm 
van de Cinémathèque française. (Bordwell 1997: 42)17  

Bij een dergelijke legitimatie van de film als kunstvorm hoorde als vanzelfsprekend ook een 
esthetica van de film, indertijd de ‘essentie’ van de filmkunst genoemd, die volgens de eerste 
filmkritische auteurs verbonden was met de creatieve bewerking van de filmopnamen.18 De 
opvattingen hierover waren echter aan verandering onderhevig. In de jaren vijftig betoogde de 
criticus André Bazin namelijk dat de essentie van de filmkunst niet lag in de mogelijkheden de 
werkelijkheid te manipuleren, maar in de mogelijkheid om de werkelijkheid vast te leggen.19 
Hij pleitte zo voor het realisme als de basis van een tweede opvatting over de esthetica van de 
filmkunst. Bazin liet hierbij de reeds vastgestelde canon van de zwijgende film in stand. Alleen 
de zwijgende films van Renoir zouden (mede) dankzij Bazins teksten aan de canon van de 
zwijgende filmkunst zijn toegevoegd. (Bordwell 1997: 70-73) Deze films kenmerken zich dan 
ook door lange shots, weinig montage, en veel scherptediepte experimenten.  

Ongeveer tegelijk met het verschijnen van de essays van André Bazin ontstond een beweging 
die bekend is geworden als de politique des auteurs. Deze ontstond vanuit de activiteiten van een 
aantal jonge filmcritici, die met name voor de Cahiers du Cinéma schreven, en frequente 
bezoekers van de Cinémathèque française waren. In hun geschriften pleitten zij voor een 
verheffing van commerciële Hollywoodfilms en hun makers. Traditioneel deden Europeanen 
de Amerikaanse populaire cultuur, waar ze ook de Hollywoodfilm toe rekenden, af als 
commerciële kitsch. Volgens deze nieuwe beweging hadden sommige regisseurs echter een zo 
groot genie dat hun persoonlijke filmstijl herkenbaar bleef, ondanks dat de films binnen een 
beperkend systeem als dat van Hollywood gemaakt waren. Tegelijkertijd herdefinieerden deze 
theoretici het gebruik van de term ‘auteur’ binnen een cinematografische context. Waar deze 
term in de jaren dertig nog vaak geassocieerd werd met de scenarioschrijver, reserveerden zij 
hem voor de regisseur, die hiermee tevens tot eindverantwoordelijke voor de artisticiteit van 
de film werd.20 Alhoewel de nieuwe, jonge filmcritici met name de toen actuele Amerikaanse 
                                                                                                                                                                                                             

 
filmhistorici de artistieke waarde van films ook vaak aan acteurs. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de films waarin 
Asta Nielsen of Charlie Chaplin speelden. 
16 Zie: (Sadoul 1962); (Bardèche en Brasillach 1935); (Mitry s.a.). 
17 Opvallend is dat in de buurt van deze twee instituten de eerste universitaire filmstudies ontstonden, namelijk aan 
de Sorbonne in Parijs en aan de New York University (NYU). 
18 Zie: (Arnheim 1932); (Münsterberg 1916). 
19 Zie: (Bazin 1958) 
20 Op zich leefde het idee dat de regisseur de artistieke verantwoordelijkheid voor een film had al sinds de jaren tien. 
Dit idee werd derhalve niet per se door de Cahiers du cinéma geïntroduceerd. Zij veralgemeniseerden deze opvatting 
echter wel. (Bordwell 1997: 21) De regisseurs die al gecanoniseerd waren, zoals Eisenstein, Buñuel, Ivens en anderen 
zijn dus historisch gezien ‘auteurs’ avant la lettre. 
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geluidsfilms canoniseerden, hadden ze ook een uitgesproken voorkeur voor oudere films uit 
Amerika. Zo roemden ze Murnau meer om Sunrise (1927) dan om Nosferatu (1922), en 
spreidden ze een grote waardering voor Buster Keatons werk tentoon.21 Daarnaast 
herwaardeerden de auteur-critici zwijgende filmmakers als bijvoorbeeld Louis Feuillade.22 
Omdat de politique des auteurs niet zozeer een esthetica definieerde als wel een aantal films tot 
‘kunst’ verhief, noemt Bordwell auteursfilms ‘een tijdloze collectie grote films, die door de 
esthetische ruimte zweeft.’ (Bordwell 1997: 76-81) Ondanks de verschillende opvattingen over 
de essentie van filmkunst bleef de zwijgende canon die in de jaren twintig en dertig ontstaan 
was, stabiel. Ook de opvattingen dat de film zich had ontwikkeld van opnametechniek tot 
filmkunst, en de tweedeling van de zwijgende film in een primitief en een artistiek gedeelte, 
bleven gehandhaafd. 

In de jaren zestig groeide de interesse voor films bij een groep academici, onder andere 
getraind in de filosofie, de kunst- en de literatuurgeschiedenis. Zij richtten gespecialiseerde 
tijdschriften op, organiseerden congressen, en ontwikkelden universitaire 
studieprogramma’s. In hun onderzoek naar film integreerden ze analytische modellen uit de 
linguïstiek, het formalisme, en het structuralisme. (Sklar 1990: 14) Franse theorieën vonden 
hierbij hun weg naar de Engelstalige academia, dankzij de vertalingen die het tijdschrift 
Screen plaatste. Tegelijkertijd vond een opleving plaats van de hang naar abstractie en vorm 
zoals in de jaren twintig. Ook ideeën over montage, theater en publiek van onder anderen 
Eisenstein, Brecht en Kuleshov werden opnieuw afgedrukt in Screen, waardoor ze hun weg 
terug vonden in het denken over film. Deze ontwikkelingen liepen parallel met een 
verschuiving die eind jaren zestig, begin jaren zeventig optrad in de filmhistorische 
opvattingen. In de filmarchieven en op de universiteiten van de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië groeide de interesse voor vroege ‘primitieve’ film namelijk gestaag. Dit leidde tot 
een aantal filmografieën, dissertaties en andere publicaties over vroege cinema. (Christie 2006: 
69)  

Het congres dat de FIAF in mei 1978 in Brighton organiseerde, wordt een belangrijke rol 
toegedicht in deze omslag in de geschiedenis van de filmgeschiedschrijving. Tijdens dit 
congres vertoonde de FIAF circa 600 fictiefilms uit de periode 1900-1906, die tot op dat 
moment door de FIAF-archieven genegeerd waren. Door de vertoning van zoveel onbekende 
vroege zwijgende films veranderde de status van deze periode uit de filmgeschiedenis 
fundamenteel. Waar ze aanvankelijk vrijwel geheel genegeerd was, werd deze periode na dit 
congres een van de belangrijkste en meest onderzochte binnen de filmgeschiedschrijving.23 
Omdat deze films zo fundamenteel anders waren dan de canon die tot op dat moment 
onderwerp van de filmgeschiedschrijving was geweest, ontstonden tevens nieuwe 
filmhistorische methoden en modellen om ze te onderzoeken. (Horak, Lacasse en Cherchi 
Usai 1991: 280) Net als in de jaren twintig, ging ook nu de aandacht uit naar de visuele kracht 

                                                                 

 
21 Dit ‘pro-Amerikanisme’ lijkt een reactie op het ‘anti-Amerikanisme’ dat leefde sinds de jaren twintig. (Beusekom 
2001: 201) Het ‘anti-Amerikanisme’ predikte dat de mechanisering en toenemende massacultuur uit de Verenigde 
Staten een gevaar vormden voor de cultuur. Dit gedachtegoed is onder andere door Johan Huizinga geventilleerd in 
‘Mensch en menigte in Amerika’ (1918), en was behalve in Nederland ook gemeengoed in de rest van West-Europa. 
(Schoots 1999: 153-154) 
22 Deze voorkeur zal zeker ook gestuurd zijn door de Cinémathèque française waar Langlois de films van deze 
regisseur vaak vertoonde, en waar Musidora die Irma Vep speelt in Les Vampires onder andere achter de kassa 
werkte. (Roud 1983: 71-72)  
23 Om deze redenen beschouwen filmhistorici en –archivarissen het zogenaamde Brightoncongres als het 
hoogtepunt van het genoemde veranderingsproces. Zie ook: (Holman 1982); (Gartenberg 1984); (Gunning 1991b). 
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van film, waarmee de nieuwe filmhistorici de argumentatie dat film primair een narratieve 
kunst was, wilden ontkrachten. Dit resulteerde in een nieuwe vorm van 
filmgeschiedschrijving, die zich op meerdere punten afzette tegen de klassieke 
filmgeschiedschrijving en haar canon. Deze nieuwe filmgeschiedschrijving noemde zich 
revisionisme, vanwege het herzien van de klassieke filmgeschiedschrijving.24 Een sleutelfiguur 
in deze ontwikkeling was Jay Leyda, die naast zijn archiefwerkzaamheden voor het MoMA 
en de FIAF ook een functie als docent aan de New York University had. Onder zijn leerlingen 
bevonden zich onder andere Tom Gunning, Charles Musser, Steven Higgins, Roberta Pearson 
en William Uricchio, filmhistorici die een prominente rol zouden gaan spelen in de 
ontwikkeling van het filmhistorische onderzoek. 

Een eerste punt waarmee de revisionisten kritiek uitten op de klassieke filmgeschiedschrijving 
betrof het gebruik van historische bronnen. De revisionisten vonden dat hun voorgangers een 
onzorgvuldige, want te weinig kritische houding innamen ten opzichte van de door hen 
gebruikte, meestal secundaire, bronnen. Dit zou tot meerdere misvattingen en fouten geleid 
hebben. De revisionisten besloten daarom terug te keren naar de primaire bronnen. Deze 
veranderde houding ten opzichte van filmhistorische bronnen, liep synchroon met een 
toegankelijker beleid van filmmusea en –archieven. Die toegankelijkheid uitte zich bijvoorbeeld 
in de organisatie van de Giornate del Cinema Muto, een filmfestival voor de zwijgende film, in 
Pordenone. 25 jaar later streeft de organisatie van het festival nog steeds naar de vertoning van 
tot nog toe onbekende films uit de zwijgende periode. Ook het filmfestival van Bologna, waar 
men nieuwe conserveringen uit de filmarchieven laat zien, is een voorbeeld van een gegroeide 
interesse van de filmarchieven voor de conservering en presentatie van onbekende films. 
Filmhistorici bezoeken deze festivals in grote getale, om zo nieuw onderzoeksmateriaal te 
kunnen zien en ontdekken. Maar ook buiten deze festivals om zijn de filmmusea toegankelijker 
geworden. Een bredere conservering en programmering, waarbij tot op dat moment 
onbekende films vertoond werden, maakten een uitgebreidere vorm van bronnenonderzoek 
gemakkelijker. Ten slotte maakte de komst van video midden jaren zeventig films 
toegankelijker voor onderzoek. De mogelijkheid om films in collegezalen te tonen, stop te 
zetten, terug te draaien, en zo te analyseren, bood legio nieuwe inzichten. Tevens maakte video 
het mogelijk filmarchiefmateriaal toegankelijk te maken zonder dat een bezoek aan de kluis of 
filmzaal nodig was. Tegenwoordig is deze toegankelijkheid uitgebreid door de komst van DVD 
en zelfs het internet als media waarop (archief)films beschikbaar zijn. De meer verantwoorde 
omgang met de films als filmhistorische bronnen, heeft mijns inziens ook te maken met het feit 
dat de filmgeschiedschrijving een steviger plek binnen de academische wereld kreeg. Dit 
impliceerde dat het filmhistorische onderzoek op een academisch verantwoorde manier 
uitgevoerd diende te worden. Het betekende ook dat studenten getraind konden worden in de 
nieuw ontwikkelde onderzoeksmethoden en -technieken.  

Het tweede punt van kritiek betrof het teleologische model dat de klassieke filmhistorici 
hanteerden. De kritiek op dit model was een direct resultaat van de genoemde herwaardering 
van het vroege filmmateriaal. Het klassieke verhaal positioneerde de vroege film immers als 
een primitief stadium in de ontwikkelingen van de filmkunst, terwijl de revisionisten juist 
                                                                 

 
24 Parellel aan het idee dat hier sprake was van een nieuwe vorm van filmgeschiedschrijving, heet het revisionisme 
ook wel New Film History. Elsaesser doet dit zelfs letterlijk, door in zijn gelijknamige artikel de New Film History 
tegenover wat hij de ‘Old Film History’ noemt, te plaatsen. (Elsaesser 1986: 247) In de praktijk wordt deze term 
vooral gebruikt voor de filmgeschiedschrijving die gebaseerd is op geschreven bronnen en minder op films. 
Alhoewel de filmarchieven ook dit materiaal bewaren, is het probleem dat ik in deze studie onderzoek dermate 
specifiek gericht op films, dat de filmgeschiedschrijving op basis van uitsluitend geschreven bronnen voor mij 
minder interessant is. Om deze reden verkies ik ‘revisionisme’. 
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wilden aantonen dat deze vroege films zelfstandige producten van een eigen paradigma 
waren.25 Hierdoor moest de vroege film gezien worden als fundamenteel anders dan alles wat 
daarna kwam. Deze films waren niet te vergelijken met, en konden niet gezien worden als 
opstap naar de filmkunst van de jaren twintig.26 Het revisionisme liet het ‘grote verhaal’ over 
de ontwikkeling van de filmkunst los. In plaats daarvan werden kleine deelstudies opgezet 
rondom kleinere periodes, waarbinnen door middel van gedetailleerd bronnenonderzoek, het 
onderzochte helder en uitvoerig in kaart gebracht kon worden. Om de historische feiten te 
analyseren maakte het revisionisme gebruik van theorieën en methoden, afkomstig uit het 
structuralisme, het formalisme en de semiotiek, die zoals gezegd in de jaren zestig en zeventig 
in het filmanalytische onderzoek waren opgenomen. Daarnaast werden methoden en 
technieken uit de cultuurhistorische traditie ingezet. De filmgeschiedschrijving werd hiermee 
steeds wetenschappelijker. Dit ging gepaard met het loslaten van esthetische overwegingen bij 
het optekenen van de geschiedenis van de film. (Lagny 1992: 128) 

Het derde punt waarin het revisionisme zich afzette tegen de klassieke filmgeschiedschrijving 
was in een afwijzing van een normatieve esthetische benadering van de filmgeschiedenis. 
Naast de socio-culturele benadering van de filmgeschiedschrijving wendde ook de op 
filmvorm gerichte filmgeschiedschrijving zich af van de normatieve filmhistorische 
opvattingen over de schoonheid van film. Globaal gezien keerde de filmgeschiedschrijving zich 
dus af van de taak filmesthetische normen op te stellen of te bevestigen, een discussie waar de 
klassieke filmhistorici juist wel voor hadden getekend. De klassieke filmgeschiedschrijving was 
in haar uitgangspunten dan ook meer verwant aan de filmkritiek, een positie die de nieuwe 
filmhistorici als onwetenschappelijk zagen, en derhalve sterk in twijfel trokken. (Lagny 1992: 
133)  

Het laatste onderscheid tussen de klassieke filmgeschiedschrijving en het revisionisme zou de 
omgang met ‘genieën’ en ‘meesterwerken’ zijn, die in de klassieke filmgeschiedschrijving de 
spil van het betoog hadden gevormd. Het revisionisme daarentegen zou deze opvattingen over 
de positie die deze films en regisseurs in het totale spectrum innamen, los hebben gelaten. 
Michel Hommel stelt bijvoorbeeld, dat alhoewel de revisionisten een aantal filmmakers nog 
steeds wel als genie erkenden, ze hen tegelijkertijd binnen een historische context plaatsten, 
analyseerden en zo demystificeerden.27 (Hommel 1991a: 151) Hierover zijn de meningen echter 
verdeeld. Michèle Lagny bijvoorbeeld is van mening dat de revisionisten de canon juist nog 
meer boven elke historische ontwikkeling plaatsten.28 Zij merkt op dat filmhistorici, ondanks 
alle nieuwe historiografische inzichten, de eens geconsacreerde films als kunst bleven 
beschouwen. Meesterwerken bleven in hun ogen verheven boven ‘normale’ films, en grote 
                                                                 

 
25 Het begrip ‘paradigma’ is het best bekend uit het boek The Structure of Scientific Revolutions (1962) van Thomas 
Kuhn. Een kenmerk dat paradigma’s in de loop van de tijd hebben toegedicht gekregen, is dat ze allemaal eenzelfde 
‘waarde’ toegekend krijgen. Ze onderscheiden zich van elkaar in karakter, en niet in belang of status. Dat de 
revisionisten deze term introduceerden, was daarom tevens een strategische zet in de discussie over de eventuele 
waarde van de filmproductie van voor 1914. Kuhn zelf was overigens niet eenduidig over dit kenmerk van 
paradigma’s, dat theoretisch elke vorm van vooruitgang buiten een paradigma om onmogelijk maakte. (Kuhn 1970: 
206-207) 
26 Hoewel deze vroege films een groot deel van het revisionisme lange tijd zou blijven beheersen, beperkte het 
nieuwe filmhistorische onderzoek zich niet uitsluitend tot dit corpus. Zie: (Bordwell, Staiger en Thompson 1985); 
(Jacobs 1991)  
27 Een goed voorbeeld hiervan is de studie van Tom Gunning D. W. Griffith and the origins of American narrative 
film : the early years at Biograph (Gunning 1991a) waarin ook het onbekendere, vroege werk van D.W. Griffith aan bod 
komt.  
28 ‘Les classiques comme des chefs-d’oeuvres restent intemporels, et partant an-historiques.’ De klassieken blijven 
net als de meesterwerken atemporeel, en ahistorisch. (Lagny 1992: 139) (Vertaling BL) 



Bregtje Lameris 

11 

 

regisseurs behielden hun uitzonderingspositie in de filmgeschiedenis, aldus Lagny. (Lagny 
1992: 144) De overeenkomst tussen beide opvattingen was dat er sprake was van een vorm van 
eclecticisme, een uitbreiding van de mogelijke onderzoeksobjecten, in plaats van het vervangen 
van de canon door bijvoorbeeld de vroegste zwijgende films.  

Discursieve relaties 

Zoals gezegd analyseer ik in deze studie de manier waarop filmhistorische uitingen binnen de 
filmmuseale praktijk tot stand kwamen, waarbij ik mij afvraag in hoeverre ze samenhangen 
met ontwikkelingen in de filmhistorische uitingen binnen de filmgeschiedschrijving. Ik 
beschouw hierbij de relatie tussen deze verschillende filmhistorische uitingen als een 
discursieve, waarbij ik me baseer op het begrip discours, zoals de filosoof Michel Foucault dit in 
de cultuurgeschiedenis heeft geïntroduceerd.29  

Het discours bij Foucault bestaat uit een verzameling uitingen die om een of andere reden een 
eenheid vormen. Zo kunnen uitingen een discours vormen, omdat ze een vergelijkbare 
ordening en structuur tonen. (Mills 2004: 43-44) Het wetenschappelijk discours is hier een 
voorbeeld van. Net zo worden uitingen die van eenzelfde auteur afkomstig zijn, binnen de 
westerse cultuur traditioneel als een eenheid, een discours gezien. (Foucault 1971: 29-34) Ook 
uitingen die over eenzelfde onderwerp gaan, beschouwen wij traditiegetrouw als een eenheid. 
Een voorbeeld hiervan is het medische discours. (Foucault 1969: 44) Logischerwijs ontstaan 
binnen deze indelingen overlappingen en wrijvingen tussen de onderscheiden discoursen. 
Binnen het medische discours kunnen bijvoorbeeld zowel uitingen voorkomen die deel 
uitmaken van het wetenschappelijke discours, als ook uitingen die daar niet toe gerekend 
worden. Discoursen zijn wat dat betreft flexibel en veranderlijk al naar gelang de invalshoek 
van waaruit ze worden benaderd. De factoren die groepen uitingen tot een discours maken, 
zijn dus breed gedefinieerd, wat het mogelijk maakt een grote diversiteit aan discoursen te 
herkennen in het verleden. Een van Foucaults doelstellingen was dan ook de traditionele 
uitsneden en indelingen van de geschiedenis ter discussie te stellen. (Foucault 1969: 32) 

Geheel in deze lijn is het herkennen, onderscheiden en analyseren van discoursen niet aan 
vastomlijnde regels gebonden.30 De uitingen die in dit onderzoek centraal staan, zijn daarom 
naar eigen inzicht ingedeeld in verschillende discoursen. Hierbij stel ik in de eerste plaats vast 
dat er een groep uitingen kan worden onderscheiden waarin hetzelfde onderwerp, namelijk de 
filmgeschiedenis, centraal staat; die zal ik filmhistorisch discours noemen. Deze groep 
filmhistorische uitingen is echter binnen verschillende institutionele praktijken tot stand 
gekomen: de filmkritiek wat betreft de klassieke filmgeschiedschrijving, academia voor het 
revisionisme, en de filmmusea voor de filmhistorische uitingen binnen de filmmuseale praktijk. 
Zoals hierboven beschreven, onderscheiden de twee discoursen binnen de 
filmgeschiedschrijving (klassieke filmgeschiedschrijving en revisionisme) zich niet alleen wat 
betreft de institutionele herkomst, maar ook wat betreft de interne structuren en de gestelde 
vragen.  

Zoals gezegd onderzoek ik in deze studie op welke manier filmhistorische uitingen tot stand 
kwamen binnen de filmmuseale praktijk, en de wisselwerking die hierbij optrad met de 

                                                                 

 
29 Ik ben hierin niet de enige. Robert Allen bijvoorbeeld, bekend met het boek Film History –Theory and Practice (Allen 
en Gomery 1985), gebruikte het begrip discours van Foucault om een analyse te maken van een aantal filmhistorische 
uitingen uit de eerste fase uit de filmgeschiedschrijving. (Allen 1981: 5) 
30 Sara Mills schrijft hierover het volgende: ‘[W]e can say that discourses are those groupings of statements which 
have similar force – that is, they are grouped together because of some institutional pressure, because of a similarity 
of provenance or context, or because they act in a similar way.’ (Mills 2004: 55-56) 
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filmhistorische uitingen binnen de filmgeschiedschrijving. Aangezien discoursen nooit op 
zichzelf staan, maar altijd met elkaar in een systeem functioneren, zullen ze elkaar beïnvloeden 
en aanvullen. (Mills 2004: 43-44) Dit geldt met name wanneer ze op een bepaalde manier 
overlap vertonen, hetzij doordat ze over eenzelfde onderwerp gaan, of omdat ze een 
vergelijkbare functie hebben.  De hier onderzochte discoursen gaan allemaal over de 
filmgeschiedenis, en behoren daarom alledrie tot het filmhistorische discours.31 Ik zal in deze 
studie zowel synchroon als diachroon onderzoeken hoe de filmmuseale filmhistorische 
uitingen zich verhielden tot die binnen de klassieke filmgeschiedschrijving en het revisionisme. 
Synchroon onderzoek ik in hoeverre het filmmuseale aandeel aan het filmhistorische discours 
overlap vertoonde met de klassieke en de revisionistische filmhistorische uitingen. Diachroon 
onderzoek ik op welke manier verschuivingen zijn opgetreden in het filmhistorische discours 
van de filmmuseale praktijk, en in hoeverre dit parallellen vertoonde met de genoemde 
verschuivingen in de filmgeschiedschrijving. Dit is vooral interessant met het oog op de 
institutionele breuk in de filmgeschiedschrijving, die in de filmmuseale praktijk achterwege 
bleef. 

In zijn cultuurhistorische analyses van bijvoorbeeld de waanzin bevraagt Foucault de 
genoemde, algemeen aanvaarde indelingen van culturele uitingen. Hij neemt ze in zijn studies 
als beginpunt, om van daaruit op zoek te gaan naar de grenzen, de raakpunten, en de 
scharnierpunten ervan. (Foucault 1969: 38) Ik daarentegen maak vooral een analyse van de 
manier waarop filmhistorische uitingen binnen de filmmuseale praktijk tot stand kwamen. 
Foucault noemt een dergelijke analyse de beschrijving van ‘les évènements du discours’, 
waarbij de vraag zich stelt hoe het komt dat een bepaalde uiting verschenen is en een andere 
niet. (Foucault 1969: 39) Verder breid ik de te analyseren culturele uitingen uit. Foucault 
onderzoekt vooral talige uitingen, zowel in de vorm van het gesproken als van het geschreven 
woord. Ik analyseer echter ook andere culturele uitingen zoals filmmuseale collecties, 
restauraties en presentaties die voor het overgrote deel materieel en/of visueel van aard zijn.  

Academische inbedding 

Filmhistorici beschrijven en analyseren de filmgeschiedenis op basis van de films die de 
filmmusea in de loop van de jaren verzamelden, restaureerden, en toegankelijk maakten. 
Onderzoek naar deze instituten en hun relatie met het filmhistorische discours is daarom 
essentieel voor inzicht in het functioneren van de filmhistorische discipline. Tot nu toe is er nog 
geen analytisch onderzoek naar filmmusea gedaan waarbij deze relatie is blootgelegd. De 
hoofdmoot van het historische onderzoek naar filmmusea tot nu toe, zoals bijvoorbeeld Les 
Cinémathèques (Borde 1983), en Keepers of the Frame (Houston 1994) beperkt zich tot het 
beschrijven van de institutionele geschiedenis van een aantal filmmusea en het gedachtegoed 
van een aantal conservatoren die een belangrijke rol speelden in de ontstaansgeschiedenis van 
deze instituten. Ook het boek Burning Passions (Cherchi Usai 1994), van de hand van 
filmarchivaris en filmhistoricus Paolo Cherchi Usai, en recentere publicaties, zoals Mysteries of 
the Celluloid Museum (Trope 1999), Museum Movies (Wasson 2005), en L’Histoire de la 
Cinémathèqie française (Mannoni 2006) geven geen antwoord op de in deze studie gestelde 

                                                                 

 
31 Foucault rekent verschillende discoursen die een vorm van overlap vertonen, ofwel in inhoud of in functie, tot 
eenzelfde discursieve formatie. (Mills 2004: 145) Het bredere filmhistorische discours dat alle filmhistorische uitingen 
groepeert, kan dan ook tevens als een discursieve formatie gezien worden, die de drie genoemde institutioneel 
gedefinieerde discoursen groepeert. Ik noem het totaal aan filmhistorische uitingen echter niet de filmhistorische 
discursieve formatie, maar het filmhistorische discours. 
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vragen.32 Ten slotte is er nog geen serieus historisch onderzoek gedaan naar het Filmmuseum 
in Amsterdam. Deze studie beoogt niet een instituutsgeschiedenis van het Filmmuseum te zijn. 
Dat neemt niet weg dat de geschiedenis van het Filmmuseum een belangrijke rol zal spelen in 
het onderzoek, omdat ze er de centrale casus in is.  

Wanneer de relatie tussen filmarchieven en de filmhistorische discipline wel ter sprake kwam, 
werd deze tot nog toe vooral benaderd vanuit (film)historiografisch oogpunt. De filmmuseale 
instituten worden hierbij beschouwd als het punt van waaruit filmgeschiedenis begint, en zich 
verder ontwikkelt. De archieven van deze instituten herbergen immers een groot gedeelte van 
het bronnenmateriaal, waarvan de filmhistorische discipline afhankelijk is. Zoals gezegd zijn 
filmmusea niet uit het niets ontstaan. Integendeel, ze zijn in de loop van de jaren gevormd, en 
hervormd. Ik vind het belangrijk om in kaart te brengen hoe de filmmuseale praktijk is 
geconstrueerd en gestructureerd, alvorens conclusies te trekken over de manier waarop de 
filmmusea van invloed waren op de filmhistorische discipline. Vandaar dat ik in deze studie de 
filmmuseale praktijk centraal stel, waarbij ik onderzoek in hoeverre het filmhistorische 
discours als onderliggend motief heeft gefunctioneerd bij de musealiseringsprocessen van film.  

Wat opvalt is dat het revisionisme zich onderscheidt van de klassieke filmgeschiedschrijving 
door een terugkeer naar de primaire bron, en dus een hang naar empirisme. Dit terwijl 
cultuurhistorici en -filosofen in dezelfde periode de idee ‘absolute waarheid’ juist tot in het 
oneindige relativeerden. (Sklar 1990: 16) Een verklaring hiervoor is de jeugd van deze 
discipline, waardoor ze bepaalde hobbels die de historische discipline al had genomen, nog 
moest passeren. Hierdoor ging in de beginperiode de relativering van het bronnenonderzoek 
voor een groot deel voorbij aan deze nog jonge academische discipline. De Britse filmhistoricus 
Richard Maltby schrijft hierover: 

The ‘new film historians’ then publishing revisionist histories of American cinema were 
themselves more concerned with winning some nineteenth-century historiographic 
battles than with engaging with poststructuralism. (Maltby 2006: 75)  

Sinds begin jaren negentig is deze discussie omtrent de film als historische bron, en de 
relativering van de ‘historische waarheid’ die op basis van primair bronnenmateriaal 
achterhaald zou kunnen worden, steeds actueler binnen de filmhistorische discipline.33 Dit 
onderzoek naar de geconstrueerdheid van de filmmuseale praktijk, en zijn reactie op en 
aandeel in de vorming van het filmhistorische discours, sluit goed aan bij deze ontwikkeling. 

In het verlengde hiervan ligt het probleem van de ontwikkeling van een vorm van 
bronnenkritiek voor de filmhistorische discipline. Iedere zich serieus nemende historische 
discipline kent een intensieve vorm van bronnenkritiek; het onderzoek naar de echtheid en 
betrouwbaarheid van bronnen van kennis. Ook binnen de filmgeschiedschrijving komt dit 
inmiddels langzaamaan op gang. Toch is deze discussie nog maar in beperkte mate 
doorgedrongen in het filmhistorische veld, en zijn veel filmhistorici zich nog steeds niet bewust 
van de invloed van de grilligheid van het filmmateriaal op hun lezing van het verleden.  (Routt 
1997) Alhoewel deze studie geen handleiding is voor de omgang met gemusealiseerde films als 
filmhistorische bron, zal het wel inzicht geven in de mogelijkheden en grenzen van het gebruik 
van gemusealiseerde films als primair bronnenmateriaal. 
                                                                 

 
32 Burning Passions van Cherchi Usai werd opnieuw uitgebracht onder de titel Silent Cinema – An Introduction. 
(Cherchi Usai 2000b) 
33 William Uricchio en Roberta Pearson bespreken bijvoorbeeld de beperktheid van het beschikbare 
bronnenmateriaal, die hen dwong tot het gebruik van alternatieve onderzoeksmethoden. (Uricchio en Pearson 1993: 
6-7)  
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Een laatste belangrijke context voor deze studie is de fase van transformatie waarin de 
filmmusea zich bevinden. De veranderingen in het mediaveld, als gevolg van de opkomst van 
digitale technieken en media, veroorzaken verschuivingen in de musealisering van film. 
Daarnaast is de maatschappelijke omgang met musea in beweging, waarbij de rol die het 
erfgoed krijgt toegedacht steeds groter wordt. Ook zijn de archieven de laatste tijd zo gegroeid, 
dat een grotere behuizing en/of een duidelijk omlijnd afstootbeleid nodig zijn gebleken. 
Tenslotte is er sprake van een professionalisering van het vak van filmmuseummedewerker. 
Dit laatste gebeurt in nauwe samenwerking met de universiteiten. Zo is er een duale MA 
Preservation and Presentation of the Moving Image opgestart aan de Universiteit van 
Amsterdam, waar studenten zich kunnen laten opleiden tot filmarchivaris of filmmuseaal 
medewerker, en biedt de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Utrecht een MA Cultureel 
Erfgoed met daarbinnen een extra cursus over bewegend beeld. Ook op internationaal niveau 
worden dergelijke opleidingen geboden, zoals de Selznick School, die verbonden is aan het 
George Eastman House in Rochester en de Film Studies MA – Archive Option, die een 
samenwerkingsverband is tussen de University of East Anglia en het East Anglian Film 
Archive. Deze studie, waarmee ik onder andere verheldering geef over de mogelijkheden en 
beperkingen van filmmuseale instituten voor de filmwetenschappen en vice versa, is in deze 
tijden van verandering en ontwikkeling van groot belang.  

Indeling 

In dit onderzoek staan drie facetten van de musealisering van film centraal, namelijk collectie, 
restauratie, en presentatie. Ik bespreek ze afzonderlijk van elkaar in de drie delen die deze 
studie rijk is.  

Collectievorming is een proces van keuzes, selectie, en dus van in- en uitsluiting. Verzamelen 
of acquisitie is hierbij de eerste noodzakelijke activiteit, maar ook de verdere keuzes, 
categorisering en prioritering binnen de reeds verzamelde films maken deel uit van het 
collectievormende proces. Acquisitie behelst, naast het aantrekken van ‘nieuwe’ filmtitels en 
‘originele’ kopieën, ook de aanschaf en het maken van een duplicaat van een reeds verworven 
filmtitel. In het eerste hoofdstuk van dit deel ga ik in op de acquisitie van films van voor 1946, 
waarbij het Filmmuseum bijna volledig afhankelijk was van externe verzamelaars. Omdat deze 
extramuseale verzamelaars hun eigen verzamelmotieven hadden, is dit deel van de collectie 
heterogeen van karakter. Aan de hand van bestaande verzameltheorieën zal ik inzicht bieden 
in de totstandkoming en de aard van dit deel van de collectie. In het tweede hoofdstuk beschrijf 
en analyseer ik de actieve acquisitie van filmtitels. In het derde hoofdstuk ga ik in op de 
conserveringskeuzes die het Filmmuseum maakte in de loop van de onderzochte periode.  

In het tweede deel komen de filmhistorische en esthetische normen aan de orde die een rol 
speelden bij de restauratie van nitraatfilms. Hoofdstuk vier gaat in op de verschuivingen in de 
opvattingen over de status van het nitraat, waarbij ik benjaminiaanse opvattingen over aura en 
authenticiteit aan de orde zal brengen. Hoofdstuk vijf behelst een discussie over de restauratie 
van het filmbeeld. Ik onderzoek onder andere wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn 
van de diverse restauratietechnieken, en wat dat betekent voor het filmmuseale aandeel in het 
filmhistorische discours. In hoofdstuk zes staat de restauratie van de montagestructuur - de 
‘originele’ volgorde van de shots - centraal. Ik bespreek de reconstructiewerkzaamheden en -
technieken aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, waarbij ik filmhistorische en -
esthetische motieven voor of tegen een reconstructie onderzoek. 

De filmmuseale presentatie, die ik in deel drie bespreek, maakt de resultaten van de 
eerdergenoemde musealiseringsfacetten zichtbaar aan het publiek, en is zo de laatste 
noodzakelijke stap in het musealiseringsproces van films. In hoofdstuk zeven maak ik een 
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historische analyse van de inrichting en de architectuur van de vertoningsruimtes, op basis 
waarvan ik de algemene lijnen in de geschiedenis van de filmmuseale presentatiestrategieën 
schets. Het achtste hoofdstuk gaat in op de geschiedenis van de filmmuseale programmering, 
waarbij verschuivingen in programmastrategieën centraal staan. In hoofdstuk negen zal ik 
ingaan op de problematiek van de filmvertoning als opvoering, waarbij ik de 
projectietechnieken en de extrafilmische aankleding van de voorstellingen behandel. 
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Deel I: COLLECTIE 

Inleiding 

De Franse filosoof Jacques Derrida begint zijn boek Le mal des archives met een korte 
etymologische verhandeling over de term archief, waarin hij aantoont dat in het Grieks Arkhe 
zowel begin als bevel betekent. Het archief was dan ook oorspronkelijk het huis, de plek waar de 
documenten die de legitimatie en zo het begin van de macht vormden, bewaard werden. Het 
handhaven van de macht impliceert het beheersen van de legitimatie ervan, het archief. Deze 
vorm van macht, die Derrida the archontic power noemt, impliceert daarom de functies van het 
bijeenbrengen, de identificatie en de classificatie, oftewel alle collectievormende activiteiten. 
Derrida noemt deze activiteiten consigning, waarbij hij benadrukt dat deze term letterlijk 
genomen moet worden; con-signing, het bijeenbrengen van tekens. (Derrida 1996: 1-3) Derrida 
geeft hiermee aan hoe groot de sturende en betekenisgevende rol is van het archief. Alhoewel 
minder zwaar, maakt filosoof en historicus Paul Ricoeur in zijn boek La mémoire, l’histoire, 
l’oublie (2000) een opmerking over de sturende kracht van het archief bij de constructie van een 
historisch discours, die in het verlengde van Derrida’s opmerkingen gezien kan worden. 

Interpretation is indeed operating as early as the stage of the consultation of archives, 
and even before that, at the stage of their formation. (Ricoeur 2004: 337)  

Wat Ricoeur hier zegt is dat de eerste historische interpretatie plaatsvindt tijdens de vorming 
van de archieven waarop de historicus vervolgens zijn werk zal baseren. De keuze die de 
historicus maakt is zo altijd afhankelijk van de samenstelling van en de structuren in het 
archief. Het archief is zodoende zowel een instrument voor historische discoursvorming als een 
onderdeel van dit discours. Het vormen van een archief - de collectionerende handelingen - 
maakt dus op fundamentele wijze deel uit van (de vorming van) het historische discours.  

De theoretische discussie over verzamelen en musealiseren, zoals die onder andere door 
Pomian (1988), Hooper-Greenhill (1992), en Baudrillard (1994) werd ontwikkeld en gevoerd, 
stelt dan ook vast dat het musealiseren van objecten een verandering in betekenis en functie 
met zich meebrengt.1 Ieder musealiseringsproces ontdoet objecten van hun oorspronkelijke 
gebruikersfunctie, waarna ze allerlei nieuwe betekenisinhouden krijgen, al naar gelang de 
verzamelende instantie. Cultuuranalytica Mieke Bal vat dit in één zin samen. Zij schrijft dat de 
status van het object bij musealisering verandert van ‘[...] object-ive to semiotic, from thing to 
sign [....]’. (Bal 1994: 111)2 De historicus en filosoof Krzysztov Pomian introduceert in zijn tekst 
Der Ursprung des Museums (1988) zelfs de term Semiophor (semiofoor) voor deze objecten met 
zo’n nieuwe, verwijzende functie. (Pomian 1988: 50) De manier waarop collectievorming 
objecten betekenis geeft, bepaalt de series en classificaties die een collectie vormgeven en vice 
versa. Een wijziging in de series en classificaties veroorzaakt automatisch een verschuiving in 
de betekenisgevende functies van de verzamelde objecten. 

                                                                 

 
1 (Baudrillard 1994); (Hooper-Greenhill 1992); (Pomian 1988). Susan Pearce maakte een degelijke literatuurstudie en 
synthese van de theorieën over verzamelen in haar boek On Collecting (Pearce 1995) 
2 Dit krijgt vrij letterlijk vorm op materieel niveau. Een geacquireerde film wordt bij binnenkomst uit het 
oorspronkelijke blik gehaald, krijgt een filmmuseale aanloopstrook, en wordt in een archiefblik gestopt. Vervolgens 
wordt de film gelabeld, en wordt een aantal identificerende gegevens opgeslagen in het computersysteem. Tot slot 
gaat de film de kluis in, waar hij tussen ontelbare andere gemusealiseerde films, in vergelijkbare blikken, met 
vergelijkbare aanloopstroken, en vergelijkbare labels, terechtkomt.  



Opnieuw belicht 

18 

 

Net als historici baseren museale instituten hun historische discoursen op de archieven. Zo ook 
de filmmusea, waar het filmhistorische discours begint met het museale archief, en het 
bijeenbrengen en structureren - het consignen - ervan. Opvallend in deze context is dat wanneer 
het audiovisuele erfgoed en de musealisering hiervan ter sprake komen, filmhistorici en –
archivarissen meestal schrijven over de rol die het toeval speelde bij de vorming van het 
archief. Als gevolg van de kwetsbaarheid van het materiaal en het commerciële karakter van 
film zouden grote hoeveelheden (met name zwijgende) films verloren gegaan zijn. (Cherchi 
Usai 2000b: 161) Dat film niet gemaakt is om te bewaren, maar om in een kort tijdsbestek veel 
geld op te leveren, is waar. Wat ook waar is, is dat de filmmusea in principe alle films die ze 
kregen aangeboden, aannamen.  

Filmmusea onderscheiden dan ook twee vormen van acquisitie, namelijk een passieve en een 
actieve. Bij actieve acquisitie maakt een filmmuseaal instituut een weloverwogen keuze om een 
bepaalde filmkopie wel of niet aan het archief toe te voegen.3 Dit in tegenstelling tot de 
passieve acquisitie waarbij sprake is van het aannemen van alle films die worden aangeboden. 
Door deze ‘passieve’ manier van collectievorming lijkt het alsof de collecties zwijgende films 
op willekeurige wijze zijn ontstaan, wat ze min of meer een dwarsdoorsnede van de 
filmgeschiedenis zou maken. Dit is echter een misverstand; ook bij passieve acquisitie is vaak 
op meerdere momenten sprake geweest van selectie- en acquisitiekeuzes, die tot op grote 
hoogte bepaalden welke films wel en welke niet bewaard zijn gebleven.  

In dit deel zal ik bovenstaande problematieken en mechanismen in drie hoofdstukken 
onderzoeken, waarbij de collectievorming op verschillende niveaus aan bod zal komen. In 
hoofdstuk één ga ik in op de extramuseale invloeden op de collectievorming, in hoofdstuk 
twee analyseer ik de waardegevende criteria op basis waarvan filmmusea films verzamelden, 
en in het laatste hoofdstuk staan de selectiecriteria voor de acquisitie van conserveringskopieën 
centraal.  
Door deze indeling zal ik in de loop van het deel inzicht geven in de gelaagdheid van het 
archief, die ten dele al terugkomt in de terminologie. In dit deel zal ik namelijk de termen 
verzameling, archief en collectie onderscheiden. Een verzameling is in mijn ogen altijd 
bijeengebracht door wat ik een extramuseale verzamelaar zou willen noemen. Dit is een 
verzamelaar die buiten de officiële filmmusea actief was of is. Het archief beschouw ik als het 
totaal aan films dat een officieel instituut in bezit heeft. Een archief kan vervolgens ingedeeld 
zijn in een serie collecties. Collecties kunnen een historische achtergrond hebben, bijvoorbeeld 
omdat ze zijn samengesteld uit films die tot een serie behoren omdat ze oorspronkelijk tot 
eenzelfde extramuseale verzameling behoorden. Aan de andere kant definieert een 
filmmuseum zelf ook collecties.  

Een voorbeeld hiervan vormt de Collectie Nederland, die bestaat uit alle Nederlandse films die 
zich in het archief van het Filmmuseum bevinden.4 

                                                                 

 
3 Bij filmconservering is naast het veiligstellen van het materiaal sprake van de productie van nieuwe filmkopieën. 
Deze zogenaamde conserveringskopieën worden vaak bij externe laboratoria besteld. Ook hier is in die zin sprake 
van een vorm van actieve acquisitie. 
4 Dit is slechts een van de vele betekenissen die de term Collectie Nederland in de loop der tijd heeft gekregen. In 
breder museaal verband betekent Collectie Nederland namelijk het geheel aan verzamelde en gearchiveerde 
objecten in alle officiële museale en archivale instituten in Nederland. In dit verband bestaat zelfs een officieel 
Instituut Collectie Nederland (ICN). Op het gebied van de filmarchivering betekent Collectie Nederland ook het 
totaal aan verzamelde en gearchiveerde Nederlandse films. Hiertoe behoren niet alleen de films uit het archief van 
het Filmmuseum, maar ook die uit het archief van het Instituut voor Beeld en Geluid. (Filmmuseumjaarverslag 1998: 
17) 
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Hoofdstuk 1: Passie(f): extramuseale verzamelingen 

Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk zal ik ingaan op de totstandkoming van verschillende verzamelingen 
zwijgende films die in het archief van het Filmmuseum kunnen worden teruggevonden. Bij de 
acquisitie van zwijgende films is sprake van een bijzonder probleem. Toen de eerste 
filmarchieven in de jaren dertig werden opgericht, was een groot deel van de totale productie 
zwijgende films al vergaan of vernietigd. (Meyer en Read 2000: 2) Daarbij was de zwijgende 
film al sinds lang vervangen door de geluidsfilm, waardoor het voor deze instituten niet meer 
mogelijk was zwijgende films aan de distributeurs en de bioscopen te onttrekken, nadat ze uit 
de roulatie waren gehaald.5 Voor de acquisitie van dit corpus films was het 
NHFA/Filmmuseum daarom aangewezen op extramuseale verzamelaars, die dit materiaal in 
het verleden hadden bewaard. (Mallon 2006) 

In 1956 schreef de directeur Jan de Vaal dat hij het tot de taak van het Filmmuseum rekende, 
zoveel mogelijk van dit oude filmmateriaal, dat door heel Nederland in kelders, schuurtjes en 
op zolders zou liggen, terug te vinden. (Hendriks en Blotkamp 1996: 12-13)6 Het gevolg was, 
dat de indruk ontstond dat met name de collectie zwijgende films in het archief een directe 
afspiegeling was van de zwijgende filmcultuur in Nederland. In het jaarverslag van 1989 stond 
bijvoorbeeld dat de verhouding tussen Nederlands en buitenlands materiaal in het archief een 
‘getrouwe afspiegeling’ was van de verhouding waarin Nederlandse en buitenlandse films in 
Nederland waren vertoond.7 Omdat de verzameling zwijgende films in het archief van het 
Filmmuseum is samengesteld uit allerlei privéverzamelingen die door extramuseale 
verzamelaars zijn bijeengebracht, ben ik van mening dat deze opmerking een hoog speculatief 
gehalte heeft. De extramuseale verzamelaars selecteerden namelijk met eigen inzichten en 
verzameldoelen uit het filmaanbod. Mijn hypothese is daarom dat het archief van het 
Filmmuseum geen directe afspiegeling kán zijn van de Nederlandse filmvertoningscultuur. 
Om dit aan te tonen zal ik een analyse maken van een aantal extramuseale verzamelingen die 
deel uitmaken van het patchwork waaruit het filmmuseale archief bestaat. Hierbij zal ik ingaan 
op de verschillende motieven die verzamelaars hadden om privéverzamelingen aan te leggen. 
Daarnaast zal ik ook onderzoeken welke praktische beperkingen de verzamelaars 
tegenkwamen bij het samenstellen van hun verzamelingen.  

Fragmenten: drie verzamelstrategieën 

Om zicht te krijgen op de diversiteit aan extramuseale verzamelmotieven zal ik beginnen met 
een nadere beschouwing van series fragmenten die in het archief van het Filmmuseum terug te 
vinden zijn. Sommige groepen fragmenten bijvoorbeeld zijn keurig naar thema gerangschikt en 
in duidelijk afgebakende sets het archief binnengekomen. In de nalatenschap van de 
verzamelaar Joop van Liemt bijvoorbeeld, bevond zich een blik fragmenten, waarop uitsluitend 

                                                                 

 
5 De toen recente geluidsfilms acquireerde het Filmmuseum wel op deze manier. Deze acquisitiemethode had weer 
haar eigen nadelen. Het filmbedrijf had namelijk de gewoonte films die waren ‘uitgedraaid’, zoals Jan de Vaal dit 
noemde, te vernietigen. Op die manier wilden de exploitanten en distributeurs ‘misbruik’ van hun films voorkomen. 
De Vaal merkte op in een interview in 1996 dat hij ‘[...] de stoere ridder [was] die dat probeerde tegen te gaan.’ 
(Hendriks en Blotkamp 1996: 12-13)  
6 BA - legbord 27 doos 324: ‘Richtlijnen voor de ontwikkeling van het NEDERLANDS FILMMUSEUM’, 1956: 6.  
7 Filmmuseumjaarverslag 1989: 37.  
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treinen en schepen te zien waren.8 Susan Pearce noemt deze manier van collectievorming 
systematisch verzamelen. Dit is een manier van verzamelen waarbij een duidelijke rationele lijn 
gevolgd wordt, met de bedoeling complete sets te verzamelen. (Pearce 1995: 32) Het 
systematische verzamelen past wat dat betreft binnen de traditie van de classificatie en 
ordening zoals die in de achttiende eeuw opkwam en paradigmatisch werd voor de praktijk 
van het verzamelen en collectioneren. (Heesen en Spary 2001: 17)  

Daarnaast ontstonden verzamelingen fragmenten ook doordat medewerkers van bijvoorbeeld 
bioscopen of archieven stukjes film meenamen uit de films waarmee ze hadden gewerkt. In 
deze gevallen veranderden de fragmenten in herinneringen aan de betreffende films en de 
relatie tussen film en verzamelaar. Pearce noemt deze vorm van verzamelen souvenir collecting 
(souvenirverzamelen), waarvan zij het resultaat een object autobiography (objectenautobiografie) 
noemt. Hiermee bedoelt ze dat de verzamelde objecten een soort dagboek vormen, waar een 
deel van het leven van de verzamelende persoon uit kan worden afgelezen. (Pearce 1995: 32) 

Vaak ontstonden fragmenten ook door toeval, omdat ze misschien gebruikt waren als aan- of 
afloopstrook, of omdat de rest van de film verloren ging. Verzamelaars bewaarden ook deze 
ongeïdentificeerde fragmenten, om de simpele reden dat het filmmateriaal betrof. Dit kan 
geconcludeerd worden uit de titels die verzamelaars de fragmenten gaven. Op de lijsten die 
met schenkingen meekwamen kregen fragmenten bijvoorbeeld de titels ‘oude 
speelfilmfragmenten’9, ‘fragmenten onbekende speelfilms’10, of ‘Onbekend stuk tekenfilm’11. 
Uit deze vage omschrijvingen blijkt dat verzamelaars vaak niet wisten uit welke films de 
fragmenten afkomstig waren. De filmbeelden kunnen daarom onmogelijk verzameld zijn 
omdat ze voor een bepaalde filmtitel stonden. Daarbij zijn de gegeven titels niet gebaseerd op 
de filmbeelden, waardoor ook de inhoud van de filmfragmenten niet van belang lijkt te zijn 
geweest. Pearce noemt deze vorm van verzamelen, die ze omschrijft als de obsessieve drang 
zoveel mogelijk objecten van een bepaalde categorie te bezitten, fetisjistisch. (Pearce 1995: 32) 

Desmetcollectie: kijkdoos in de tijd 

Het tweede voorbeeld aan de hand waarvan ik wil laten zien welke structuren aan 
extramuseale verzamelingen ten grondslag liggen, is de zogenaamde Desmetcollectie. Het 
betreft hier de distributiecollectie van Jean Desmet, die in 1957 naar het Filmmuseum kwam. 
Desmet was van 1907 tot 1916 actief als filmvertoner en –distributeur, en zijn verzameling heeft 
haar oorsprong in deze professionele activiteiten in het filmbedrijf. De aankoop van films werd 
daardoor in de eerste plaats geregeerd door het filmaanbod op de markt. Daarbij waren 
bepaalde in- en uitsluitingsmechanismen werkzaam, die hun invloed hadden op het potentiële 
aankoopbeleid van Desmet en dus op de totstandkoming van zijn distributiecollectie. Films 
van bepaalde productiemaatschappijen en met bepaalde filmsterren ontbreken, simpelweg 
omdat andere vertoners en distributeurs hier monopolierechten op hadden. De aanschaf van 
films voor de distributiecollectie van Desmet is wat dat betreft beïnvloed door de markt en de 
dynamiek hiervan tussen 1907 en 1916. Zo regeerden culturele, sociale en economische criteria 

                                                                 

 
8 Met dank aan Filmmuseummedewerker Elif Rongen. Hierbij kan de vraag gesteld worden of van Liemt 
systematisch filmfragmenten met treinen en schepen verzamelde, of dat hij de filmfragmenten later bij elkaar 
gezocht heeft. In beide gevallen is echter sprake van collectievorming. 
9 BA - legbord 24, ordner aanschaf, conservering, schenkingen 1958: ‘OPGAVE VAN FILMS GEKOCHT VAN HR. 
SYLVESTER, LEIDEN, in september 1960’. 
10 BA – legbord 24, ordner aanschaf, conservering, schenkingen 1958: ‘NIEUWE AANWINSTEN - Van Ch. 
Huguenot van der Linden’. 
11 BA – legbord 24, ordner aanschaf, conservering, schenkingen 1958: ‘Opgave van de films uit de op 1 juni 
ontvangen zending van Cuperus’. 
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de totstandkoming van de verzameling films waaruit later de Desmetcollectie ontstond. (Blom 
2003: 22-23) 

Op basis van deze verzamelgeschiedenis concludeerde het Filmmuseum dat de collectie een 
afspiegeling was van de filmvertoningscultuur in de jaren tien. In het jaarverslag van 1989 
schreef het Filmmuseum bijvoorbeeld dat het voor de kennis van de geschiedenis van de 
filmcultuur in Nederland van belang was dat deze collectie als geheel werd geïnventariseerd 
en beschreven. Daarbij moest vooral in kaart gebracht worden welke soorten films de 
Nederlandse distributeur Jean Desmet in de jaren tien aan zijn publiek vertoonde.12 En waar 
het Filmmuseum in 1989 zich nog beperkte tot het uitspreken van het belang van een goede 
inventarisatie, was het een jaar later zelfs overgegaan tot de actieve conservering door middel 
van duplicatie van alle films uit de collectie.  

Filmhistoricus Ivo Blom heeft de geschiedenis van Jean Desmet en zijn distributiepraktijk 
uitgebreid onderzocht en beschreven in zijn boek Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade 
(2003). Om zijn studie in te kaderen, maakt Blom een analyse van de ontstaansgeschiedenis van 
de Desmetcollectie. Hij lijkt zich hierbij bewust van het feit dat een verzameling vaak gekleurd 
is door zijn verzamelaar, en verwijst in zijn boek zelfs naar het volgende citaat van Baudrillard: 
‘[...] a given collection is made up of a succession of terms, but the final term must always be 
the person of the collector’. (Baudrillard 1994: 12) Opvallend genoeg concludeert Blom 
vervolgens dat dit voor de Desmetcollectie niet geldt. Zijn argument hiervoor is dat Desmet 
uitsluitend films bewaarde om ze te gebruiken voor distributie en vertoning in Nederland. De 
binnen- en buitenlandse markt maakte hierbij de keuzes voor hem, aldus Blom. (Blom 2003: 23) 
Bijgevolg vindt Blom het niet zinvol te kijken naar Desmets invloed op de samenstelling van de 
verzameling. Ik denk echter dat Blom hierin maar tot op zekere hoogte gelijk heeft. Ook 
Desmet als verzamelaar heeft wel degelijk invloed gehad op de uiteindelijke samenstelling van 
de collectie. Om deze invloed zichtbaar te maken is het nodig nog eens naar het verloop van de 
verzamelgeschiedenis ervan te kijken.  

Zoals gezegd was Jean Desmet werkzaam als filmdistributeur van 1907 tot 1916. Toen hij in 
1916 stopte met zijn distributieactiviteiten, stagneerde tevens de aankoop van nieuwe films. De 
films die op dat moment in zijn bezit waren, gooide hij echter niet weg, zoals zovele andere 
distributeurs wel deden. In plaats daarvan behield hij de films. Volgens Desmets dochter E. 
Hughan-Desmet, kwam dit doordat hij niet in staat was iets weg te gooien, en bij alles wat hij 
bezat dacht dat het nog wel eens van pas zou komen.13 Dat gold ook voor de films die hij had 
gekocht voor zijn distributiebedrijf. Ook deze bewaarde hij omdat hij ze in een later stadium 
nog wilde gebruiken. Dit gebruik varieerde. Allereerst bleef Desmet zijn oude films tot in 1922 
verhuren. Daarnaast maakte hij oude journaals blank, waarna hij ze gebruikte als aan- en 
afloopstrook voor andere films. Op die manier spaarde hij geld uit voor ‘zwartfilm’. Ook 
verkocht hij onbruikbaar geworden materiaal voor vier gulden per kilo aan Vincent Hoffmans, 
Chemische Fabrieken te Waalwijk, of hij zond het naar Duitsland, waar hoogstwaarschijnlijk 
munitie gemaakt werd van dit ‘schietkatoen’. (Blom 2003: 327-328) Tot slot bood hij de films uit 

                                                                 

 
12 Filmmuseumjaarverslag 1989: 38. Het is niet duidelijk uit de tekst op te maken of het Filmmuseum hier met 
Desmetcollectie ook de geschreven bronnen bedoelde die Jean Desmet aan het instituut naliet. Mocht het 
Filmmuseum in dit citaat niet uitsluitend op de films doelen, dan heeft deze meerduidigheid van de tekst zeker 
geleid tot vooronderstellingen over de samenstelling van de filmcollectie en de manier waarop dit deel van de totale 
Desmetcollectie een afspiegeling vormde van de Nederlandse filmcultuur in de jaren tien. 
13 ‘Als er een oude schuur werd afgebroken, bewaarde hij alles wat maar enigszins bewaard kon worden. [...] vroeg 
of laat kwam er een dag dat hij zo’n oude katrol weer ergens kon gebruiken.’ (Filmmuseum-knipselarchief: ‘Vader 
bewaarde alles’, De Telegraaf, 24 mei 1958) 
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zijn verzameling ook te koop aan omdat ze nog vertoond konden worden. Opvallend hierbij is 
dat hij sommige genres goedkoper verkocht dan andere. ‘Variéténummers, komische films 
(gooi- en smijtkluchten), komedies (burgerlijke komedies), natuurfilms, wetenschappelijke 
films en drama’s [...]’ bood hij aan voor prijzen tussen de 20 en 40 cent per meter. Duurder 
waren de ingekleurde films en een klein aantal lange speelfilms, die hij voor 50 cent tot een 
gulden per meter aanbood. (Blom 2003: 303) De hogere prijs voor ingekleurde films en enkele 
lange speelfilms geeft aan dat voor Desmet deze films letterlijk waardevoller waren dan 
andere. Verder schrijft Blom in zijn boek dat Desmet enkele van zijn films beschouwde als 
‘monumentale stukken’. (Blom 2000: 300) Een dergelijk adjectief wijst op een positief 
waardeoordeel over deze films. Ten slotte gebruikte hij de journaals om aanloopstrook te 
maken, wat voor dit materiaal juist duidt op een lage waardering.  

Desmet had dus bepaalde waardeoordelen over de films in zijn verzameling, die terug te 
vinden zijn in zijn discours over het materiaal en de manier waarop hij films op verschillende 
wijze afstootte of juist behield. De verzameling films van Desmet bleef zo nog tot ver na 1916 in 
beweging. Door het hergebruik en de verkoop van het materiaal in de loop der jaren, is de 
afspiegeling van Desmets distributiepraktijk, die de collectie aanvankelijk was, vervormd 
geraakt. Wil een onderzoeker iets concluderen over de distributie- en vertoningspraktijk van 
1907 tot 1916, dan zal hij of zij door deze vervorming heen moeten kijken. Zo bestaat de 
huidige Desmetcollectie voor ongeveer tachtig procent uit ingekleurde films.14 Dit grote 
percentage zou het gevolg kunnen zijn van de hoge prijs van dit materiaal, waardoor het 
minder snel verkocht werd. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat Desmet de films die hij 
letterlijk meer waarde toedichtte, naar Duitsland of naar Hoffmans stuurde, of als 
aanloopstrook gebruikte. Het is daardoor zeer wel mogelijk dat een onevenredig groot aantal 
gekleurde films bewaard is gebleven.  

In 1925 haalde Desmet zijn films uit de verzekering en stopte hij met de verhuur ervan.15 Hij 
sloeg de films op op de zolder van zijn bioscoop aan de Nieuwendijk. Na een brand in 1938, 
bracht hij de films over naar een garage in Amstelveen die hij voor 240 gulden per jaar huurde. 
Met de opslag ontdeed hij de films van hun oorspronkelijke commerciële functie. Hij gebruikte 
ze op geen enkele manier meer om geld mee te verdienen. De aanvankelijke distributiecollectie 
veranderde in een privéverzameling, en de films werden van commerciële 
gebruiksvoorwerpen tot zuivere verzamelobjecten. (Blom 2003: 333-334) Allereerst 
transformeerden de films hierdoor in objecten zonder waarde, die ontdaan waren van hun 
oorspronkelijke functie. Dit betekende geenszins dat de films ook waardeloos werden voor 
Jean Desmet.16 Zo bleef hij huur betalen om de films een goed onderkomen te geven. Omdat de 
films echter ontdaan waren van de oorspronkelijke functie, ontstonden nieuwe, subjectieve 
betekenisinhouden. Mijn hypothese is dat de films voor Desmet een sterke herinneringswaarde 
moeten hebben gehad, waardoor de films in souvenirs veranderden. Wat dit aspect aangaat, 
vertoont de Desmetcollectie dan ook kenmerken van de genoemde objectenautobiografie.  

                                                                 

 
14 Met dank aan Alessandra Laitempergher. 
15 Dit moment valt samen met het wegvallen van het merendeel van Desmets bioscopen. (Blom 2003: 332) 
16 Baudrillard schrijft dat een object altijd twee potentiële functies heeft, aan de ene kant kan het gebruikt worden, en 
aan de andere kant kan het bezit zijn. Deze twee functies kunnen tegelijkertijd optreden, zoals bijvoorbeeld bij 
Desmet die zijn films verhuurde en verkocht, terwijl ze tevens zijn bezit vormden. Een object kan daarentegen ook 
uitsluitend bezit zijn. Baudrillard: ‘Conversely, the object pure and simple, divested of its function, abstracted from 
any practical context, takes on a strictly subjective status. Now its destiny is to be collected. Whereupon it ceases to 
be a carpet, a table, a compass, or a knick-knack, and instead turns into an ‘object’ or a ‘piece’.’ (Baudrillard 1994: 8) 
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Een ander typerend feit is dat Desmet de films na 1925 niet meer gebruikt lijkt te hebben. Het 
niet-gebruiken van verzamelde objecten is namelijk karakteristiek voor verzamelaars. Benjamin 
beschrijft dit veelvoorkomende fenomeen bij boekverzamelaars in zijn tekst ‘Unpacking my 
Library’ uit 1931: 

And the non-reading of books, you will object, should be characteristic of collectors? 
This is news to me, you may say. It is not news at all. Experts will bear me out when I 
say that it is the oldest thing in the world. (Benjamin 1977: 64) 

Ook in dit opzicht vertoonde Desmet de kenmerken van een typische verzamelaar. Zodra de 
verzameling van distributiecollectie in privécollectie veranderde, bevroor ze; er werd niets 
meer afgestoten, er werd niets meer gebruikt. Desmet sloot de collectie als een dagboek met 
een slotje erop.  

Op basis van deze geschiedenis van de Desmetcollectie kan geconcludeerd worden dat ze geen 
zuivere afspiegeling kan zijn van de Nederlandse filmcultuur van 1907 tot 1916; daarvoor is in 
een later stadium teveel met de samenstelling van de verzameling gebeurd. Toch werd de 
Desmetcollectie wel zo gezien, onder andere door het Filmmuseum. In navolging van deze 
assumptie zijn dan ook op basis van de samenstelling van de collectie conclusies getrokken 
over de geschiedenis van de filmcultuur in Nederland. De hypothese dat tachtig procent van 
de bioscoopfilms in de jaren tien gekleurd was, is bijvoorbeeld redelijk gangbaar. (Blom 2003: 
20)17 Dit percentage komt overeen met de genoemde tachtig procent van de Desmetcollectie die 
gekleurd zou zijn. Ook over Jean Desmet als vertoner en distributeur zijn conclusies getrokken 
op basis van de collectie. Zo staat hij bekend als een distributeur van luxe, want veelvuldig 
gekleurde films. Zo autobiografeerde Desmet zichzelf (per ongeluk) de filmgeschiedenis in 
door middel van een verzameling films, zonder ook maar een letter op papier te zetten. 

De conclusie is dat het bij onderzoek op basis van een verzameling altijd van belang is te kijken 
naar de drijfveren van de persoon die de objecten bij elkaar bracht. Dat geldt ook voor 
onderzoek naar een distributiecollectie, die voor een groot deel tot stand kwam onder druk van 
de marktwerking. Een dergelijk onderzoek kan tevens inzicht geven in alle periodes die een 
collectie heeft doorgemaakt; van distributiecollectie via hergebruikcollectie tot autobiografische 
privéverzameling. Alle transformaties die de collectie in de verschillende, elkaar opvolgende 
periodes onderging, legden een filter over de periode ervoor. Hierdoor is de collectie als het 
ware een kijkdoos in de tijd geworden, waaruit diverse verhalen uit verschillende periodes 
kunnen worden geanalyseerd. Vervolgens kan de collectie op haar beurt weer geduid worden 
met behulp van die verhalen. Dit maakt dat een collectie nooit zonder meer als bron ingezet 
kan worden voor maar één periode uit haar geschiedenis.  

Uitkijkcollectie: film als kunst 

De laatste casus in dit hoofdstuk is de Uitkijkcollectie. Het Filmmuseum beschouwde deze 
collectie jarenlang als een van zijn pijlers. In 1976 schrijft het Filmmuseum dat de collectie 
afkomstig was van de Nederlandsche Filmliga, die van 1927 tot 1931 actief was, en paste 
binnen de traditie van de Cercles du Cinéma, Ciné-clubs en andere avant-garde vertoners in 
Europa en Amerika. De collectie werd daarom niet alleen klassiek filmhistorisch veel belang 
toegedicht, maar ook als bron voor de cultuurhistorische ontwikkeling in Nederland in de jaren 
                                                                 

 
17 Het feit dat in 1987 tijdens de Giornate del Cinema Muto van de 300 vertoonde films maar tien in kleur waren, 
waarvan acht afkomstig waren uit de Desmetcollectie werd door Peter Delpeut gezien als een bewijs dat het grootste 
deel van de overige 290 conserveringen waarschijnlijk bestond uit incorrecte zwart-witte kopieën van oorspronkelijk 
gekleurde films. (Delpeut 1987) De vraag is echter in hoeverre deze scheve verhouding niet net zo goed iets zegt 
over een mogelijk onevenredig hoog aantal gekleurde films in de Desmetcollectie.  
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dertig.18 Dat het Filmmuseum de collectie vooral associeerde met de Nederlandsche Filmliga, 
wordt bevestigd door de toevoeging van De Moeder (Pudovkin, 1926) aan de titellijsten van de 
collectie. Ondanks de heroïsche rol die de film in de geschiedenis van de Nederlandsche 
Filmliga speelde - het verbod op vertoning van deze film in Nederland was de aanleiding tot 
de oprichting ervan - maakte hij nooit deel uit van de Uitkijkcollectie. Dat de film uiteindelijk 
toch op de titellijsten verscheen, was dan ook een vorm van hypercorrectie. Dit lijkt het gevolg 
van de veronderstelling dat de totstandkoming van de Uitkijkcollectie nauwer verweven was 
met de geschiedenis van de Nederlandsche Filmliga dan eigenlijk het geval was. Ook het 
besluit om de Uitkijkcollectie integraal te conserveren en restaureren binnen een project dat 
verder uitsluitend over de geschiedenis van de Filmliga ging, bevestigt de bijna één-op-één-
relatie die collectie en liga kregen toegedicht.19 

De Uitkijkcollectie is ontstaan als distributiecollectie van het Centraal Bureau voor Ligafilms, 
de distributiemaatschappij die de filmliga’s in Nederland van films voorzag. Zowel het 
Centraal Bureau voor Ligafilms als de filmliga’s waren ontstaan uit de eerder genoemde 
Nederlandsche Filmliga, die tot doel had die films te vertonen die niet in de bioscopen te zien 
waren. Hiermee doelde de liga op dat wat: ‘[...] in de werkplaatsen der Fransche, Duitsche en 
Russische avant-garde geëxperimenteerd en bereikt is.’ (Filmliga 1927-1931 1982: 34) De 
persoon die in de begintijd de meeste invloed had op het gedachtegoed en daarmee op het 
aankoopbeleid van de Filmliga was Menno ter Braak. Zijn opvattingen over filmkunst waren 
behoorlijk rigide. Bijgevolg werd de programmering uit de eerste jaren gekenmerkt door een 
hang naar experimentele films.20 Deze films vormen een groot deel van de Uitkijkcollectie. 
Maar hoewel het klopt dat de Filmliga relatief veel avant-gardefilms uit de jaren twintig en 
dertig liet zien, was dit niet het enige wat op het programma stond. Ook langere speelfilms als 
Nosferatu (Murnau, 1921), The Crowd (Vidor, 1928), Underworld (Von Sternberg, 1927), en Thérèse 
Raquin (Feyder, 1928) werden vertoond, net zoals een aantal speelfilms van Charlie Chaplin, en 
een aantal grote Sovjetfilms zoals Staroye i novoye (Eisenstein, 1929), en Stachka (Eisenstein, 
1924). Dit zijn allemaal titels die wel door de Filmliga vertoond zijn, maar niet in de 
Uitkijkcollectie terechtkwamen. Het lijkt het meest waarschijnlijk dat de beslissing om een film 
wel of niet aan te kopen vooral op praktische redenen gebaseerd was. De minder bekende, 
kleinere en moeilijker te vertonen experimentele films waren waarschijnlijk niet te huur, 
waardoor ze alleen vertoond konden worden wanneer de Filmliga over ging tot de aankoop 
ervan. Toen het de films eenmaal in het bezit had, maakte de Filmliga van de nood en deugd en 
creëerde uit deze door praktische omstandigheden ontstane verzameling een 
distributiecollectie, die het in 1928 officieel onderbracht bij het in dat jaar opgerichte Centraal 
Bureau voor Ligafilms.21 Deze distributiecollectie kwam onder beheer te staan van Ed. Pelster, 
die zich ook buiten de Filmliga bezighield met de distributie van films. 

In een beleidsnota van het Filmmuseum uit 1976 staat vermeld dat de Filmliga naast de 
aandacht voor Sovjetfilms, en Franse en Duitse avant-garde ook ‘eigen Nederlandse 

                                                                 

 
18 BA – legbord 4: ‘Beleidsnota Stichting Nederlands Filmmuseum’ 1976, Bijlage I: 4. 
19 Door het onderzoek dat binnen het kader van dit project gedaan werd, bleek uiteindelijk dat dit verband veel 
losser was dan Filmmuseum aanvankelijk had verondersteld. (Muis 1999) 
20 Om te ontdekken wat in de diverse landen state of the art was op dit gebied, maakte de Filmliga gebruik van 
diverse adviseurs ter plaatse. Mannus Franken bijvoorbeeld, hield de stand van zaken bij in Frankrijk, Simon Koster 
en Joris Ivens in Duitsland. Deze adviseurs brachten in de eerste jaren van het Centraal Bureau voor Ligafilms een 
aantal inmiddels zeer bekende titels van filmmakers als bijvoorbeeld Germaine Dulac, Walther Ruttmann, Oskar 
Fischinger, Viking Eggeling, Ivan Mosjoukine, Man Ray en Hans Richter onder de aandacht van de Filmliga. 
21 Filmmuseum - 095 Ter Braak: Brief van Ed. Pelster aan het Bestuur, 7 oktober 1928. 
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filmexperimenten’ vertoonde.22 Ook de Uitkijkcollectie behelst een serie avant-gardefilms van 
Nederlandse bodem. Een aantal van deze films is afkomstig uit de collectie van de, in 1931 
opgerichte, productie-afdeeling voor onafhankelijke cineasten. Deze productiemaatschappij viel 
onder dezelfde ‘paraplu’ als het Centraal Bureau voor Ligafilms, te weten de Maatschappij 
voor Cinegrafie N.V. te Amsterdam.23  

De Filmliga had niet uitsluitend tot doel avant-garde te vertonen, maar streefde ook naar de 
vertoning van wat ze ‘[o]ude, goede, maar helaas te spoedig vergeten films’ noemde. (Filmliga 
1927-1931 1982: 34) Deze doelstelling formuleerde de Filmliga in navolging van vergelijkbare 
initiatieven in het buitenland. Mijn veronderstelling is dat Ed. Pelster met dit doel in gedachten 
overging tot de aankoop van een aantal oudere zwijgende films. Hij kocht deze films 
bijvoorbeeld van de eerder genoemde Jean Desmet. (Blom 2003: 330)  

De vertoningen ervan pakten echter anders uit dan aanvankelijk was voorgenomen. In plaats 
van waardering voor helaas te spoedig vergeten films te prediken, schreef de Filmliga dat het 
met deze films voor het eerst het contrast tussen de film uit 1906/1907 en de op dat moment 
moderne film zichtbaar maakte. (Linssen 1999: 90) De liga doopte deze films van voor de Eerste 
Wereldoorlog cinéma d’avant-guerre, in navolging van de Cinéma des Ursulines in Parijs, en 
presenteerde ze als belachelijke en achterhaalde mislukkingen. (Linssen 1999: 65) In de loop van 
de tijd kreeg deze term een bredere betekenisinhoud, waardoor ook films van na de Eerste 
Wereldoorlog deze aanduiding konden krijgen. Een voorbeeld is de Uitkijkfilm Au secours! 
(Gance, 1923) met Max Linder, die als ‘vooroorlogsch filmpje’ stond aangekondigd.24 In 1928 
beweerde Henrik Scholte zelfs dat op den duur alle films cinéma d’avant-guerre zouden worden, 
simpelweg omdat de film steeds beter werd. (Filmliga 1927-1931 1982: 122) Meer dan een 
periodisering, betekende deze aanduiding dat een film ‘minderwaardig’ was. De term 
connoteerde een negatieve beoordeling van een groep films, die de Filmliga tegelijkertijd als 
contrast met de filmkunst van dat moment presenteerde.25 Waar cinéma d’avant-guerre dus 
eigenlijk verbonden was aan een tijdsaanduiding, werd deze term in de loop van het gebruik 
ervan synoniem aan, of zelfs vervangen door een esthetisch oordeel.  

Ten slotte kreeg Ed. Pelster vanaf 1931, het jaar waarin de Nederlandsche Filmliga officieel 
werd opgeheven, veel meer invloed op het aankoopbeleid voor het Centraal Bureau voor 
Ligafilms, dat bleef bestaan. Het gevolg was dat het aankoopbeleid vanaf dat moment een 
andere lijn volgde. De aandacht verschoof van het absolute filmexperiment naar de non-fictie. 
Pelsters persoonlijke favoriete genre was namelijk de zogenaamde cultuurfilm; oftewel 
documentaires.26 Deze cultuurfilms kocht hij veelvuldig aan, waardoor ze rijkelijk in de 
collectie terug te vinden zijn. Hieruit blijkt dat, hoewel de collectie in alle opzichten werd 
opgebouwd vanuit een wens de goede film zichtbaar te maken, de uiteindelijke keuzes en 
aankoop van films afhankelijk waren van persoonlijke opvattingen en voorkeuren van de 
                                                                 

 
22 BA – legbord 4: ‘Beleidsnota Stichting Nederlands Filmmuseum’ 1976, Bijlage I’: 4. 
23 Deze productiemaatschappij viel ook onder de verantwoordelijkheid van Pelster, en produceerde tevens films van 
buitenlandse filmmakers zoals Henri Storck en Oskar Fischinger. ("De Nederlandsche avant-garde" 1931: 5)  
24 Filmmuseum - 0024 Schuitema: Catalogus CBLF [Centraal Bureau voor Ligafilms]. Catalogustitel: Max en het 
Spookkasteel. 
25 Ter Braak schreef in De absolute Film (1930) dat Raskolnikov (Wiene, 1923) een publieksgedrocht was en Fritz Langs 
Nibelungen (1922-1923) vond hij ‘in vele opzichten zelfs leugenachtig’. Blijkbaar vond hij ook deze films inmiddels 
cinéma-d’avant-guerre. (Schoots 1999: 198) Deze veroordeling van een zeer groot gedeelte van de zwijgende 
filmproductie zou een van de oorzaken kunnen zijn voor het ontbreken van veel, nu inmiddels tot de canon 
behorende, zwijgende films in deze collectie uit de jaren dertig. 
26 De term ‘cultuurfilm’ is hoogstwaarschijnlijk afgeleid van de UFA Kulturfilm-Abteilung, die inderdaad 
documentaires produceerde. (Bock en Töteberg 1992: 64) 
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eindverantwoordelijken. Dit bevestigt nogmaals het belang van Baudrillards idee dat een 
collectie uiteindelijk altijd de sfeer ademt van de verzamelaar. 

Afsluiting  

De hypothese dat het archief van het Filmmuseum geen directe afspiegeling is van de 
Nederlandse filmvertoningscultuur is juist gebleken. De collectie zwijgende films in het 
Filmmuseum is in de eerste plaats een afspiegeling van de verzamelgeschiedenis van de 
extramuseale verzamelingen. Pas in tweede instantie kan de collectie zwijgende films eventueel 
beschouwd worden als een - niet dé - afspiegeling van de Nederlandse filmcultuur in de 
zwijgende periode.  

Omdat het Filmmuseum praktisch alle zwijgende films via extramuseale verzamelaars 
acquireerde, is de collectie zwijgende films een weerspiegeling van diverse verzameldoelen. De 
collectie zwijgende films verwijst zodoende naar allerlei periodes en processen uit de 
filmgeschiedenis, waaronder de geschiedenis van de filmverzamelcultuur in Nederland. Dit 
heeft de nodige consequenties voor het mogelijke aandeel van de filmmuseale praktijk aan het 
filmhistorische discours. De objecten die dit discours mogelijk maken, zijn namelijk al 
voorgeselecteerd, waardoor verdere potentiële filmhistorische uitingen deels vooraf bepaald 
zijn. Hieruit blijkt hoe sterk de kracht van collectievorming is. Welke implicaties dit alles had 
voor de filmhistorische verwijsfunctie van extramuseale verzamelingen en de collectie 
zwijgende films binnen de presentatiestrategieën van de filmmuseale praktijk komt in het 
derde deel  van deze studie terug. 
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Hoofdstuk 2: Blindvaren: het archief 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ik dieper ingaan op de motieven en redenen waarmee de filmmusea 
bepaalde categorieën films verwierven. Deze acquisitiegeschiedenis kenmerkt zich 
overwegend door het feit dat het Filmmuseum films ongezien aannam. De filmmusea lieten 
zich hierbij leiden door drie parameters. Allereerst had men een voorkeur voor meer bekende, 
gecanoniseerde filmtitels uit het totale corpus zwijgende films. Het Nederlandse instituut stond 
hier niet alleen in. Ook internationaal hadden instituten die na de oorlog waren opgericht 
interesse in de canon. (Bordwell 1997: 24) Ten tweede hadden de filmmusea voorkeur voor de 
oudere, zwijgende films. Wat opvalt bij de manier waarop filmarchivarissen dit materiaal 
acquireerden, was dat ze niet specifiek zochten naar bepaalde titels, maar al het materiaal dat 
oud en kwijt was de moeite waard vonden. De vraag die ik in de tweede paragraaf van dit 
hoofdstuk stel is daarom wat de reden is geweest voor filmmusea om dit oude materiaal 
zonder verdere selectie te verzamelen. Ten derde acquireerde het instituut de eigen nationale 
cinema, een selectiecriterium dat in een breder FIAF-verband stond, en dat ook andere, 
buitenlandse filmmusea dienden te volgen. Dit in ogenschouw nemende, kunnen we de 
parameters die het instituut hanteerde samenvatten onder de categorieën filmmaker en/of 
filmtitel, productiejaar, en productieland. In dit hoofdstuk zal ik kijken naar de bredere 
achtergronden van deze parameters, waarbij ik tevens inga op de nuanceringen in de 
waardering voor de verschillende categorieën films en de effecten die dit had op de in- en 
uitsluiting van films voor het archief. 

Filmtitels en filmmakers: canon van filmkunst 

De eerste categorie films die het NHFA/Filmmuseum actief acquireerde, bestond uit films die 
een rol speelden in de ontwikkelingsgeschiedenis van de filmkunst, en die in de meeste 
gevallen tot de canon van de filmkunst behoorden. Ik ben van mening dat deze canon van 
filmkunst meer te maken heeft met hiërarchische structuren in de culturele infrastructuur dan 
met inherente esthetische kwaliteiten van de individuele werken. Ik zal het hoe en waarom van 
de acquisitie van deze films dan ook uitleggen aan de hand van infrastructurele processen.  

De socioloog en filosoof Pierre Bourdieu analyseerde deze processen en werkte ze uit in zijn 
zogenaamde ‘veldtheorie’, waarin hij de werking van wat hij sociale velden noemt, uiteenzet.27 
Hij omschrijft sociale velden als volgt:  

[...] gestructureerde ruimten van posities (of posten) waarvan de eigenschappen 
afhangen van hun plaats in die ruimten [...]. (Bourdieu 1992: 171)  

Voorbeelden van zulke velden zijn de wereld van de sport en van de scheepvaart, en het 
culturele veld, waar onder andere de kunst uit voortkomt. (Pels 1992: 12) De posities of posten 
die deze ruimten structureren, worden ingenomen door actoren of instituties die onderling een 
strijd voeren om de hiërarchie erbinnen. Hierbij moet rekening gehouden worden met een 
tweedeling van het culturele veld, in de champ de production restreinte, het veld van de beperkte 
productie, en de champ de grande production, het veld van de grote productie. De champ de 
production restreinte behelst dat deel van het culturele veld waarin de potentiële kunst 

                                                                 

 
27 Ook Howard Becker schrijft over vergelijkbare mechanismen in zijn boek Art Worlds (Becker 1982). Becker gaat 
echter specifieker op bepaalde voorbeelden in, terwijl Bourdieu een duidelijk theoretisch systeem biedt op basis 
waarvan dynamieken en processen in het culturele veld kunnen worden geanalyseerd. Omdat ik in deze studie 
vooral inga op dergelijke processen en verschuivingen, is de veldtheorie van Bourdieu een beter instrument om de 
historische praktijk van de musealisering van film te analyseren. 
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geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd wordt. Hierbij gaat Bourdieu er dus van uit 
dat kunst altijd in een kleine oplage geproduceerd, en door een klein publiek bekeken wordt. 
Deze champ de production restreinte staat tegenover de champ de grande production, namelijk dat 
deel van het veld waarin de commerciële cultuur tot stand komt. Daartoe behoren bijvoorbeeld 
de grote kaskrakers uit Hollywood, maar ook Europese voor de commercie gemaakte films als 
Costa! (Nijenhuis, 2001) of Der bewegte Mann (Wortmann, 1994).  

Het is echter niet zo dat een instituut dat niet-commercieel handelt, automatisch een goede 
positie inneemt in de champ de production restreinte. Een instituut dat serieus wil functioneren 
binnen dit deel van het veld, zo schrijft Bourdieu, heeft eerst zogenaamd specifiek kapitaal nodig. 
Hiermee bedoelt hij kennis of bezit dat aanzien verschaft binnen een vastgesteld veld. 
(Bourdieu 1992: 172) Binnen het literaire veld is het specifieke kapitaal bijvoorbeeld kennis over 
literatuur en bezit van boeken die tot die literatuur behoren of die over die literatuur gaan. Het 
bezit van dergelijk specifiek kapitaal levert binnen het relevante veld zogenaamd symbolisch 
kapitaal op, wat in de praktijk prestige, reputatie of roem heet. (Bourdieu 1992: 144) 

Het NHFA lieerde zich in de doelstellingen zoals het deze in 1946 formuleerde meteen aan 
filmkunst. Het eerste RAPPORT betreffende de activiteit van het Nederlands Historisch Filmarchief 
begon namelijk met de volgende zin: 

In het jaar 1946 werd op initiatief van de Heer D. van STAVEREN een stichting in het 
leven geroepen, welke tot doel zou hebben het verzamelen en conserveren van die films 
die om hun aesthetisch, historisch of experimenteel karakter de totale historie van de 
filmkunst moeten weergeven.28 

Het NHFA was er dan ook veel aan gelegen symbolisch kapitaal op te bouwen door specifiek 
kapitaal te verwerven en uit te dragen.29 Zo was de eerste grote activiteit die het NHFA 
organiseerde, een lezingenreeks met filmprogramma in 1946 door de regisseur Alberto 
Cavalcanti. Cavalcanti was een oude bekende in Nederland, dat hij al eerder aandeed om een 
lezing te geven. Dit was op 1 oktober 1927 in het Centraal Theater te Amsterdam, ter 
gelegenheid van het allereerste filmprogramma dat de Nederlandsche Filmliga presenteerde.30 
Cavalcanti illustreerde de lezingen in 1946 met zijn films Film and Reality (1942), en Yellow 
Ceasar (1941).31 Deze films liet hij bij vertrek achter voor het archief van het NHFA. Dit was de 
eerste echte acquisitie-activiteit van het archief. Met het bezoek en de lezingenreeks van een 
van de kunstfilmregisseurs droeg het archief uit dat het aanzien verdiende binnen het 
internationale champ de production restreinte. Het had immers kennis van de filmkunst en stond 
zelfs op goede voet met een van de makers ervan. Dit ging gepaard met de acquisitie van films 
die tot de filmkunst gerekend werden, waardoor ze waardevol, specifiek kapitaal vormden 

                                                                 

 
28 Filmmuseumjaarverslagen: Rapport betreffende activiteit van het Nederlands Historisch Film Archief October 1946 tot 
Maart 1948: 2. 
29 Zolang het NHFA nog geen omvangrijk symbolisch kapitaal had opgebouwd, omdat het bijvoorbeeld nog maar 
enkele kopieën van canonfilms bezat, was het eigenlijk geen volwaardig meespelende institutie in de champ de 
production restreinte van het filmveld. Zo schreef de Nederlandsche Federatie van Filmkringen (NFF) in haar 
jaarverslag over 1946 dat er dringend behoefte was aan een behoorlijke archieforganisatie. Het feit dat het NHFA in 
dat jaar was opgericht had blijkbaar nog niet in deze behoefte voorzien; het archief werd nog niet voor vol 
aangezien.  
30 In 1927 bestond het begeleidende programma uit zijn films En rade (1928), Le train sans yeux (1927) en La p’tite Lili 
(1927). 
31 Filmmuseumjaarverslagen: Rapport betreffende activiteit van het Nederlands Historisch Film Archief October 1946 tot 
Maart 1948: 2. 
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voor het NHFA. Door deze eerste verzamelactiviteiten plaatste het NHFA zich binnen het 
artistieke deel van het filmveld.  

Het bijeenbrengen van objecten moet gezien worden als de materialisatie van een imaginaire 
identiteit. (Hooper-Greenhill 2000: 9) Deze imaginaire ‘wens-ik’ vindt zijn materialisering in 
verzamelingen en collecties, die daarbij binnen een breder sociaal systeem functioneren. De 
verzamelde objecten kunnen een prestigeverhogende werking hebben, die afstraalt op de 
verzamelaar. (Pomian 1988: 18) Ook collectieven zoals instituten en bedrijven construeren en 
reconstrueren bij voortduring hun culturele eigenheid door middel van het tonen van 
verzamelde objecten.32 Dit bredere idee van de identiteitscheppende kracht van een 
verzameling, dwingt ook een instituut dat het verzamelen als kerndoel heeft, een bewuste keus 
te maken wat betreft de categorie objecten die het verzamelt. Dit impliceert wel dat kenbaar 
gemaakt moet worden dat de betreffende objecten in het bezit zijn van het instituut. Het 
Filmmuseum deed dit door in interviews te verwijzen naar het bezoek van Cavalcanti en het 
achterlaten van zijn films.33 

De aankoop van Le dernier millardaire (Clair, 1934), die vrijwel meteen volgde op het bezoek van 
Cavalcanti, bevestigt dat het NHFA zich sterk richtte op het artistieke deel van de 
filmproductie. Ook de acquisitie van de collectie van het eerder genoemde Centraal Bureau 
voor Ligafilms had een statusverhogende werking voor het instituut. Deze collectie behelsde 
immers films die te boek stonden als kunst, en die overduidelijk deel uitmaakten van het 
specifieke kapitaal van het filmveld. De collectie werd bijvoorbeeld geroemd door de 
Nederlandse Federatie voor Filmkringen, toen een van de belangrijkere werkzame instituties 
binnen de champ de production restreinte van het filmveld.34 Dat de Maatschappij voor 
Cinegrafie, de overkoepelende organisatie waaronder zowel Filmtheater De Uitkijk als het 
Centraal Bureau voor Ligafilms vielen, dit ook besefte, blijkt uit het feit dat deze maatschappij 
wenste dat de films geassocieerd bleven met de naam ‘Uitkijk’. Dit compliceerde de overdracht 
van de films aan het NHFA enigszins. Om toch aan het verzoek van de Maatschappij voor 
Cinegrafie te kunnen voldoen, werd op 17 maart 1949 een nieuwe stichting in het leven 
geroepen, te weten de stichting Uitkijk-Archief. Het Centraal Bureau voor Ligafilms, dat als 
distributiebureau van meer actuele kunstfilms bleef bestaan, hevelde alle ‘stomme films’ uit 
zijn collectie over naar dit nieuw opgerichte Uitkijk-Archief.35 Zo beschikte dit nieuwe archief 
in een keer over 67 zwijgende films die te boek stonden als ‘[...] producten van de nationale en 
internationale filmkunst.’36 Hoewel het beheer van twee stichtingen veel extra werk betekende 
voor Jan de Vaal, bleef deze situatie bestaan tot 1952. In dat jaar fuseerden het NHFA en het 
Uitkijk-Archief tot de Stichting Nederlands Film Museum.37  

De extra energie die De Vaal in het beheer van de Uitkijkcollectie stak, geeft aan hoeveel 
waarde hij aan de films hechtte en het toont hoe doelgericht hij de collectie acquireerde. Dat De 
Vaal de collectie als waardevol beschouwde, blijkt ook uit de manier waarop hij haar inzette in 

                                                                 

 
32 Dit idee van de ‘ideale ik’ als individu dat zich omgeeft met zijn bezit, dateert uit de zeventiende eeuw, en is 
overwegend westers. (Clifford 1988: 217) 
33 Filmmuseum-knipselarchief: ‘Filmarchief’, in: Mandril - Maandblad van Mensen, jg. II, no. 8, Mei 1950. 
34 Jaarverslag Stichting Nederlandsche Federatie van Filmkringen, 1946: 15. 
35 Filmmuseum - 052 Filmliga, omslag Film d'Art: Brief P.J. van Moock, 15 oktober 1949. – De oprichting van een 
onafhankelijke stichting, voorkwam tevens dat het NHFA werd belast met een schuld die het Centraal Bureau voor 
Ligafilms nog open had staan. 
36 Filmmuseum-knipselafchief: ‘Filmarchief’. In: Mandril - Maandblad van Mensen, jg. II, no. 8, Mei 1950. 
37 Filmmuseumjaarverslagen: Verslag van de werkzaamheden van het NEDERLANDS HISTORISCH FILM 
ARCHIEF, over de periode van April 1948 tot Juni 1949: 1. 
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de strijd om subsidie te verkrijgen. Toen in 1947 een subsidie van het Prins Bernhard Fonds van 
25.000 gulden aan het NHFA voorbij dreigde te gaan ten faveure van het Nederlands Film 
Instituut, drukte hij Willem Sandberg op het hart om, bij zijn eventuele pogingen om de 
subsidie alsnog binnen te halen, niet te vergeten dat het NHFA ‘nu’ nauw samenwerkte met 
het Centraal Bureau voor Ligafilms.38 Ook later zou Jan de Vaal de rol die de Uitkijkcollectie 
speelde in de ontstaansgeschiedenis van het Filmmuseum blijven benadrukken in de pers, 
waarbij hij de historische feiten soms wel enig geweld aandeed. In 1968 beweerde hij 
bijvoorbeeld het volgende: 

De Uitkijk, het eerste avant-gardetheater met Menno ter Braak, L.J. Jordaan en Joris 
Ivens in het bestuur, had ook al een archief en toen dat bij ons kwam als Stichting 
Uitkijkarchief, waren we groot genoeg om lid te worden van de internationale 
Filmarchieffederatie, waardoor we konden lenen uit de grote filmmusea van Londen, 
New York, Berlijn en Parijs.39 

Het NHFA was lang voor de acquisitie van de films van de Uitkijk lid van de FIAF. De 
voorgenomen samenwerking met het Centraal Bureau voor Ligafilms leidde aanvankelijk zelfs 
tot protest bij de FIAF omdat het hier een commercieel bedrijf betrof.40 Hoewel dit citaat de 
historische feiten niet geheel juist voorstelt, geeft het wel weer dat de acquisitie van deze 
collectie een belangrijke en statusverhogende rol kreeg toegedicht in de geschiedenis van het 
NHFA, en dus ook van het Filmmuseum. De historische feiten leren ons dat filmarchieven 
geacht werden in de champ de production restreinte te functioneren. Een niet-commerciële 
houding was zelfs een strikt gestelde voorwaarde om lid te kunnen worden van de FIAF. 
(Houston 1994: 60)41 

Ondanks het feit dat het NHFA en later het Filmmuseum de beschikking had over de 67 
genoemde films uit het Uitkijk-Archief, bleef de verzameling te klein om een goed beeld van de 
geschiedenis van de filmkunst te kunnen vertonen. Dit was een probleem waarmee meerdere 
kleinere filmmusea te kampen hadden. Om dit op te lossen had de FIAF een 
uitwisselingsysteem in het leven geroepen. Door filmkopieën te lenen van buitenlandse 
archieven, konden ook de kleinere instituten de geschiedenis van de filmkunst vertonen. Om 
deel te kunnen nemen aan dit systeem, was lidmaatschap van de FIAF echter een voorwaarde. 
In 1947 zette het NHFA, in een brief aan de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, cijfermatig uiteen hoe waardevol dit lidmaatschap was voor het eigen 
functioneren.42 

Door toetreding tot deze Federatie staan o.m. te onzer beschikking een 25.000-tal films 
van de Cinematheque Francaise [sic.] te Parijs en een 20.000-tal films van The Museum 
of Modern Art te New York.43 

                                                                 

 
38 BA – correspondentie 1947-1948: Brief De Vaal aan Sandberg, z.d.  
39 Filmmuseum-knipselarchief: ‘Attractie in Vondelpark het filmmuseum’, W.W., 1 februari 1968. 
40 Dit was een van de redenen voor het NHFA en het Centraal Bureau voor Ligafilms om een aparte stichting op te 
richten. Door de films los te koppelen van het ‘commerciële’ Centraal Bureau voor Ligafilms werd het non-
commerciële gebruik ervan gegarandeerd. (Lameris 2001) 
41 Dit was tevens bedoeld om distributeurs en producenten tegemoet te komen. De garantie dat films niet meer 
commercieel zouden worden ingezet, maakte het eenvoudiger voor deze firma’s om hun films over te dragen aan de 
filmarchieven en -musea. 
42 In 1947 was dit de pedagoog Jos J. Gielen. Hij volgde in 1946 Prof. Dr. Van der Leeuw op, die gezien wordt als de 
grondlegger van de actieve cultuurpolitiek. (Pots 2000: 257) 
43 BA – correspondentie: Brief NHFA aan Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen - bijlage, 23 december 
1947. 
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Het lidmaatschap van de FIAF betekende een uitbreiding van het filmbestand waar het 
NHFA/Filmmuseum uit kon putten, waardoor de programmering van het instituut rijker 
werd aan canonfilms.  

Het FIAF-systeem was echter niet geheel belangeloos. Er werd bij levering van een kopie 
stilzwijgend een andere kopie terugverwacht. Het was daarom niet onbelangrijk een aantal 
‘gewilde’ kopieën in huis te hebben. In het geval van het Filmmuseum waren dit de films die 
afkomstig waren van het Centraal Bureau voor Ligafilms, die vanaf het moment dat ze onder 
het non-commerciële beheer van Jan de Vaal kwamen te staan, geruild konden worden met 
andere FIAF-leden.44 De Uitkijkfilms bleken populair, in 1949 bijvoorbeeld zond Jan de Vaal de 
FIAF-leden meer films uit het Uitkijk-Archief dan uit de collectie van het NHFA. Frankrijk 
maakte gebruik van 17 films uit het Uitkijk-Archief tegen drie van het NHFA. En van de zeven 
films die het naar Denemarken stuurde, kwam er zelfs maar één van het NHFA.45 Op die 
manier maakte de acquisitie van deze 67 populaire films de uitwisseling met andere FIAF-
archieven gemakkelijker, waardoor het potentieel van bijvoorbeeld canonfilms groeide. Het 
uitleensysteem zorgde er aan de andere kant voor dat de acquisitie van canonfilms minder 
urgent werd voor het Nederlandse instituut. Hier lijkt sprake van uitsluiting van gewenste 
verzamelobjecten te zijn geweest, omdat de praktische noodzaak tot insluiting voor een groot 
deel was weggenomen.  

Het uitruilsysteem werkte echter niet voor iedereen. Door de stilzwijgende afspraak dat er 
sprake moest zijn van tweerichtingsverkeer, kwamen de allerkleinste instituten met te weinig 
‘grote’ en dus voor ruil veelgevraagde filmtitels al gauw in de problemen. Om die problemen 
gedeeltelijk op te lossen, werd tijdens het FIAF-congres van 1952 dat in Amsterdam plaatshad, 
het initiatief genomen tot een zogenaamde filmpool; een centraal punt van waaruit 16mm-
kopieën van canonfilms naar de kleinere archieven gestuurd konden worden. Aanvankelijk 
was het de bedoeling dat deze activiteit vanuit Parijs gecoördineerd zou worden. Dit leidde 
echter tot niets. (Borde 1983: 134) Uiteindelijk kreeg het initiatief pas vorm in 1960, toen de 
filmpool een doorstart kreeg onder de noemer FIAF Members Film Service (FMF), die niet 
meer gesitueerd was in Parijs maar in Castricum.46 Vijf jaar later lagen zo’n honderd films van 
de FMF opgeslagen in de Filmmuseumkluizen.47 Het aanvankelijke idee om door middel van 
de FMF kleine FIAF-archieven van canonfilms te voorzien mislukte echter gedeeltelijk. In de 
praktijk omvatte de catalogus van de FMF namelijk bijna geen ‘grote’ titels. De FMF was niet 
geslaagd in de acquisitie van kopieën van deze titels, omdat de ‘grote’ archieven met de meeste 
‘grote’ titels, niet of nauwelijks films aan het FMF doneerden. Een uitzondering vormde het 
Russische Gosfilmofond dat wel een aantal ‘klassiekers’ aanleverde, zoals Bronenosets 
Potyomkin (Eisenstein, 1925), Zemlya (Dovsjenko, 1930), Oblomok imperii (Ermler, 1929), Ivan 
Grosnii I (Eisenstein, 1944), Mat (Pudovkin, 1926) en Potomok Chingis – Khana (1928, Pudovkin). 
Ook Intolerance (Griffith, 1916) de enige film die het MoMA samen met de Cinémathèque 
Royale schonk, maakte deel uit van de klassieke canon. Voor de rest waren de films in de FMF-
collectie vooral afkomstig van de kleinere filmarchieven die de FMF zelf nodig hadden voor 
hun programmering. Het merendeel van de door deze instituten aangeleverde filmtitels was 
afkomstig uit de jaren veertig, vijftig en zestig; het betrof voornamelijk toentertijd als artistiek 
aangemerkt recent werk uit de betreffende landen. Ondanks het feit dat er weinig 

                                                                 

 
44 Filmmuseumjaarverslagen: Verslag van de werkzaamheden van het NEDERLANDS HISTORISCH FILM 
ARCHIEF over de periode van April 1948 tot Juni 1949: 1. 
45 Filmmuseum - 052 Filmliga, omslag Film d'Art: Brief P.J. van Moock, 15 oktober 1949. 
46 Filmmuseumjaarverslag 1960: 24-25. 
47 Filmmuseumjaarverslag 1965: 28. 
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daadwerkelijke canonfilms in de FMF terechtgekomen zijn, heeft deze filmpool toch meer dan 
tien jaar gefunctioneerd. Een aantal kopieën van de FMF maakt nog steeds deel uit van de 
collectie van het Filmmuseum. Voor het Filmmuseum betekende dit intitiatief uiteindelijk dus 
niet alleen een virtuele uitbreiding van het archief, maar ook een materiële. 

Grote FIAF-archieven hielpen hun kleinere zusterinstellingen wel op een andere manier aan 
bekende titels. Wanneer een FIAF-archief over meerdere kopieën van eenzelfde filmtitel 
beschikte, kwam het voor dat de kopieën van mindere kwaliteit aan andere archieven werden 
overgedragen. Dit was een (zachte) vorm van afstoten of, zoals het tegenwoordig genoemd 
wordt, van ontzamelen. Op die manier konden de kleinere, later opgerichte archieven toch 
kopieën van canonfilms verwerven.  

Behalve dat FIAF-leden filmkopieën van filmtitels uitruilden, maakten ze ook vaak duplicaten 
voor elkaar. Een goed voorbeeld hiervan is Menschen am Sonntag (Siodmak e.a., 1929-1930). Via 
het Uitkijk-Archief was een kopie van deze film in het archief van het Filmmuseum 
terechtgekomen. De Nederlanders dupliceerden deze kopie in 1949 op negatiefmateriaal, dat ze 
naar het Danske Filminstitut stuurden. Op basis van dit negatief zijn vervolgens meerdere 
positieven naar diverse FIAF-leden gezonden. (Koerber 2000: 233) Ook het Filmmuseum 
beschikt op zijn beurt over duplicaten van bekende films gemaakt door collega-archieven. Een 
voorbeeld is de acetaatkopie van Erdgeist (Jessner, 1923) die in 1973 van het Deense filmarchief 
naar Nederland kwam.48 Dankzij deze praktijk werd het mogelijk om films op meerdere 
plaatsen tegelijk te vertonen en werd de overlevingskans van een filmtitel vergroot. Borde 
schrijft: ‘[...] le maximum de copies dans le maximum d’endroits sauvera le maximum de 
films.49 (Borde 1983: 167) Daarnaast breidden de filmmusea en –archieven op deze manier de 
vertoningsmogelijkheden van de reeds bekendere films sterk uit. Dit had gevolgen voor de 
zichtbaarheid en dus voor de bekendheid van deze films, met als resultaat dat de canon steeds 
steviger in het zadel kwam te zitten. 

Productiejaar: vroege films 

Het Filmmuseum verwierf de meeste zwijgende films via extramuseale verzamelaars. Dit heeft 
allereerst als consequentie dat de zwijgende films vaak met de in hoofdstuk één omschreven 
motieven waren verzameld, die niet altijd evengoed aansloten bij de doelstelling filmkunst te 
acquireren. De extramuseale verzamelingen behelsden dan ook vaak andere films dan de zo 
gewenste canon. Toch stak het Filmmuseum tijd en energie in het verwerven van deze films. In 
deze paragraaf zal ik de problemen met, en de motieven voor de acquisitie van deze categorie 
films aan de orde stellen. 

Verzamelaars zijn vaak bang hun verzameling kwijt te raken aan derden. Dit heeft tot gevolg 
dat ze terughoudend zijn in het verstrekken van informatie over de objecten die ze in hun 
kelders, schuren of op hun zolders hebben liggen. (Pomian 1988: 87)50 Hun verzamelingen 

                                                                 

 
48 Het Filmmuseum is ook in het bezit van een nitraatkopie van deze film, deze werd echter pas in de jaren tachtig 
aan het museum geschonken. In de Filmmuseumjaarverslagen staan nog meer meldingen van ‘klassieke’ films, die 
via andere FIAF-archieven binnen waren gekomen. Bijvoorbeeld op pagina twee van het Filmmuseumjaarverslag uit 
1959: Our Hospitality (Keaton & Blystone, 1923), Mutter Krausens Fahrt ins Glück (Jutzi, 1929), Variété (Dupont, 1925), 
Klovnen (Sandberg, 1926), Spalicek (Trnka, 1947). Van al deze films bezit het Filmmuseum inderdaad alleen 
acetaatkopieën. 
49 [...] zoveel mogelijk kopieën op zoveel mogelijk plekken, zal het aantal geredde films maximaliseren. (Vertaling 
BL) Deze gedachtegang houdt alleen steek wanneer niet de filmkopie maar de filmtekst als het kunstwerk wordt 
gezien. Ik kom hier in hoofdstuk vier nog op terug.  
50 Ook Baudrillard schreef over dit verschijnsel: ‘[Collectors] will maintain about their collection an aura of the 
clandestine, of confinement, secrecy and dissimulation, [...].’ (Baudrillard 1994: 9) 
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maken dan ook vaak deel uit van het tastbare culturele kapitaal van het filmveld. Dit blijkt uit 
de interesse die filmmusea toonden en tonen in deze extramuseale verzamelaars. Het 
Filmmuseum startte bijvoorbeeld een actief opsporingsbeleid op, om zo filmverzamelingen in 
het land te kunnen terugvinden. Om verzamelaars ertoe over te halen contact op te nemen, 
wees het Filmmuseum in kranten en tijdschriften op de voordelen die het als officieel instituut 
kon bieden; het kon nitraatfilms beter opslaan, en het kon eventueel overgaan tot conservering 
wanneer sprake was van ernstig verval. Verder garandeerde het Filmmuseum dat het materiaal 
eigendom bleef van ‘degeen die het ter beschikking stelt’ zoals in de krant stond te lezen.51 De 
zoekactiviteiten werden beloond, bijvoorbeeld toen het Filmmuseum in 1948 een collectie films 
terugvond in een hotel in Zeeland.52 Ook productie- en distributiemaatschappijen hadden vaak 
nog filmverzamelingen in hun bezit. Haghefilm bijvoorbeeld zond in 1960 ongeveer honderd 
dozen films naar het Filmmuseum. Deze partij films behelsde onder andere de collectie 68mm-
filmpjes van de Mutoscope & Biograph Company, gemaakt tussen 1898 en 1903, evenals een 
kopie van het vroege Nederlandse filmpje De mésaventure van een Fransch heertje zonder pantalon 
aan het strand te Zandvoort (Albert en Willy Mullens, 1905).53 

In de meeste gevallen kreeg het Filmmuseum de verzamelingen echter pas na het overlijden 
van de verzamelaars. Een voorbeeld is de verzamelaar Joop van Liemt. Het verhaal gaat dat hij 
een stuk nitraatfilm voor de ogen van Jan de Vaal in brand stak, met de woorden: ‘Je krijgt ze 
nooit’. Na zijn dood liet deze verzamelaar zijn films echter toch na aan dit instituut. (Barten 
2002a: 139)54 Pearce geeft hiervoor de verklaring dat verzamelaars de door hen bijeengebrachte 
objecten veelal opvatten als substituut voor het sterfelijke ‘ik’, wat het belangrijk maakt een 
verzameling ‘veilig te stellen’ na het overlijden. Ze illustreert dit aan de hand van Rigby en 
Rigby die in hun boek Lock, Stock and Barrel: The Story of Collecting (Rigby en Rigby 1944) 
verzamelingen met een sterke boot vergelijken, waarin de geest van de verzamelaar kan 
overleven, ook nadat zijn lichaam begraven zou zijn. Officiële museale en/of archivale 
instituten garanderen een grote mate van zorg voor deze verzamelingen, wat de 
overlevingskans van deze verzamelaarsgeest vergroot. (Pearce 1995: 248) Ook het Filmmuseum 
garandeerde een goede passieve en actieve conservering van de verzamelde films.55  

Door kenbaar te maken dat het in zwijgende films geïnteresseerd was, en door zichzelf te 
profileren als professioneel instituut dat goede zorg voor de verzamelobjecten kon garanderen, 
acquireerde het Filmmuseum een rijke verzameling zwijgende films. De gangbare opvatting is 
dat deze verzameling op passieve wijze is ontstaan; verzamelaars boden immers films aan die 
het Filmmuseum opnam in het archief zonder daar iets voor te hoeven doen. Gezien de 
genoemde acquisitie-activiteiten die het ondernam, klopt dit maar ten dele. Ik vind dat de 

                                                                 

 
51 Filmmuseum-knipselarchief: Piet Mulder, ‘Bunker in duinen bergt archief van filmmuseum’, Het Parool, zaterdag 
24 maart 1961.  
52 BA – correspondentie: Brief Jan de Vaal (NHFA) aan de directeur van Hotel ‘Noordzee’, Vlissingen, 31 mei 1948. 
Een ander voorbeeld is dat van een partij films die van achter een motorfiets van een diamantbewerker in 
Amsterdam te voorschijn kwam. Met deze collectie acquireerde het Filmmuseum onder andere een kopie van 
Murnau’s Faust (1926). (Filmmuseum-knipselarchief: ‘Levend verleden’, Olie, jg. 11, nr. 3, 1958.) 
53 Filmmuseumjaarverslag 1960: 2.  
54 Ook de verzameling films van Jean Desmet werd pas na zijn overlijden in 1957 aan het Filmmuseum geschonken. 
(Filmmuseum-knipselarchief: ‘Levend verleden’, Olie, jg. 11, nr. 3, 1958) 
55 De acquisitie van zwijgende films is zo voor een deel afhankelijk van de mortaliteit van verzamelaars, waardoor 
de collectie zwijgende films in het archief tot op heden nog kan worden aangevuld. Het archief was en is daarom 
geen directe afspiegeling van de films die de vernietiging hebben overleefd, daarvoor is de samenstelling ervan nog 
altijd teveel in beweging. Het meest bekende voorbeeld van een film die recentelijk werd teruggevonden door het 
Filmmuseum is Beyond the Rocks (Wood, 1922). 
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manier waarop het Filmmuseum zwijgende films acquireerde zeker een sterke actieve 
component had. De opvatting dat de acquisitiehouding passief was, komt hoogstwaarschijnlijk 
voort uit het feit dat het Filmmuseum geen films weigerde. Dit is naar mijn mening echter 
eerder een kenmerk van ‘fetisjistisch verzamelen’; acquisitie van zoveel mogelijk objecten van 
een bepaalde categorie. Dit fetisjisme wordt - net als bij de extramuseale verzamelaars - het best 
zichtbaar wanneer we kijken naar de eerder genoemde ongeïdentificeerde fragmenten, die het 
Filmmuseum ongezien aannam en opsloeg. De onsluiting van dit ogenschijnlijk onbruikbare 
materiaal beperkte zich vaak tot de opmerking dat er een doos met ongeïdentificeerde 
fragmenten was aangetroffen. Ondanks het feit dat de filmmuseummedewerkers niet exact 
wisten welke films en filmbeelden het hier betrof, was dit geen reden dit fragmentarische 
materiaal niet aan te nemen en op te slaan.56 Hieruit blijkt dat het Filmmuseum al het mogelijke 
filmmateriaal verzamelde, ongeacht wat en hoe fragmentair het was. 

Voor verzamelingen oude zwijgende films betaalde het Filmmuseum in sommige gevallen 
zelfs geld aan de verzamelaars of hun nabestaanden zonder dat het de films gezien had. Een 
voorbeeld is de acquisitie van de zogenaamde collectie Willigers, die de verzameling van de 
voormalige kermisvertoner Riozzi behelsde. In 1959 kocht het Filmmuseum deze collectie 
ongezien aan voor fl.1250,00.57 Het motiveerde deze aankoop met het feit dat Riozzi een van de 
vroegste filmvertoners in Nederland was geweest, die jarenlang met zijn films op de kermis 
stond.58 Het feit dat het Filmmuseum geld betaalde zonder de films uit deze collectie te hebben 
gezien, geeft aan hoeveel het zich eraan gelegen liet liggen om dit vroege materiaal te 
acquireren.  

In een interview in 1996 vertelde Jan de Vaal dat de films die hij verzamelde in vroeger tijden 
vaak als rommel werden aangemerkt. (Hendriks en Blotkamp 1996: 12) De andere spelers 
binnen het filmveld waren niet onverdeeld enthousiast over De Vaals verzamelkeuzes. Voor de 
filmindustrie waren deze ‘uitgedraaide’ films niets meer waard, omdat ze hun commerciële 
waarde kwijt waren. Artistieke waarde hadden ze, als commercieel product, nooit gehad. De 
commercieel geproduceerde films vielen dus tussen de champ de grande production waaruit ze 
afkomstig waren, en de champ de production restreinte waar ze nooit deel van hadden 
uitgemaakt. De films veranderden in afval, en eindigden in de vuilnisbak; ze werden massaal 
vernietigd. Het was dus niet, zoals bij de canon van de filmkunst, het artistieke aanzien van 
deze films dat Jan de Vaal ertoe aanzette ze te verzamelen.  

Toch valt het verzamelen van deze oude, commerciële films goed te verklaren. Er is namelijk 
een nauw verband tussen de waarde van objecten, en de oplage waarin ze in de wereld te 
vinden zijn. Bourdieu definieert kunst niet voor niets als afkomstig uit de champ de production 
restreinte. Doordat commerciële objecten vaak niet de moeite van het bewaren waard gevonden 
worden, veranderen ze vanzelf in schaarse objecten. Hierdoor kunnen gebruiksobjecten, zoals 
boeken, meubels, vazen en andere mogelijk in grote getale geproduceerde objecten in de loop 

                                                                 

 
56 BA - legbord 24, ordner aanschaf, conservering, schenkingen 1958: ‘zending 16mm. van de weduwe DOMIS’ en 
‘OPGAVE VAN FILMS GEKREGEN VAN DHR. ALSEM TE AMSTELVEEN in JULI 1960’, Castricum, 7 oktober 
1960. 
57 BA – correspondentie: Correspondentie tussen het Filmmuseum en C.W. Willigers, 1959-1960.  Deze collectie 
bestond uit enkele tientallen films, een Hupfeld Violina met ± 150 rollen, en nog wat andere curiosa. 
58 Filmmuseumjaarverslag 1959: 3.  Riozzi stond tot in de jaren dertig met zijn reisbioscoop op de kermis. Zijn 
‘kermisfilms’ dateren dan ook veelal van na de introductie van de bioscoop in Nederland, en zijn dus minder oud 
dan de term ‘kermisfilms’ wellicht zou doen vermoeden. Hetzelfde geldt overigens voor de Hupfeld Violina. (BA – 
legbord 24, ordner aanschaf, conservering schenkingen 1958: ‘LIJST VAN FILMS’ C.W. Willigers.) 



Bregtje Lameris 

35 

 

van de tijd in interessante verzamelobjecten veranderen.59 De genoemde vernietiging van 
filmkopieën maakte de commerciële films uit de zwijgende periode zeldzaam. Hierdoor 
werden de nog wel bestaande kopieën van deze aanvankelijk in grote aantallen afgeleverde 
commerciële films schaars, waardoor ze verzamelwaarde kregen. Hoewel de films niet in 
beperkte oplage waren geproduceerd, gingen ze langzaamaan toch min of meer tot de champ de 
production restreinte horen.  

Verder groeit de interesse voor objecten vaak naarmate ze ouder worden, waardoor ze tevens 
in waarde stijgen.60 Maurice Rheims verklaart dit verschijnsel door te wijzen op onze hang naar 
kennis over de oorsprong van de dingen.  

Plus vieux sont les objects, plus les hommes qui les ont possédés sont proches de 
l’origine, de la divinité, de l’inconnu, des connaissances primitives si importantes mais 
perdues, de la vérité.61 (Rheims 1959: 203)  

Ook het verzamelen van oude commerciële films komt voort uit deze manier van denken over 
en omgang met verzamelobjecten. De zwijgende films kwamen uit het verst denkbare, en 
meest ongrijpbare verleden van de cinema. Het vertonen van deze films bracht dit verleden een 
beetje terug naar het heden.62 Walter Benjamin beschrijft dit fenomeen in een artikel dat hij 
schreef over zijn eigen boekenverzameling. Voor een echte verzamelaar, schrijft hij, is het 
verleden van een verzamelobject het voetstuk waarop, en het kader waarbinnen het geplaatst 
kan worden. (Benjamin 1977: 62) Dit motief voor het verzamelen van films, komt in de gehele 
geschiedenis van het Filmmuseum terug. Zo meldde het Filmmuseumjaarverslag van 1990 
enthousiast over de ‘ontdekking’ van de zogenaamde 68mm-collectie, die films behelst uit de 
periode 1898 tot 1903.63 In 2004 schrijft Nico de Klerk dat dit enthousiasme verklaard kan 
worden uit de ouderdom van het ‘gevonden’ materiaal. Zijn argument is dat bij het ‘eerste’ of 
het ‘vroegste’ materiaal gebruikelijke criteria vaak niet meer terzake doen. (Visschedijk en 
Klerk 2004: 137) Hieruit blijkt dat dit verzamelmotief van alle tijden is, en zo ook bij 
voortduring een aandeel heeft aan het filmhistorische discours.  

Dit maakt tevens duidelijk dat verzamelen niet alleen het bijeenbrengen van objecten is, maar 
dat het tevens een actieve betekenisgevende handeling is, waarbij objecten semioforen worden, 
en bijvoorbeeld een verwijzende functie naar hun eigen verleden krijgen. De collectie of het 
archief waarbinnen zo’n object een plek krijgt, is hierbij mede betekenisgevend. De 
commercieel gebruikte films van Jean Desmet bijvoorbeeld, veranderden in verzamelobjecten 
die als persoonlijke herinneringen functioneerden. Toen de collectie in 1957 verhuisde naar het 
Filmmuseum kregen de films een nieuwe betekenisinhoud. Ze werden filmhistorisch 
belangrijke films, semioforen die naar de beginperiode van de cinema verwezen. 

                                                                 

 
59 Baudrillard illustreert dit fenomeen aan de hand van een verhaal over een boekverzamelaar die ontdekte dat er 
een tweede exemplaar bestond van een boek uit zijn collectie, waarvan hij dacht dat het uniek was. Het verhaal is 
dat de man het vliegtuig nam, het andere exemplaar kocht en het en plein public verbrandde. Op die manier was 
iedereen getuige van het feit dat zijn boek weer uniek en dus waardevol was. (Baudrillard 1994: 14) 
60 (Clifford 1988: 222); (Baudrillard 1968: 117). 
61 Hoe ouder de objecten zijn, hoe dichter zij die ze bezeten hebben bij de origine, bij het goddelijke, het onbekende, 
bij de primitieve kennis die ondanks zijn importantie vergeten is, bij de waarheid staan. (Vertaling BL) 
62 Het verschil tussen de verwijzende functie van films en de meeste andere objecten is echter dat bij films niet de 
ouderdom van het materiaal terzake deed, maar de ouderdom van de filmbeelden op dit materiaal. Het was daarom 
minder van belang contemporaine kopieën van films te verwerven die in de zwijgende periode waren geprojecteerd, 
dan de filmbeelden die in de zwijgende periode waren gezien. 
63 Filmmuseumjaarverslag 1990: 9. 
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Productieland: nationale filmproducties 

De laatste parameter op basis waarvan het Filmmuseum films acquireerde, was het 
productieland. In 1946 vond het derde FIAF-congres plaats in Parijs. Tijdens dit congres 
besloten de leden een gezamelijke catalogus te verzorgen, met daarin alle films die in de 
archieven aanwezig waren. Ook besloot de FIAF dat ieder archief een lijst moest samenstellen 
met de nog niet teruggevonden films uit de eigen nationale productie. Ten slotte werd nog 
voorgesteld een cartothèque te maken van de nationale filmproducties die ieder archief wél in 
het bezit had. Deze cartothèque zou onder de FIAF-leden worden gedistribueerd. (Borde 1983: 
101) Al deze besluiten lagen in de lijn van een groter FIAF-project om zoveel mogelijk films 
veilig te stellen. Door ieder archief de opdracht te geven zorg te dragen voor de nationale 
filmproductie van het eigen land, leek dit doel het gemakkelijkst te bereiken.64 In 1959 
verklaarde Jerzy Toeplitz, toenmalig directeur van de FIAF, dat het veiligstellen van de 
nationale productie zelfs de voornaamste taak van iedere cinematheek zou moeten zijn. (Borde 
1983: 120)  

Deze indeling in nationale cinema’s vertoonde parallellen met de filmgeschiedschrijving. Ook 
filmhistorici werkten vaak per land, waarbij ze zochten naar de specifieke kenmerken van de 
betreffende nationale filmproductie. In de klassieke filmgeschiedschrijving is deze structuur 
duidelijk aanwezig.65 Op deze manier kregen de filmhistorische boeken door een indeling naar 
productieland het aanzien van een uitputtende studie naar de geschiedenis van de film op 
internationaal niveau. De nationale indeling komt dus zowel bij het verzamelen van films als 
bij het verzamelen van filmhistorische feiten terug. De wens om de totale filmproductie zo 
goed mogelijk te acquireren, veilig te stellen, en/of te beschrijven was een erfenis van het 
negentiende eeuwse modernistische denken, waarin het streven naar een encyclopedische 
‘compleetheid’ centraal stond. (Visschedijk en Klerk 2004: 115) Zowel de FIAF als de 
filmhistorici streefden naar die encyclopedische compleetheid. 

Het was tevens de bedoeling dat films werden geruild en uitgewisseld om zo de verschillende 
nationale filmproducties netjes in het eigen nationale archief onder te brengen. Oftewel, alle 
Franse films moesten naar de Franse instituten, alle Belgische films naar de Cinémathèque 
Royale en alle Nederlandse films naar het Filmmuseum in Amsterdam. Op die manier 
initieerde de FIAF een omvangrijke ruilbeurs, die in de praktijk echter moeilijk uitvoerbaar 
bleek. Het overgrote deel van de vroegste filmproducties was namelijk ongeïdentificeerd. Om 
dit op te lossen, maakte Jay Leyda in de jaren zestig een FIAF-tour, om de vroegste films uit 
diverse filmmusea te bekijken en te identificeren. Binnen dit kader kwam hij in 1967 en 1968 
naar Nederland, om de films uit de Desmetcollectie te onderzoeken. Zijn opdracht was de 
productielanden in kaart te brengen, met als uiteindelijk doel de films ‘terug’ te sturen naar het 
desbetreffende nationale archief. De resultaten stuurde de FIAF naar de diverse landen, zodat 
de archivarissen aldaar op de hoogte waren van de filmtitels die in Nederland waren 
teruggevonden. Daarbij wilde de FIAF dat het Filmmuseum duplicaten maakte van deze films, 
om ze naar de betreffende archieven te sturen. Op die manier konden de FIAF-archieven hun 
nationale collecties zwijgende films completeren. Het doel van de FIAF was dus niet alleen de 

                                                                 

 
64 Om het veiligstellen van alle films te vergemakkelijken en zo te garanderen gaf de FIAF in datzelfde jaar te kennen 
dat alle landen een verplichte depotstelling dienden in te stellen. Met een verplichte depotstelling zou het veel 
makkelijker worden voor de archieven om de nationale filmproductie veilig te stellen. Een dergelijk verzoek om een 
verplichte depotstelling leidde in de meeste landen tot niets. Zelfs toen de UNESCO het verzoek in 1980 (34 jaar 
later!) overnam, bleek het niet mogelijk in alle landen een dergelijke wet in te voeren. (Borde 1983: 101&148) Ook in 
Nederland is geen sprake van verplichte depotstelling van de nationale filmproductie.  
65 (Sadoul 1949); (Bardèche en Brasillach 1935). 
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wereldcollectie film compleet in kaart te brengen, maar ook zorg te dragen voor de fysieke 
completering van de individuele nationale collecties. Omdat de FIAF-leden in sommige 
gevallen ook nitraatkopieën ruilden, stootten archieven buitenlandse titels af, dat wil zeggen 
dat ze deze titels uitsloten van de collectie. Dit mechanisme trad op in alle FIAF-archieven.66 

In de praktijk bleek het lastig de archieven ertoe aan te zetten de totale nationale filmproductie 
daadwerkelijk te acquireren en te conserveren. Instituten stelden verzameldoelen op waarbij de 
integrale nationale filmproductie niet per se de eerste prioriteit kreeg. Het National Film 
Archive van Ernest Lindgren was hier een voorbeeld van. (Borde 1983: 117) Ook het NHFA 
leek deze opdracht van de FIAF niet erg serieus te nemen. In 1947 schreef Jan de Vaal een brief 
aan de FIAF waarin hij antwoord gaf op een aantal vragen die de FIAF hem gesteld had 
aangaande de activiteiten van het archief. De FIAF wilde tevens weten welke Nederlandse 
films het archief bezat en welke als verloren werden beschouwd. De Vaal antwoordde op deze 
vraag: ‘Autant que nous sachons, il nous manque pas des films nationaux [sic.]’67 Aangezien 
verderop in hetzelfde schrijven vermeld staat dat het NHFA de beschikking had over slechts 35 
films, lijkt het schier onmogelijk dat de collectie nationale films compleet was. Verder begon 
het Filmmuseum pas in de jaren negentig met het opzetten van een serieuze Nederlandse 
filmografie. Voor die tijd was dan ook niet bekend hoeveel en welke titels uit de Nederlandse 
filmproductie nog ontbraken in het archief van het Filmmuseum.  

Ook in de doelstellingen kwam de acquisitie van de nationale filmproductie slechts impliciet 
terug in de wens van het NHFA filmmateriaal te bewaren dat belangrijke evenementen liet 
zien uit de Nederlandse geschiedenis.68 Binnen dit kader verwierf het NHFA de collectie van 
het Nederlandsch Centraal Filmarchief (NCF), dat filmmateriaal over Nederland verzamelde 
van 1919 tot begin jaren dertig.69 Het NCF was opgericht opdat: ‘[...] bioscoopfilms als 
documenten, belangrijk voor de geschiedenis van land en volk, voor het nageslacht op 
doelmatige wijze w[e]rden verzameld, bewaard en zoo noodig vervaardigd.’70 Deze 
doelstelling sloot echter veel materiaal uit. Zo kwamen volgens de secretaris van het NCF Van 
Zuiden ‘detectiveromans en dergelijke’ niet in aanmerking om opgenomen te worden in het 
archief.71 (Hogenkamp 1984: 60) Het gevolg was dat de collectie uitsluitend bestond uit non-
                                                                 

 
66 Hierbij werd duidelijk nog geen rekening gehouden met de verschillende filmculturen in de diverse landen die 
bijvoorbeeld vorm kregen in de nationale versies. Filmversies met coupures door de Nederlandse censuur en met 
tussentitels in de Nederlandse taal kwamen zo terecht in de filmmusea van landen waar de films nooit op die 
manier te zien waren geweest. Ik kom in het deel over restauratie nog uitgebreid terug op de versieproblematiek, die 
in nauw verband staat met de nationale filmcultuur. 
67 BA – correspondentie: Brief Jan de Vaal (NHFA) aan Malewsky-Malevitsch (FIAF), 2 januari 1947.  Voor zover we 
weten, ontbreken er geen nationale films. (Vertaling BL) 
68 Filmmuseum jaarverlagen: Rapport betreffende activiteit van het Nederlands Historisch Film Archief October 1946 tot 
Maart 1948: 1.  Het NHFA nam zich in die tijd ook nog voor ‘[w]etenschappelijke films voor universiteiten en andere 
wetenschappelijk geïnteresseerden’ te verzamelen. De wetenschappelijke films komen later echter niet meer terug in 
de doelstellingen. 
69 In 1896 deed de Engelsman Robert Paul al een serieuze poging tot het oprichten van een dergelijk archief voor 
Groot-Brittannië. De poging strandde echter een jaar later met als resultaat de opslag van slechts één film in het 
British Museum. Ook in Brussel vond een vergelijkbaar initiatief plaats, waar sinds 1911 films over de stad 
verzameld en bewaard werden. Al deze initiatieven passen binnen de in 1898 door Boleslaw Matuszewski 
omschreven ambitie om film en foto te bewaren als dragers van informatie over de (wereld)geschiedenis. 
(Bottomore 1995: 291-296); (Hogenkamp 1984: 60); (Matuszewski 1995: 323) 
70 NRC, 9 oktober 1919 (http://kranten.kb.nl/index2.html) - Het NCF verzamelde slechts de negatieven van deze 
bioscoopfilms als documenten, waaruit blijkt dat het archief de beelden zuiver en alleen veilig wilde stellen voor de 
toekomst. De toegankelijkheid van het materiaal was van minder groot belang. 
71 Het uitsluiten van fictiefilms stuitte op protest bij onder andere L.J. Jordaan, die in 1930 een beschouwing op het 
NCF schreef in de Groene Amsterdammer. Hij schreef over het belang van: ‘[...] het toevoegen van films aan de 



Opnieuw belicht 

38 

 

fictiemateriaal over Nederlandse onderwerpen. De deeldoelstelling zoals geformuleerd door 
het NHFA, leek op die van het voormalige NCF. Het NHFA verklaarde zich dan ook bereid de 
zorg voor de indertijd door het NCF verzamelde films op zich te nemen.72 Naast de 
Uitkijkcollectie was de verzameling van het NCF een van de weinige grotere verzamelingen 
oude zwijgende films waarvan men op de hoogte was.73 Mijn hypothese is daarom dat deze 
deeldoelstelling mede is opgesteld met het oog op de potentiële acquisitie van deze collectie, 
die, zo vermoed ik, vooral in de smaak viel om de ouderdom van de films.74  

Naast de meer doelbewuste acquisitie van oud Nederlands materiaal, had ook de acquisitie 
van de Nederlandse filmkunst duidelijk prioriteit. Dit blijkt uit de acquisitie van de films van 
artistiek bevonden regisseurs zoals bijvoorbeeld Joris Ivens, Mannus Franken, J.C. Mol, Andor 
van Barsy, Jan Teunissen en Max de Haas. De meesten van hen kwamen voort uit de beweging 
van de Filmliga, en waren erdoor beïnvloed. De eerste films van Joris Ivens zouden 
bijvoorbeeld zijn voortgekomen uit de experimentele visie van de Filmliga; hij bracht de 
Filmliga-principes in de praktijk. (Gunning 1999: 254) Zo maakte hij in 1929 Ik-film, waarin hij 
experimenteerde met de subjectieve camera, en ook De brug (1928) toont de nauwe band die 
Ivens onderhield met de Filmliga, en de integratie van het gedachtegoed in zijn filmmaken.75 
Jan de Vaal onderhield goede contacten met vooral Joris Ivens, en het Filmmuseum koesterde 
zijn films.76 Ook J.C. Mol bijvoorbeeld was een filmmaker die de leden van de Filmliga prezen 
en wiens films het Filmmuseum acquireerde. De filmliga zag een combinatie van wetenschap 
en filmkunst in zijn films, waarbij het doel was: ‘[h]et begin der oprechte cinegraphie [...] in de 
toepassing der beweging te zoeken’. (Filmliga 1927-1931 1982: 221)77  

Om deze films te acquireren, benaderde het Filmmuseum filmproductiemaatschappijen die 
werkzaam waren in de champ de production restreinte, zoals bijvoorbeeld Multifilm, dat kleine 
wetenschappelijke documentaires produceerde, en waar J.C. Mol langere tijd directeur was.78 
Ook Visiefilm van Jo de Haas, en Forumfilm van Piet van Moock zijn hier voorbeelden van. 
Met deze maatschappijen onderhield het Filmmuseum goede contacten, wat de acquisitie van 
hun films vergemakkelijkte. Naast de producenten, benaderde het NHFA/Filmmuseum ook 
                                                                                                                                                                                                             

 
verzameling, die krachtens haar filmtechnische of artistieke waarde beteekenis hebben gehad voor de ontwikkeling 
der cinegrafie d.i. voor de ontwikkeling der cultuur in breeden zin.’ (Jordaan 1930) 
72 BA – correspondentie: Brief van het NHFA aan Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 28 mei 1948. 
Deze brief werd opgesteld met als doel de minister ervan te overtuigen dat de collectie films van het NCF moest 
worden overgeheveld naar het NHFA. 
73 Een ander historisch feit dat lijkt te wijzen op een nadrukkelijke wens deze collectie te verwerven is het feit dat Jhr. 
Dr. D.P.M. Graswinckel zitting had in de Raad van Toezicht van het NHFA. Graswinckel was Algemeen 
Rijksarchivaris in Den Haag, waar de collectie van het NCF na het faillissement van het archief in 1933 was 
ondergebracht. (Hogenkamp 1984: 62); (BA – correspondentie: Brief Jan de Vaal aan Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 23 december 1947) 
74 Binnen het kader van de acquisitie van filmmateriaal over de geschiedenis van Nederland, ging het NHFA ook 
nog andere samenwerkingsverbanden aan, bijvoorbeeld met het Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD, 
tegenwoordig NIOD). (BA – correspondentie: Brief NHFA aan Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
- bijlage, 23 december 1947.) 
75 Jordaan over De brug: ‘Ivens’ zekerheid bij den compositairen en technischen bouw van zijn film was een 
openbaring, die alleen verklaard kan worden door een helder en juist filmisch inzicht en een strenge zelfcritiek.’ 
(Filmliga 1927-1931 1982: 267) 
76 Joris Ivens vierde zelfs zijn verjaardag in de hal van het Vondelparkpaviljoen. (Filmmuseumjaarverslagen 1974: 
38) 
77 Deze combinatie van filmexperiment en wetenschappelijke film past binnen een internationale traditie, waar 
bijvoorbeeld ook Jean Painlevé toe gerekend kan worden. 
78 In samenwerking met de mensen van Multifilm begon Jan de Vaal zijn eerste filmarchivale werkzaamheden. 
(Filmmuseum-knipselarchief: ‘Attractie in het Vondelpark het filmmuseum’, W.W., 1 februari 1968.) 
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distributeurs uit de champ de production restreinte. Een voorbeeld van zo’n distributeur was het 
Centraal Bureau voor Ligafilms, waarvan het NHFA, zoals gezegd, de verzameling zwijgende 
films acquireerde.79  

Deze activiteit in de champ de production restreinte van de Nederlandse film, toont aan dat de 
actieve acquisitie van Nederlandse films zich voor een groot deel concentreerde op de artistiek 
waardevol bevonden films. De commercieel geproduceerde zwijgende films kwamen vooral 
via de acquisitie van extramuseale verzamelingen terecht in het archief van het 
NHFA/Filmmuseum. De FIAF had hierbij andere doelstellingen dan de individuele instituten. 
Door deze focus op de klassieke canon en de zwijgende filmproductie was de actieve acquisitie 
van de commerciële Nederlandse film achtergebleven. Dit resulteerde in een lacuneuze Collectie 
Nederland. 

In de jaren tachtig veranderde de houding van het Filmmuseum ten opzichte van de acquisitie 
van de nationale filmproductie.80 Het begon bijvoorbeeld met de organisatie van een aantal 
activiteiten om de Collectie Nederland te completeren.81 Zo startte in 1993 de Nederlandse 
filmografie, die alle in Nederland geproduceerde films (fictie en non-fictie) zou gaan behelzen. 
Om dit te realiseren werkte het Filmmuseum onder andere samen met Geoffrey Donaldson, 
auteur van het boek Of Joy and Sorrow (1997) waarin hij alle tussen 1898 en 1933 in Nederland 
geproduceerde fictiefilms beschrijft. Voor het opsporen van dit vroege Nederlandse materiaal 
vestigde het Filmmuseum de hoop op de overige FIAF-archieven. Donaldson leverde lijsten 
aan met titels waaronder de Nederlandse zwijgende films in het buitenland waren uitgebracht, 
aan de hand waarvan buitenlandse filmarchieven konden nalopen of zij wellicht een 
Nederlandse film gearchiveerd hadden.82 Voor de filmproductie van na 1950 werd een groot 
binnenlands opsporingsproject opgestart, onder leiding van Herman Greven, die veel 
Nederlandse producenten ertoe wist over te halen hun materiaal alsnog depot te stellen.83  

Het verzamelen van de Nederlandse filmproductie onderging zo een koerswijziging, die past 
binnen de koerswijziging in het filmhistorische debat die een aantal jaar eerder plaatsvond. 
Waar het Filmmuseum aanvankelijk vooral interesse had in Nederlandse films als oude, 
schaarse objecten en/of als filmkunstproducten, nam het nu de taak op zich de Nederlandse 
filmproductie zo compleet mogelijk te verzamelen. Het wilde de lacunes in het 
bronnenmateriaal zo goed mogelijk opvullen, net zoals het revisionisme tot op dat moment 
‘genegeerde’ delen uit de filmgeschiedenis in kaart wilde brengen.  

Omdat het Filmmuseum niet het enige filmverzamelende instituut in Nederland was, droeg 
het de verantwoordelijkheid voor de Collectie Nederland niet alleen. Ook instituten als de 
Stichting Film en Wetenschap (SFW), de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en het Audiovisueel 
Archiefcentrum / Nederlands Omroepproductie Bedrijf (AVAC/NOB), tegenwoordig 
gefuseerd in het Instituut voor Beeld en Geluid, hielden zich bezig met het verzamelen van 

                                                                 

 
79 In sommige gevallen benaderde Jan de Vaal ook commerciële instellingen die ‘filmkunstenaars’ opdracht hadden 
gegeven tot het maken van reclamefilms. Zo schreef Jan de Vaal bijvoorbeeld Van Nelle N.V. aan, met de vraag of 
herdistribuering mogelijk was van de ‘[...] door van Nelle Fabrieken vervaardigde reclamefilms met sterk artistiek 
karakter – voornamelijk werk van de bekende tekenaar Joop Geesink [...]’. (BA – correspondentie: Brief Jan de Vaal 
(NHFA) aan De directie van De Erven de wed. J.van Nelle N.V., 11 maart 1948.) 
80 Uit de beleidsnota van 1976 blijkt dat het Filmmuseum al van zins was het advies van de FIAF serieus ter harte te 
gaan nemen. Dit werd echter later pas in de praktijk gebracht. (BA - legbord 4: ‘Beleidsnota Stichting Nederlands 
Filmmuseum’, 1976: 3) 
81 Filmmuseumjaarverslag 1989: 37. 
82 Filmmuseumjaarverslag 1988: 5.  
83 Filmmuseumjaarverslag 1996: 2. 
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Nederlandse filmproducties.84 De doelstellingen van deze instituten verschilden aanzienlijk 
van die van het Filmmuseum. Volgens Hoos Blotkamp, toenmalig directeur van het 
Filmmuseum, hoorde dit instituut in het museale domein thuis, waar de andere archieven in 
het domein van bibliotheken geplaatst moesten worden. (Blotkamp 1998) Het Filmmuseum 
definieerde zichzelf door zich te onderscheiden van de andere Nederlandse audiovisuele 
archieven, die het Nederlandse materiaal vooral als informatiedrager verzamelden. En waar 
het Filmmuseum in de beginjaren een vergelijkbare doelstelling formuleerde, begon het deze 
films in dit nieuwe tijdperk juist uit te sluiten. Op die manier ontstond een schisma tussen aan 
de ene kant het Filmmuseum dat film als museaal object benaderde, en aan de andere kant de 
overige archieven die film als historische bron zagen.85  

Deze verschillende invalshoeken maakten het mogelijk de verantwoordelijkheid voor de 
veiligstelling van de Collectie Nederland te verdelen over de diverse instituten. Van deze 
instituten was het Filmmuseum het enige dat selecteerde op ‘[....] cinematografisch belang, 
relevantie in het kader van de filmhistorie dan wel de historie van de filmcultuur of 
cinematografische dan wel artistieke kwaliteit.’86 De overige instituten legden zich meer toe op 
de collectievorming van informatief filmmateriaal en televisie. (Nationaal Audiovisueel Archief 
1994) Het punt was echter dat zowel kunst- als non-fictiefilms voortkomen uit de champ de 
production restreinte. Deze verdeling sloot daardoor het overgrote deel van de films afkomstig 
uit de champ de grande production, namelijk de commercieel geproduceerde fictiefilms, uit. Uit 
het rapport Naar een nationale infrastructuur voor de archivering van audiovisueel materiaal uit 1994 
blijkt dan ook dat het Filmmuseum in de praktijk de verantwoordelijkheid kreeg voor het 
verzamelen van het totaal aan Nederlandse fictiefilms, inclusief de commerciële productie. 
Praktisch kreeg het Filmmuseum de taak naast films van Fons Rademakers en George Sluizer 
ook films als Geen paniek (Koedijk, 1972-1973) of De zeemeerman (Herrebout, 1996) te 
collectioneren. Films die niet per se van belang waren voor de artistieke filmgeschiedenis van 
Nederland. De opdracht de Collectie Nederland integraal veilig te stellen, rekte zo het 
collectiebeleid op.87 Het Filmmuseum kreeg naast de museaal artistieke en filmhistorische taak, 
deze meer archiverende taak toebedeeld.  

De Nederlandse fictiefilmproductie kwam zo integraal onder de verantwoordelijkheid van het 
Filmmuseum. De non-fictie die in ons land voortbracht werd echter verdeeld. Een groot deel 
van de non-fictieproductie maakt namelijk deel uit van de ‘artistieke’ filmgeschiedenis, die het 
Filmmuseum wenste te collectioneren. Het is zelfs zo, dat het overgrote deel van het 
Nederlandse artistieke filmwerk geen fictie maar non-fictie betreft. (Hogenkamp 2003: 10-11) 
Het Filmmuseum kreeg dan ook de eerste verantwoordelijkheid voor de collectie van het 
Nederlandse non-fictiemateriaal dat gemaakt was door zogenaamde Nederlandse ‘auteurs’. Dit 
was blijkbaar het criterium waaraan, in de ogen van de beleidsmakers, kon worden afgemeten 
of non-fictiemateriaal artistieke waarde had of niet. Ten slotte kreeg het Filmmuseum ook de 
verantwoordelijkheid voor de acquisitie en veiligstelling van Nederlandse filmregistraties van 
                                                                 

 
84 De losse instituten fuseerden in 1997 aanvankelijk tot het Nationaal Audiovisueel Archief (NAA). In juli 2002 werd 
het NAA omgedoopt in Instituut voor Beeld en Geluid, ook wel afgekort tot Beeld en Geluid. 
85 Een vergelijkbaar onderscheid is zichtbaar in de academische wereld. Aan de ene kant gebruiken de meer 
traditionele historici films als bron van informatie over de nationale en internationale geschiedenis, terwijl aan de 
andere kant films als cultuurhistorische objecten geanalyseerd worden binnen de meer cultuurhistorische 
disciplines. 
86 Filmmuseumjaarverslag 1994: 1. 
87 Het archief van de Publieke Omroep (NOB/AVAC) verzamelde wel fictie, maar was vooral gericht op televisie. 
Na de fusie nam Beeld en Geluid deze taak op zich. De totale fictiefilmproductie wordt echter nog steeds door het 
Filmmuseum verzameld. 
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podiumkunsten. Bij deze laatste categorie films werd de artistieke waarde opgehangen aan de 
inhoud van de film.  

De gemaakte afspraken leidden ertoe dat de archieven die nu het Instituut voor Beeld en 
Geluid vormen, Nederlandse speelfilms overdroegen aan het Filmmuseum.88 Het Filmmuseum 
stond op zijn beurt non-fictiemateriaal af, zoals de collectie Polygoonmateriaal.89 Deze 
activiteiten dwongen het Filmmuseum dus tot een scherpere formulering van de 
doelstellingen, die weer een beleidswijziging met zich meebracht ten opzichte van de collectie 
van de Nederlandse filmproductie. Door deze wijziging stootte het Filmmuseum films, die 
aanvankelijk binnen de doelstellingen vielen, nu af. 

Hoewel er over de nieuwe afspraken voor de scheiding van het non-fictiemateriaal in 
informatiedragers en artistiek waardevolle films geen twijfel bestond, stelde de auteursgerichte 
indeling van het non-fictiemateriaal het Filmmuseum niet tevreden. Het instituut beschikte 
namelijk ook over Nederlands non-fictiemateriaal waarvan de maker onbekend was of wellicht 
nog niet ontdekt als auteur. Om delen van dit onbekende, nog niet gecanoniseerde materiaal 
toch te kunnen behouden voor de collectie, formuleerde het er eigen selectiecriteria voor. Deze 
criteria kwamen overeen met die voor de selectie van onbekend buitenlands materiaal uit de 
collectie zwijgende films, die ik in het nu volgende hoofdstuk zal bespreken. 

Afsluiting  

De actieve verzamelstrategieën waren vooral gericht op de acquisitie van de canon en van oud, 
schaars materiaal. Dat de canonfilms speciale waarde hadden voor de instituten blijkt uit het 
feit dat ze bijvoorbeeld ingezet werden in de strijd om subsidiegelden. Daarnaast verstevigde 
het bezit van canonfilms de internationale positie van de filmverzamelende instituten binnen 
de FIAF. Het resultaat is dat de canon gericht is geacquireerd en uitgewisseld, waardoor deze 
films veelvuldig bewaard zijn gebleven.  

Het verzamelen van oude, onbekende en zelfs ongeïdentificeerde films had veel meer een 
‘fetisjistische’ kant. Deze praktijk ontstond namelijk vanuit de wens om zoveel mogelijk 
verzamelobjecten van de categorie ‘oud filmmateriaal’ te bezitten. Daarnaast hadden de oude 
films geen functie meer als commercieel object, ze waren zonder uitzondering ‘uitgedraaid’. 
Dit maakte deze films dankbare verzamelobjecten voor filmmuseale instituten. De leeftijd van 
de films maakte ze tevens geschikte verzamelobjecten binnen de champ de production restreinte. 
Omdat de commercieel gebruikte films door hun gebrek aan waarde in het verleden veelvuldig 
vernietigd waren, waren de aantallen kopieën van eenzelfde filmtitel schaars geworden. Die 
zeldzaamheid maakte de kopieën dan wel geen objecten die in kleine oplagen geproduceerd 
waren, toch waren ze wel in kleine hoeveelheden bewaard gebleven. Het feit dat de films oud 
waren, maakte ze bovendien automatisch tot semioforen die naar het verleden van de cinema 
verwezen. Schaarste en ouderdom zijn daarom twee kenmerken die deze films tot interessante 
verzamelobjecten maakten.  

Het acquireren van de films uit de Nederlandse productie zoals opgedragen door de FIAF, 
werd met de Franse slag uitgevoerd. Hierbij valt op dat wederom de gecanoniseerde titels van 
dito filmmakers de voorkeur kregen, evenals het oudere materiaal. Door deze voorkeur voor 
de films uit de bovengenoemde categorieën, ging een groot deel van de totale productie 

                                                                 

 
88 De afspraak dat de non-fictie van ‘auteurs’ onder het Filmmuseum zou vallen, werd door Beeld en Geluid niet 
altijd nagekomen. Blijkbaar had dit reeds geconsacreerde materiaal voor dit instituut een toegevoegde waarde die de 
doelstellingen en afspraken oversteeg.  
89 Filmmuseumjaarverslag 1989, ‘conserveringsplan 1989-1992’: 37. 
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Nederlandse films verloren.90 Dit ondanks de inspanningen van de FIAF in een vroeg stadium 
om deze penibele situatie zo goed mogelijk te voorkomen. De consequentie van alle in dit 
hoofdstuk omschreven acquisitiekeuzes is dat het filmmuseale aandeel aan het filmhistorische 
discours altijd getekend zal blijven door de acquisitievoorkeuren die de filmmuseale praktijk 
aan de dag legde in deze eerste periode waarin de archieven voor het grootste gedeelte zijn 
opgebouwd. 

                                                                 

 
90 Voor de collectie zwijgende films hebben deze voorkeuren waarschijnlijk minder implicaties gehad dan voor de 
acquisitie van de latere Nederlandse commerciële filmproducties. 
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Hoofdstuk 3: Met open ogen: duplicaten 

Inleiding 

De laatste collectievormende activiteit die ik in dit eerste deel wil bespreken is die van de 
productie van conserveringskopieën. Filmmusea hebben vanaf het eerste begin 
gebruikgemaakt van het voordeel dat de reproduceerbaarheid van het verzamelde materiaal 
hen bood. Door filmbeelden van nitraatkopieën te dupliceren op negatiefmateriaal, stelde het 
Filmmuseum in Amsterdam bijvoorbeeld diverse filmtitels veilig. Dit betekende wel dat extra 
kosten gemaakt moesten worden voor de aanschaf van deze nieuwe kopieën van oude films. Ik 
beschouw de keuze om een film te laten dupliceren dan ook als een acquisitie-activiteit, waarbij 
dan wel geen nieuwe filmtitel, maar wel een nieuwe kopie werd aangeschaft.  

Slechts een beperkt aantal films kwam in aanmerking voor deze, toch wel, 
voorkeursbehandeling. Hierdoor ontstond een tweedeling in het archief tussen films die het 
Filmmuseum wél en films die het niet veiligstellingswaardig had bevonden. Er is hier dan ook 
sprake van een dubbele collectievormende activiteit, namelijk een acquirerende en een 
structurerende. Enerzijds voegde het Filmmuseum letterlijk kopieën toe aan het archief, 
anderszijds ontstond een hiërarchische structuur in het archief. Door een duplicaat te laten 
maken van een film, liet het Filmmuseum immers blijken dat het de film waardevoller vond 
dan de andere films. Deze structurerende werking van conserveringsactiviteiten werd nog 
sterker na de verhuizing naar het Vondelparkpaviljoen. Vanaf dit moment vertoonde het 
Filmmuseum namelijk nog uitsluitend duplicaatkopieën in de filmmuseale presentatie. Dit 
betekende dat de selectie voor duplicatie naast een keuze om een film te bewaren voor de 
toekomst ook betekende dat een film weer vertoonbaar werd. Duplicaatkopieën kregen 
hierdoor een belangrijker functie. Het was dan ook vanaf dit moment dat het Filmmuseum 
deze kopieën begon te onderscheiden van de rest van het archief, door ze de verzamelnaam 
museale collectie te geven. Een en ander had tevens tot gevolg dat het filmmuseale instituut 
bewuster ging nadenken over selectiecriteria voor duplicatie, wat uiteindelijk in 1989 
resulteerde in een nieuw collectiebeleid, dat de toen tevens nieuwe directie formuleerde in het 
zogenaamde Conserveringsplan 1989-1992.91 Nederland was niet alleen in het formuleren van 
nieuwe richtlijnen voor conservering en restauratie. Ook in Frankrijk kende deze kant van de 
filmmuseale praktijk een nieuwe impuls, die vorm kreeg in het zogenaamde ‘plan nitrate’ dat 
de Franse regering in 1990 lanceerde. (Mannoni 2006: 465) 

De nieuwe beleidslijn in Nederland leidde tot een fase die gekenmerkt werd door een nieuwe 
indeling van het archief. Films die niet aan de selectiecriteria van het Filmmuseum 
beantwoordden, sloot het bijvoorbeeld uit van de museale collectie, waarbij het ervan uitging 
dat de filmbeelden van deze niet geconserveerde films uiteindelijk zouden verdwijnen.92 
Afkeuren voor de museale collectie stond daarom gelijk aan passief afstoten. Dit betekende 
echter niet dat het Filmmuseum het nitraatmateriaal letterlijk afstootte. Het nitraat van de 
meeste van deze afgekeurde films bleef in het archief, waardoor het instituut feitelijk een grote 
interne afvalbak creëerde. Omdat over dit deel van het archief besloten is dat het geen deel 
uitmaakt van de museale collectie, noem ik het de non-collectie. Het overige deel van het archief 
bestaat enerzijds uit de museale collectie en anderzijds uit potentiële museale films. 

                                                                 

 
91 In dezelfde periode vonden diverse directiewisselingen in andere filmmuseale instituten plaats, zoals het Centre 
National de Cinématographie waar Michelle Aubert in 1990 aantrad, en de Cinémathèque française, die in 1991 
onder de leiding van Dominique Païni kwam te staan. (Mannoni 2006: 465-466) 
92 Filmmuseumjaarverslag 1988: 7. 
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In dit hoofdstuk onderzoek ik welke films het Filmmuseum uitkoos om deel uit te maken van 
de collectie veiliggestelde films. Hierbij onderzoek ik de interne structuur die in het archief 
ontstond, doordat een collectie duplicaten, oftewel projecteerbare films, bovenop de in 
hoofdstuk twee besproken geacquireerde films uit het archief werd gelegd.  

Conservering oud en Nederlands materiaal 

In hoofdstuk twee heb ik uiteengezet dat oud filmmateriaal een sterke aantrekkingskracht had 
op onder andere filmmusea. In het licht daarvan is het opvallend dat dit oude onbekende 
materiaal nauwelijks op titellijsten met geconserveerde films vermeld staat, wat zou kunnen 
betekenen dat dit materiaal wel de moeite waard was om te verzamelen, maar dat het uitgeven 
van geld voor duplicatie ervan een brug te ver was. Dit is echter maar ten dele correct. Een 
andere, zeer belangrijke reden, was namelijk dat een groot deel van dit oude materiaal in een 
dermate slechte staat was, dat de filmlaboratoria technisch niet in staat waren het te dupliceren. 
Dit was bijvoorbeeld het geval voor het vroege Nederlandse filmpje De mésaventure van een 
Fransch heertje zonder pantalon aan het strand te Zandvoort (Albert en Willy Mullens, 1905). Ook 
stonden de soms afwijkende formaten van het oudste filmmateriaal een soepele overzetting 
van de filmbeelden in de weg. De films uit de 68mm-collectie afkomstig van Haghefilm, zijn 
hier een goed voorbeeld van.93 Om deze problemen op te lossen liet het Filmmuseum een 
handprinter vervaardigen, waarmee het mogelijk was zwaar beschadigde films beeld voor 
beeld te dupliceren. Dit apparaat moest tevens duplicatie van films op afwijkend formaat 
mogelijk maken. Het Filmmuseum zette De mésaventure van een Fransch heertje zonder pantalon 
aan het strand te Zandvoort daadwerkelijk beeld voor beeld over op negatiefmateriaal, net zoals 
enkele films uit de 68mm-collectie.94  

Opvallend is dat het voor conservering geselecteerde oudste materiaal met name Nederlandse 
films betreft. Het lijkt erop dat vooral een combinatie van deze twee reeds omschreven en 
geanalyseerde verzamelcriteria tot de keuze voor duplicatie leidde. Dit veranderde in 1988, 
toen het Filmmuseum aangaf dat het de actieve conservering van het nitraat uit de Collectie 
Nederland prioriteit wilde gaan geven.95 Dit resulteerde uiteindelijk in 1994 in het advies van 
de zogenaamde stuurgroep conservering voor een integrale veiligstelling van alle Nederlandse 
films. Hier kwam dan ook extra subsidie voor.96 Het Filmmuseum conserveerde de zwijgende 
Nederlandse films zonder verdere selectie. 

Naast de oude Nederlandse films die om filmhistorische redenen werden veiliggesteld, stond 
ook de Desmetcollectie jarenlang op de conserveringsagenda. Zo besloot het Filmmuseum in 
1968 al voor integrale conservering van deze films. Dit besluit volgde op het genoemde bezoek 
van Jay Leyda, die deze films had bekeken en geprezen. Het Filmmuseum lijkt zich bij dit 
besluit te hebben laten inspireren door zijn mening. Tevens ging het hier wederom om oud 
materiaal, dat om alle in hoofdstuk twee genoemde redenen museale waarde kreeg toegedicht. 
Ook dit materiaal bleek echter van een dermate slechte kwaliteit dat conservering ervan 

                                                                 

 
93 De beginperiode van de film wordt gekenmerkt door een explosie van allerlei formaten en transportsystemen 
waardoor ook de perforaties van kopie tot kopie konden verschillen. (Cherchi Usai 2000b: 5-6) 
94 Filmmuseumjaarverslag 1961: 4&17. In 1948 maakte Haghefilm al 35mm-kopieën op basis van een gedeelte van dit 
materiaal, die zijn verwerkt in de compilatiefilm Uit de oude doos (Mullens, 1948). 
95 Filmmuseumjaarverslag 1988: 8. Allereerst kwam hierbij de nadruk te liggen op de collectie films uit voormalig 
Nederlands Indië. Deze deelcollectie had nooit veel aandacht gekregen, en er was nog maar weinig van 
geconserveerd. 
96 Filmmuseumjaarverslag 1994: 1. Hieruit blijkt dat niet alleen binnen het Filmmuseum meer interesse voor 
onbekender materiaal bestond, ook de politiek toonde een groeiende belangstelling voor het Nederlandse 
audiovisuele erfgoed. 
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onmogelijk bleek, omdat laboratoria het niet konden verwerken. De eerder vervaardigde 
handprinter lijkt niet geschikt te zijn geweest voor dit omvangrijke project; hij wordt in elk 
geval niet meer genoemd. Het Filmmuseum besloot ditmaal een eigen laboratorium op te 
zetten, met eigen apparatuur, geschikt voor de duplicatie van dergelijk moeilijk materiaal. De 
ontwikkeling van dit laboratorium kreeg echter pas in de jaren zeventig een aanvang. Tot op 
dat moment was de technische afdeling nog te druk met de bouw van de nitraatkluizen, een 
project dat zowel mankracht als budget geheel en al opeiste. Al deze technologische 
beperkingen, die slechts langzaam konden worden opgelost vanwege financiële tekorten, 
hadden tot gevolg dat het Filmmuseum de conservering van de Desmetcollectie nogmaals 
uitstelde. Het feit dat het Filmmuseum dit oude materiaal in deze periode niet conserveerde 
was derhalve meer het gevolg van het ontbreken van de nodige technologie en apparatuur, dan 
van desinteresse.97 

In 1986 werd opnieuw besloten de Desmetcollectie integraal te conserveren. Reden voor dit 
besluit was het feit dat de films uit de periode 1910-1915 dateerden.98 Wederom bracht het 
Filmmuseum de ouderdom van films in als waardegevend element. Ook stond de collectie 
inmiddels internationaal bekend als een van de rijkste schatten van het Filmmuseum. Dit liep 
parellel met groeiende internationale vertoningsmogelijkheden voor vroege films. In 1981 vond 
bijvoorbeeld de eerste editie van Le Giornate del Cinema Muto in Pordenone plaats. Dit festival 
had als streven onbekende zwijgende films uit de archieven te vertonen. Met het besluit de 
Desmetcollectie integraal vertoonbaar te maken speelde het Filmmuseum in op deze vraag. 
Aangezien het in deze periode nog ongezien besloot of films geconserveerd moesten worden, is 
dit besluit zuiver genomen op basis van de leeftijd van de films. De Desmetcollectie kreeg zo 
eerder filmhistorische waarde toegekend dan esthetische.  

In 1989 besloot het Filmmuseum dat het alle films in het archief wilde bekijken om te beslissen 
of ze wel of niet voor duplicatie in aanmerking kwamen. Voor deze werkzaamheden wilde het 
beginnen met het oudste materiaal. Het argument dat het hiervoor aandroeg was pragmatisch 
van aard: de oudste films waren in de slechtste staat, en moesten daarom als eerste gered 
worden.99 Toch leidt dit onherroepelijk tot de conclusie dat het oudste materiaal ook in deze 
periode prioritair bleef. 

Esthetische waarde 

Met het nieuwe collectiebeleid van 1989 gaf het Filmmuseum tevens aan dat het in de toekomst 
duidelijk wilde maken dat ‘[...] filmcultuur en filmgeschiedenis méér is dan de optelsom van de 
hoogtepunten waarover iedereen het eens is.’100 De collectie moest hierbij het belangrijkste 
reservoir voor de eigen programmering worden.101 Het meest extreme voorbeeld van films die 
het daarom voor de museale collectie selecteerde, waren de ongeïdentificeerde fragmenten, die 
het Filmmuseum vanaf eind jaren tachtig, begin jaren negentig onder de titel Bits & Pieces 
presenteerde. Door tussen het ultieme afval van het filmarchief juweeltjes te detecteren en 

                                                                 

 
97 Door de vertraagde conservering van de collectie, ging een deel van deze films verloren voordat het Filmmuseum 
in staat was er conserveringskopieën van te laten maken. Lacunes in de huidige collectie zwijgende films zijn dus 
mede veroorzaakt door een beperkt budget voor conservering en beperkte technologische middelen en kennis in het 
verleden.  
98 Filmmuseumjaarverslag 1986: 2. 
99 Filmmuseumjaarverslag 1989: 5. 
100 Filmmuseumjaarverslag 1989: 37. Opvallend is de analogie met Hommels omschrijving van de klassieke 
filmgeschiedschrijving als ‘[...] een vogelvlucht over de toppen van de filmgeschiedenis, die daarmee tot enige 
wetenswaardige werden uitgeroepen.’ (Hommel 1991a: 137) 
101 Filmmuseumjaarverslag 1989: 37. 
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conserveren, benadrukte het de noodzaak geen enkel filmbeeld in het archief over te slaan. Op 
die manier kon het de eigen handelwijze van vóór de beleidsomslag impliciet bekritiseren. 
Door de canon te volgen, zo luidde de impliciete kritiek, had het instituut deze prachtige 
beelden jaren aan het publiek - en zo aan het filmhistorische discours - onthouden. Dit beleid 
vertoonde parallellen met het revisionisme, dat ook te kennen gaf onbekende films centraler te 
willen stellen in het filmhistorische discours.102  

Dit betekende echter niet dat het Filmmuseum klakkeloos alle films die ooit gemaakt waren 
acquireerde en actief conserveerde. Er was nog steeds sprake van selectie, nu echter op basis 
van de kijkervaring van een aantal filmmuseummedewerkers. Op die manier wilde het 
Filmmuseum een museale collectie samenstellen met een ‘eigen gezicht’, gebaseerd op ‘[...] de 
keuzen van degenen die voor de collectievorming (inhoudelijk) verantwoordelijk [waren].’103 
Het enig mogelijke motief voor de musealisering van onbekende films, zoals de 
filmfragmenten, was echter hun visuele kracht.104 Om die kracht te beoordelen, bestonden 
echter (nog) geen parameters. Daarom definieerde het Filmmuseum nieuwe selectiecriteria, 
waarbij de esthetische waarde van de films voorop kwam te staan. Onbekend buitenlands 
filmmateriaal kwam in aanmerking voor de collectie wanneer het opviel door: 

[...] het bijzondere, het door welke oorzaak dan ook verrassende en intrigerende of 
simpelweg het beeldschone [...].105 

Het Filmmuseum selecteerde de fragmenten dus op basis van hun emoverende werking. 
Opmerkenswaardig is dat deze ‘nieuwe’ selectiecriteria behoorlijk arbitrair waren. Ondanks 
dat leken ze wel te functioneren. Ze pasten dan ook binnen een bredere culturele traditie van 
museale presentatie, die Stephen Greenblatt in 1990 in zijn artikel ‘Resonance and Wonder’ 
definieert als wonder.106  

By wonder I mean the power of the displayed object to stop the viewer in his or her 
tracks, to convey an arresting sense of uniqueness, to evoke an exalted attention.’ 
(Greenblatt 1991: 42)  

Wonder, wat ik vertaal met be/verwondering, is de kracht van een object om zodanig de 
aandacht te trekken dat de beschouwer bij niets anders meer stilstaat.107 Het kijken trekt zich 
als het ware terug in een zeepbel, en alle contextuele beelden met mogelijk bijkomende 
gedachten worden betekenisloos voor de waardering van het object. (Greenblatt 1991: 49) Bij 
Bits & Pieces is dit bijna altijd het geval. Het is immers in de meeste gevallen onbekend waar de 
beelden vandaan kwamen en wie ze gemaakt had. Hierdoor hadden ze geen herkenbare 
referentie naar een filmmaker of een artistieke stroming uit de filmgeschiedenis. De waardering 
voor de Bits & Pieces had daarom geen andere oorsprong dan de formele en esthetische 
                                                                 

 
102 Ook in de politiek vond een omslag plaats. De regering in Den Haag had duidelijk meer geld over voor de 
veiligstelling van het filmerfgoed. Dit lijkt samen te vallen met de zogenaamde ‘cultural turn’ die op meer 
vakgebieden dan alleen de filmgeschiedschrijving een interesseverschuiving van de canon naar meer onbekende 
werken tot gevolg had. (Eagleton 2006) 
103 Filmmuseumjaarverslag 1989: 37. 
104 Hier moet ik aan toevoegen dat wanneer het Filmmuseum een fragment uit een canonfilm herkende, het deze ook 
opnam in Bits & Pieces. 
105 Filmmuseumjaarverslag 1989: 37. 
106 ‘Resonance and Wonder’ ontstond als laatste hoofdstuk van het boek Learning to Curse – Essays in Early Modern 
Culture (Greenblatt 1990), dat in 1991 werd opgenomen als artikel in de geciteerde bundel.  
107 Het is lastig het Engelse woord wonder te vertalen naar het Nederlands, omdat de term in het Engels een 
semantisch veld beslaat dat loopt van bewondering tot verwondering. Om toch een vertaling te geven die 
semantisch gezien de lading dekt, heb ik gekozen voor het niet bestaande be/verwondering.  
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kwaliteiten van het beeld. Alleen wie keek, kon de kracht van Bits & Pieces, die volgens het 
Filmmuseum dan ook een waarde in zichzelf hadden, opmerken. (Catalogus International Film 
Festival Rotterdam 1991: 64) 

Volgens publicist, filmmaker en voormalig adjunct-directeur van het Filmmuseum Peter 
Delpeut waren deze fragmenten door de tand des tijds ontstaan. Allerlei vormen van 
vernietiging en verlies zouden ervoor gezorgd hebben dat van veel films nog slechts 
fragmenten over waren. In zijn artikel ‘Bits & Pieces – De grenzen van het filmarchief’ uit 1990 
schrijft dezelfde Peter Delpeut dat al snel duidelijk werd dat tussen het ongeïdentificeerde 
materiaal veel tot nog toe onontdekte ‘beeldschatten’ zaten. De verrassingen waren al gauw 
eerder regel dan uitzondering. (Delpeut 1990: 78) Het is opmerkelijk dat deze fragmenten, die 
dankzij het toeval zouden zijn ontstaan, met grote regelmaat van een uitzonderlijke schoonheid 
waren. Het onderzoek naar de totstandkoming van het archief zoals in hoofdstuk één 
besproken, heeft ons dan ook doen inzien dat een groot deel van deze fragmenten, in 
tegenstelling tot de verklaringen van het Filmmuseum, niet per ongeluk was ontstaan, maar 
binnenkwam met de extramuseale verzamelingen. Ook compilaties van losse items uit 
journaals, documentaires of fictiefilms samengesteld door vertoners, verzamelaars of 
distributeurs vormden een bron voor Bits & Pieces. Het Filmmuseum verwijderde de 
geselecteerde fragmenten uit deze bestaande compilaties, om ze vervolgens in een nieuwe 
volgorde op de rol Bits & Pieces te zetten.108 Zoals gezegd hadden verzamelaars, distributeurs 
en vertoners hun eigen redenen om films en dus ook filmfragmenten te collectioneren. De 
beelden verbaasden, verrasten, of raakten wellicht ook hen. Omdat Bits & Pieces zo veelvuldig 
afkomstig zijn uit deze voorgeselecteerde fragmentenreeksen, klinken de keuzes en dus 
motivaties van extramuseale verzamelaars noodzakelijkerwijs door in deze nieuwe serie. 

Het Filmmuseum verklaarde de indruk, die een groot aantal van deze fragmenten zeventig jaar 
later nog steeds maakte, met wat het de ‘kracht van het beeld sec’ noemde, oftewel met de 
inherente schoonheid van het beeld die ruimte en tijd overstijgt. (Catalogus International Film 
Festival Rotterdam 1991: 64) Een object dat be/verwondering oproept, bezit dan ook een 
intrinsieke en duurzame waarde, aldus Greenblatt. (Greenblatt 1991: 52)  

De blijvende esthetische werking van de beelden ligt volgens anderen echter niet in de eerste 
plaats in de beelden alleen, maar vooral in de overlevingskracht van onze categorieën en 
opvattingen over schoonheid. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, hoogleraar Performance Studies 
(Tisch NYU) schrijft bijvoorbeeld:  

[...] the ability to stand alone [says] less about the nature of the object than about our 
categories and attitudes […]. (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 25)  

Hiervan uitgaande vertelt de (her)waardering van de gefragmenteerde filmbeelden, jaren 
nadat ze door een verzamelaar in een blik gestopt waren, meer over onze esthetische 
opvattingen en categorieën, dan over ‘inherente esthetische krachten’ van filmbeelden. Hieruit 
zou de voorzichtige conclusie kunnen worden getrokken dat de categorieën en opvattingen 
over de esthetica van het filmbeeld gedurende zeventig jaar voor een deel gelijk gebleven 
zijn.109  

                                                                 

 
108 Hierbij werd wel altijd gezorgd dat zichtbaar bleef waar het fragment vandaan kwam door het eerste en het 
laatste beeldje aan de rol te laten zitten. Bovendien is in de catalogus terug te vinden uit welke compilatie het 
fragment afkomstig is. Bij fragmenten die los in een blik binnenkwamen is meestal niet meer te achterhalen hoe en in 
welke combinatie ze ooit aan het museum werden verkocht of geschonken. 
109 Dit zou voor Nederland zeer goed mogelijk zijn, aangezien de modernistische opvattingen over filmkunst, zoals 
de Filmliga ze in de jaren twintig formuleerde, zeker tot in de jaren tachtig standhielden. (Schoots 1999: 202-214)  
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Toch zou zonder de nieuwe selectiemethoden de intrinsieke schoonheid van deze filmbeelden 
niet zijn opgemerkt. In de periode die parallel liep aan die van de klassieke 
filmgeschiedschrijving interesseerden de filmmusea zich immers bijna alleen voor de 
canonfilms van gevestigde auteurs. In deze nieuwe periode waarin de bestaande 
filmhistorische kaders werden afgezworen, ontstond de ruimte ook andere dan de reeds 
gecanoniseerde films uit te roepen tot ‘meesterwerk’.  

Naast het ‘beeldschone’, selecteerde het Filmmuseum tevens het ‘verrassende’ of ‘intrigerende’. 
Ook deze elementen liggen binnen de traditie van be/verwondering. Greenblatt legt uit dat de 
wonder cabinets, oftewel de rariteitenkabinetten uit de vroegmoderne tijd, aan de oorsprong van 
het ‘in-wonder’ presenteren liggen. Binnen deze tentoonstellingstraditie konden bezoekers 
objecten aanschouwen die ontdekkingsreizigers hadden meegenomen uit verre exotische 
landen. Hierbij was het niet uitsluitend de schoonheid van de objecten die be/verwondering 
opriep, maar vooral de wetenschap dat ze nog niet eerder zichtbaar waren in het westen. 
(Greenblatt 1991: 50) Be/verwondering past wat dat betreft binnen het elan van ontdekkingen, 
dat op dat moment leefde binnen de filmgeschiedschrijving en de filmmusea. Wanneer het 
Filmmuseum het rariteitenkabinet van onbekende filmsnippers, die door de filmmuseale 
medewerkers tijdens hun ontdekkingsreis uit het archief waren opgediept, niet had ontwikkeld 
in de vorm van Bits & Pieces, waren ook deze ‘beeldschatten’ onzichtbaar gebleven. Door 
onbekende en zelfs ongeïdentificeerde filmbeelden te tonen als museale objecten, stilde het 
Filmmuseum de honger naar nieuw filmhistorisch materiaal. Door Bits & Pieces te vergelijken 
met een avonturenreis vol verrassingen, legde het Filmmuseum ook zelf impliciet verbanden 
met de traditie van de rariteitenkabinetten. (Catalogus International Film Festival Rotterdam 1991: 
64) Net als de ontdekkingsreizen naar andere werelddelen, die in de rariteitenkabinetten van 
de vroegmoderne tijd weerspiegelden, waren Bits & Pieces een reflectie van de 
ontdekkingsreizen door het filmarchief. Het verschil tussen de rariteitenkabinetten uit de 
vroegmoderne tijd en Bits & Pieces was echter dat de filmsnippers onzichtbare schatten uit een 
ver verleden waren, terwijl het bij de vroegmoderne rariteiten vreemde objecten uit verre 
streken betrof. 

Van be/verwondering naar resonantie 

Zoals gezegd, nam het Filmmuseum onbekend filmmateriaal op in de museale collectie door te 
selecteren op be/verwondering. De omschrijving van de selectiecriteria in het collectieplan van 
het Filmmuseum zoals hierboven geciteerd, was echter niet geheel compleet. Direct 
hieropvolgend stond namelijk dat het ook van belang was dat die wonderbaarlijke films en 
filmbeelden: 

[...] naar het oordeel van het Filmmuseum nodig aan de filmgeschiedenis en de visie op 
de filmcultuur moe[s]t[en] worden toegevoegd.110 

Het is echter lastig films te selecteren op filmhistorisch belang, wanneer nog niet duidelijk is 
hoe de filmgeschiedschrijving herschreven moet worden. Daarom nam het Filmmuseum zich 
voor films te selecteren op basis van filmhistorische vragen die ze opriepen. Deze wens nieuwe 
vragen te stellen, ligt in de lijn van het revisionistische denken. Dit bracht het Filmmuseum tot 
een volgend selectiecriterium: 

[...] ‘exemplarische’ keuzen uit de filmgeschiedenis, aan de hand waarvan nader [kon] 
worden ingegaan op typen, genres, technieken, enzovoort.111 

                                                                 

 
110 Filmmuseumjaarverslag 1989: 37. 
111 Filmmuseumjaarverslag 1989: 37. 
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De geselecteerde films moesten als voorbeeld kunnen functioneren voor een nieuwe visie op 
specifiek deze facetten uit de filmgeschiedenis. Vaak ontstonden de nieuwe filmhistorische 
vragen echter nadat films op be/verwondering waren geselecteerd voor de museale collectie. 
De musealisering van gekleurde zwijgende films is hier een goed voorbeeld van. Deze getinte, 
getonede of ingekleurde films hadden in de klassieke filmgeschiedschrijving weinig tot geen 
aandacht gekregen. En wanneer filmhistorici ze wel bespraken, dan was dit vaak met dédain 
en misprijzen. Van Domburg schreef bijvoorbeeld in 1936 het volgende over de ingekleurde 
films van Georges Méliès: 

Het waren min of meer lachwekkende dingen, die konden gelden als voorbeeldige 
proeven van geduldige arbeid. Méliès had niet de pretentie de kleur aan te wenden als 
aesthetische factor, doch veeleer als een curiosum te meer in het toch reeds zo curieuze 
complex van de toenmalige film. (Domburg 1936: 59) 

Toen het Filmmuseum de films in het archief bekeek, vielen deze ingekleurde films echter juist 
op door hun schoonheid. Dit was voor het Filmmuseum een grote verrassing, en het 
selecteerde deze films dan ook veelvuldig voor de museale collectie. Door het grote aandeel 
ingekleurde films dat op die manier in de museale collectie terecht kwam, vielen deze 
technieken op, en de vraag wat het historische verhaal achter deze films was, drong zich op. De 
keuze van het Filmmuseum om juist deze gekleurde films in groten getale te conserveren en 
vervolgens te programmeren en te bevragen, maakte deze vroege technieken in de jaren tachtig 
en negentig zichtbaarder, waardoor filmhistorici niet meer om deze problematiek heen 
konden.112 De filmmusea brachten hierdoor deze gekleurde films op nadrukkelijke wijze het 
filmhistorische discours binnen.113 

Een ander voorbeeld is dat van een genre waarover nog niet veel bekend was, namelijk de 
vroege non-fictiefilm. De klassieke filmgeschiedschrijving leerde dat de documentairefilmkunst 
pas in de jaren twintig, met Nanook of the North (Flaherty, 1922) was ontstaan. Alle non-fictie 
van daarvoor beschouwden de filmhistorici en filmcritici als eenvoudige registratie van de 
werkelijkheid, zonder de creatieve ingrepen die de film tot kunst maakten. De ontdekking van 
het Filmmuseum dat er veel bijzondere, verrassende, intrigerende en simpelweg beeldschone 
non-fictie gemaakt was vóór Flaherty, kwam wederom als een verrassing, wat ertoe leidde dat 
het Filmmuseum veel van dit materiaal opnam in de museale collectie.114 Ook deze films 
selecteerde het dus in eerste instantie om hun be/verwonderende effect, waarna de 
tegenstrijdigheid van de films met het klassieke filmhistorische discours nieuwe filmhistorische 
vragen opwierp.  

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, initieerde het Filmmuseum een aantal 
onderzoeksactiviteiten rond deze films. Op die manier bracht het instituut de films onder de 
filmhistorische aandacht. Het meest bekende intitiatief binnen dit kader was de zogenaamde 
Amsterdam Workshop, die het Filmmuseum in 1994 voor het eerst organiseerde. De eerste 
twee edities van deze workshop betroffen de vroege non-fictiefilms en de vroege kleurenfilms. 

                                                                 

 
112 De aandacht voor kleur in de vroege film groeide ook onder academici: (Gianati 1993); (Dall'Asta en Pescatore 
1994); (Dall'Asta, Pescatore en Quaresima [1995]); (Aumont 1995); (McKernan 2004); (Yumibe 2007). 
113 Kuhn schrijft in zijn boek The Structure of Scientific Revolutions (1962) dat dergelijke wat hij anomalieën noemt, een 
van de aanleidingen vormen voor wetenschappelijke revoluties. (Kuhn 1962: 52-53) Bij het zichtbaarder worden van 
de gekleurde films was dit niet het geval. Wel plaatste het de eerdere vooronderstellingen over ingekleurde films in 
een nieuw licht, en veroorzaakte het tevens betekenisverschuivingen binnen alle filmhistorische uitspraken over de 
cinema uit de periode van inkleuringen. 
114 Hierbij moet worden aangetekend, dat non-fictie wel altijd een ‘goed object’ is geweest binnen het filmveld, 
omdat het gezien wordt als een product uit de champ de production restreinte. 
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De discussies die de aanwezigen tijdens de workshops voerden, publiceerde het Filmmuseum 
in kleine boekjes.115 De ervaringen met de eerste workshop waren goed, en het Filmmuseum 
was van zins de Amsterdam Workshop vaker te laten plaatsvinden.  

The Amsterdam Workshop will be fed by the, often very practical, questions and 
problems that arise in the preservation and programming activities of the Nederlands 
Filmmuseum. These concerns [...] make the Workshop an ideal refuge for ‘impossible’ 
research topics and topics that film history has not yet begun, or is only just beginning, 
to tackle.’ (Hertogs en Klerk 1994: 6) 

Het Filmmuseum vertoonde deze ‘vreemde’ objecten uit het archief aan een publiek van 
specialisten, om vervolgens over het filmhistorische belang van het materiaal te discussiëren. 
Op die manier stimuleerde het Filmmuseum met succes filmhistorisch onderzoek naar films 
waarbij ze ‘met lege handen stonden’, waardoor ze op steeds complexere wijze refereerden aan 
de culturele context waaruit ze waren voortgekomen.116 Het Filmmuseum zorgde er op deze 
manier voor dat de films die om be/verwondering waren geselecteerd voor de museale 
collectie, tevens filmhistorische betekenisinhoud kregen, oftewel resonance. Deze term, die net 
als wonder afkomstig is van Greenblatt kan vertaald worden met weerklank, of simpelweg 
resonantie. Greenblatt definieert dit begrip als volgt: 

By resonance I mean the power of the displayed object to reach out beyond its formal boundaries to a larger 
world, to evoke in the viewer the complex, dynamic cultural forces from which it has emerged and for 
which it may be taken by a viewer to stand. (Greenblatt 1991: 42)117  

De films veranderden van onbetekenende stukken nitraat in verwijzende objecten met een 
filmhistorische betekenisinhoud.118 

In 1991 begon het Filmmuseum met het overzetten van de films uit de museale collectie op 
video. Op die manier maakte het deze films gemakkelijker toegankelijk voor 
studiedoeleinden.119 Het Filmmuseum biedt deze videocollectie tot op de dag van vandaag aan 
in de bibliotheek. De eenvoudige toegang tot de museale collectie bevorderde onderzoek naar 
deze films.120 Tevens omschreef en ontsloot het Filmmuseum de museale collectie 
nauwkeuriger dan films uit de non-collectie, wat ze gemakkelijker te vinden maakte. 
Bijkomend gevolg is dat de door het Filmmuseum toegepaste selectiecriteria de samenstelling 
van onderzoekscorpora van filmhistorici beïnvloedden. Het instituut stuurde zo de 
ontwikkeling van een nieuwe filmhistorische canon. Omdat het Filmmuseum bij onbekende 
buitenlandse films allereerst op schoonheid selecteerde, waarna het vervolgens op zoek ging 
                                                                 

 
115 (Hertogs en Klerk 1994); (Hertogs en Klerk 1996). 
116 Het Filmmuseum initieerde ook nog andere, vergelijkbare onderzoeksactiviteiten, die varieerden van 
samenwerkingsprojecten met filmhistorici tot studiedagen waar filmwetenschappers en filmarchivarissen met elkaar 
in discussie gingen over museale films. Ook de workshop bleef een terugkerend programmaonderdeel.  
117 Omdat deze definitie van resonantie gezien moet worden in het licht van de verdere opvattingen van Greenblatt 
rondom het ‘new historicism’, zijn de door hem genoemde complexe en dynamische culturele krachten andere dan 
die welke in dit onderzoek centraal staan. Waar Greenblatt de voortdurende wisselwerking tussen alle producten 
afkomstig uit een bepaalde cultuur onderzoekt, ga ik uit van de voor het Filmmuseum specifieke vorm van 
resonantie, namelijk de complexe dynamische culturele krachten die een rol spelen binnen de geschiedenis van de 
film. Zie voor een zelfreflectieve discussie over het New Historicism: (Gallagher en Greenblatt 2001) 
118 Vergelijkbare processen komen voor in de geschiedenis van bijvoorbeeld de archeologie. (Pomian 1987: 55) 
119 Filmmuseumjaarverslag 1991: 13. In datzelfde jaar schrijft de FIAF dat ‘[a]ll film archives should try to make some 
provision for private study by scholars and researchers, especially to the degree that the archive holds films 
unobtainable elsewhere.’ (Bowser en Kuiper 1991: 171) 
120 Het Filmmuseum meldde in 1996 dat de videocollectie een van de belangrijkste bronnen vormde voor het 
filmhistorische onderzoek. (Filmmuseumjaarverslag 1996: 5) 
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naar een mogelijke historische betekenis, oftewel resonantie, waren ook in de periode van het 
revisionisme mooi bevonden films toegankelijker voor filmhistorisch onderzoek dan esthetisch 
minder gewaardeerde films. Deze laatste categorie films had nu eenmaal minder kans om voor 
de museale collectie geselecteerd te worden. 

Opvallend is dat het Filmmuseum allereerst films voor de museale collectie selecteerde op hun 
be/verwonderende effect. Vervolgens maakte het het onderzoek naar deze films 
gemakkelijker, waarbij het voor sommige corpora films zelfs onderzoek initieerde. Hierdoor 
creëerde het Filmmuseum zelf filmhistorische resonantie voor de museale collectie. Dit is 
analoog aan de opvattingen van Greenblatt. Hij schrijft dat het altijd gemakkelijker is om van 
be/verwondering naar resonantie te verschuiven, dan andersom. (Greenblatt 1991: 54) Daar 
komt bij dat objecten die geen be/verwondering oproepen, voor een museaal instituut als het 
Filmmuseum dat zich plaatst in de categorie kunstmusea, ongewenst zijn. Museale instituten 
stellen traditiegetrouw de schoonheid voor historische relevantie. Doen ze dat niet, dan is 
sprake van een zuiver archivaal instituut, aldus voormalig directeur Hoos Blotkamp. 
(Blotkamp 1998)  

Doordat het Filmmuseum de esthetische waarde boven de filmhistorische plaatste, onstond in 
1989 een conflict met een aantal filmhistorici. In dit jaar kwam het Filmmuseum namelijk terug 
op het besluit uit 1986 om de Desmetcollectie integraal te conserveren. Er waren andere 
buitenlandse films die beter in de museale collectie pasten dan de Desmetfilms, aldus het 
Filmmuseum, dat daarom besloot alleen de mooiste te conserveren.121 Sommige afgekeurde 
films zond het Filmmuseum, naar goed FIAF-gebruik, naar het archief van het oorspronkelijke 
productieland. Dit besluit stuitte op protest vanuit filmhistorische hoek, wat uitliep op de 
zogenaamde Desmetaffaire. Met name het idee dat de Desmetcollectie uit elkaar zou vallen, ten 
gevolge van de afvoer van films naar andere archieven, viel niet in goede aarde. De Raad voor 
Cultuur adviseerde dan ook in hetzelfde jaar (1989) om de Desmetcollectie toch integraal te 
conserveren, en zo geschiedde.122 Dit besluit nam het Filmmuseum duidelijk onder druk van 
andere instituties en krachten in het filmveld. Waar het Filmmuseum zelf meer waarde hechtte 
aan de schoonheid van de films in de museale collectie, werd een filmhistorische dijk 
opgeworpen die het Filmmuseum vervolgens in een andere richting dwong.  

Het besluit dat de collectie in zijn geheel van belang was, betekende ook dat het Filmmuseum 
de nitraatkopieën die het in de loop der jaren naar andere FIAF-leden stuurde, weer 
terugvorderde. Zo kreeg het onder andere het nitraat terug van twaalf titels die het in 1973 naar 
Denemarken stuurde, na duplicatie voor de eigen collectie.123 Door de nieuwe houding ten 
opzichte van de Desmetcollectie kregen films die aanvankelijk afval waren, nu de hoogste 
prioriteit als museaal object. In sommige gevallen bleek na terugkeer dat het nitraat, in 
tegenstelling tot de conserveringen, gekleurd was. Het Filmmuseum besloot deze films te 
herconserveren, ditmaal in kleur. Hier lijkt de wens de collectie zo compleet mogelijk te 
conserveren, dus inclusief de kleuren, te zegevieren. In sommige andere gevallen besloot het 
Filmmuseum echter weer gekleurde films uit de Desmetcollectie in zwart-wit te conserveren. 
Het argument was dat de kleur niet voldoende toevoegde aan de esthetische waarde van de 
betreffende films.124 Dit is een esthetisch gemotiveerd besluit, wat strikt genomen niet te rijmen 
valt met het filmhistorisch gemotiveerde besluit om de Desmetcollectie integraal te 

                                                                 

 
121 Filmmuseumjaarverslag 1989: 38.  
122 Filmmuseumjaarverslag 1989: 31. 
123 Filmmuseumjaarverslag 1990: 5. 
124 Interview Giovanna Fossati, 9 november 2005. 
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conserveren. Hier zien we dus een aantal conflicterende praktijken ontstaan, die min of meer 
onder druk van de relatie met de filmhistorische wereld ontstonden, als gevolg van de 
verschuiving in het filmmuseale beleid ten opzichte van onbekende films uit het archief.  

Canonieke selectie 

Uit lijsten met geconserveerde titels uit de jaren vijftig en zestig kan worden afgeleid welke 
films het Filmmuseum toentertijd waardevol genoeg vond om te laten dupliceren. In 1956 
meldde het jaarverslag bijvoorbeeld: 

Voorts werd een aantal klassieke films als “De Brug”, ‘Inflation”, “Markt in Berlin”, 
“Drifters”, “Ueberfall”, “Zero de Conduite”, “La passion de Jeanne d’Arc”, “Berlin, 
Symphonie einer Groszstadt” [sic], geconserveerd.125  

Deze films die het Filmmuseum in 1956 uitkoos voor ‘preservatie’ staan tot op de dag van 
vandaag bekend als canonfilms. Vijf van de acht titels waren afkomstig uit de genoemde 
collectie van het Centraal Bureau voor Ligafilms. De twee andere films, De brug (Ivens, 1928) en 
Berlin. Die Sinfonie der Großstadt (Ruttmann, 1927), hadden bij de Filmliga gedraaid. De enige 
film die geen verleden had bij de Filmliga of de Uitkijk was Drifters (Grierson, 1929). Dit was 
echter de eerste film van John Grierson, die een belangrijke rol werd en wordt toegedicht in de 
geschiedenis van de documentairefilm. Georges Sadoul schreef over hem en zijn film Drifters:  

John Grierson, brillant critique et essayiste écossais, débuta dans le cinéma, en 1929, 
avec Drifters, consacré à la pêche du hareng. Ce documentaire fut monté en style 
‘symphonique’ suivant les leçons de Sziga Vertov [sic]. Cette réussite groupa autour de 
Grierson quelques jeunes enthousiastes.126 (Sadoul 1962: 311)  

Grierson en de National Film Board, waar hij lange tijd voor werkte, stonden in hoog aanzien 
bij de zogenaamde Nieuwe Filmliga, die in 1936 werd opgericht als opvolger van de 
Nederlandsche Filmliga. ("De Nieuwe Filmliga" 1936) Ook Jan de Vaal had veel contact met de 
National Film Board, en in 1950 reisde hij af naar Canada om een samenwerkingsverband aan 
te gaan met de filmmakers aldaar.127  

Naast duplicatie van integrale canonfilms, zette het Filmmuseum ook gecanoniseerde 
fragmenten over op veilig materiaal.128 In sommige gevallen was de duplicatie van een 
fragment uit noodzaak geboren, simpelweg omdat niet meer filmmateriaal aanwezig was. In 
andere gevallen koos het Filmmuseum bewust voor de isolatie van specifieke fragmenten. Wat 
hierbij opvalt is dat de gekozen fragmenten deel uitmaakten van het discours over de 
geschiedenis van de filmkunst. Zo lichtte het Filmmuseum fragmenten uit de films Bronenosets 
Potyomkin (1925) en Staroye i novoye (1929) beide van de hand van Sergei Eisenstein. Van de 
                                                                 

 
125 Filmmuseumjaarverslag 1958: 2. 
126 John Grierson, brilliant criticus en essayist uit Schotland, maakte zijn filmdebuut in 1929 met Drifters, een film 
over de haringvisserij. Deze documentaire is gemonteerd in de ‘symfonische’ stijl, in navolging van Dziga Vertov. 
Dit succes trok een aantal jonge enthousiastelingen aan, die zich rondom Grierson groepeerden. (Vertaling BL) 
127 Filmmuseumjaarverslagen: Verslag werkzaamheden NHFA, 1950: 4. 
128 Het dupliceren van fragmenten had over het algemeen tot doel ze toegankelijk te maken voor derden. Omdat 
veel educatieve instellingen en andere instituten die films afnamen van het Filmmuseum vaak 16mm-apparatuur 
gebruikten, hadden zij vooral toegang tot films die op dit formaat waren uitgebracht. Verder kwam de Nederlandse 
Bioscoopbond (NBB) in 1959 met nieuwe brandweervoorschriften, die een verbod afkondigden op de projectie van 
nitraat bij filmkringen. (Filmmuseumjaarverslag 1959: 8) In de loop der jaren zijn diverse verhuurcatalogi voor 
16mm-films uitgebracht. Eén catalogus dateert zeer waarschijnlijk van 1968. (BA – legbord 28 doos 328: 
Filmbeschrijvingen Catalogus 16mm plannen 1966, 1968) In de twee andere catalogi, die afkomstig zijn uit de jaren 
vijftig, vallen de fragmenten onder het kopje ‘filmvorming’. Ze hadden buiten de deur van het Filmmuseum dus 
blijkbaar vooral een educatieve functie. (het nederlands filmmuseum - filmcatalogus 195?); (Catalogus 16mm films [1958]) 
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eerste film dupliceerde het Filmmuseum onder andere de trappenscène, die al in een vroeg 
stadium zelfstandig in de cinematografische canon was opgenomen. Bardèche en Brasillach 
schrijven in L’histoire du cinéma dat er maar weinig scènes bestonden die beroemder waren. 
(Bardèche en Brasillach 1945: 272) En Georges Sadoul schrijft dat het hoogtepunt van Potemkin 
de beroemde schietpartij op de trappen was, gevolgd door een uitgebreide beschrijving van het 
fragment. (Sadoul 1962: 187) Ook in de Nederlandse literatuur over film werd dit fragment 
vaker uitgelicht. Menno Ter Braak beschrijft het fragment gedetailleerd in Cinema Militans 
(1929), waarin hij beweert dat deze scène geheel alleen ‘[...] de beteekenis van een episode in de 
filmgeschiedenis [...]’ had. (Braak 1929: 75-76) Ook Bob Bertina gebruikte dit specifieke 
fragment in zijn boek Film in opspraak, om uit te leggen wat montage was, waarbij hij de scène 
tot een synecdoche oftewel een pars pro toto voor de sovjetmontage en zo voor de filmkunst 
maakte. (Bertina 1950: 91)  

In 1974 riep het Filmmuseum een zogenaamde selectiecommissie in het leven, die in overleg 
moest bepalen welke films in aanmerking kwamen voor conservering, en welke niet.129 Deze 
selectiecommissie nam het merendeel van haar besluiten zonder de films te bekijken. Ze voer 
daarbij blind op de resultaten van de zogenaamde voorcatalogisatie, die verantwoordelijk was 
voor de ontsluiting en de identificatie van het filmmateriaal in het archief. Alleen in 
twijfelgevallen kon de selectiecommissie beslissen het materiaal te viewen alvorens een besluit 
te nemen over een film.130 Het resultaat was dat de selectie van zwijgende films voor 
conservering ook in deze periode opvallende analogieën vertoonde met de canon. Voorbeelden 
zijn de conservering van de films van Joris Ivens eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, en 
de regelmaat waarmee het Filmmuseum films uit de Uitkijkcollectie voor conservering 
selecteerde.131  

Hoewel het Filmmuseum in 1989, zoals gezegd, meer wilde tonen dan de hoogtepunten die 
iedereen kende, was het wel van mening dat ook het repertoire, oftewel de (klassieke en nieuwe) 
canon, in de collectie aanwezig moest zijn. Deze blijvende interesse voor de reeds bekende 
films was analoog aan de gang van zaken binnen het filmhistorische debat. Tijdens het 
revisionisme hield de canon stand en behielden de reeds geconsacreerde regisseurs hun 
kunstenaarsstatus. (Lagny 1992: 139-144) Door ervoor te kiezen het repertoire in de collectie te 
handhaven, zette het Filmmuseum het eerdere collectiebeleid dus gedeeltelijk voort. Dit sluit 
aan bij het idee dat bij een zogenaamde paradigmawisseling oude tradities en ideeën nog lange 
tijd kunnen voortleven. Dit is dan ook een veelvoorkomend verschijnsel waarover 
wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn zich bijvoorbeeld heeft gebogen in zijn boek The Structure of 
Scientific Revolutions (1962). Kuhns opvatting is dat de wetenschap zich van paradigma naar 
paradigma beweegt, waarbij een nieuw wetenschappelijk paradigma altijd sterk gelieerd is aan 
dat wat eraan voorafging. (Kuhn 1962: 149) Bourdieu neemt deze opvatting over en laat hieruit 
volgen dat het voor een ‘revolutionair’ altijd van belang is kennis te nemen van het voorgaande 
wetenschappelijke discours. 

[...] un vrai révolutionnaire en matière de science est quelqu’un qui a une grande 
maîtrise de la tradition (et non quelqu’un qui fait table rase du passé ou qui, plus 
simplement l’ignore).132 (Bourdieu 2001: 38)  

                                                                 

 
129 Filmmuseumjaarverslag 1974: 7. 
130 BA – legbord 4: ‘Beleidsnota Stichting Nederlands Filmmuseum’, 1976: 6.  
131 Filmmuseumjaarverslagen 1978-1979. 
132 Een echte revolutionair in wetenschappelijke zin, is iemand die de traditie zeer goed beheerst (en niet iemand die 
tabula rasa maakt met het verleden, of die het verleden simpelweg negeert. (Vertaling BL) 
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In overeenstemming met Thomas Kuhn concludeert Bourdieu dat het onmogelijk is een traditie 
omver te werpen of te corrigeren, zonder degelijke kennis van datgene wat je omver wenst te 
werpen. In het verlengde daarvan vindt een wetenschappelijke revolutie nooit van de ene op 
de andere dag plaats, aldus Kuhn. (Kuhn 1962: 150-151) Zo’n fundamentele omslag heeft altijd 
tijd nodig, en zolang het nieuwe paradigma nog niet is uitgekristalliseerd, zal het voorgaande 
blijven terugkomen. Ook Foucault schrijft over dit fenomeen. Hij noemt dit het ‘ondergronds’ 
gaan van de regels uit een oud discours op het moment dat een nieuw discours zijn intrede 
doet. In reactie op Foucault merkt Deleuze vervolgens op dat een nieuw discours nooit in één 
klap verschijnt, maar dat dit altijd getrapt gaat. Dit betekent dat er elementen zullen zijn die 
voortleven in het nieuwe discours, waarbij ze wellicht van waarde en betekenis veranderen, 
omdat ze onder nieuwe discursieve regels functioneren. (Lambrechts 1982: 32) 

Gezien het feit dat de filmhistorische discipline tot op heden bezig is zich te formuleren en te 
herformuleren is het nuttig de canon van de klassieke filmgeschiedschrijving te handhaven en 
zichtbaar te houden. Het Filmmuseum maakte dit mogelijk door naast de onbekende films ook 
de canon op te nemen in de nieuwe museale collectie. Net als bij een nieuw wetenschappelijk 
paradigma, kan ook de filmmuseale praktijk het ‘andere’ alleen maar definieren aan de hand 
van wat ‘normaal’ is. Door de canon te selecteren voor de museale collectie, conserveerde het 
Filmmuseum wat ‘normaal’ was. Het repertoire stond derhalve niet los van de nieuw 
gewaardeerde films uit de collectie, maar kreeg een nieuwe functie ten opzichte van de rest van 
de collectie. Deze deelcollectie positioneerde de onbekende films uit de museale collectie en gaf 
ze een historische inbedding. De functie van de canon in de periode na circa 1989 verschilde 
dus aanzienlijk van die welke hij in de periode daarvoor had. Waar deze films eerst het 
kapitaal van het instituut vormden, veranderde de serie nu in historisch kadermateriaal voor 
het nieuwe kapitaal, de nieuw ‘ontdekte’ films. In overeenstemming met Deleuze’s 
bovenstaande opmerking zijn de museale films binnen de nieuwe discursieve regels van 
waarde en betekenis veranderd. 

Een voorbeeld van een serie canonfilms waarin het Filmmuseum interesse behield, is de 
Uitkijkcollectie. Binnen het nieuwe beleid zocht het Filmmuseum lange tijd naar een nieuwe 
benadering voor deze collectie kunstfilms, wat uiteindelijk leidde tot een groot conserverings- 
en onderzoeksproject in 1999. Dit project resulteerde in een boek en een uitgebreid 
filmprogramma met de geschiedenis van de Nederlandsche Filmliga als onderwerp. Opvallend 
aan deze casus is dat het Filmmuseum deze films, die aanvankelijk de ontwikkeling van de 
filmkunst illustreerden, vanuit een andere invalshoek ging benaderen, waardoor ze van functie 
veranderden. Het Filmmuseum zette de films namelijk in als filmhistorische objecten aan de 
hand waarvan het de geschiedenis van de Nederlandsche Filmliga optekende. Zo initieerde het 
Filmmuseum niet alleen vernieuwend filmhistorisch onderzoek naar onbekende films, maar 
ook naar films afkomstig uit de vastgestelde canon, die daardoor een nieuwe betekenisinhoud 
kregen.  

Daarbij had het Filmmuseum nog een andere reden om deze collectie integraal te conserveren, 
die institutioneel van aard was. Het zag de verzameling films afkomstig van de Uitkijk 
namelijk nog steeds als:  

[...] één van de peilers [sic] onder de gehele collectie van het [...] Filmmuseum. Als deel 
van de geschiedenis van het instituut is het dan ook een collectie om te koesteren. (Muis 
1999: 1) 

Dit argument paste binnen een bredere beweging in de museumwereld van dat moment. In 
navolging van de flexibilisering van de omgang met en de betekenisgeving aan verzamelde 
objecten, begonnen musea zich af te vragen wat collecties eigenlijk konden vertellen over hun 
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eigen geschiedenis. Musea hielden zich steeds meer bezig met hun eigen constructie, waarbij 
thema’s als de verzamel- en gebruiksgeschiedenis van collecties naar voren kwamen.133 Het 
thema verzamelen was bijvoorbeeld in de loop der jaren onderwerp van meerdere 
tentoonstellingen, 

[...] wobei nicht nur größere thematische Anordnungen Aufmerksamkeit fanden, 
sondern auch die (Neu)-Entdeckung von älteren Sammlungen und ‘peripheren 
Museen’.134 (Heesen en Spary 2001: 8) 

Ook het integraal conserveren van de Uitkijkcollectie en het onderzoek naar de 
verzamelgeschiedenis ervan pasten binnen deze tendens. Aansluitend hierop noemde het 
Filmmuseum als laatste motivatie voor de integrale conservering van de Uitkijkcollectie de 
parallel tussen de werkwijze van de Filmliga, en die van zijn eigen distributietak.135 De actuele 
experimentele en andere kunstzinnige films vielen ook toen nog onder het aandachtsgebied 
van het Filmmuseum, waarbij het zich opwierp als distributeur van cinematografische 
producten uit de experimentele cinema en de filmkunst uit binnen- en buitenland. Het 
Filmmuseum nam wat dat betreft de positie in van distributeur in de champ de production 
restreinte, wat het legitimeerde met het historische verband tussen Filmmuseum en Filmliga via 
de Uitkijkcollectie. 

Behalve dat filmmusea de bestaande canon hooghielden, handhaafden ze ook de auteur als 
waardegevende categorie. Zoals gezegd was binnen de klassieke filmgeschiedschrijving de 
idee van de kunstenaar als genie algemeen aanvaard, en werden kunstfilms bijna altijd 
verbonden aan een filmmaker/auteur. De waardering voor kunstwerken op basis van de 
maker is echter een patroon dat verder teruggaat dan de klassieke periode van de 
filmgeschiedschrijving alleen. Sinds het begin van de moderne tijd, eind vijftiende begin 
zestiende eeuw, beschouwt de westerse cultuur de kunstenaar als de geniale schepper, zonder 
welke een kunstwerk onmogelijk tot stand kan komen. (Vattimo 1998: 17&18) Deze erfenis is 
inmiddels zo ingeburgerd dat de kunstenaar/auteur steeds weer terugkomt, ook als hij 
meerdere malen dood is verklaard.136 In de tijd waarin de klassieke filmgeschiedschrijving niet 
meer dominant was, bleef de zo sterk ingeburgerde vooronderstelling dat een genie aan de 
oorsprong van kunstfilms ligt, overeind. Michel Foucault legt uit dat de auteur dan ook meer is 
dan uitsluitend een persoon; het is een entiteit die een serie werken groepeert en zo 
onderscheidt van andere. (Foucault 1979: 19) 

Toch kan ook in de omgang met deze kunstenaars en hun ‘oeuvre’ een verschuiving worden 
waargenomen. Waar de klassieke filmhistorici meestal een paar meesterwerken van een auteur 
noemden, verschoof de interesse van filmhistorici en filmarchieven in de jaren zeventig vooral 
naar de onbekende films van de ‘meesters’. Door deze handelwijze sloegen de filmmusea twee 
vliegen in een klap: ze kwamen tegemoet aan de behoefte van het publiek om films van reeds 

                                                                 

 
133 Nick Merriman tijdens zijn lezing ‘The Future of Encyclopaedic Collections” uitgesproken op vrijdag 7 november 
2003, tijdens de conferentie Collections, Culture, Change, Manchester Museum, Manchester. 
134 [...] waarbij niet alleen grotere thematische ordeningen de aandacht kregen, maar ook de (her)ontdekking van 
oudere verzamelingen en musea in de marge. (Vertaling, BL) 
135 Filmmuseumjaarverslag 1989: 39. ‘De collectie films van de Uitkijk is een wezenlijk andersoortige collectie dan 
bijvoorbeeld die van Desmet. Hier is wel degelijk sprake van een bewuste kwalitatieve keuze, die een tegenwicht 
moest vormen voor wat doorgaans in de gewone bioscopen werd aangeboden. Als zodanig is deze groep films een 
soort voorloper van de latere distributie-collecties van het Filmmuseum [...]’ 
136 Dit is zo sterk dat ook Greenblatt aan zijn omschrijving van be/verwondering toevoegt dat volgens de gangbare 
opvattingen binnen het westerse denken, de esthetiek van een kunstwerk altijd ook de verdienste is van het genie 
oftewel de kunstenaar. (Greenblatt 1991: 52) 
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bekende auteurs te zien en stilden tegelijkertijd de honger naar nieuwe ontdekkingen van de 
revisionistische filmhistorici. Het eigenaardige nu aan de auteur als tekstgroeperende entiteit, 
is dat hij gedefinieerd wordt door de werken die onder de auteursnaam geschaard zijn. Zodra 
deze groep teksten verschuift, verandert de betekenisinhoud van de auteursnaam mee. 
(Foucault 1979: 18) Dit gold ook voor de groepen auteursfilms die in het bezit waren van de 
filmmuseale instituten. Waar een filmmuseum aanvankelijk met twee of drie meesterwerken 
een min of meer als compleet beschouwd ‘oeuvre’ bezat, werden in deze periode alle werken 
van belang. Hierdoor bleken de series ineens verre van compleet, wat het besef dat het archief 
lacuneus was, versterkte.  

Naast het consacreren van onbekende films van bekende auteurs, introduceerden filmmusea 
ook ‘nieuwe’ auteurs om onbekende vroege films te consacreren. Jevgeni Bauer en Alfred 
Machin zijn hier goede voorbeelden van. Filmmusea herontdekten en conserveerden de films 
van deze regisseurs, waarna ze onderzoek opstartten naar hun oeuvre, hun cinema, en hun 
status als auteur.137 Filmmusea en ook filmhistorici maakten hierbij gebruik van bestaande 
parameters die als argument fungeerden om tot op dat moment onbekende films te selecteren 
voor duplicatie. Door deze filmmakers de status van kunstenaar te geven, consacreerden 
filmhistorici en filmmusea ook de door hen gemaakte films. (Foucault 1979: 19) Hiermee 
verlaten we echter de stand-alone versie van be/verwondering, als het kijken dat zich 
terugtrekt in een zeepbel. De be/verwondering, die onder andere tot stand komt dankzij 
(nieuwe) kennis over ‘nieuwe’ auteurs, is namelijk voor een deel afhankelijk van de 
filmhistorische inkadering en resonantie van de museale films.  

Ondanks alle nieuwe functies die deze films kregen toegedicht, bleven de filmhistorici en 
filmmusea de in en door het klassieke filmhistorische discours gecanoniseerde films tevens als 
filmkunst beschouwen. Dit komt overeen met de hypothese die ik eerder stelde, dat hoewel het 
filmhistorische discours drastisch wijzigde, de ideeën over filmesthetica en filmkunst 
gedeeltelijk overeind bleven. Belangrijker is echter dat de films uit de canon hiermee - naast 
hun nieuwe functies - tot het cultureel kapitaal van het Filmmuseum bleven behoren. Ook 
binnen andere instituten, zoals bijvoorbeeld in de kunstmusea, is de canon tot op heden 
overeind gebleven. Door de canon hoog te houden, bleef het Filmmuseum zich dus tevens 
inpassen in het bredere culturele veld.  

Afsluiting 

De collectie conserverings- en restauratiekopieën in het archief van het Filmmuseum kenmerkt 
zich door een grote diversiteit. Dit is enerzijds het gevolg van de verschuivingen in 
selectieprioriteiten die in de loop van de onderzochte periode zijn opgetreden. Deze 
wijzigingen in de filmmuseale selectieprioriteiten tonen opvallende parallellen met die in het 
filmhistorische debat. De duplicaten van veelal bekende canontitels die voor de verschuiving 
waren gemaakt, werden aangevuld met een serie duplicaten van onbekendere films die in het 
archief waren aangetroffen. Anderzijds kenmerkt de filmmuseale selectiepolitiek van na 1989 
zich door een nadruk op het insluiten van zoveel mogelijk materiaal. Deze insluitende houding 
staat ook aan de basis van de diversiteit van de uiteindelijke filmmuseale collectie. Dit 
eclecticisme was analoog aan de nieuwe opvattingen in het filmhistorische debat, dat naast de 
canon ook alle tot op dat moment onbekende films de moeite van het onderzoeken waard 
vond.  

                                                                 

 
137 (Kuyper 1993); (Kuyper 1995). 
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Wat opvalt is dat de resultaten van de filmmuseale collectiekeuzes uit de periode voor de 
wijzigingen in het filmhistorische denken, en daarmee de verschuivingen in het filmmuseale 
selecteren, een minder grote breuk vormen met de later gevormde collectie dan de dominante 
discoursen wellicht zouden doen vermoeden. Ook de canonieke keuzes van eerdere datum 
vonden een plek binnen de museale collectie die in de latere jaren ontstond. Opvallend is dat 
door dit insluitende denken, tegelijkertijd duidelijker werd welke films ontbraken.  

Een ander opvallend kenmerk is dat de films die, als gevolg van financiële beperkingen, toch 
moesten worden uitgesloten van de museale collectie, wel voor het archief behouden bleven in 
de vorm van de non-collectie. Omdat het Filmmuseum besloot deze nitraatkopieën uit de non-
collectie niet weg te gooien, vormt deze groep films een tastbaar geheel binnen het archief. Dit 
heeft vier voordelen. Allereerst blijft het mogelijk op een besluit terug te komen; zolang het 
nitraat nog bestaat kan het gedupliceerd worden.138 Mochten filmmusea over tien jaar vanuit 
een heel ander perspectief naar het materiaal kijken en zo wellicht tot een andere selectie voor 
een museale collectie komen, dan kan dat. Hierdoor kan de filmgeschiedenis altijd opnieuw 
worden herzien.139 Dit incalculeren van gewijzigde standpunten is wederom analoog aan het 
revisionisme.140 Ten tweede is de non-collectie toegankelijk, mits de onderzoeker voldoet aan 
bepaalde eisen. Ten derde kan het Filmmuseum met de komst van digitale technieken de films 
uit de non-collectie alsnog toegankelijk maken.141 Ten vierde is aan het materiaal in de non-
collectie zichtbaar welke films het Filmmuseum in deze periode niet-musealiseerbaar 
bevonden heeft. In dit deel van het archief liggen zo tevens sporen van de 
instituutsgeschiedenis besloten. 

De geschiedenis van het archief, en de verzamelingen waaruit dit is opgebouwd, is op 
meerdere punten terug te vinden in de museale collectie. De verzamelaar Desmet heeft een 
prominente plek, doordat zijn extramuseale verzameling is uitgeroepen tot interne 
deelcollectie. Ook de voorkeur voor canonieke werken is terug te vinden doordat de 
Uitkijkcollectie een vergelijkbare positie in het archief en de museale collectie is toegedicht. Op 
deze manier komen zowel de extramuseale verzamelmotieven als de acquisitiepolitiek van het 
Filmmuseum bovendrijven in de structurering van het archief, de museale collectie en de 
deelcollecties. 

Omdat het Filmmuseum in het verleden weinig geld en tijd had voor de conservering en 
restauratie van films, is de hoeveelheid ‘oude’ restauratiekopieën redelijk beperkt. Dit is anders 
in instituten als het MoMA of de British Film Institute in Londen (BFI). Het eerste instituut had 
lange tijd geen eigen vertoningsruimte, en vertoonde zijn films daarom vooral buitenshuis. 

                                                                 

 
138 In dat kader blijven de films in de non-collectie toch ook een beetje potentiële museale films. 
139 Tegenwoordig is er een nieuwe tendens waarneembaar. Zowel bij het Filmmuseum als bij andere musea is de 
behoefte gegroeid om materiaal af te stoten. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de overvloed aan materiaal in de 
archieven, maar ook met de enorme hoeveelheid informatie die tot ons komt via het internet en de televisie. 
Hierdoor hebben we een andere houding aangenomen tegenover archiefmateriaal, die vraagt om een nieuwe manier 
van selecteren. Waar in de postmoderne tijd een gelijke waardering van al het materiaal en alle mogelijke lezingen 
van dit materiaal centraal stond, wordt vandaag weer geroepen om een duidelijkere lijn. 
140 Het revisionisme sluit hiermee aan bij het postmoderne denken dat in die tijd zijn hoogtijdagen kende, en dat het 
bestaan van maar één verhaal over de geschiedenis niet meer aanvaardde. ‘Er is niet één geschiedenis, maar er zijn 
alleen beelden van het verleden vanuit verschillende gezichtspunten.’ (Vattimo 1998: 19) 
141 Tot nu toe is vooral materiaal uit de museale collectie gedigitaliseerd, zoals het Desmetmateriaal, materiaal uit de 
Indiëcollectie, en het Nederlandse materiaal. Het ligt in de planning om het grootste gedeelte van het archief te 
digitaliseren met het geld dat onlangs is vrijgekomen voor ‘Beelden voor de Toekomst’. Op die manier zal het 
Filmmuseum al dit materiaal toegankelijk maken. Dit zal betekenen dat ook een groot gedeelte van de non-collectie 
beschikbaar komt als studiemateriaal. 
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Hierdoor was het afhankelijk was van 16mm-kopieën, die het dan ook veelvuldig liet maken. 
De BFI was een instituut dat conservering vanaf het begin heel hoog in het vaandel had staan. 
Het zou de moeite waard zijn een vervolgonderzoek te doen naar de archieven en collecties 
van deze andere filmmuseale instituten, om zo nog beter inzicht te krijgen in de gelaagdheid 
van het wereldwijd gemaakte corpus filmconserveringen en restauratiekopieën. Niet in het 
minst omdat, meer dan de selectiekeuzes, de potentiële kwaliteit van de kopieën door 
verschuivingen in de restauratietechnologieën veranderde. Daarnaast zijn ook de opvattingen 
over hoe een restauratiekopie eruit diende te zien in de loop van de onderzochte periode 
veranderd. Wat dit betekent voor de filmmuseale kant van het filmhistorische discours zal ik in 
het hierop volgende deel aan de orde brengen. 
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Deel II: RESTAURATIE 

Inleiding 

Een van de doelstellingen die musea en archieven voor zichzelf hebben geformuleerd, is 
herinneringen levend te houden voor de toekomst, door objecten uit het verleden te bewaren. 
(Pearce 1995: 249) Om dit te realiseren proberen musea en archieven het verval van de museale 
objecten tegen te gaan. Ze hanteren hiervoor twee tactieken. Allereerst behandelen ze de 
museale objecten met uiterste voorzichtigheid, en houden ze de vernietigende invloeden van 
de omgeving zo klein mogelijk. (Pomian 1988: 14) Ten tweede maken musea objecten schoon 
en herstellen ze beschadigingen.  

Ook filmmusea hanteren hun verzamelde films met de grootst mogelijke voorzichtigheid, en 
slaan het materiaal onder zo gunstig mogelijke omstandigheden op. Dit heet passieve 
conservering. De opvattingen over het belang van deze passieve conservering zijn in de 
onderzochte periode aan veranderingen onderhevig geweest. De verschuivingen in de 
benadering van passieve conservering houden nauw verband met die in de opvattingen over 
de waarde en functie van nitraatkopieën. Deze problematiek zal ik in hoofdstuk vier aan de 
orde stellen. 

De filmmuseale praktijk hield zich tot in de jaren zeventig voornamelijk met deze passieve 
conservering bezig. In de periode daarna verschoof de focus echter naar de zogenaamde actieve 
conservering. Hoewel een goede opslag het verval van de nitraatfilms kan vertragen, voorkomt 
het niet dat het materiaal toch langzaam blijft vergaan, en uiteindelijk zal verdwijnen.1 De 
filmmusea maken daarom duplicaten van de films. Op die manier blijven de beelden in elk 
geval bewaard. Tot voor kort gebruikten de filmmusea hier cellulose triacetaatmateriaal voor, 
waarbij ze ervan uit gingen dat dit veel beter houdbaar was dan het instabiele en vergankelijke 
cellulose nitraat.2 Inmiddels is echter gebleken dat het acetaatmateriaal ongeveer net zo 
instabiel, zo niet instabieler is dan het nitraat.3 Tegenwoordig gebruiken de laboratoria voor 
filmconservering vooral het steviger polyestermateriaal, waarvan echter ook niet bekend is hoe 
lang het houdbaar is.4  

Zoals gezegd hebben musea, naast het veiligstellen van de museale objecten, ook de taak op 
zich genomen om beschadigde objecten te herstellen. Hierbij doen zich ethische vragen voor 
over hoeveel musea aan een object mogen veranderen en of die ingrepen wel of niet zichtbaar 
moeten/mogen zijn. Met name de bundel essays Teoria del Restauro (1977) van Cesare Brandi, 
waarin de restauratie van met name kunstobjecten centraal staat, is van grote invloed geweest 
                                                                 

 
1 Nitraat is eenvoudigweg een zeer instabiele materiaalsoort, die door chemische processen langzaam van een 
buigzaam plastic in een plakkerige, kruimelige of poederige substantie verandert, waardoor het met geen 
mogelijkheid meer bruikbaar is als film. 
2 Zo schreef de FIAF in 1991 nog: ‘[…] practical experience with the film […], the results of accelerating aging tests, 
and other studies, suggest that it is capable of enduring for as long as high-quality paper (a matter of centuries) 
under appropriate storage conditions.’ (Bowser en Kuiper 1991: 17) 
3 Wanneer triacetaat cellulose vervalt, wordt de emulsielaag glibberig waardoor het fotografische beeld op den duur 
verdwijnt. Tijdens dit proces komen bepaalde zuren vrij, waardoor het materiaal sterk naar azijn gaat ruiken. Om 
deze lucht die vrijkomt staat dit fenomeen inmiddels bekend als het ‘vinegar syndroom’. (Gamma [2000]: 7) 
4 Plastic is dan ook per definitie een instabiel materiaal. Dezelfde problemen treden op bij de actieve conservering 
van de filmbeelden op digitale dragers, waar momenteel mee geëxperimenteerd wordt. Dat deze problematiek zeer 
actueel is, blijkt wel uit het enorme digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst, waar zowel het Filmmuseum als 
het Instituut voor Beeld en Geluid een grote rol in spelen. 
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op het ethische debat omtrent restauratie. (Busche 2006: 7)5 Ook de filmmusea houden zich 
bezig met restauratie. Bijgevolg is ook hier een ethisch debat ontstaan.6 De ethische 
overwegingen aangaande de restauratie van films, en de verschuivingen binnen dit debat door 
de jaren heen, is daarom een thema dat zal terugkomen in dit deel.  

Laat ik beginnen met Brandi’s opmerking dat restauratie algemeen begrepen wordt als elke 
ingreep om een object in zijn oude functie te herstellen. (Brandi 2005: 47) Omdat filmmusea 
nitraat niet meer vertonen, is daarom het maken van een duplicaatkopie een eerste stap in het 
filmrestauratieproces. De restaurator zorgt vervolgens met behulp van optische en/of digitale 
technieken dat de beschadigingen op het nitraat niet of nauwelijks meer te zien zijn op de 
restauratiekopieën. In tegenstelling tot restauratie van bijvoorbeeld een schilderij, waarbij 
ingegrepen wordt in het originele object, blijven de nitraatkopieën dan ook voor het grootste 
deel ongewijzigd.7  

Doordat de filmrestauratie altijd resulteert in een duplicaat, ontstaat een verdubbeling van de 
museale film, namelijk in de vorm van een nitraatkopie en een restauratiekopie. Volgens 
(film)historicus Hiley, moeten we hier zelfs nog een derde (imaginair) object aan toevoegen.  

In fact we’re dealing with three forms of text: the original which was created in the first 
thirty years of film, the surviving copy which bears evidence of how it has been 
handled as well as ‘evidence‘ of how the film was originally made, and [...] a third form, 
a restoration for modern tastes. (Hertogs en Klerk 1996: 22)8 

Deze drie vormen van de film(tekst) hangen sterk met elkaar samen. Allereerst noemt Hiley het 
‘origineel’. Dit is een film die uitsluitend in het verleden bestaat. Filmrestauratoren en –historici 
kunnen zich slechts voorstellen hoe deze film eruit heeft gezien, weten doen ze dit nooit. Dit 
origineel, ook de ‘originele versie’ genoemd, is derhalve altijd imaginair.  

Daarnaast noemt Hiley ‘de overlevende kopie’, die ook wel bekend staat als ‘originele kopie’. 
Deze ‘originele kopie’ is uiterst problematisch, omdat ze onderwerp is van twee verschillende 
discussies. Ten eerste zijn ‘originele kopieën’ kopieën die dateren uit de periode waarin de film 
is uitgebracht. Dit geeft ze een bepaalde archiefstatus en verzamelwaarde. Voor deze vorm van 
‘originele kopie’ introduceerde Mark-Paul Meyer de enigszins complexe term ‘original 
‘vintage’ nitrate print’. (Meyer 2001: 55) In navolging hierop, zal ik voor de kopie als oud 
verzamelobject die naar zijn eigen herkomst verwijst, de term vintagekopie gebruiken.9 Deze 
vintagekopieën vormen de bron op basis waarvan we kunnen herleiden hoe de eerder 
genoemde ‘originele versie’ eruit gezien zou kunnen hebben. Omdat het verval bij nitraatfilm 

                                                                 

 
5 Het boek van Brandi speelt tot op de dag van vandaag een grote rol binnen het debat over restauratie-ethiek. Dit 
blijkt onder andere uit de recent uitgebrachte vertaling van zijn bundel essays in het Engels. (Brandi 2005) Een aantal 
van de vertaalde essays is tevens opgenomen in een bundel over restauratie die het Getty Conservation Institute 
eind jaren negentig uitbracht. (Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage 1996) 
6 (Cherchi Usai 2000b); (Comencini en Pavesi 2001); (Lenk 2001); (Meyer 2000a). 
7 De enige ingrepen die gedaan worden staan in dienst van de duplicatie. Zo worden perforaties en lassen hersteld, 
zodat het laboratorium het nitraatmateriaal veilig door de duplicatieapparatuur kan laten lopen. 
8 Wat opvalt is dat Hiley hier ‘filmteksten’ die een materieel bestaan kennen en virtuele reconstructies van niet 
(meer) bestaande ‘filmteksten’ door elkaar gebruikt.  
9 ‘Vintage’ connoteert onder andere ‘het antieke’ en ‘oude’, het is een term die verwijst naar kwaliteit en naar 
ouderdom, oftewel naar ouderdom die kwaliteit garandeert. In de Van Dale staat dan ook: ‘vintage 1 (van wijnen) 
van een goed (en oud) jaar: vintage port, sherry 2 (van voorwerpen, m.n. verzamelaarsobjecten) min of meer antiek, 
een ouderwetse uitstraling hebbend: vintage auto’s, foto’s, kleding, soul.’ (Boon en Geeraerts 2005: 3932) Ook binnen de 
fotografie verwijst de term vintage print naar de afdruk die gemaakt is in dezelfde periode als die waarin de foto 
genomen is. (Marshall 2007) 
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echter zeer snel gaat, is een vintagekopie nooit meer gelijk aan de ‘originele versie’. Ten tweede 
noemen filmrestauratoren het materiaal waarop ze hun filmrestauraties baseren ook ‘originele 
kopie’. (Meyer en Read 2000: 232)10 Omdat de filmmuseale praktijk voor restauraties niet 
uitsluitend duplicaten van vintagekopieën gebruikt, maar ook van kopieën die dateren van een 
later moment, vind ik het beter een andere term te gebruiken. Ik zal daarom de kopieën die de 
basis van de restauraties vormen uitgangskopie, of uitgangsmateriaal noemen.  

De derde mogelijke vorm van een museale film is de uiteindelijke restauratiekopie, gemaakt 
voor ‘modern tastes’, zoals Hiley dit uitdrukt. Deze restauratiekopie is altijd een interpretatie 
van de imaginaire ‘originele’ versie. Mijn hypothese is dat deze interpretaties tot op grote 
hoogte analoog zullen zijn aan het filmhistorische perspectief, en dat ze met dit perspectief mee 
zijn verschoven, waardoor iedere restauratie een filmmuseale visie op filmgeschiedenis 
reflecteert die op het moment van interpretatie dominant was. Eric de Kuyper noemt dit 
verschijnsel de historische smaak, die in de restauratie zichtbaar wordt. (Hertogs en Klerk 1996: 
79) In de twee laatste hoofdstukken van dit deel staat deze interpretatieve kant van de 
restauratiepraktijk centraal.  

Tenslotte onderscheiden filmmusea twee soorten filmrestauratie, de restauratie en de 
reconstructie. (Meyer en Read 2000: 1) Onder restauratie zouden alle ingrepen op het niveau 
van het filmbeeld vallen, terwijl reconstructie het herstel van de ‘originele’ montagestructuur 
heet te zijn. Hoewel ik deze tweedeling volg, ben ik niet gelukkig met de terminologie. Onder 
restauratie versta ik namelijk het totaal aan ingrepen, gedaan om een film weer zichtbaar te 
maken. Daarom spreek ik bij de ingrepen op het niveau van het filmbeeld niet van restauratie, 
maar van restauratie van het filmbeeld. Deze vorm van restauratie komt in hoofdstuk vijf aan de 
orde. In hoofdstuk zes ga ik dan dieper in op de problematieken die bij reconstructie van de 
montagestructuur optreden. 

                                                                 

 
10 Omdat deze kopieën het materiaal vormen waar de later gemaakte conserveringen en duplicaten op gebaseerd 
zijn, noemen sommige filmarchivarissen ze ook wel de ‘copies mères’ oftewel de moederkopieën. Deze term plaatst 
de filmarchivering echter meteen binnen een context van gender en darwinistische geschiedopvattingen. 



Opnieuw belicht 

62 

 

Hoofdstuk 4: Visies op nitraatfilm  

Inleiding 

In dit hoofdstuk ga ik in op de verschillende opvattingen over vintage nitraatkopieën die in de 
loop van de onderzochte periode de revue gepasseerd zijn, zoals de status die de 
vintagekopieën kregen toegedicht, en de manier waarop ze zijn ingezet. Ik heb hierin drie 
verschillende opvattingen over vintage materiaal waargenomen; de nitraatkopie als een 
gebruiksobject, als een vergankelijk en kwetsbaar object, en als een uniek object. Dit hoofdstuk 
volgt deze drie verschillende houdingen, die ik omschrijf en analyseer. De vraag die ik hierbij 
stel is in hoeverre deze houdingen parallellen vertonen met de filmhistorische opvattingen in 
de filmmuseale praktijk en de filmgeschiedschrijving. 

Nitraat en het paradigma van de reproduceerbaarheid 

De eerste periode uit de geschiedenis van de filmmusea kenmerkte zich door een ambigue 
houding ten opzichte van de verzamelde vintage nitraatkopieën. Aan de ene kant maakten de 
filmmusea zich druk over een goede opslag van het materiaal, opdat het zo lang mogelijk 
bewaard kon blijven. Dit terwijl ze aan de andere kant het nitraatmateriaal gewoon 
projecteerden. In de opgetekende geschiedenis van de filmmusea wordt deze tweedeling vaak 
geïllustreerd met de handelswijzen van Ernest Lindgren van de BFI en Henri Langlois van de 
Cinémathèque française. (Olmeta 2000: 105); (Houston 1994: 37-59) Langlois was de 
conservator die lak had aan de staat van het materiaal, zolang hij de films maar kon laten zien. 
Hij beweerde zelfs dat de vertoning van nitraatkopieën de betere conserveringsmethode was. 
Film was gemaakt om te gebruiken, en niet om in een kluis te liggen, aldus Langlois. (Olmeta 
2000: 116) Ondanks zijn grote liefde voor nitraatfilms droeg hij zo bij aan het verlies van veel 
van dit materiaal. Lindgren daarentegen stond bekend als de filmarchivaris die alle energie 
stak in het behoud en het beheer van het door hem verzamelde materiaal. Hij zag zichzelf dan 
ook als de pionier van de filmconservering. (Houston 1994: 40) 

Uit de geschiedenis van het Filmmuseum blijkt dat dit instituut in de omgang met het 
nitraatmateriaal het midden hield tussen deze twee uitersten. Aan de ene kant zette het 
instituut zich in voor de bouw van nitraatkluizen, opdat het verval van het nitraat tot een 
minimum kon worden teruggebracht. Deze professionalisering van het behoud en het beheer 
van de nitraatcollectie begon echter pas in 1956. Dit was tien jaar na de oprichting van het 
instituut, een opstartperiode waarin het Filmmuseum zich allereerst ontwikkelde van 
faciliterend bedrijf voor filmkringen tot een heus museum, met eigen filmvoorstellingen. Het 
opstarten van de vertoningen kreeg in deze beginfase dus prioriteit boven een goede opslag 
van het verzamelde materiaal. In 1956 bracht het Filmmuseum een rapport uit, waarin het de 
noodzaak voor een goede opslag van het nitraatmateriaal uiteenzette. Om de achteruitgang 
van het materiaal tegen te gaan, diende een degelijke filmkluis gebouwd te worden, waarvan 
de kosten op 950.000 gulden geraamd werden.11 Aangezien slechts 5.000 gulden aan subsidie 
werd toegekend, kan gezegd worden dat buiten de filmmuseale wereld het belang van het 
behoud van de nitraatfilms nog niet was doorgedrongen. Wel stelde de gemeente Amsterdam 
een oude kunstbunker in Castricum beschikbaar voor de opslag van film. Het Filmmuseum 
bouwde deze bunker om tot nitraatkluis, waarbij het de gemaakte plannen zo goed mogelijk 
realiseerde.12  

                                                                 

 
11 BA - legbord 27 doos 324: ‘Richtlijnen voor de ontwikkeling van het NEDERLANDS FILMMUSEUM’, 1956. 
12 Filmmuseum-knipselarchief: ‘In Castricum sluimert het Filmarchief’, De Rotterdammer, 14 september 1963.  
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Daarnaast nam het Filmmuseum een ‘kluisbewaarder’ aan, in de persoon van Dirk Huizinga, 
die meteen actie ondernam door af te reizen naar Londen voor een vierdaags bezoek aan de 
BFI, om daar de ontwikkelde conserveringstechnieken te bestuderen.13 Blijkbaar was het 
Huizinga’s ambitie om actieve conserveringsactiviteiten op te starten. Dat het nitraatmateriaal 
autodestructief is, was dan ook zeker bekend. Jan de Vaal pleitte bijvoorbeeld in hetzelfde 
rapport uit 1956 voor de ‘preservering’, zoals hij het toen noemde, van de nitraatfilms. Hij 
achtte het nodig dat de nitraatkopieën op acetaatnegatief werden overgezet. Acetaatnegatieven 
waren wel honderd jaar houdbaar, aldus De Vaal. Zo kon het Filmmuseum, mocht een 
nitraatkopie in de loop der jaren vergaan, altijd een nieuwe vertoningskopie maken. Het 
Filmmuseum startte voorzichtig een aantal laboratoriumwerkzaamheden op in Castricum.14  

Toen in 1961 echter bleek dat de bunker in Castricum niet goed functioneerde als nitraatopslag 
- het was er te warm, te vochtig en te klein - verschoof de aandacht noodgedwongen weer naar 
de passieve conservering. Er moest een nieuwe kluis komen, om onherstelbare schade aan de 
filmcollectie te voorkomen.15 Nieuwbouw in Castricum was echter niet toegestaan, waardoor 
het Filmmuseum moest uitwijken naar een andere plek.16 In 1965 huurde het Filmmuseum 
daarom een pand op Landgoed Koningshof in de gemeente Bloemendaal, waar het 
toestemming kreeg om passende nitraatkluizen te bouwen.17 Het Filmmuseum zette, samen 
met de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), 
een studie op naar de optimale omstandigheden om nitraatfilm passief te conserveren, op basis 
waarvan het de kluizen wilde laten ontwerpen. Dit resulteerde in een rapport dat in 1968 
uitkwam. De FIAF vertaalde het rapport in het Frans, Duits en Engels, om het zo onder de 
leden te kunnen verspreiden. Hieruit blijkt dat het Filmmuseum met dit onderzoek een 
voortrekkersrol op zich had genomen binnen het internationale veld.18 

Na een periode van administratieve bureaucratie werd uiteindelijk pas vijf jaar na de huur van 
het pand in Overveen subsidie toegekend voor de daadwerkelijke bouw van de nitraatkluizen. 
Dit betekende dat niet eerder dan in 1971 aan de bouw ervan begonnen kon worden, vijftien 
jaar nadat De Vaal de eerste noodklok had geluid. Dit terwijl de situatie in de kluis in 
Castricum steeds nijpender werd. Door slechte klimatologische omstandigheden, teveel films 
in één ruimte, gebrek aan tijd voor controle- en conserveringswerkzaamheden, en door het 
simpele feit dat nitraat autodestructief is, begonnen de films te ‘rotten’. Uiteindelijk gebeurde 
dan ook het onvermijdelijke; omdat het ontbindingsproces zodanig vergevorderd was, moest 
het Filmmuseum nitraatkopieën weggooien.19 In 1975 kwamen de nitraatkluizen dan toch 
gereed, waardoor het Filmmuseum vanaf dat moment het nitraat onder zo goed mogelijke 
omstandigheden kon opslaan. Dit was het resultaat van bijna twintig jaar lobbyen en hard 
werken.  

Gezien alle energie die het Filmmuseum stak in onderzoek naar en bouw van nitraatkluizen, 
kan gezegd worden dat het instituut zich er veel aan gelegen liet liggen de passieve 
conservering van de verzamelde nitraatfilm zo goed mogelijk te regelen. Opmerkelijk is 
                                                                 

 
13 Filmmuseumjaarverslag 1958: 19. 
14 Filmmuseumjaarverslag 1959: 1. 
15 Filmmuseumjaarverslag 1960: 19. 
16 Filmmuseumjaarverslag 1961: 15. Verdere vertraging trad op doordat kluisbewaarder Dirk Huizinga in 1963 een 
ernstige ziekte kreeg, waaraan hij uiteindelijk in 1966 zou overlijden. Henk de Smit nam het stokje van hem over in 
1964. (Filmmuseumjaarverslagen 1963, 1964, 1966) 
17 Filmmuseumjaarverslag 1965: 1. 
18 Filmmuseumjaarverslag 1969: 31.  
19 Filmmuseumjaarverslag 1970: 28; Filmmuseumjaarverslag 1973: 23. 
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daarom, dat het Filmmuseum het nitraat gebruikte voor de filmmuseale presentaties. Dit 
betekende dat het nitraatmateriaal projecteerde, met alle destructieve gevolgen van dien. Om 
de nitraatkopieën weer vertoonbaar te maken, repareerde het Filmmuseum kapotte perforaties, 
zwakke lassen, en regelrechte scheuren.20 Dit is te beschouwen als een eerste vorm van 
filmrestauratie, waarbij de restauratie door middel van de ingrepen de oorspronkelijke functie, 
namelijk de filmvertoning, weer mogelijk maakte. Opvallend is dat deze vorm van restauratie 
in de directe materiële vorm van het archiefobject ingreep, net zoals bij restauratie van 
schilderijen of andere kunstvoorwerpen gangbaar is. De nitraatkopieën hadden in deze periode 
duidelijk de functie van museale objecten in de breedste zin van het woord. Er was in dit 
opzicht nog geen sprake van de verdubbeling van het filmmuseale object, zoals die in de 
inleiding aan de orde kwam. 

Filmhistoricus Georges Sadoul schreef in 1961 over de noodzaak projectie van archieffilms te 
vermijden, zodat ze niet nog verder beschadigd zouden raken. Om de films toch zichtbaar te 
maken, waren duplicaten nodig, aldus Sadoul. Hij voegde hier echter aan toe dat zolang deze 
duplicaten nog niet bestonden, filmmusea niet anders konden dan de nitraatkopieën vertonen, 
omdat de films anders in de vergetelheid zouden raken. (Sadoul 1961: 1175) Dit was bij het 
Filmmuseum ook het geval. De vintage nitraatkopieën waren de enige kopieën, en om de films 
niet in vergetelheid te laten raken, moest het Filmmuseum ze wel vertonen. En hoewel het 
instituut wel doordrongen was van het belang van duplicaten, had het hier nauwelijks geld 
voor. In het vocabulaire van het Filmmuseum betekende ‘preserveren’ dan ook dat het 
uitsluitend een 35mm-duplicaatnegatief maakte, om zo de film veilig te stellen voor de 
toekomst.21 Dergelijke duplicaatnegatieven maakte het echter maar zeer zelden. Zo kon het 
instituut in 1958 slechts acht filmpreserveringen uit het eigen budget laten maken.22 Daarnaast 
kon het Filmmuseum in ditzelfde jaar nog een aantal films preserveren dankzij de financiële 
bijdragen van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Dat betekende echter dat het alleen 
filmtitels die betrekking hadden op deze steden kon veiligstellen.23 Ten slotte zette het 
Filmmuseum beelden over op bestelling, meestal door de televisie.  

Alleen wanneer het nitraatmateriaal door krimp of verval niet meer projecteerbaar was, deed 
het Filmmuseum moeite om ook een nieuwe vertoningskopie te laten maken. Zoals gezegd in 
hoofdstuk twee, kreeg het Filmmuseum in 1960 een zwaar gehavende en dus onvertoonbare 
vintage nitraatkopie binnen van De mésaventure van een Fransch heertje zonder pantalon aan het 
strand te Zandvoort (Albert en Willy Mullens, 1905). Om dit filmpje weer vertoonbaar te maken 
liet het zowel een duplicaatnegatief als een nieuwe positiefkopie maken. Op die manier maakte 
het ook deze film weer zichtbaar. In 1967 liep het Filmmuseum tegen een vergelijkbaar 
probleem aan, toen het de Desmetcollectie wilde gaan restaureren. Ook in dit geval waren de 
meeste nitraatkopieën zodanig gekrompen dat ze niet meer projecteerbaar waren. Zoals gezegd 
was de wens om een Filmmuseumlaboratorium met aangepaste apparatuur in te richten, om 
onder andere deze films te kunnen restaureren, niet realiseerbaar. De bouw van de 
                                                                 

 
20 Filmmuseumjaarverslag 1958: 22. 
21 In deze periode werden de preserveringen, oftewel de duplicaatnegatieven van de films door externe laboratoria 
vervaardigd. Eind jaren vijftig was dit bijvoorbeeld Cinetone. (BA – correspondentie: Correspondentie tussen het 
Filmmuseum en Cinetone Studio’s) 
22 Dit waren films als De brug (Ivens, 1928), Inflation (Richter, 1927/1928), Markt in Berlin (Basse, 1929), Polizeibericht 
Überfall (Metzner, 1928), Zéro de conduite (Vigo, 1933), La passion de Jeanne d’Arc (Dreyer, 1927/1928), en Berlin. Die 
Sinfonie der Großstadt (Ruttmann, 1927). Zie voor deze films ook deel I over selectie. 
23 Van een aantal films uit de ‘collectie Amsterdam’ maakte het zelfs een tweede negatief. Het ging om films die zo 
populair waren dat er steeds nieuwe positieve kopieën van gemaakt moesten worden, waardoor het negatief kapot 
dreigde te gaan. (Filmmuseumjaarverslag 1958: 2) 
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nitraatkluizen in Overveen slokte op dat moment namelijk alle energie en kennis van de 
technische afdeling op.24  

Opvallend is dat het Filmmuseum aan de ene kant veel tijd en energie stopte in een 
opslagruimte met zo goed mogelijke klimatologische omstandigheden, terwijl de 
‘tentoonstelling’ van de films door middel van projectie het nitraatmateriaal op alle mogelijke 
manieren beschadigde. Alleen wanneer de nitraatkopieën zodanig gekrompen of beschadigd 
waren dat vertoning echt niet meer mogelijk was, maakte het nieuwe vertoningskopieën. Ook 
al werd bijzonder veel energie gestopt in de passieve conservering van het materiaal, toch was 
de vertoning van de films prioritair aan het behoud van de nitraatkopieën. De manier waarop 
het Filmmuseum vertoning boven het behoud en de bescherming van het nitraat stelde, is 
gelijk aan de handelwijze van Henri Langlois in Parijs, die, zoals gezegd, zijn nitraatkopieën 
veelvuldig vertoonde, met alle gevolgen van dien. De ‘pionier’ van de filmconservering Ernest 
Lindgren lijkt dan ook een uitzonderingspositie te hebben ingenomen in de filmmuseale 
praktijk van dat moment. Toch was ook hij niet alleen maar voorzichtig met het 
nitraatmateriaal. Na de conservering van films door het beeldmateriaal over te zetten op 
acetaatmateriaal, placht hij zijn nitraatmateriaal namelijk weg te geven aan andere archieven, 
waar zo’n kopie nog bruikbaar was als projectieprint. (Houston 1994: 40) Hieruit blijkt dat de 
algemene opvatting was dat het niet de filmkopieën van belang waren, maar de filmbeelden op 
die kopieën. 

Mark-Paul Meyer noemt deze periode dan ook die van de het ‘paradigma van de 
reproduceerbaarheid’. Hij refereert hiermee aan de ideeën van Walter Benjamin over de 
mechanisch reproduceerbare media. (Meyer 2004: 423) Benjamin ontvouwt deze ideeën in zijn 
veelbesproken artikel ‘L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée’ (1936). Hij 
argumenteert in dit artikel dat mechanische reproducties van kunstwerken en andere 
mechanisch geproduceerde objecten nooit uniek zijn: 

Un cliché photographique, par exemple, permet le tirage de quantité d’épreuves : en 
demander l’épreuve authentique serait absurde. (Benjamin 1936: 45)25 

In dit zogenaamde ‘paradigma van de reproduceerbaarheid’, leefde inderdaad de opvatting 
dat alle kopieën van eenzelfde filmtitel identiek waren. Het concept van de ‘originele kopie’ 
bestond niet in het discours over filmarchivering. (Meyer 2004: 423) De film(tekst) zag men als 
een entiteit, die losgekoppeld was van de drager(s).26 Carlo Ginzburg vindt de oorsprong van 
deze ontkoppeling van de tekst en de drager in de komst van de boekdrukkunst, waardoor de 
relatie tussen tekst en drager radicaal veranderde. Waar aanvankelijk tekst en drager een één-
op-één relatie hadden, kon een tekst nu op een veelvoud aan dragers worden gedrukt. Het 
gevolg was een splitsing van dragers en tekst. 

[...] al is een stoffelijke ‘drager’ noodzakelijk wil de tekst overleven, daarom valt de 
tekst nog niet samen met de ‘drager’. (Ginzburg 1988: 221) 

                                                                 

 
24 De situatie was zelfs zo ernstig dat ook alle gelden voor de reguliere aanschaf, conservering, opslag en controle 
van films, opgingen aan de bouw van de kluizen. (Filmmuseumjaarverslag 1970: 28) 
25 ‘From a photographic negative, for example, one can make any number of prints; to ask for the ‘authentic’ print 
makes no sense.’ (Benjamin 1968: 218) 
26 De materiële samenstelling van film draagt deze tweedeling letterlijk in zich. Filmmateriaal bestaat namelijk uit 
twee lagen. Allereerst is er de plastic drager, oftewel de ondergrond van de film, die vergelijkbaar is met het canvas 
van een schilderij. Daarnaast bestaat film uit een emulsielaag, het lichtgevoelige materiaal, waarin en waardoor het 
fotografische beeld tot stand komt. Materieel gezien is dit letterlijk de film die op de drager ligt. Dit is natuurlijk een 
andere, want nog altijd materiële, film dan de abstracte filmtekst die hier bedoeld wordt. 
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De opvatting dat alle kopieën van eenzelfde film gelijk zijn, maakt extreme zuinigheid op één 
specifieke kopie minder urgent. Het verlies van een van de kopieën leidt immers niet per se tot 
het verlies van de film(titel). De interesse van de filmmusea ging in deze tijd met name uit naar 
gecanoniseerde titels, waarvan in de meeste gevallen meerdere kopieën in omloop waren. Dit 
maakte dat de kans op verlies van de film(titel) nog onwaarschijnlijker leek.  

Nitraat en de vergankelijkheid 

Vanaf ongeveer 1970 begon een verschuiving op te treden in de omgang met film en met 
nitraatmateriaal, waarbij de actieve conservering van het beeldmateriaal steeds hoger op de 
prioriteitenlijsten van de filmmusea kwam te staan. Een van de eerste gebeurtenissen die deze 
verschuiving in de filmmuseale praktijk aankondigde vond plaats in 1968 in Frankrijk, toen de 
Cinémathèque française terechtkwam in een crisis, ook wel bekend als de affaire Langlois. De 
Franse regering deed in dat jaar namelijk een poging Henri Langlois te ontslaan. Een van de 
redenen die de regering hiervoor aandroeg was zijn negatieve houding ten opzichte van de 
actieve conservering van het nitraat en de deplorabele staat waarin veel van het 
nitraatmateriaal uit de collectie van de Cinémathèque française zich bevond. (Olmeta 2000: 115) 
Na groot protest van filmmakers en andere actieve leden uit het artistieke deel van het 
filmveld, trok ze het ontslag echter weer in. (Roud 1983: 148-160) Toch lijkt dit het begin te zijn 
geweest van een bewustwordingsproces dat in de jaren zeventig uitmondde in het luiden van 
de noodklok ten behoeve van nitraatconservering. Een artikel dat symbool staat voor dit 
moment is ‘nitrate won’t wait’ van John Culhane, dat in 1977 verscheen.27 In dit artikel 
beschrijft Culhane de urgentie van actieve conservering van het nitraatmateriaal. Hij maakt 
deze urgentie duidelijk, door te wijzen op filmbeelden die niemand ooit meer te zien zou 
krijgen, omdat alle kopieën vergaan waren. (Culhane 1977: 54) Het feit dat film een 
reproductiemedium was, bleek toch geen garantie voor het behoud van de ‘ontkoppelde’ 
filmtekst. 

Deze verschuiving liep synchroon met een groeiend aantal nitraatfilms dat ‘rot’ was gebleken, 
en naar de vuilverbranding was afgevoerd. Hierdoor groeide bij de filmmusea en –historici het 
bewustzijn van de kwetsbaarheid van het materiaal. Daarnaast trad een verschuiving op in de 
dominante filmhistorische opvattingen. In plaats van het klassieke filmhistorische verhaal met 
daarin de bekende films uit de vastgestelde canon, kwamen de onbekende films uit de 
geschiedenis van de zwijgende film steeds meer onder de aandacht van filmhistorici. Zoals 
gezegd, groeide het aantal filmhistorici dat nationale filmografieën opstelde.28 Deze nationale 
filmografieën behelsden voor het eerst complete nationale fictieproducties uit de zwijgende 
periode. Dit maakte zichtbaar welke films in het verleden gemaakt waren, waardoor duidelijk 
werd welke filmtitels al verloren waren gegaan. Een andere kant van de verschuiving in het 
filmhistorische discours was, dat filmhistorici onbekende films buiten de canon van dat 
moment als filmhistorische bron wensten te gebruiken. Tegelijkertijd groeide ook bij de 
filmmusea de interesse voor films die tot op dat moment in de schaduw van de canon hadden 
gestaan. Het MoMA bijvoorbeeld initieerde een programma en een publicatie over alle 
bekende en onbekende films van D.W. Griffith. (Gunning en Mottram 1975) Dit alles kwam tot 
een hoogtepunt toen filmmusea en filmhistorici in 1978 bijeenkwamen tijdens het genoemde 
congres van Brighton. (Bowser 1979: 510) Omdat dit de plek en het moment was waarop bij 
veel filmhistorici de filmhistorische interesse voor de vroege film ontstond, staat dit congres 
symbool voor deze interesseverschuiving. De combinatie van groeiende kennis over de 

                                                                 

 
27 Cherchi Usai noemt de titel van dit artikel in 1994 de catch frase in de filmarchieven. (Cherchi Usai 1994: 19) 
28 (Engberg 1968); (Lamprecht 196-); (Winquist 1967); (Fritz en Gesek 1967). 
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hoeveelheid filmtitels die de zwijgende periode had voortgebracht, en de wens om onbekende 
films te onderzoeken, leidde automatisch tot het besef dat van veel filmtitels geen kopieën 
meer bestonden. Dit zou alleen maar erger worden, wanneer de filmmuseale praktijk niet tijdig 
in zou grijpen.  

Ook het Filmmuseum moest begin jaren zeventig nitraatmateriaal afstoten, omdat het in een 
verregaande staat van ontbinding was. Dit maakte de urgentie van actieve conservering van 
het nitraat pijnlijk voelbaar. Toch zou het nog tot eind jaren zeventig duren voordat het 
Filmmuseum daadwerkelijk aan de veiligstelling van de films uit de collectie begon. Deze 
vertraging hing samen met de bouw van de nitraatkluizen, die pas in 1975 zou worden 
afgerond. Zodra deze kluizen gereed waren, pakte het Filmmuseum het genoemde 
laboratoriumproject weer op, met de aanschaf van een Debrie Film Printer, die het aanpaste op 
de zogenaamde ‘twee-beelden-per-seconde-overname-techniek’.29 Dit was nodig om de 
overzetting van zeer oude films, zoals die uit de Desmetcollectie, op acetaatmateriaal mogelijk 
te maken. Wegens geldgebrek kwam de uitvoering van de restauratie van het nitraatmateriaal 
echter nog steeds niet echt op gang.30 Het Filmmuseum schreef daarom in 1976 een rapport, 
waarin het onder andere de kwetsbaarheid van het nitraat beschreef. Onder het kopje 
‘tenietgaan van cellulose nitraatfilmmateriaal’ staat bijvoorbeeld te lezen welke 
autodestructieve chemische reacties het nitraat vertoont. Concluderend benadrukte het 
Filmmuseum meerdere malen dat actieve conservering van de films dringend noodzakelijk 
was.31 Dit pleidooi resulteerde in 1979 in een eerste grotere subsidie voor filmconservering.32 
Het Filmmuseum begon meteen met de actieve conserveringswerkzaamheden.33 Eind jaren 
tachtig, na het aantreden van de nieuwe directie, kwam actieve filmconservering nog hoger op 
de prioriteitenlijst van het Filmmuseum en van de regering in Den Haag te staan. In 1987 
verhoogde het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) de subsidie, die het 
in 1991 aanvulde met een eenmalige subsidie, die de naam ‘het goudschip’ meekreeg. 
(Hendriks 1996: 109) Met deze subsidies bouwde het Filmmuseum de zogenaamde Overveense 
conserveringsfabriek op, waarbij het intensief samenwerkte met het laboratorium Haghefilm. 

Deze verschuiving, waardoor de filmconservering en de restauratie van film door middel van 
duplicaten centraal kwamen te staan, had tot gevolg dat nitraatkopieën een andere functie en 
rol kregen binnen het Filmmuseum. Allereerst vertoonde het dit materiaal niet meer. 
Nitraatkopieën veranderden daardoor van vertoningsobjecten in archiefobjecten, die alleen nog 
als uitgangsmateriaal voor conserveringen dienden. Voor de rest verschoof de interesse van het 
Filmmuseum naar de conserverings- oftewel restauratiekopieën. Deze verschuiving kwam 
onder andere terug in een nieuwe terminologie die het Filmmuseum introduceerde. Aan de ene 
kant herdefinieerde het instituut de term ‘archief’, waaronder het alle filmkopieën rekende, die 

                                                                 

 
29 Filmmuseumjaarverslag 1975-1976-1977: 63. 
30 Filmmuseumjaarverslag 1975-1976-1977: 16. 
31 BA – legbord 4: ‘Beleidsnota Stichting Nederlands Filmmuseum’, 1976. 
32 Filmmuseumjaarverslag 1980: 2. 
33 Filmmuseumjaarverslag 1984: 1. Dit betekende dat het tussen 1980 en 1984 57.961 meter geluidsfilm en 52.414 
meter zwijgende film actief conserveerde. Deze conserveringsopdrachten gingen vooral naar Cineco, het Color Film 
Centrum in Den Haag en zo af en toe nog naar Cinetone. In 1984 stapte het Filmmuseum hiervan af en gebeurde de 
conservering van films bijna alleen nog maar door Haghefilm. Haghefilm was de oude filmfabriek van Willy 
Mullens, die zich in deze tijd ontwikkelde tot filmlaboratorium met als specialisatie de conservering van oud 
filmmateriaal. (Filmmuseum: D-base kluisbestand) Het Filmmuseum werd door ervaring steeds beter in het maken 
van filmrestauraties door middel van duplicatie, wat resulteerde in internationale waardering, die vooral na de 
vertoning van de kleurenconservering uit 1986 van de film Fior di male (Gallone, 1914) tijdens het Filmfestival voor 
de zwijgende film in Pordenone tot uiting kwam. (Filmmuseumjaarverslag 1986: 2) 
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het in het verleden had verzameld en die het in de toekomst nog zou verzamelen. Dit ‘archief’ 
onderscheidde het van dat wat het de ‘museale collectie’ noemde, die uit de films bestond die 
het actief conserveerde. Hierdoor veranderden de nitraatfilms in het archief in potentieel te 
acquireren films voor de collectie. 

In feite moet over het nog niet geconserveerde nitraatmateriaal dat zich in het archief 
bevindt gedacht worden als over materiaal dat in potentie te verwerven valt voor de 
collectie, maar dat zich daarin nog niet bevindt; voor de collectie verwerft men het pas 
als het wordt geconserveerd. Wat niet wordt geconserveerd zal tussen nu en enige jaren 
verdwijnen en derhalve nooit deel worden van de collectie.34  

Het archief werd beschouwd als een grafkelder, waaruit het Filmmuseum de schatten diende te 
delven voor het te laat was. De schatten nam het op in de collectie, en het afgekeurde materiaal 
stopte het terug in de grafkelder, waar het een snelle dood zou sterven. Deze opmerkelijke 
handelswijze en manier van denken had aan de ene kant zijn oorsprong in de veronderstelling 
dat het nitraatmateriaal binnen tien jaar zou zijn vergaan. Het leek daarom niet zinvol zulke 
slecht houdbare objecten als archiefmateriaal te benaderen. Aan de andere kant had het 
nitraatmateriaal geen vertoningsfunctie meer, waardoor het ook geen echt museale functie 
meer had. Ten slotte zagen filmmusea film nog steeds als een reproductiemedium, met als 
gevolg dat ze filmteksten loskoppelden van de filmkopieën. Ook in deze periode draaide het 
bij filmmuseale films niet om de materiële filmkopieën, maar om de filmbeelden op die 
kopieën. Het waren dan ook die filmbeelden die het Filmmuseum voor de museale collectie 
wenste te verwerven.  

Het meest extreme gevolg van deze manier van denken was dat enkele filmmusea de vintage 
nitraatkopieën weggaven of weggooiden, nadat de filmbeelden waren overgezet op 
acetaatmateriaal. (Meyer 2001: 55) De meeste FIAF-archieven, waaronder het Filmmuseum, 
deden dit echter niet, ondanks het feit dat de klimatologisch juiste opslag elk jaar weer een 
klein kapitaal kostte. De voornaamste reden hiervoor was de verwachting bij filmmusea dat de 
restauratietechnieken zich verder zouden ontwikkelen, waardoor ze op basis van hetzelfde 
uitgangsmateriaal, mooiere en beter houdbare restauraties zouden kunnen maken. (Cherchi 
Usai 1994: 21) Dit impliceert dat filmmusea zich bewust werden van de beperkte 
mogelijkheden die de op dat moment actuele duplicatietechnieken boden bij de restauratie en 
het behoud van de films. Naarmate filmmusea zich meer verdiepten in restauratie en 
conservering met behulp van duplicaten, leek het besef te groeien dat het onmogelijk was een 
nieuwe kopie te maken die identiek was aan het uitgangsmateriaal. Een omkering in het 
denken ontstond, waarbij het inzicht groeide dat nitraatkopieën een uitzonderlijker waarde 
hadden dan tot dan toe gedacht. 

Nitraat, de film en de uniciteit 

Een van de eerste voorbeelden van filmkopieën die een unieke status kregen toegedicht was 
een door Fernand Léger ingekleurde 16mm-kopie van de film Ballet mécanique (Léger, 1923) uit 
de collectie van het MoMA. William Moritz, filmwetenschapper gespecialiseerd in 
experimentele cinema, hield in de jaren zeventig een zoektocht naar verschillende kopieën van 
deze film, die hij in 1988 in een brief aan Eric de Kuyper omschreef. Tijdens zijn zoektocht 
ontdekte hij onder andere dat Fernand Léger in 1939 een 16mm-kopie van de film aan het 
MoMA schonk.35 Toen Moritz deze print in 1977 wilde bestuderen, was niemand op de hoogte 

                                                                 

 
34 Filmmuseumjaarverslag 1988: 6-7. 
35 Léger had deze kopie gebruikt als illustratiemateriaal bij zijn colleges aan Yale University in 1938. 
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van de herkomst van de film. William Moritz mocht dan ook doen en laten met de print wat hij 
wilde, totdat: 

[t]hey searched through the records and found the old card indicating that it was in fact 
the Léger print. They all became rather nervous, and said that it really ought to be 
properly copied, and that it should not be available ‘over the counter’ for study, etc. 
(Moritz 1988: 138) 

Zodra het MoMA erachter kwam dat deze 16mm-print afkomstig was van Léger veranderde 
hij voor de staf van het museum in een vintage object, dat met zorg behandeld moest worden. 
Met name de verf die Fernand Léger op de filmkopie had aangebracht maakte haar uniek, want 
beschilderd en aangeraakt door een gerenommeerd kunstenaar. De functie van de verf op de 
kopie veranderde zo van willekeurige kleurstoffen in een index, die verwees naar de maker 
van de film.36 Charles Sanders Peirce omschrijft ‘index’ als volgt:  

An Index is a sign which refers to the [...] Object that it denotes by virtue of being really 
affected by that Object.” (Driel en Staat 1987: 59)  

Het meest gebruikte voorbeeld waarmee een index wordt uitgelegd, komt uit het boek 
Robinson Crusoe (DeFoe 1719). De hoofdpersoon Crusoe vindt een voetafdruk op het strand van 
het vermeende onbewoonde eiland waarop hij is aangespoeld. Deze afdruk wijst hem erop dat 
hij niet alleen op het eiland is. Er moet een mens op het strand geweest zijn, waardoor hij een 
spoor oftewel een index achterliet. Omdat deze mens op het strand moet zijn geweest om die 
afdruk te maken, verwijst het spoor naar zijn voormalige aanwezigheid. (Luxemburg, Bal en 
Weststeijn 1988: 58-60) Op dezelfde manier verwees de verf op de MoMAkopie van Ballet 
mécanique naar Fernand Léger, die hem er - met de hand, niet mechanisch - op had 
aangebracht. Door de tastbare aanwezigheid van de verf die als index verwees naar het 
handwerk van Fernand Léger, kreeg de filmkopie een aura van authenticiteit, en werd de 
ingekleurde 16mm-kopie van Ballet mécanique een verbindend element tussen de staf van het 
MoMA in het heden van 1977, en de kunstenaar Fernand Léger uit de jaren twintig. 

In de jaren negentig kwam de uniciteit van de nitraatkopieën steeds centraler te staan in het 
filmmuseale debat. Tom Gunning maakte tijdens de Filmmuseum Workshop Disorderly Order: 
Colours in Silent Film (1995) een opmerking die deze omslag goed illustreert:  

What is interesting now, after another fifty, sixty years of film, is that we approach it [de 
vintagekopie] as preservationists. We begin to feel there’s something rather unique 
about certain prints, which ought to be preserved. (Hertogs en Klerk 1996: 18) 

Hij merkt op dat na vijftig, zestig jaar de blik op de nitraatkopieën verschoof. De nitraatkopieën 
kregen steeds meer archivale waarde. Een van de grootste pleitbezorgers van dit gedachtegoed 
was Paolo Cherchi Usai.37 In 1995 schrijft hij dan ook een artikel waarin hij betoogt dat ook 
nitraatkopieën een zogenaamd ‘aura’ zouden hebben. (Cherchi Usai 1995: 105)  

Ook Filmmuseumconservator en filmhistorica Giovanna Fossati gaat in op de uniciteit van 
nitraatkopieën. Ze geeft drie redenen waarom een nitraatkopie als een uniek object beschouwd 
zou moeten worden. Allereerst wordt een nitraatkopie uniek zodra alle andere kopieën van 
                                                                 

 
36 Let op: deze indexicale verwijsfunctie is een andere dan de indexicale relatie tussen het fotografische beeld en zijn 
referent, zoals Roland Barthes het omschrijft in zijn tekst La chambre claire (Barthes 1980). In plaats van de relatie 
tussen afbeelding en afgebeelde, gaat het mij hier om de relatie tussen een object en zijn maker. 
37 Cherchi Usai schreef hiervoor al over de identificerende gegevens op de filmkopieën, aan de hand waarvan 
filmarchivarissen filmtitels, productiejaren, productielanden en andere gegevens konden achterhalen. (Cherchi Usai 
1987) 
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dezelfde filmtitel verloren zijn gegaan. Daarnaast maken transformaties die een nitraatkopie in 
de loop der jaren heeft ondergaan haar tot een uniek object. (Fossati 1996: 85)38 Deze 
transformaties verwijzen naar de distributeurs, operateurs, verzamelaars, archivarissen, 
projectoren, en alle andere mensen en objecten die een film hebben aangeraakt, en 
getransformeerd. Door de uniciteit van een filmkopie te verbinden met de beschadigingen die 
zij heeft opgelopen, ontstaat een opmerkenswaardige parallel met het eerder genoemde artikel 
over reproduceerbaarheid van Benjamin. Hij schrijft namelijk het volgende over de relatie 
tussen een kunstwerk en zijn kopie: 

A la reproduction même la plus perfectionnée d’une oeuvre d’art, un facteur fait 
toujours défait : son hic et nunc, son existence unique au lieu où elle se trouve. Sur cette 
existence unique, exclusivement, s’exerçait son histoire. Nous entendons par là autant 
les altérations qu’elle put subir dans sa structure physique, que les conditions toujours 
changeantes de propriété par lesquelles elle a pu passer.39 (Benjamin 1936: 41)  

Met dit uniciteitsargument zette Benjamin traditionele kunstwerken af tegen hun mechanisch 
geproduceerde reproducties. In het verlengde hiervan argumenteert hij dat mechanisch 
reproduceerbare media kunstwerken voortbrachten die nooit op eenzelfde manier uniek 
konden zijn. In die gevallen zijn de daadwerkelijke kunstwerken, namelijk de fotografische 
afbeeldingen, immers mechanisch reproduceerbaar. Op die manier werd het beeld 
losgekoppeld van de drager. Hierdoor konden deze ‘kunstwerken’ nooit dezelfde 
uniekmakende transformatie ondergaan als een schilderij of een standbeeld. Toen echter 
duidelijk werd dat ook bij mechanisch geproduceerde objecten de reproducties afweken van 
het uitgangsmateriaal, ontstond een de-mechanisatieproces, waarbij dezelfde benjaminiaanse 
argumenten gebruikt werden, ditmaal om de nitraatkopie ‘uniek’ te verklaren.  

Het derde kenmerk op basis waarvan een nitraatkopie volgens Fossati een uitstraling van 
uniciteit kan krijgen is ‘[...] the uniqueness of a particular print’s colours.’ (Fossati 1996: 85) Ze 
argumenteert dat kleurstoffen die later op de filmkopie zijn aangebracht, beschouwd moeten 
worden als uniekmakende toevoeging, omdat ze op niet-mechanische wijze op iedere 
afzonderlijke mechanisch geproduceerde filmkopie zijn aangebracht. Dit niet-mechanische 
karakter van de kleuren zou elke gekleurde kopie tot een uniek object maken, vergelijkbaar 
met een schilderij. Deze vergelijking komt in de literatuur over film vaker terug. Zij zegt 
hierover: 

Up to a certain point such a comparison is valid. In the first place, both paintings and 
coloured nitrates are objects that have been painted, they both ‘carry’ the colours that 
were originally applied. The aniline dyes we find on a nitrate print today are the dyes 
that were applied directly to that print: no matter how many prints were made of a film, 
each print was coloured individually. (Fossati 1996: 83) 

                                                                 

 
38 Hierbij dringt de vraag zich op waarom het zoveel langer heeft geduurd voordat ook vintage acetaatkopieën een 
museale status kregen. Komt dit door het discours rondom de urgentie van nitraat? Is het omdat acetaat gebruikt 
werd voor conservering, en het dus niet gewenst was duidelijk te maken dat ook dit materiaal zeer fragiel is? Of 
komt het wellicht omdat nitraat zo ‘gevaarlijk’ en dus mysterieus is? Hier is inmiddels wel verandering in aan het 
komen. Meyer schrijft bijvoorbeeld dat ‘[d]oor beschadigingen, verkleuringen, gewijzigde montages, kopiëren en 
dergelijke geen kopie meer identiek aan de andere [is].’ (Meyer 2004: 423) Hij lijkt het hier niet uitsluitend over 
nitraat, maar ook over acetaatmateriaal te hebben.  
39 ‘Even the most perfect reproduction of a work of art is lacking in one element: its presence in time and space, its 
unique existence at the place where it happens to be. This unique existence of the work of art determined the history 
to which it was subject throughout the time of its existence. This includes the changes which it may have suffered in 
physical condition over the years as well as the various changes in its ownership.’ (Benjamin 1968: 214) 
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Uitgaande van de geschiedenis van de inkleuringstechnieken is hier echter wel het een en 
ander tegenin te brengen. In veel gevallen betroffen inkleuringen van zwijgende films een 
monochrome kleuring die op het filmbeeld werd aangebracht door middel van tinting of 
toning. Tinting was een techniek waarbij de film of een scène uit een film in een kleurbad werd 
gelegd. Het effect dat hiermee werd bereikt was dat de witten en de grijzen in het beeld een 
kleur kregen, terwijl de zwarten zwart leken. Toning daarentegen was een techniek waarbij het 
zilver in de emulsielaag met chemicaliën werd bewerkt, waardoor het een andere kleur kreeg. 
De zwarten en de grijzen in het beeld kregen zo een kleur, terwijl de witten wit bleven. De 
resultaten van tinten en tonen waren op deze manier complementair. Hierdoor was het 
mogelijk ze samen op één fotogram te gebruiken, waardoor een tweekleurig beeld ontstond. 
Naast de combinatiemethode van tinting en toning waren er nog twee andere technieken 
waarbij meerkleurige fotogrammen ontstonden, namelijk handkleuring en stencil. Bij 
handkleuring werden, het woord zegt het al, de kleuren met de hand op de film aangebracht. 
Hierbij bleek het moeilijk goed binnen de lijnen te blijven die de fotografische figuren 
omrandden. Stencil is het resultaat van de mechanisering en perfectionering van deze vorm 
van kleuring. Door in één kopie alle deeltjes die bijvoorbeeld rood moesten worden uit het 
beeld te ponsen, ontstond een zogenaamde sjabloonkopie. Die sjabloonkopie werd bovenop de 
uiteindelijke vertoningskopie gelegd waarna de rode verf werd aangebracht, aanvankelijk met 
een roller, later met een spuitsysteem. Dit proces werd herhaald voor alle andere gewenste 
kleuren. Het voordeel van dit systeem was dat deze techniek het vergemakkelijkte meerdere 
ingekleurde kopieën te maken. Bovendien was dit systeem precies: de kleuren gingen minder 
vaak over de randen van het filmbeeld dan bijvoorbeeld bij handkleuring.40  

In geval van stencil, tinting en toning werden de kleuren dus op mechanische wijze 
aangebracht op de filmkopie. Fossati maakt in haar argumentatie echter geen verschil tussen 
mechanisch gekleurde en handgekleurde kopieën. Dit terwijl de kopieën van eenzelfde filmtitel 
en uit hetzelfde jaar, met mechanisch aangebrachte kleuren een sterkere onderlinge 
overeenkomst zullen hebben vertoond dan de met de hand gekleurde. De overeenkomst tussen 
deze gekleurde nitraatkopieën en schilderijen is dus in dat opzicht niet helemaal dekkend.  

Wel is er een overeenkomst tussen de gekleurde kopieën en schilderijen wat betreft de 
moeilijkheid er op een latere datum een mechanische reproductie van te maken. Verf is geen 
mechanisch reproduceerbaar medium, in tegenstelling tot het fotografische beeld. Ook Cherchi 
Usai refereert aan dit probleem in zijn artikel uit 1995, waarbij hij ingaat op de onmogelijkheid 
mechanisch en met de hand aangebrachte kleuren fotografisch te reproduceren op een 
acetaatconserveringskopie. (Cherchi Usai 1995: 105) De conclusie is dat bij de restauratie van 
ingekleurde zwijgende films altijd een verschil optreedt tussen uitgangsmateriaal en 
restauratiekopie. De onmogelijkheid om dit verschil te overbruggen, simpelweg omdat de 
materialiteit van verf niet fotografisch reproduceerbaar is, confronteerde de filmmusea met de 
eigenheid van de nitraatkopieën, en zette een aantal filmmuseale medewerkers aan het denken 
over de uniciteit die ze dit materiaal moesten toedichten.41  

Het nadenken over de ingekleurde kopieën lijkt zo een duidelijke aanzet te hebben gegeven tot 
het openbreken van het dominante idee dat filmkopieën nooit uniek zijn omdat het een 
reproductiemedium betreft. Deze verandering in opvatting had een behoorlijke invloed op de 
filmmuseale praktijk: de uniciteit en specificiteit van het nitraatmateriaal kwam steeds vaker 

                                                                 

 
40 Zie voor meer informatie over stencil en Pathécolor in het bijzonder: (Lameris 2003) en (Fossati 1998)  
41 In hoofdstuk vijf ga ik gedetailleerder in op de verschillen tussen uitgangsmateriaal en restauratiekopieën, die 
optreden bij de restauratie van ingekleurde zwijgende films.  
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ter discussie te staan.42 Parallel hieraan vond een verschuiving in het denken over de passieve 
conservering van nitraatkopieën plaats. Met name het Dankse Filminstitut in Kopenhagen 
gelooft steeds meer in de mogelijkheid het nitraat nog lange tijd te kunnen behouden, en lijkt 
langzaamaan meer geld beschikbaar te stellen voor passieve dan voor actieve conservering van 
de nitraatfilms. (Preserve then Show 2002) Ook vierden filmmusea het nitraat als uniek 
projectiemedium, bijvoorbeeld in 2000 tijdens het FIAF-congres in Londen. (Smither en 
Surowiec 2000) Tijdens dit congres bleek eens te meer dat de eerder genoemde Paolo Cherchi 
Usai een fel pleitbezorger is van een andere visie op het nitraatmateriaal. 

And yet we know there is a thing such as the ‘nitrate experience’. We may even call it 
the ‘nitrate epiphany’ in the sense that its unique features appeal to several senses. [...] 
The appeal to the eye is obvious: the texture, the sharpness, the warmth of an image 
carried by a nitrate base. (Cherchi Usai 2000a: 129) 

Door op deze manier over het effect van het nitraatmateriaal op de verschijningsvorm van het 
geprojecteerde filmbeeld te schrijven, plaatst Cherchi Usai de filmkopie niet alleen op hetzelfde 
niveau als alle andere niet mechanisch reproduceerbare kunstvormen, maar brengt hij ook de 
problematiek van de filmrestauratie binnen de opvattingen over restauratie van de traditionele 
kunsten. Brandi schrijft bijvoorbeeld al in 1969 over de invloed die het materiaal van de drager 
heeft op de verschijningsvorm van bijvoorbeeld een schilderij. Zijn voorbeeld is een schilderij 
op een houten paneel. De afbeelding dankt zijn specifieke karakter aan het feit dat ze op hout is 
aangebracht. Wanneer dit hout verwijderd zou worden, zou dit het karakter van de afbeelding 
drastisch wijzigen. Brandi merkt dan ook op dat wanneer het nodig blijkt de drager te 
restaureren, een zeer delicate behandeling nodig is, om te garanderen dat de veranderde 
structuur het beeld niet aantast. De beste manier zou daarom zijn om een nieuwe drager te 
maken van vergelijkbaar hout. (Brandi 2005: 52-53) Tot nog toe lijkt het er op dat deze 
vergelijkbare gedachten over de relatie tussen het materiaal van de drager en de 
verschijningsvorm van de film op het doek, op het filosofische niveau blijven hangen. Wanneer 
deze gedachtegang zou worden doorgevoerd in de praktijk van de filmmusea, zou dit namelijk 
betekenen dat de filmrestaurator de emulsielaag van het nitraat zou moeten verwijderen, om 
hem vervolgens op een veilige en stabiele drager over te zetten die niet al te veel afwijkt van de 
originele drager, het nitraat. Dit is echter zeer omslachtige en moeilijk uitvoerbare vorm van 
filmrestauratie.  

Naast het feit dat de dragers waarop filmrestauraties gemaakt worden afwijken van het 
nitraatmateriaal, is er nog een praktische omstandigheid waar filmmusea niet omheen kunnen. 
Het nieuwe acetaat- en polyestermateriaal wijkt niet alleen af van het nitraat wat betreft de 
chemische structuur van de drager, ook de moderne emulsielagen hebben tegenwoordig een 
andere samenstelling. De emulsielaag van het nitraat bevatte bijvoorbeeld een aanzienlijke 
hoeveelheid zilver, waardoor zeer diepe, verzadigde zwarten ontstonden. Een dergelijk effect 
is moeilijk bereikbaar met het moderne filmmateriaal, omdat dit veel minder zilver bevat. 
Bijgevolg kunnen filmrestauraties de kwaliteit van het zwart-wit van het uitgangsmateriaal 
slechts benaderen. Het feit dat het nitraatmateriaal afkomstig uit verschillende periodes en 

                                                                 

 
42 Deze opvatting lijkt typerend voor de filmmuseale praktijk. Daarbuiten is de opvatting dat elke filmtekst een 
zelfstandige entiteit is, die los van de drager bestaat, nog steeds gangbaar. Dit komt mede doordat de afgelopen 
decennia een grote hoeveelheid nieuwe mogelijke dragers is opgekomen, waarop filmteksten worden verspreid. 
Naast het kijken van een film in de bioscoop, zijn films tegenwoordig ook toegankelijk op DVD, op video, op het 
internet, en op de televisie. Zie ook: (Fossati en Verhoeff i.v.) 
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verschillende fabrieken steeds een andere samenstelling had, wat tevens andere resultaten en 
effecten op beeldniveau tot gevolg had, compliceert dit alleen maar.43 

Filmarchivarissen merkten deze discrepantie tussen restauratiekopie en uitgangsmateriaal 
steeds meer op. Bijgevolg schrijft Cherchi Usai het nitraatmateriaal in 1991 dan ook een heus 
aura (in benjamininaanse zin, aldus Cherchi Usai) toe, die inderdaad onmogelijk te 
reproduceren is. (Cherchi Usai 1995: 105) Ook Fossati is van mening dat de aura van het nitraat 
op de restauratiekopieën ontbreekt, met als gevolg dat ze eigenlijk niets meer en niets minder 
zijn dan surrogaten en vervalsingen. (Fossati 1996, 85) Deze opmerkingen tonen wederom 
opmerkenswaardige parallellen met de eerder geciteerde tekst van Benjamin, waar beide 
auteurs dan ook naar verwijzen. 

A la reproduction même la plus perfectionnée d’une oeuvre d’art, un facteur fait 
toujours défait : son hic et nunc, son existence unique au lieu où elle se trouve.44 
(Benjamin 1936: 11)  

Hetzelfde geldt voor restauratiekopieën. Ook deze duplicaten kunnen de aanwezigheid van 
het uitgangsmateriaal in tijd en ruimte niet reproduceren.45  

Toch betekent dit niet dat de restauratiekopieën geen uniciteit hebben. Ook kopieën hebben 
een ‘aanwezigheid in tijd en ruimte’. De historicus Walter Prevenier uit Gent merkte hier het 
volgende over op:  

Een voorwerp is altijd echt en uniek: een 19e eeuwse kopie van een 14e eeuws gotisch 
beeldje is een echt 19e eeuws voorwerp. (Prevenier 1995: 53)  

Net zo is een restauratiekopie uit 1986 van een nitraatkopie uit 1914, een echte filmkopie uit 
1986, die op haar beurt door gebruik beschadigd zal raken. Dergelijke transformaties zullen 
ook deze kopie steeds meer unieke kenmerken geven. Hetzelfde geldt voor duplicaten van 
nitraatkopieën die filmmusea bijvoorbeeld in de jaren vijftig of zestig maakten. Deze kopieën 
dragen de sporen van de filmmuseale restauratie- en vertoningsgeschiedenis van een film.46  

Parallel met de beschreven ontwikkeling in de filmmusea, groeide ook in de 
filmwetenschappelijke wereld het bewustzijn dat een film geen enkelvoudig en statisch object 
is, maar een meervoudig object dat bestaat uit de kopieën waarop het is overgeleverd. Daarmee 
groeide het bewustzijn dat filmgeschiedenis meer is dan alleen onderzoek naar film(teksten). 
Tom Gunning schrijft bijvoorbeeld in 1992 dat de transformaties die een filmkopie ondergaat 
wanneer ze vertoond en bekeken wordt, sporen zijn van mensen en objecten die de kopie 
aanraakten. Zo’n kopie is daarom een van de belangrijkste bronnen van de 
receptiegeschiedenis van een film, aldus Gunning.47 Hij pleit er daarom voor dat filmhistorici 

                                                                 

 
43 In feite zou voor de restauratie van iedere aparte film steeds opnieuw gekeken moeten worden welk recentelijk 
geproduceerd materiaal het beste resultaat oplevert. Kodak 5302 is bijvoorbeeld het meest geschikt bevonden om 
films uit de jaren twintig op te dupliceren. (Meyer en Read 2000: 194) 
44 ‘Even the most perfect reproduction of a work of art is lacking in one element: its presence in time and space, its 
unique existence at the place where it happens to be.’ (Benjamin 1968: 214) Opvallend is dat deze tekst van Benjamin 
bijna altijd in verband wordt gebracht met de term ‘aura’, terwijl hij dit woord niet of nauwelijks gebruikt. 
45 In tegenstelling tot de films zelf, worden non-filmobjecten in Filmmusea vaak juist om hun aura tentoongesteld. 
Zo ligt een van de pakken met witte strippen op de zijkant waarmee Marey de menselijke bewegingsstructuren 
vastlegde in het ‘National Technical Museum’ in Praag. Dit object wordt tentoongesteld, met een brief die de 
authenticiteit van het pak garandeert. (Met dank aan Frank Kessler) 
46 Ik zal in de hoofdstukken vijf en zes nog dieper ingaan op dit onderwerp. 
47 Ook filmmusea realiseren zich meer en meer hoe groot het belang van het nitraatmateriaal is voor sommige 
vormen van onderzoek buiten de filmmusea. Meyer schrijft bijvoorbeeld in 2001 dat het nitraat niet alleen bewaard 
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die filmkopieën onderzoeken ook deze sporen observeren en ervan leren. (Gunning 1992: 110) 
Voorwaarde is wel dat de onderzoeker in staat is die sporen te lezen - een interpretatieve 
bezigheid waarbij de nodige voorkennis noodzakelijk is. Een huisarts is bijvoorbeeld in staat 
bepaalde ziekten en aandoeningen uit te sluiten, door de klachten van een patiënt te 
interpreteren op basis van de kennis die hij of zij gedurende een jarenlange studie en 
praktijkervaring opdeed. De patiënt ontbeert deze kennis, en is daarom afhankelijk van de 
interpretatieve vermogens van de arts. (Ginzburg 1988: 214) Omdat filmhistorici niet of 
nauwelijks met vintage filmkopieën als filmhistorische bron werkten, is noch kennis 
opgebouwd noch een methode ontwikkeld om de sporen van het verleden op filmkopieën te 
analyseren en te interpreteren. Dit in tegenstelling tot filmarchivarissen die al lange tijd 
gebruikmaken van filmkopieën als informatiebron, op basis waarvan ze bijvoorbeeld een eerste 
identificatie maakten van de archieffilms. Eind jaren tachtig begin jaren negentig verscheen een 
aantal publicaties waarin deskundigen als Harold Brown en Paolo Cherchi Usai de 
opgebouwde kennis overdroegen over hoe informatie verkregen kan worden op basis van 
onderzoek naar filmkopieën.48 Tom Gunning schrijft in zijn artikel in 1992 dat hij bijvoorbeeld 
van deze auteurs leerde hoe hij filmkopieën nader kon onderzoeken. (Gunning 1992: 110)  

Afsluiting  

In de onderzochte periode verschoof de houding die filmmusea en filmhistorici innamen ten 
opzichte van het nitraatmateriaal. Deze verschuiving bewoog zich van een groot vertrouwen in 
de film als reproductiemedium, naar een steeds groter besef dat het onmogelijk is een kopie te 
maken die tot in de details identiek is aan het uitgangsmateriaal. Dit had tot gevolg dat 
filmmusea steeds meer belang aan de nitraatkopieën begonnen te hechten, wat zich 
bijvoorbeeld uitte in een voorzichtiger omgang met dit materiaal - voor projectie gebruikten 
filmmusea voortaan duplicaten - en een groeiend besef dat ook kopieën unieke objecten zijn, 
ondanks het feit dat ze mechanisch geproduceerd zijn. 

Toch blijven de filmmusea hun films conserveren en restaureren met behulp van duplicaten.49 
Dit leverde een dubbele houding op ten opzichte van film en wat film is, die de nodige 
discussies deed oplaaien binnen het filmmuseale veld. Deze discussies hadden deels hun 
weerslag op de restauratie van het filmbeeld.  

                                                                                                                                                                                                             

 
moet worden voor toekomstige nieuwe restauraties, maar ook om onderzoekers in de gelegenheid te stellen deze 
vintagekopieën als bron te gebruiken voor hun onderzoek. (Meyer 2001: 55) 
48 (Brown 1990); (Cherchi Usai 1987); (Cherchi Usai 1994). 
49 Met de komst van digitale technieken lijkt het zelfs mogelijk dat de filmmuseale praktijk de materiële 
overeenkomst tussen uitgangsmateriaal en duplicaat - tot nog toe beide op een plastic drager, met een analoge 
projectie - los gaat laten. 
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Hoofdstuk 5: Indruk of afdruk: restauratie van het filmbeeld 

Inleiding 

Tijdens de workshop ‘Disorderly Order’: Colours in Silent Film in 1995 stelde Mark-Paul Meyer 
de aanwezige filmhistorici de volgende vraag:  

[...] should we preserve these films just as we find them, or should we try to get as close 
to the original as possible? (Hertogs en Klerk 1996: 18) 

Bij iedere restauratie staan filmmusea en filmrestauratoren voor de keuze om ofwel de 
imaginaire ‘originele versie’ van de film te restaureren, of een zo goed mogelijke kopie te 
maken van het uitgangsmateriaal zoals het er op het moment van de restauratie uitzag. Ik 
vraag me in dit hoofdstuk af hoe deze twee opties zich verhielden tot de dominante ideeën 
over film als filmhistorisch object. 

Zoals in deel I van deze studie al bleek, bestaat een groot deel van de verzameling nitraatfilms 
van het Filmmuseum uit ingekleurde films. Omdat ze zo’n groot aandeel vormen van het 
archief van het Filmmuseum in Amsterdam, en omdat ze dit instituut vele hoofdbrekens 
hebben bezorgd op het gebied van de restauratie van het filmbeeld, zal de restauratie van deze 
films de casus zijn van dit hoofdstuk.50 De opvatting dat de klassieke filmhistorici deze kleuren 
negeerden, terwijl de revisionistische filmgeschiedschrijving dit onderwerp omarmde, maakt 
deze casus ook binnen het kader van de algemene probleemstelling van dit boek een geschikte. 
Juist omdat de verschillen in filmhistorisch opzicht zo duidelijk naar voren komen bij dit 
onderwerp, heb ik dit hoofdstuk in tweeën gedeeld, waarbij ik in het eerste deel de 
discoursvorming en opvattingen uit de klassieke filmgeschiedschrijving behandel, en in het 
tweede die van de revisionistische filmhistorici. Op die manier hoop ik inzicht te verschaffen in 
de verwevenheid van de steeds wisselende filmhistorische opvattingen en de filmrestauratie 
als discursieve praktijk. 

Zwart-wit en de opvattingen over filmkunst 

Zoals gezegd was filmrestauratie door middel van duplicatie voor 1980 meer uitzondering dan 
regel. De restauratie van het filmbeeld gebeurde vooral op het niveau van de nitraatkopie. Een 
van de vroegste voorbeelden van restauratie van het filmbeeld is de coating oftewel de laklaag 
die filmmusea in de jaren vijftig en zestig op kopieën aanbrachten. Hierdoor vulden de 
filmkabels en de regen zich met lak, wat ze minder zichtbaar maakte tijdens de projectie.51 Er 
was in deze periode dus behoefte het filmbeeld terug te brengen in de onbeschadigde staat van 
vóór de vele projecties en andere beschadigende handelingen. Deze coatings vormden echter 
slechts een extra doorzichtige laag; verder wijzigden ze niets aan de nitraatkopie. Een 
vertoning van een gekleurde film was daarom in die periode nog echt een projectie van een 
gekleurde kopie. 

Anders was dit in de zeldzame gevallen wanneer filmmusea wel een duplicaat van een 
gekleurde film vertoonden. Bij duplicatie gebruikten filmmusea in die tijd namelijk veelal 
zwart-witmateriaal. Een goed voorbeeld is de eerdergenoemde film Ballet mécanique. Het 
Nederlands Filmmuseum is in het bezit van een gekleurde 35mm-nitraatkopie van de film. Uit 
correspondentie tussen Oskar Fischinger en Ed. Pelster waaruit blijkt dat de Filmliga er zeer op 
gebrand was de films van de filmmakers zelf te kopen, zou volgens William Moritz, die lange 

                                                                 

 
50 Het Filmmuseum was een voorloper in het internationale filmveld, door het belang dat het aan de ingekleurde 
films uit de zwijgende collectie hechtte. 
51 Het Filmmuseum stuurde de nitraatkopieën hiervoor naar Filmkliniek Renovo. (Meyer en Read 2000: 88)  
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tijd onderzoek deed naar deze film, blijken dat het hier een vintagekopie betreft, die Léger zelf 
inkleurde. (Moritz 1988: 138) In 1968 liet het Nederlands Filmmuseum deze kopie dupliceren; 
Jan de Vaal bestelde een 35mm-acetaatnegatief, een 35mm-masterprint en 35mm-positiefkopie 
bij Cinetone, alledrie zwart-wit. Daarnaast bezit het Filmmuseum nog een aantal zwart-witte 
16mm-positieven en een dito 16mm-negatief.52 Ten slotte liet Jan de Vaal in 1968 een zwart-
witte 16mm-kopie maken voor Ernest Lindgren in Londen.53 Ook de Cinémathèque française 
vertoonde lange tijd een zwart-witte 16mm-kopie van deze film. Het was zelfs zo dat de 
opvatting leefde dat deze zwart-witte kopie van de Cinémathèque française een vintagekopie 
was, wat zou aantonen dat Léger de film zwart-wit bedoeld had. (Moritz 1988: 137) Volgens 
Moritz is dit laatste incorrect: 

I happened to scrutinize a print of Ballet mécanique which comes from the Cinémathèque 
Française/MOMA prototype, and I noticed that several of the abstract sequences show 
definite signs that the original was tinted -both brushstrokes and painting over the 
frame edge are visible. (Moritz 1988: 139) 

Ook in Frankrijk was dus sprake van een zwart-witduplicaat van een ingekleurde 
vintagekopie.  

Een ander veelgenoemd voorbeeld is de film The Lonedale Operator (Griffith, 1911), waarvan het 
Filmmuseum ook een zwart-witte 16mm-kopie distribueerde.54 Het grote en veelbesproken 
probleem bij deze film is dat de narratieve structuur van één specifieke scène in grote mate rust 
op de tinting en toning ervan.55 (Uricchio [1995]: 197) Deze scène toont een vrouw in een 
kamer, met een bahco in haar hand. Buiten de kamer bevinden zich twee inbrekers die de 
kamer proberen binnen te komen. Aanvankelijk zijn de sequenties van de vrouw in de kamer 
geel getint. Op een gegeven moment verandert de gele tinting in een blauwe, waarmee 
duidelijk gemaakt wordt dat de vrouw het licht uitdoet. (Cherchi Usai 2000b: 26) Wanneer de 
inbrekers de kamer binnendringen richt de vrouw de bahco op ze als ware het een pistool. 
Omdat het donker is in de kamer, kunnen de inbrekers niet zien dat de vrouw eigenlijk een 
bahco in haar hand heeft. Ook deze film was jarenlang te zien in een zwart-witversie. Omdat 
op de zwart-witkopieën niet duidelijk wordt dat de vrouw het licht uitdoet, bleef het lange tijd 
onbegrijpelijk waarom de inbrekers niet zien dat de vrouw eigenlijk geen echt pistool in haar 
handen heeft.  

De vraag die rest is waarom filmmusea gekleurde nitraatkopieën op zwart-witmateriaal 
dupliceerden? Tijdens de Filmmuseum Workshop Disorderly Order: Colours in Silent Film in 
1995 werd deze zelfde vraag gesteld. Het eerste vermoeden was dat de filmmusea 
waarschijnlijk te weinig geld hadden voor het duurdere kleurenmateriaal. (Hertogs en Klerk 
1996: 74) Naast deze praktische uitleg opperden de aanwezigen echter ook andere redenen, die 
waren ingebed in de esthetica van de jaren vijftig en zestig, die kunst met ascese en eenvoud 
verbond. Dit impliceerde dat zwart-witfilms in deze periode eerder werden geassocieerd met 
filmkunst dan kleurenfilms. Deze relatie tussen zwart-wit en kunst dateerde uit de jaren dertig, 
                                                                 

 
52 ‘F1343 oude (G87) in zwart-wit die is afgekeurd wegens slijtage, F408 ook zwart-wit, vervangen door andere 
copie, vervallen’ (Filmmuseum: D-base kluisbestand) Het feit dat deze zwart-witkopie is afgekeurd wegens slijtage, 
duidt erop dat de film vaak gedraaid en vaak gezien is. 
53 BA - correspondentie: Brief Jan de Vaal aan het Nederlands Laboratorium voor Filmtechniek, 12 november 1968. 
54 Uit de database van het Filmmuseum blijkt dat deze zwart-witkopie van de film pas in 1997 uit distributie is 
gehaald. Het zijn dus niet alleen ideeën uit andere periodes die lange tijd kunnen blijven hangen, zoals de extra 
waardering voor films van een gerenommeerde filmmaker, maar ook objecten. 
55 In dit opzicht is de restauratie van het kleurenbeeld tevens een ingreep waardoor de narratieve structuur van de 
film gereconstrueerd wordt. Op reconstructie kom ik in hoofdstuk zes nog uitgebreid terug.  
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waarin auteurs als Arnheim en Balázs de afwezigheid van kleur en geluid als esthetische 
kenmerken van de filmkunst omschreven. (Hertogs en Klerk 1996: 21) Het gebruik van kleur 
zou hierbij beperkend werken op de artistieke mogelijkheden; het zou de filmkunstenaar 
belemmeren in zijn vrijheid om camera- en montagetechnieken te gebruiken. Daarbij 
verzwakte kleur het expressieve gebruik van licht. Om deze redenen zagen de auteurs uit de 
jaren twintig kleur niet als een artistiek bruikbaar element in film.56 Dit is een esthetisch 
uitgangspunt dat voortleeft tot in onze tijd. Zo schrijft Benoît Noël dat jonge fotografen nog 
altijd denken dat ze met zwart-witfotografie meer kans hebben een geslaagde carrière tegemoet 
te gaan dan met kleurenfotografie. (Noël 1995: 25) Het debat over filmkunst in Nederland nam 
deze opvattingen over de esthetica van de filmkunst, waarbinnen kleurenfilm en ingekleurde 
film dus niet pasten, vlot over. De Nederlandse filmhistorische traditie had dan ook zijn origine 
in het discours van de Nederlandse Filmliga, dat dateert van eind jaren twintig, begin jaren 
dertig. (Schoots 1999: 150)57 Van Beusekom merkt op dat deze voorkeur voor het fotografische 
beeld zonder toevoegingen terug te voeren is op de vraag wat film is. Volgens haar vonden de 
‘puristen’ oftewel de pleitbezorgers voor de film als kunst, dat de essentie van filmkunst het 
bewegende fotografische beeld was. Kleur zou daar later aan toegevoegd zijn. Om tot de ware 
film te komen, moesten de filmmusea deze kleuren beter weglaten. (Hertogs en Klerk 1996: 
18)58 

In het verlengde van deze opvattingen over kunstfilm en zwart-wit zouden filmmusea de 
tintingen, toningen en inkleuringen dus als een filmvreemd element gezien hebben. Deze 
kleuringen waren op een later moment aan het fotografische filmbeeld toegevoegd, en daarom 
niet puur filmisch. Tinting, toning en inkleuring vielen buiten het interessegebied van de 
filmmusea, met als gevolg dat deze films op zwart-witfilm gedupliceerd werden. (Meyer en 
Read 2000: 3) Dit kan een goede verklaring zijn voor het bestaan van zwart-witduplicaten van 
The Lonedale Operator. Het is zeer wel mogelijk dat filmmusea de kleur, ondanks het feit dat 
haar afwezigheid de film onbegrijpelijk maakte, zagen als een ongewenste toevoeging aan de 
zwart-witte filmbeelden van D.W. Griffith. 

Gezien de genoemde filmhistorische traditie waarbinnen de instituten in de jaren vijftig en 
zestig functioneerden, lijkt het waarschijnlijk dat de film Ballet mécanique om vergelijkbare 
redenen op zwart-witfilm is overgezet. Ook hier zagen de filmmusea kleur als een onartistiek 
element dat later was toegevoegd aan het artistieke zwart-witbeeld. Dit en de veelvuldige 
vertoning van de film in zwart-wit leidde ertoe dat men de zwart-witte staat van de film als 
authentiek ging zien, en het gekleurde nitraat als een vervalsing. (Moritz 1988: 132) De zwart-
witduplicaten uit die periode reflecteren daarom het toen heersende beeld van de ‘originele 
versies’ van deze film. Opvallend is dat hierbij volledig voorbij gegaan werd aan het feit dat de 
kleuren in Ballet mécanique pasten binnen de traditie van de abstracte film uit de jaren tien en 
twintig. In die periode was er een aantal kunstenaars dat juist experimenteerde met het 

                                                                 

 
56 Dit in tegenstelling tot de schilderkunst. (Kattenbelt 1995: 329) 
57 Uit de boeken van de Filmliga die via de Uitkijk in de collectie van het Filmmuseum terechtkwamen, blijkt dat 
Filmligaleden veel buitenlandse auteurs lazen, zoals Arnheim en Balázs. Dit waren de eerder genoemde auteurs die 
ervan uitgingen dat filmkunst en zwart-wit met elkaar verbonden waren. Wellicht zijn deze ideeën dus via deze weg 
in de Nederlandse opvattingen en geschriften over de esthetiek van de film terechtgekomen. (Balázs 1924); 
(Arnheim 1932) 
58 Henri Langlois van de Cinémathèque française was bijvoorbeeld iemand die het fotografische bewegende beeld 
als het artistiek onderscheidende element van de filmkunst zag. Jacques Aumont merkte op tijdens de workshop in 
1995: ‘I personally was raised in the archive of Henri Langlois, who believed only in black-and-white, [...]. He had a 
taste for photographic reality, for a touch of surrealism, for a very content-oriented approach toward this material 
and, of course, for an auteurist approach. (Hertogs en Klerk 1996: 52)  
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bewegende fotografische beeld, animatie, ritme, vorm en zeker ook kleur. (Kattenbelt 1995: 
325)59 Het klassieke filmhistorische discours, dat de zwart-witte filmkunst tegen commerciële 
kleurenfilms afzette, woog duidelijk zwaarder dan de filmhistorische feiten over Ballet 
mécanique en zijn maker.  

Een laatste mogelijke reden voor de filmmusea om ingekleurde films in zwart-wit te dupliceren 
kan geïllustreerd worden aan de hand van een andere categorie ingekleurde films, te weten de 
vroege populaire en commerciële films. Deze films stonden overwegend symbool voor de 
diverse stappen in de ontwikkeling van de film als registratieapparaat naar de film als kunst. 
Een voorbeeld van een film uit deze categorie is de handgekleurde film Le voyage à travers 
l’impossible (1904) van Georges Méliès. Het Filmmuseum verwerkte een zwart-witfragment van 
deze film in de film De eerste stappen (NFM, 1954) die over deze ontwikkelingsgeschiedenis van 
de film gaat. In deze film heeft dit fragment uitsluitend de functie om een stap in het eerder 
genoemde proces te illustreren. Omdat kleur niet beschouwd werd als element van de 
filmkunst, kreeg de ontwikkeling van de gekleurde zwijgende film als vanzelfsprekend geen 
plaats toebedeeld in de geschiedenis van die filmkunst. Het opnemen van een gekleurd 
filmfragment in deze film had daarom geen functie in het doel dat het Filmmuseum met deze 
film nastreefde. Daar kwam bij dat, zoals in hoofdstuk drie al bleek, voor de inkleuringen van 
Georges Méliès weinig esthetische waardering bestond.60 Met het oog op deze opvattingen 
waren er noch filmhistorische, noch esthetische redenen om extra geld uit te geven om deze 
films gekleurd te kunnen projecteren.  

Gekleurde restauraties: indruk of afdruk? 

In 1983 zette het Filmmuseum de eerder genoemde film Ballet mécanique over op kleurenfilm. 
Deze kleurenrestauratie is een van de eerste die het Filmmuseum maakte.61 Waar in de jaren 
zestig de opvatting leefde dat deze film ‘origineel’ zwart-wit moest zijn geweest, werden nu de 
ingekleurde kopieën als vintage beschouwd. De imaginaire ‘originele versie’ verschoof 
daardoor van een zwart-witfilm naar een film met ingekleurde inserts.62 Vanaf 1986 werden de 
kleurenrestauraties van ingekleurde zwijgende films steeds belangrijker voor het Filmmuseum. 
Het werkte in deze periode met meerdere technieken voor de restauratie van ingekleurde 
films. Ik zal deze technieken en hun mogelijkheden omschrijven, en analyseren. Ik kijk hierbij 
naar wat de keuze voor of tegen de beschikbare technieken ons duidelijk maakt over de 
restauratiefilosofie die het Filmmuseum er in deze periode op na hield. 

De eerste restauratietechniek die het Filmmuseum gebruikte, staat bekend als de 
internegatiefmethode. Bij restauratie met de internegatiefmethode zette het Filmmuseum 
gekleurde films over op een internegatief, op basis waarvan het vervolgens een kleurenpositief 

                                                                 

 
59 Voor meer achtergrondinformatie over de film Ballet mécanique en de traditie van het kleurgebruik zie ook: (Fuchs 
1990-91) 
60 Noël Burch legt in 1990 nog steeds een link tussen zwart-wit, kunst en Georges Méliès. Hij doet dit door in te gaan 
op de bijzondere aandacht die Georges Méliès besteedde aan het zwart-wit in zijn decors. Burch zoekt het artistieke 
genie van Méliès in dit zorgvuldige gebruik van het zwart-wit. Uit later onderzoek bleek echter dat Méliès zoveel 
zorg legde in het zwart-wit van het decor om zo tot een betere ondergrond voor de latere inkleuringen te komen. 
(Kessler 2000: 17-18) 
61 Het Filmmuseum deed hier geen pionierswerk. Elliott Stein getuigt al in 1981 van een restauratie van een 
ingekleurd filmpje over mode in Parijs en Londen, die hij in het Bundesarchiv had gezien. (Stein 1981: 21)  
62 Dit beeld van de ‘originele versie’ verschoof niet bij iedereen tegelijkertijd. Hierdoor ontstond zelfs een conflict 
tussen het Filmmuseum en de erfgenamen van Fernand Léger. Zij konden niet geloven dat Léger de film zelf had 
ingekleurd, en waren er van overtuigd dat de nitraatkopie van het Filmmuseum een vervalsing was. (Moritz 1988: 
132) 
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maakte.63 Een bijzondere eigenschap van de internegatiefmethode is dat ze resulteert in een 
fotografische afdruk van het uitgangsmateriaal. (Fossati 1996: 87) Bij ingekleurde films betekent 
dit een reproductie van de inkleuringen met alle oneffenheden en beschadigingen die in de 
loop van de jaren waren ontstaan. Een internegatiefrestauratiekopie staat daardoor in een 
vergelijkbare relatie tot haar uitgangsmateriaal als een foto tot haar referent.  

[...] le Référent de la Photographie n’est pas le même que celui des autres systèmes de 
représentation. J’appelle ‘référent photographique’, non pas la chose facultativement 
réelle à quoi renvoie une image ou un signe, mais la chose nécessairement réelle qui a été 
placée devant l’objectif, faute de quoi il n’y aurait pas de photographie.64 (Barthes 1993: 
120) 

Een foto is altijd een direct bewijs van de aanwezigheid in het verleden van het gefotografeerde 
object voor het objectief van de camera.65 Barthes noemt dit het ‘ça-a-été’ van de referent; het 
(afgebeelde) ‘is geweest’. (Barthes 1980: 121) Hij bedoelt hiermee dat de referent van het 
afgebeelde op de foto in de werkelijkheid aanwezig moet zijn geweest, om te kunnen worden 
afgebeeld. Alleen materiële objecten die in de leefwereld voor een camera hebben gestaan, 
kunnen op een foto zijn afgebeeld, alleen dan kunnen de lichtstralen die het gefotografeerde 
object uitstraalde, terechtgekomen zijn op de gevoelige plaat. Ook de nitraatkopie moet zich 
voor de camera van het duplicatie-apparaat hebben bevonden, om de productie van het 
duplicaat mogelijk te maken. Restauraties die gemaakt worden met de internegatiefmethode 
vertonen daarom een belangrijk bijeffect. De afbeelding op, en zo de projectie van, een 
internegatiefrestauratie verwijst namelijk niet alleen naar de gerestaureerde film(tekst), maar 
ook naar de materiële vintage nitraatkopie. 

Doordat de oneffenheden en beschadigingen bij gebruik van deze techniek fotografisch 
gereproduceerd worden, kunnen op basis van het bekijken van de restauratiekopie conclusies 
getrokken worden over de geschiedenis van het uitgangsmateriaal en van de kleur, zonder dat 
filmmusea de vintagekopieën uit de kluis hoeven te halen. Een voorbeeld is een 
kleurenrestauratie uit 1987 van de genoemde film The Lonedale Operator. Toen het Filmmuseum 
deze restauratiekopie tijdens de workshop Disorderly Order: Colours in Silent Film vertoonde, 
merkte filmrestaurator Nicola Mazzanti op dat de kleuren in het midden van de fotogrammen 
minder fel waren dan aan de zijkanten. Dit kwam volgens hem doordat het licht van 
filmprojector de kleur in het midden van het nitraatbeeld vervaagd had. (Hertogs en Klerk 
1996: 24) Mazzanti kon deze hypothetische uitspraak over de staat en geschiedenis van de 
vintage nitraatkopie doen op basis van de vertoning van de internegatiefrestauratiekopie, 
waarop zichtbaar was gebleven waar en hoe kleuren vervaagd waren op het nitraat.  

Het voordeel van de internegatiefmethode, namelijk dat het een fotografische afdruk oplevert 
van de staat van de vintage nitraatkopieën, is tegelijkertijd ook haar grootste nadeel. Het is met 
deze methode namelijk niet of nauwelijks mogelijk een reconstructie te maken van de 
‘originele’ kleuren. In het geval van The Lonedale Operator bleek dit een probleem. Op de 
nitraatkopie van het Filmmuseum waren de kleuren op sommige plaatsen bijna geheel 
verdwenen. Alleen langs de perforatie waren nog resten van de tinting te zien. Dit was onder 
andere het geval voor de eerder genoemde scène waarin de verandering van een gele in een 

                                                                 

 
63 Een internegatief is altijd kleurenmateriaal. 
64 ‘Photography’s referent is not the same as the referent of other systems of representation. I call ‘photographic 
referent’ not the optionally real thing to which an image or a sign refers, but the necessarily real thing which has been 
placed before the lens, without which there would be no photograph.’ (Barthes 1993) 
65 Dit geldt niet voor bewerkte foto’s. 
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blauwe tinting essentieel is voor het begrip van de film. Doordat de kleur op het nitraat bijna 
geheel verdwenen was, werd deze kleurrestauratie net zo onbegrijpelijk als eerdere zwart-
witkopieën die filmmusea vertoonden en distribueerden.  

De internegatiefmethode heeft nog meer nadelen. Allereerst is het kleurenfilmmateriaal dat 
gebruikt wordt voor de restauratie totaal anders van aard dan het uitgangsmateriaal: zwart-
witmateriaal waar de kleur later op is aangebracht. De nitraatkopieën zijn met verfstoffen 
bewerkt, terwijl de restauratiekopieën fotografische duplicaten zijn van kopieën die met 
verfstoffen zijn bewerkt. Het is een illusie te denken dat met een zo andere techniek eenzelfde 
effect kan worden bereikt. Zo is deze methode bijvoorbeeld bijzonder ongeschikt voor de 
restauratie van getint uitgangsmateriaal. Dit komt allereerst doordat het moeilijk is de zwarten 
van het nitraat te reproduceren met internegatiefmateriaal. Het zwart op dit kleurenmateriaal 
wordt nooit echt zwart, maar altijd een beetje blauwig of bruinig. (Hertogs en Klerk 1996: 13-
14) Dit terwijl zwart-witnitraat extra diepe en verzadigde zwarten vertoont. Daarnaast valt bij 
internegatiefrestauraties van getinte films de kleuring van het wit ook vaak weg. Dit terwijl het 
ontbreken van witten juist kenmerkend is voor getinte films. Al deze onvolkomenheden 
maakten het bijna onmogelijk tinting te restaureren met de internegatiefmethode. Door de 
verschuiving van de zwarten naar bruinen of blauwen en door het wegvallen van de kleur van 
de witten, kwam het kleureffect op de restauratiekopieën zelfs meer in de buurt van het effect 
van een toning dan van een tinting.  

Ook bij ingekleurde films is het praktisch onmogelijk, om het kleureffect van het 
nitraatmateriaal te benaderen met een modern kleurenpositief. Allereerst is het nuanceren en 
‘kloppend maken’ van de kleuren, een taak die bij de zogenaamde grader ligt, vrijwel 
onmogelijk in één keer goed uit te voeren. Eigenlijk zouden daarom de kleuren bij iedere 
conservering gecorrigeerd moeten worden op basis van de zogenaamde answer print.66 Omdat 
hier vaak geen geld voor was, wijken de kleuren op de vertoningskopieën meestal af van de 
tintingen en toningen op het uitgangsmateriaal. Afwijkingen ontstaan tevens als gevolg van het 
beperkte kleurenspectrum van het gebruikte Kodak-internegatiefmateriaal. (Hertogs en Klerk 
1996: 13-14) Dit beperkte kleurengamma is met name problematisch bij de restauratie van 
handgekleurde en gestencilde films. Het is bijvoorbeeld moeilijk magenta en roze te 
reproduceren met dit materiaal, waardoor roze ingekleurde gezichten en andere lichaamsdelen 
zwart-wit leken op de restauratiekopieën. Dit leidde tot de hypothese van bijvoorbeeld Tom 
Gunning dat inkleurtechnieken niet geschikt waren voor het kleuren van blanke lichamen. 
Daarom zouden die delen van het beeld zwart-wit zijn gelaten. (Gunning 1994: 254)67 Had 
Gunning het nitraatmateriaal gezien, dan was ook hem waarschijnlijk opgevallen dat in een 
aanzienlijk aantal gevallen gezichten, vingers en lichamen juist wel roze waren. Gunning had 
niet een gehanteerde stencilesthetica waargenomen, maar een effect van de beperkte 
mogelijkheden van het voor filmrestauraties gebruikte filmmateriaal. Inmiddels gebruiken 
filmmusea Fuji cameranegatiefmateriaal voor handgekleurde en gestencilde films. Dit 
materiaal kan namelijk wel magenta en roze reproduceren.68 Het grootste gedeelte van de 
handgekleurde en gestencilde films was echter al gerestaureerd, voor de ontdekking van de 
betere werking van het Fujimateriaal. 

                                                                 

 
66 Een answer print is de allereerste kopie die gemaakt wordt van een negatief. Aan de hand van deze prints maken 
laboratoria correcties om zo vertoningskopieën te produceren met een zo hoog mogelijke beeldkwaliteit. 
(www.loc.gov/rr/mopic/mppresdf.html) 
67 Deze opmerking is gemaakt vóór de Filmmuseumworkshop in 1995. Tijdens de workshop maakte Tom Gunning 
juist een opmerking over de moeilijkheid van de reproductie van het roze. (Hertogs en Klerk 1996: 57-58)  
68 Interview Johan Prijs oktober 2002. 
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Het laatste en tevens grootste nadeel van de internegatiefmethode is de slechte houdbaarheid 
van het internegatiefmateriaal. Zelfs wanneer filmmusea het materiaal onder de juiste condities 
bewaren, verkleurt het bijzonder snel.69 De conserveringen, die eigenlijk bedoeld zijn om de 
ingekleurde beelden van het kwetsbare nitraatmateriaal veilig te stellen voor de toekomst, zijn 
zelf kwetsbaarder gebleken dan de veilig te stellen vintagekopieën. 

Al met al biedt deze methode de mogelijkheid een beeld van de kleuren van het 
uitgangsmateriaal zoals het eruitzag op het moment van de restauratie, te bewaren. Echter, 
door de beperktheid van de techniek en het gebruikte filmmateriaal traden er zodanig veel 
verschillen op tussen de restauratiekopie en het uitgangsmateriaal, dat deze foto altijd met de 
nodige reserve bekeken moet worden.70 In de praktijk wordt deze methode daarom alleen nog 
gebruikt voor de restauratie van ingekleurde en gestencilde films, of van films die om hun 
bijzondere verval gerestaureerd worden. In het eerste geval kan gezegd worden dat de keus 
om de films in kleur te restaureren van filmhistorische aard is, terwijl de tweede restauratie 
vooral een esthetische motivatie kent. In beide gevallen is de internegatiefmethode wel de 
enige geschikte methode om de kleuren op deze films te reproduceren en weer zichtbaar te 
maken.  

De kleuren van de gekleurde zwijgende films, of het nou rood, blauw, groen of geel is, hebben 
één gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn bijzonder instabiel. Ze zijn zo instabiel dat zelfs in de 
jaren tien al over hun vluchtige karakter geschreven werd. In 1912 schreef Frederik Talbot 
bijvoorbeeld in zijn boek Moving Pictures, How They are Made and Worked: 

The circumstance that aniline dyes have to be used is a distinct handicap owing to their 
fugitive nature. The colours during the first runs through the projector are brilliant, but 
repeated exposure to the intense electric arc tones them down to a remarkable degree. 
In the end, the film tints have a washed-out appearance which is far from pleasing. 
(Talbot 1912)71  

Dit betekent dat een premièrepubliek van een bepaalde film andere kleuren zag dan een 
publiek dat een film een paar weken later zag. Sterker nog, na iedere vertoning waren de 
kleuren een beetje valer.72 Omdat de nitraatcollectie in het archief van het Nederlands 
Filmmuseum bijna uitsluitend oude vertoningskopieën behelst, kan geconcludeerd worden dat 
de kleuren op het uitgangsmateriaal allemaal door projectie vervaagd zijn. Naast de 
vergankelijkheid van de kleurstoffen, waardoor de kleuren vervagen, signaleert 
hoofdconservator van het Filmmuseum Meyer nog een ander probleem. De kleurstof kan, wel 
of niet in reactie met het nitraat, van chemische structuur veranderen. Door dit proces kan de 
kleur radicaal veranderen, waardoor blauw bijvoorbeeld roestig bruin wordt. In deze gevallen 
zou moeten worden uitgezocht op welke manier bepaalde kleurstoffen en chemicaliën reageren 
met het nitraat, om te kunnen achterhalen welke kleur van toen in de kleur op de vintagekopie 
van nu veranderde. (Hertogs en Klerk 1996: 78) Dit is echter nog niet gedaan, wat in deze 
gevallen restauratie van de ‘originele kleuren’ nog moeilijker maakt. 

                                                                 

 
69 Zie voor informatie over houdbaarheid en standaards voor passieve conservering de website van het Image 
Permanence Institute (IPI) (www.imagepermanenceinstitute.org) 
70 Een ander nadeel is dat bij deze techniek cameranegatieven geen bruikbaar uitgangsmateriaal vormen voor 
restauraties. Deze negatieven zijn immers niet gekleurd, waardoor een kopie op basis van dit materiaal een zwart-
witconservering zou opleveren. 
71 Geciteerd in: (Fossati 1996: 16) 
72 Ook de verschillende projectieapparatuur, waarbij onder andere met verschillende soorten lampen gewerkt werd, 
beïnvloedde de manier waarop een publiek een film te zien kreeg. 
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Door de verkleuringen en vervagingen is het moeilijk op basis van de vintage nitraatkopieën te 
achterhalen hoe de ‘originele kleuren’ er uitzagen. Voor informatie over het aanzien van de 
vroege kleuren lijkt het daarom beter handboeken voor film en fotografie uit de jaren tien en 
twintig als bron te gebruiken. Hierin staat onder andere beschreven hoe de kleurstoffen 
gemaakt werden en hoe ze werden aangebracht.73 Het enige wat in het midden gelaten wordt, 
is in welke concentratie de kleurstoffen gebruikt werden, en hoe lang de filmstroken in de 
kleurbaden moesten worden ondergedompeld. Dit werd overgelaten aan de technici, waardoor 
de kleur van film tot film en zelfs van scène tot scène kan verschillen. (Meyer en Read 2000: 
194) Door het ontbreken van deze informatie blijft het onduidelijk hoe helder en fel de kleuren 
in het verleden waren. De bestaande bronnen over de kleuren van zwijgende films zijn dus 
geen van allen toereikend. Hierdoor blijft het onmogelijk te weten hoe de kleuren er zo’n 
negentig jaar geleden uitzagen. (Fossati 1996: 87) De ‘originele’ kleuren zijn niet te achterhalen, 
en dus imaginair. Toch ontwikkelden filmmusea restauratietechnieken waarbij ze poogden 
deze ‘originele’ kleuren terug te krijgen. Dit zijn de imitatieve methode en de Desmetmethode. 

De imitatieve methode maakt gebruik van oude tinting- en toningtechnieken. Eerst maakt de 
restaurator een zwart-witkopie van de te restaureren film, die hij of zij vervolgens op de oude, 
‘originele’ manier van tinting of toning voorziet, met gebruik van dezelfde kleurstoffen als 
vroeger. (Hertogs en Klerk 1996: 73) Deze kleurstoffen worden gemaakt met behulp van de 
recepten in de eerder genoemde handboeken. Met name het Narodni Filmovy Archiv in Praag 
experimenteerde met deze oude manier om te tinten en te tonen. Tijdens die experimenten liep 
het archief tegen een aantal problemen aan. Allereerst waren sommige ingrediënten, 
noodzakelijk voor het maken van de kleurstoffen, niet meer verkrijgbaar.74 Daarnaast is een 
aantal kleurstoffen en chemicaliën giftig gebleken, met als gevolg dat ze niet meer gebruikt 
mogen worden. Hierdoor was het niet mogelijk alle gebruikte kleurstoffen te reconstrueren. 
Verder ontdekten de filmmusea dat het lastig is om de kleur egaal op de film aan te brengen. 
Ook ontbreekt, zoals gezegd, in de meeste handboeken en recepten voor inkleuringen de toch 
wel noodzakelijke informatie over de concentratie van de kleurstoffen, en de duur van de 
periode waarin een filmstrook in de verf gedoopt moest worden. Dit maakte het moeilijk de 
inkleuringen op adequate manier te reconstrueren.  

Ook het gebruik van acetaatmateriaal voor het maken van het duplicaat maakt dat de 
restauratiekopieën afwijken van het uitgangsmateriaal, en dus van de imaginaire ‘originele 
versie’ van de film. Zoals gezegd vertonen de vintage nitraatkopieën diepere zwarten dan de 
zwarten die de emulsielaag op het huidige acetaat bereikt. Daarnaast treedt bij elk 
duplicatieproces contrastverhoging op. Deze drager, van een afwijkend plastic (acetaat in 
plaats van nitraat) en met een andere emulsielaag (dat onder andere veel minder zilver bevat), 
heeft dus een zwart-wit dat afwijkt van het beeld uit de jaren tien. De afwijkende zwart-
witbeelden maken het vrijwel onmogelijk om een exacte reconstructie te maken van de 
‘originele’ gekleurde films.  

Door het gebruik van de oude technieken ontdekten filmrestauratoren tevens nieuwe 
filmhistorische feiten over tinting en toning. De experimenten met de imitatieve methode 
maakten bijvoorbeeld duidelijk dat net opgebrachte kleuringen sterk afweken van de kleuren 
op de vintage nitraatkopieën. De kleuren bleken veel helderder en feller te zijn dan de vintage 

                                                                 

 
73 (Coustet 1913); (Le film vierge Pathé - manuel de développement et de tirage 1926); (Agfa, Handbuch für Kinofilm 192?). 
74 Interview Johan Prijs oktober 2002.  
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nitraatkopieën deden vermoeden. (Meyer en Read 2000: 194)75 Dit maakte dat het beeld dat de 
filmmusea van de ‘originele’ kleuren hadden, veranderde. Daarnaast vervaagden de kleuren 
op de nieuwe restauratiekopie even snel als die op de vintage nitraatkopieën. Hierdoor week 
een restauratiekopie in vrij korte tijd alweer af van het vermeende origineel. Bijkomend feit 
was wel dat door het verval van de kleuren het gebruik van de oude technieken tevens een 
reconstructie was van het vervagingsproces, wat het mogelijk maakte voor filmmusea te 
observeren op welke manier en in welk tempo dit proces verloopt.76 

De imitatieve methode levert dus een beeld op van de originele kleuren. Daarnaast stelt het 
ook nog andere kenmerken van het vintage nitraat veilig. Een eigenschap van getinte en 
getonede vintagekopieën is bijvoorbeeld hun grote hoeveelheid lassen.77 Dit komt omdat bij 
tinting- en toningtechnieken ieder stuk film afzonderlijk in een kleurenbad of een 
chemicaliënbad moet. Een restauratiekopie die met de imitatieve methode is gerestaureerd, zal 
op dezelfde plekken lassen vertonen als het uitgangsmateriaal. Het Filmmuseum maakte 
slechts een paar keer gebruik van deze imitatieve methode. Onder andere de films Quo Vadis? 
(Guazzoni, 1912), Blood and Sand (Niblo, 1922), en South (Hurley, 1914-1917) restaureerde het 
met deze techniek. De methode die het Filmmuseum het meest gebruikte, en die sinds 2002 is 
gestandaardiseerd voor de restauratie van getinte en getonede films, is de zogenaamde 
Desmetmethode.78  

Deze methode, die vernoemd is naar een van haar uitvinders, Noël Desmet, maakt gebruik van 
een zwart-witnegatief van de gekleurde vintagekopie, op basis waarvan vervolgens een 
kleurenpositief gemaakt wordt met behulp van kleurenfilters.79 De kleur wordt dus pas tijdens 
het printproces aan het positief toegevoegd. Hierdoor is het ook mogelijk op basis van zwart-
wit uitgangsmateriaal, zoals bijvoorbeeld cameranegatieven, een gekleurde restauratiekopie te 
maken. De gereconstrueerde kleuren kunnen gebaseerd worden op de kleur van het getinte of 
getonede uitgangsmateriaal, of op informatie over de te gebruiken tinting of toning op 
bijvoorbeeld de edge marks van nitraatnegatieven.80 (Meyer en Read 2000: 193) In deze lijkt de 
Desmetmethode op de techniek waarmee in de vroege periode films werden gekleurd. In beide 
gevallen is immers sprake van een zwart-witte filmkopie, waarbij de kleur aan de 
vertoningskopie is toegevoegd. (Fossati 1996: 87) Het verschil is dat bij de Desmetmethode de 
kleur niet met aniline, maar op fotochemische wijze ontstaat. De Desmetmethode restaureert 
de imaginaire originele kleuren, waarbij de beschadigingen en vervagingen van de kleuren op 
het uitgangsmateriaal niet worden overgenomen. Een goed voorbeeld is de nieuwe restauratie 
die het Filmmuseum in 1993 maakte van The Lonedale Operator, omdat de restauratie met de 
internegatiefmethode in gebreke was gebleven. Zoals gezegd waren de gele en blauwe 
tintingen, die zo cruciaal zijn voor het begrip van de film, bijna van het gehele filmbeeld 
verdwenen. Alleen in de perforatie waren nog wat restjes zichtbaar van de tinting van weleer. 

                                                                 

 
75 Met het oog op de onzekerheid rondom de concentratie van de kleurstoffen is het echter moeilijk aan te tonen in 
hoeverre de kleuren op de vintagekopieën daadwerkelijk zijn vervaagd en in hoeverre toentertijd simpelweg lagere 
concentraties kleurstoffen zijn gebruikt. 
76 Deze manier van werken is geprofessionaliseerd in de zogenaamde living history, waarbij musea oude technieken 
reconstrueren, om zo nieuwe feiten te ontdekken over het verleden. 
77 Een uitzondering vormt Maudite soit la guerre (Machin, 1914). Op de vintage nitraatkopie van deze film in het 
archief van het Filmmuseum volgen de verschillende tintingen elkaar op zonder dat er sprake is van lassen. (Met 
dank aan Joshua Yumibe) 
78 Met dank aan Giovanna Fossati. 
79 Noël Desmet was filmrestaurator bij de Cinémathèque Royale in Brussel.  
80 Onder edge marks verstaan filmarchivarissen de (vaak gecodeerde) informatie die op de randen van het 
filmmateriaal, tussen de perforaties, te vinden is.  
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Op basis van deze informatie werden de getinte filmbeelden gereconstrueerd met de 
Desmetmethode. Hierdoor werd het verschil tussen het blauw en het geel weer zichtbaar, 
waardoor duidelijk was dat de vrouw op het cruciale moment het licht uitdeed.  

De Desmetmethode heeft als probleem dat het, voor de reconstructies van de ‘originele’ 
kleuren, de vervaagde vintagekopieën als uitgangspunt gebruikt. Dit maakt een deel van de 
Desmetmethoderestauraties een mengeling tussen een reconstructie van de ‘originele’ kleuren 
en de kleuren op de vintagekopieën. De ‘originele’ kleuren werden gerestaureerd, omdat het 
Filmmuseum bij ongelijke vervaging de oorspronkelijke egale verdeling van de kleur 
reconstrueerde. De kleuren op de vintagekopieën werden gereconstrueerd, omdat het de 
felheid en de helderheid van de kleuren baseerde op het uitgangsmateriaal.  

Het besluit uit 2002 om getinte en getonede films uitsluitend nog via de Desmetmethode te 
restaureren, en niet meer via de internegatiefmethode, had onder andere te maken met het feit 
dat zwart-witnegatieven beter houdbaar zijn dan het internegatiefmateriaal. Deze methode 
stelt de kleuren echter niet veilig, en voor de informatie hierover bleven filmmusea dan ook 
afhankelijk van de vergankelijke vintagekopieën. Het risico was dat over een paar jaar al deze 
informatie met de films zou verdwijnen. Om dit op te lossen experimenteerde het Filmmuseum 
in de jaren negentig met een database waarin de informatie over kleuren van vintage materiaal 
zou moeten worden opgeslagen. De gedetailleerde informatie die hiervoor nodig was, bleek 
echter te omvangrijk. Daarnaast was de gebruikte database niet compatibel met andere 
systemen.81 Om deze redenen is het Filmmuseum indertijd gestopt met dit experiment.82  

Naast het feit dat de Desmetmethode het fotografische beeld beter veiligstelde, vertelt de keuze 
om uitsluitend nog de Desmetmethode te gebruiken iets over het algemene beleid van het 
Filmmuseum. Hierin lijkt de wens om de ‘originele’ kleuren te restaureren namelijk groter dan 
die om de staat van het uitgangmateriaal vast te leggen. Het Filmmuseum benaderde de 
filmrestauraties dus als een manier om een het verleden te reconstrueren, meer dan als 
methode om te laten zien hoe het verleden was overgeleverd. 

Naast deze drie technieken waarmee filmmusea ingekleurd zwart-witnitraat in kleur 
restaureerden, koos het Filmmuseum er in deze periode er soms ook voor om gekleurde films 
in zwart-wit te restaureren.83 De keuze voor restaureren van een getinte of getonede film in 
kleur of in zwart-wit, baseerde het Filmmuseum op een aantal parameters. Allereerst 
restaureerde het kleuren met een essentiële narratieve functie altijd. In de andere gevallen keek 
het Filmmuseum naar de esthetische functie van de kleur. Wanneer die niet noemenswaardig 
was, zoals bijvoorbeeld bij integraal in dezelfde kleur getinte of getonede films, koos het ervoor 
een film in zwart-wit te restaureren. Maar ook films met slechts enkele zeer korte getinte of 
getonede fragmenten restaureerde het liever op zwart-witmateriaal. De reden hiervoor was dat 
bij het gebruik van kleurenmateriaal de zwart-witte delen van de film de genoemde blauwige 

                                                                 

 
81 Dit vertelde Giovanna Fossati in een discussiepanel over digitale restauratie tijdens de Filmmuseum Biënnale 
2005. 
82 Filmrestaurator Paul Read heeft de draad echter weer opgepakt en is bezig met de ontwikkeling van een 
dergelijke database. Hierin slaat hij zoveel mogelijk informatie op over de kleuren die gebruikt werden om te tinten 
en tonen. Hij baseert zijn informatie vooral op experimenten met oude tinting- en toningtechnieken. Dit impliceert 
dat hij de informatie over de ‘originele’ felheid en intensiteit van de kleuren ook zo goed mogelijk opslaat. Dit maakt 
deze informatie zeer bruikbaar bij een restauratie waarbij het doel is de ‘originele’ kleuren zoveel mogelijk te 
benaderen. (Meyer en Read 2000: 76) 
83 Handgekleurde of gestencilde films zijn hiervan uitgesloten, deze films worden altijd met hun kleuren 
gerestaureerd. 
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en bruinige bijeffecten vertoonden.84 De keus voor zwart-witmateriaal, die in deze gevallen een 
mooiere restauratie van het leeuwendeel van de te restaureren film opleverde, was dus 
esthetisch gemotiveerd.  

De keuze om bepaalde getinte en getonede films wel en andere niet in kleur te restaureren, 
maakt dat het totaal aan restauraties van vroege zwijgende films een vertekend beeld van de 
tinting en toning in het archief geeft. De keuze voor of tegen een restauratie van de kleuren, 
impliceert een filmmuseaal selectiemoment, met alle in deel I genoemde gevolgen voor het 
filmhistorische discours en het beeld op de filmgeschiedenis van dien. Toch is de keuze voor de 
restauratie van getinte of getonede films in zwart-wit tot op zekere hoogte ook weer wel 
filmcultuurhistorisch te verantwoorden. Productiehuizen uit de beginjaren van de cinema 
boden filmtitels namelijk zowel in zwart-wit als in kleur aan. Het getinte materiaal was dan 
vaak iets duurder dan hetzelfde materiaal in zwart-wit.85 Het is daardoor vrijwel zeker dat 
bijna iedere getinte en of getonede film ook in zwart-wit bestaan heeft. Een zwart-
witrestauratie van een getinte kopie kan daarom gezien worden als de reconstructie van een 
andere versie van de film, één die waarschijnlijk wel bestaan heeft, maar die (vermoedelijk) 
niet bewaard bleef. Waar het Filmmuseum aan voorbij gaat in deze gevallen, is of de zwart-
witversie van de betreffende film ook in Nederland draaide. Het is daarom niet zeker of de 
zwart-witrestauratie gezien kan worden als onderdeel van de geschiedenis van de Nederlandse 
filmcultuur. In dat opzicht is het feit dat het Filmmuseum twintig procent van de gekleurde 
films uit de Desmetcollectie in zwart-wit restaureerde, opvallend. Deze collectie staat namelijk 
bijna symbool voor de keuze van het Filmmuseum om de geschiedenis van de Nederlandse 
filmcultuur uit te dragen. 

Afsluiting 

Zolang filmhistorici en –archivarissen zwart-witfilms beschouwden als de pure, onaangetaste 
vorm van de filmkunst, was dit de manier voor een archief om films te ‘preserveren’ oftewel te 
bewaren voor het nageslacht. Toen de opvattingen hierover veranderden, en de filmmusea de 
gekleurde films juist als esthetische objecten benaderden, veranderde de restauratiepraktijk 
mee. De uiteindelijke restauratiekopieën uit de gehele periode vertoonden hierdoor steeds 
opvallende parallellen met de dominante filmhistorische opvattingen. Restauratiekopieën in de 
museale collectie (en het archief) reflecteren zo de verschillende soorten ‘filmhistorische smaak’ 
die elkaar opvolgden in de onderzochte periode. 

De heftigheid van de kritiek en de discussie die eind jaren tachtig, begin jaren negentig 
ontstond over de gewoonte uit de periode voor 1980 om (sommige) films in zwart-wit te 
dupliceren, geeft aan dat de gegroeide interesse voor de ingekleurde zwijgende films in sterke 
mate een reactie was op de periode waarin de klassieke filmgeschiedschrijving dominant was. 
Door de ingekleurde films te restaureren en te laten zien, konden filmmusea een onontdekt feit 
uit de geschiedenis van de film presenteren. Het Filmmuseum gaf hierbij prioriteit aan de 
restauratie van de (imaginaire) ‘originele kleuren’ boven het maken van een kopie van, zoals 
Meyer het noemt ‘de film zoals hij is gevonden’. (Hertogs en Klerk 1996: 18) Deze lijn paste in 
het recente beleid van het Filmmuseum om de geschiedenis van de Nederlandse filmcultuur te 
preserveren en te vertonen, waarbij het deze geschiedenis interpreteerde als 
                                                                 

 
84 In deze gevallen is het ook mogelijk alleen de gekleurde delen op kleurenmateriaal te restaureren. Op die manier 
wordt voorkomen dat de zwart-witte gedeeltes bruinige of blauwige zwarten krijgen op de restauratiekopie. Een 
dergelijk besluit heeft echter wel tot gevolg dat de restauratiekopie meer lassen krijgt dan wellicht gewenst. Dit 
betekent bovendien meer werk. Een voorbeeld is de restauratie uit 1998 van de film Ballet mécanique. 
85 Dit blijkt zelfs uit het archief van het Filmmuseum, waarin bijvoorbeeld één ingekleurde en twee zwart-witte 
nitraatkopieën van de Pathéfilm La voix de rossignol (Starevitch, 1923) aanwezig zijn.  
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vertoningsgeschiedenis en de geschiedenis van de (mogelijke) cinematografische ervaring. 
Tevens bood deze invalshoek het Filmmuseum de mogelijkheid een restauratiekopie te maken 
met een hoge beeldkwaliteit, waardoor het de oude films op een nieuwe manier kon laten 
schitteren. Deze benadering van restauratie nam zo de esthetische ervaring van de toekomstige 
filmmuseumbezoeker in overweging. Tot slot heeft de ontwikkeling van de 
restauratietechnieken er in de loop van de tijd voor gezorgd dat er een diversiteit aan soorten 
kleurenrestauraties in de museale collectie aanwezig is. Dit maakt de verzameling 
kleurenrestauraties een eclectische verzameling binnen de al zo door diversiteit gekenmerkte 
collectie. 
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Hoofdstuk 6: Reconstructies  

Inleiding 

Volgens de Italiaanse filmarchivaris Nicola Mazzanti zei Peter Delpeut ooit: ‘we are editing 
film history’. (Hertogs en Klerk 1996: 24) Alhoewel Mazzanti hem citeerde binnen het kader 
van de selectieproblematiek, maakt deze opmerking, getransponeerd op de filmrestauratie, 
direct duidelijk waar het in dit hoofdstuk om gaat. Ik zal namelijk ingaan op de reconstructie 
en completering van de montagestructuur van museale films en daarmee letterlijk op het 
knippen in, en weer aan elkaar plakken van de filmgeschiedenis. Net als bij de 
collectievorming is ook bij deze filmmuseale activiteit sprake van selectie. De restaurator kiest 
namelijk welke filmfragmenten wel, en welke niet in de uiteindelijke restauratiekopie terecht 
dienen te komen. De reconstructie heeft daarbij over het algemeen tot doel een film te 
‘completeren’, waarbij hij teruggebracht wordt naar iets wat door Meyer en Read wederom een 
‘origineel’ wordt genoemd. (Meyer en Read 2000: 69)86 Het grote probleem dat hierbij optreedt 
is dat films vaak in meerdere versies zijn uitgebracht, gedistribueerd, of vertoond, waardoor 
evenzovele ‘originele’ montagestructuren hebben bestaan. Bij reconstructies is het daarom 
relevant om de vraag te stellen welke versie het uitgangspunt van de restauratie was, en hoe 
dit de reconstructie beïnvloedde.87  

Een tweede probleem wordt veroorzaakt door de genoemde imaginaire status van de 
‘originele’ versies. Dit maakt dat de reconstructie van een film altijd een creatief proces is, 
bepaald door de heersende opvattingen van het moment waarop een filmmuseum de 
reconstructie maakte.88 Ook de mogelijkheden en beperkingen als gevolg van de beschikbare 
reconstructiemethoden en –technieken hebben hun weerslag op de uiteindelijke reconstructies. 
Daarom vormt iedere reconstructiekopie weer een nieuwe versie van de betreffende film, 
waarbij ik ervan uitga dat deze versies gekleurd zijn door de opvattingen van het moment 
waarop ze werden gemaakt. 

Met het oog op de problematiek van het filmhistorische discours en de museale praktijk zal ik 
onderzoeken op welke manier de reconstructies filmhistorisch gedetermineerd zijn. Ik heb het 
hoofdstuk ingedeeld naar de mogelijke versies die als uitgangspunt konden dienen van 

                                                                 

 
86 Dit vertoont overeenkomsten met de filologie, die onderdeel is van de literatuurwetenschap, en tot doel heeft 
‘oorspronkelijke’ teksten die grotendeels verloren zijn gegaan, te reconstrueren. Ook historische uitleg bij een tekst 
of duiding van oude woorden en uitdrukkingen die niet meer gangbaar zijn, behoren tot de filologie. (Luxemburg, 
Bal en Weststeijn 1988: 113) 
87 Dit geldt overigens niet alleen voor de filmrestaurator. In de schilderkunst, in de literatuur, en de architectuur 
kampen restauratoren en historici met vergelijkbare problemen. Een voorbeeld binnen de architectuur is de Curia 
Julia op het Forum in Rome, het gebouw waarin de Romeinse senaat zetelde. In de zevende eeuw na Christus is de 
Curia omgebouwd tot een kerk, die veel verschillende gedaantes kreeg, tot hij in 1930 vernietigd werd. In de 
twintigste eeuw besloot men het gebouw te restaureren, maar voordat daarmee begonnen kon worden moest een 
keuze gemaakt worden uit de verschillende reconstructiemogelijkheden. Uiteindelijk is gekozen voor de 
reconstructie van de toestand van het gebouw in de Romeinse tijd. 
88 Ik ben het eens met Vincent Pinel dat niet alleen iedere reconstructie een nieuwe versie van een film is, maar ook 
dat op de credits van een restauratiekopie datum en aard van de restauratie vermeld zouden moeten worden. (Pinel 
1989b: 80) Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat de naam van de restaurator op de credits zou moeten worden 
vermeld. Iedere filmrestaurator heeft naar mijn mening zijn of haar eigen stijl, en zet zijn of haar spreekwoordelijke 
handtekening tussen de lassen door. De vraag of de restaurator niet eigenlijk een auteur is, iemand die zijn of haar 
interpretatie van de film presenteert in een nieuwe versie, lijkt mij daarom zeer legitiem. Verder stelt het noemen 
van de restaurator op de credits onderzoekers in staat informatie op te vragen over het hoe en wat van de 
reconstructie. 
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reconstructiewerkzaamheden, waarbij ik analyseer in hoeverre verschillende reconstructies de 
historische smaak van een bepaald moment weerspiegelen. 

Regisseursversies 

De eerste mogelijk te reconstrueren versie die ik zal bespreken is wat ik de regisseursversie 
noem. Dit is de versie van de film zoals de filmmaker hem (vermoedelijk) afleverde. In de 
periode voor 1980 betekende reconstructie over het algemeen dat de restaurator deze 
regisseursversie herleidde en restaureerde. Dit liep parallel met de dominante klassieke 
filmgeschiedschrijving, waarbinnen sprake was van een mythologisering van filmmakers als 
auteur of kunstenaar. (Hommel 1991a: 137) Deze viering van de filmmaker binnen de 
filmkritiek en de cinefilie kwam vooral tot uiting in de politique des auteurs die ik al vaker 
aanhaalde. Het denken in en vieren van auteurs leidde tot een duidelijke wens auteursfilms in 
regisseursversies te zien. (Pinel 1985)  

Binnen dit kader is het niet vreemd dat de regisseursversie in deze periode als enige echt 
‘originele’ versie beschouwd werd. Raymond Borde, oprichter en lange tijd directeur van de 
Cinémathèque de Toulouse, schrijft bijvoorbeeld over reconstructiewerkzaamheden in 
filmmusea in zijn boek Les Cinémathèques (1983).89 Hij merkt op dat bij reconstructie de taak van 
archivarissen is om de films die geleden hebben onder censuur, distributeurs en zelfcensuur 
van productiemaatschappijen, terug te brengen in hun ‘originele’ versie. Voor Borde is dit de 
film zoals hij was voordat de genoemde instanties er wijzigingen in aanbrachten, oftewel de 
versie die de regisseur afleverde. Borde schrijft: 

Quand nous avons la certitude d’une mutilation, nous ne nous posons aucun problème 
moral. Nous sommes certains d’être fidèles à la pensée de l’auteur et de lui rendre la 
justice qui lui est due.90 (Borde 1983: 175) 

Iedere reconstructie die recht deed aan de auteur, de filmkunstenaar, was in de ogen van Borde 
moreel verantwoord. Aangezien hij elke lacune die een film leek te hebben, zag als een 
wijziging in deze imaginaire regisseursversie, kan gesteld worden dat hij de regisseursversie 
gelijkstelde aan de meest complete versie. Ook de directeur van de Cinémathèque Royale, 
Jacques Ledoux, was van mening dat een vergelijking en combinatie van al het beschikbare en 
teruggevonden materiaal van een filmtitel leidde tot de regisseursversie.91 Reconstructie in 
deze periode betekende dus vooral het opvullen van elke herkenbare lacune in een film.  

Ook het Filmmuseum reconstrueerde (imaginaire) regisseursversies van films door zoveel 
mogelijk materiaal te verzamelen, met elkaar te vergelijken en aan elkaar te plakken. In 1961 
bijvoorbeeld werkte het aan een reconstructie van de film The Robber Symphony (Feher, 1936). 
Deze film was een all time favourite van De Uitkijk, en was door veelvuldig vertonen behoorlijk 
beschadigd geraakt. De mutilaties in de kopie waren zo goed zichtbaar dat zelfs de kranten 
over haar slechte staat schreven.92 In de woorden van Borde zou, gezien de evidentie van de 
mutilaties, een reconstructie door middel van het opvullen van de lacunes altijd recht doen aan 

                                                                 

 
89 Borde schreef dit boek op basis van zijn twintig jaar lange ervaring in de filmmuseale praktijk. 
90 Wanneer we zeker zijn van een mutilatie, dan is er geen enkel moreel probleem. We kunnen er zeker van zijn 
trouw te zijn aan de geest van de auteur en hem de eer te geven die hem toekomt. (Vertaling BL) 
91 ‘En comparant toutes les versions d’un film muet qui a subi, dans chaque pays, des coupures différentes, on 
retrouve cinquante ans plus tard le projet initial du créateur.’ Door alle versies van een zwijgende film, die in ieder 
land weer andere coupures heeft ondergaan, te vergelijken, vindt men vijftig jaar later het aanvankelijke project van 
de maker terug. (Borde 1983: 175) (Vertaling BL) 
92 Volgens één krant had de gemankeerde kopie tot gevolg dat ‘[...] de curieuze mannetjes en rovertjes er hoe langer 
hoe verknipter gingen uitzien.’ (Filmmuseum-knipselarchief: ‘Films van de week – Loflied op een symfonie’.) 
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de auteur. Dit was precies wat het Filmmuseum deed: het reconstrueerde de film door zoveel 
mogelijk beschikbaar materiaal te verzamelen en weer aan elkaar te puzzelen.93 De kopieën en 
hun structuur gebruikte het hierbij als voornaamste bron. Dat betekent dat een 
reconstructiekopie kon bestaan uit materiaal afkomstig uit verschillende vintagekopieën. De 
kopieën werden niet gezien als waardevolle objecten die zoveel mogelijk intact gehouden 
moesten worden. In tegendeel, het waren incomplete objecten, die met behulp van andere 
incomplete objecten gereconstrueerd dienden te worden tot een vermeend ‘origineel’ geheel; 
de filmtekst. Dit bevestigt nogmaals wat in hoofdstuk vier naar voren kwam: de filmtekst werd 
als het te musealiseren kunstwerk gezien, en de vintagekopieën slechts als de drager van dit 
kunstwerk. 

Naast het feit dat het bijzonder lastig is met behulp van teruggevonden fragmenten de 
‘originele’ montagestructuur van een film te reconstrueren, is het grootste risico van deze 
werkwijze dat hyperrestauratie kan ontstaan, een vorm van hypercorrectie op het gebied van 
restauratie. Een voorbeeld van hyperrestauratie is de reconstructie van Novyj Babilon 
(Kozintsev en Trauberg, 1929) door Enno Patalas van het Filmmuseum in München. 
Fragmenten die waren teruggevonden in een Duits archief kwamen niet voor in de Russische 
vintagekopie. Patalas dacht de regisseursversie te reconstrueren, door dit materiaal aan de 
Russische print toe te voegen. Nadat Trauberg deze reconstructieversie gezien had, liet hij 
weten de bewuste fragmenten al voor de première uit de film te hebben verwijderd. De 
imaginaire regisseursversie, in de vorm van de meest complete kopie, bleek af te wijken van de 
versie die de regisseur bedoeld had. De intenties van de auteur kunnen dus niet in alle gevallen 
afgelezen worden uit een vergelijking van al het teruggevonden materiaal van de filmtitel. 
Overigens verwijderde Patalas de fragmenten weer uit de reconstructie. (Hommel 1986: 37)  

In sommige gevallen nodigden filmmusea de regisseur van een film zelf uit om te helpen bij de 
reconstructie van een film. Wie kon immers beter helpen om achter de intenties van de maker 
te komen dan hijzelf? Op die manier hoopten filmmusea de daadwerkelijke regisseursversie 
nog beter te benaderen. Het Filmmuseum riep bijvoorbeeld de hulp in van Charles Huguenot 
van der Linden bij de reconstructie van zijn film Jonge harten (Huguenot van der Linden & 
Heinz Josephson, 1936).94 In de jaren vijftig vond het Filmmuseum de vintagekopie van deze 
film terug bij een sigarenmaker in Maastricht. Om de film te reconstrueren moesten deze losse 
stukjes als een legpuzzel in elkaar gepast en aan elkaar geplakt worden. Toen dit werk gedaan 
was toonde het Filmmuseum de film ter controle aan de regisseur, die zeer tevreden bleek.95  

                                                                 

 
93 Een ander voorbeeld van een film waarbij veelvuldig geprobeerd is de regisseursversie te reconstrueren is 
Metropolis (Lang, 1927). De regisseursversie van deze film werd vrij snel na de eerste uitbreng van het Duitse doek 
gehaald, om te worden vervangen door hermontages gemaakt door Paramount en de Ufa. De regisseursversie is niet 
bewaard gebleven. Fritz Lang zelf noemde Metropolis een film die niet meer bestond. Sindsdien zijn vele pogingen 
ondernomen reconstructies te maken die ‘beter’ waren, wat in zou houden dat ze completer waren dan de versies 
van Paramount en Ufa. (Koerber 2001: 75-76) 
Ook in de huidige tijd is de ‘regisseursversie’ in zwang. Films worden bijvoorbeeld op DVD uitgebracht in de 
zogenaamde director’s cut. Dit heeft het idee van de director’s cut opgerekt. Waar een dergelijke versie eerst vooral als 
noodzaak werd gevoeld in geval van discussie over de film met bijvoorbeeld de studio, is de director’s cut veranderd 
in een strategie om het publiek ertoe aan te zetten zowel de bioscoop te bezoeken als de DVD te kopen. Waar de 
auteur, de filmmaker, aanvankelijk met een director’s cut streed voor zijn integriteit als filmmaker, worden deze 
versies nu ingezet als commercieel middel. 
94 Alhoewel Charles Huguenot van der Linden de film niet alleen gemaakt had, maar samen met Heinz Josephson, 
die echter van de credits verdween dankzij Jan Teunissen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog alle joden van de 
credits van Nederlandse films verwijderde. (Barten 2002b)  
95 Knipselarchief Filmmuseum: Ook Nederland heeft zijn filmmuseum, 13 augustus 1955. 
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Het risico dat een filmrestaurator loopt die filmmakers als adviseurs gebruikt, is dat ze films 
naar hun actuele smaak verbeteren, in plaats van mee te werken aan de reconstructie van de 
film zoals ze hem jaren geleden afleverden.96 Deze neiging van filmmakers om hun eigen films 
te verbeteren, veroorzaakte niet alleen problemen bij een eventuele inzet van regisseurs als 
informatiebron over de ‘originele’ versie, het betekende ook dat regisseurs soms meerdere 
versies van eenzelfde film maakten. René Clair maakte bijvoorbeeld in 1971 een hele nieuwe 
montage van zijn debuutfilm Paris qui dort uit 1923. Deze versie uit 1971 was vijftien minuten 
korter dan de ‘originele’ versie die hij in 1924 maakte. (Kaufmann 2001: 121) In dit geval 
bestaan er dus twee regisseursversies van één filmtitel. En waar bij Paris qui dort nog een 
duidelijk onderscheid bestaat tussen de ‘vroege’ en de ‘late’ regisseursversie, is dit bij een 
aantal andere zwijgende films minder helder. Abel Gance bijvoorbeeld heeft zijn film Napoléon 
(Gance, 1927) vele malen aangepast en ‘verbeterd’. (Pinel 1989a: 60) Van deze film bestaan 
daarom bijzonder veel regisseursversies die op details van elkaar verschillen. Alleen het besluit 
om de regisseursversie te reconstrueren, geeft in dit geval geen duidelijk uitsluitsel over hoe de 
reconstructie er uit zou moeten zien. De restaurator zal in zo’n geval moeten kiezen welke 
regisseursversie hij of zij wil reconstrueren. 

Vertoonde versies  

Ook in de periode van 1980 tot nu probeerde en probeert het Filmmuseum regelmatig films 
terug te brengen naar de staat zoals de regisseur ‘bedoelde’. Een goed voorbeeld is de 
reconstructie van Menschen am Sonntag (Siodmak, 1929-1930). De Nederlandse versie van deze 
film ligt in het archief van het Filmmuseum. Door deze kopie aan te vullen met beelden uit 
ander teruggevonden materiaal, reconstrueerde Martin Koerber97 de ‘originele’ Duitse versie in 
1997. Aangezien de Duitse censuur niet in de film had geknipt, moet deze ‘Duitse versie’ wel 
overeenkomen met de regisseursversie zoals hij in 1929 was afgeleverd door de makers, aldus 
Koerber. (Koerber 2000: 231-237) Een ander voorbeeld van een vrij recente reconstructie van 
een regisseursversie is de restauratie van de film Erdgeist (Jessner, 1923) uit 2003.98 In dit geval 
maakte het Filmmuseum een reconstructie van de ‘originele’ volgorde en de titels van de film 
op basis van de Duitse tussentitels die bij de Duitse censuur waren teruggevonden.  

Het Filmmuseum deed in deze gevallen duidelijk een poging zoveel mogelijk materiaal terug 
te vinden, om in een reconstructieversie te verwerken. Hoewel dit in de praktijk betekende dat 
het instituut regisseursversies probeerde te benaderen, werd dit niet met zoveel woorden 
gezegd. Dit was wellicht het gevolg van een opgekomen bewustwording van de 
onmogelijkheid te bepalen welke versie de authentieke regisseursversie was. Naast de 
bewustwording dat per filmtitel niet altijd een duidelijke ‘originele’ regisseursversie aan te 
wijzen en dus te reconstrueren viel, ontstond bovendien ook het idee dat regisseursversies niet 
de enige ‘originele’ versies van filmtitels waren die hadden bestaan. Vincent Pinel bijvoorbeeld, 
schreef in 1985: 

                                                                 

 
96 In dat licht kan de vraag gesteld worden of de opmerkingen van Trauberg over de fragmenten in de reconstructie 
van zijn film wel correct waren. Dit is een probleem waar de restauratoren van het Filmmuseum nog altijd tegenaan 
lopen. 
97 Martin Koerber is een freelance filmrestaurator die onder andere voor het Filmmuseum werkt. Hij werkt 
voornamelijk aan reconstructieprojecten van Duitse films, waarbij sprake is van een samenwerkingsverband tussen 
meerdere FIAF-archieven. Daarnaast doceert hij foto- en filmrestauratie aan de ‘Fachhochschule für Technik und 
Wirtschaft’ van Berlijn. 
98 Carel Blotkamp schonk begin jaren tachtig een vintage nitraatkopie van deze film aan het Filmmuseum. Blotkamp 
kreeg de kopie van zijn vriend de schilder Pyke Koch die een groot fan van Asta Nielsen was. (Met dank aan Carel 
Blotkamp) 
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[...] il est important, aussi, de connaître l’oeuvre telle que le public a pu la recevoir, surtout si 
cette dernière présente d’importantes variations par rapport à la première [de 
regisseursversie].99 (Pinel 1985) (Cursivering Pinel) 

De film zoals het publiek hem gezien had, kon inderdaad sterk afwijken van de 
regisseursversie. Allereerst kon de productiemaatschappij een film hebben aangepast, maar een 
film kon ook gewijzigd zijn door censuurinstanties uit verschillende landen. Al deze versies 
begonnen langzaamaan ook de status van een ‘origineel’ te krijgen. Het begrip ‘originele versie’ 
kreeg zo meerdere betekenisinhouden, waardoor het nauwelijks nog bruikbaar was.100 Toch 
bleef de term veelvuldig terugkomen in teksten van filmarchieven en filmhistorici, waarbij hij 
zowel naar vertoonde versies, regisseursversies, als censuurversies verwees.101 

Zoals gezegd wijzigde het Filmmuseum zijn beleid eind jaren tachtig, waarbij de geschiedenis 
van de Nederlandse filmcultuur een grotere rol kreeg toegedicht. In dat licht kregen ook de in 
Nederland vertoonde versies van buitenlandse films een museaal belang. In het collectieplan 
van 1989 staat dan ook het volgende: 

Buitenlands nitraatmateriaal dat elders al is geconserveerd komt niet voor conservering 
door het Filmmuseum in aanmerking, tenzij van belang geacht wordt de versie die in 
Nederland rouleerde voor de collectie te behouden [...].102  

Deze vertoonde versies kregen een steeds belangrijkere plaats in het restauratiebeleid van het 
Filmmuseum. In 1999 bijvoorbeeld werden alle films uit de in hoofdstuk één beschreven 
Uitkijkcollectie (opnieuw) gerestaureerd, waarbij het Filmmuseum koos voor de restauratie van 
de door de Filmliga vertoonde en door het Centraal Bureau voor Ligafilms gedistribueerde 
versies.103 Zoals gezegd bracht het Filmmuseum het merendeel van de films uit de 
Uitkijkcollectie rechtstreeks in verband met de Filmliga en het Centraal Bureau. 

De versie [die] we veiligstellen, en liefst ook vertoonbaar maken, is de (eventueel zo 
goed mogelijk gereconstrueerde) vorm waarin de films door het CBL [Centraal Bureau 
voor Ligafilms] zijn verhuurd. De keuze voor het distributiepakket betekent de keuze 
voor de filmversies zoals die waarschijnlijk destijds door het Nederlandse publiek zijn 
gezien. Ingrepen door de censuur, danwel door het CBL alvorens de kopie aan te 
bieden bij de keuring, worden dan ook niet ‘hersteld’. (Muis 1999)104 

Omdat de collectie met name vintagekopieën omvatte, nam het Filmmuseum aan dat de 
collectie reflecteerde hoe films door de Filmliga waren vertoond en gedistribueerd. Hierdoor 
kon het Filmmuseum reconstructies van door de Filmliga vertoonde en/of gedistribueerde 
                                                                 

 
99 [...] het is belangrijk om ook het werk te kennen zoals het publiek het heeft kunnen zien, vooral wanneer het laatste op 
belangrijke punten verschilt van het eerste [de regisseursversie]. (Vertaling BL) 
100 Interview Giovanna Fossati, 9 november 2005. 
101 Martin Koerber schrijft bijvoorbeeld in zijn artikel over de reconstructie van Menschen am Sonntag (Siodmak, 1929) 
over ‘the original German version’. (Meyer en Read 2000: 235) Ook Luciano Berriatúa spreekt in zijn case study Faust 
(Murnau, 1926) over ‘[...] the reconstruction of the original version of Faust [...]’ (Meyer en Read 2000: 244) en over de 
moeilijkheid om deze ‘originele versie’ te reconstrueren vanwege de diversiteit van het overgeleverde vintage 
materiaal van deze film.  
102 Filmmuseumjaarverslag 1988: 38. Wat hier conservering heet, moet gelezen worden als actieve conservering, wat 
in brandiaanse zin opgevat kan worden als restauratie.  
103 Aangezien de meeste films uit de Uitkijkcollectie bekende avant-gardetitels zijn, zijn de meeste films elders al in 
andere (originele) versies bewaard. 
104 Het woord ‘hersteld’ in deze context impliceert dat het Filmmuseum de vertoonde versies toch nog steeds als 
gemankeerde versies zag, wat tevens betekent dat het de versies voor ingrepen van censuur of vertoner als 
completere versies beschouwde. 
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versies maken door middel van een simpel duplicaat van het vintage materiaal. Toch blijkt uit 
het woord ‘waarschijnlijk’ in het citaat van Muis dat het Filmmuseum zich ervan bewust was 
dat een dergelijke reconstructie nooit met zekerheid correct was. Zoals gezegd treden immers 
vele wijzigingen op in de loop van de geschiedenis van iedere filmkopie. Dit gebeurt niet alleen 
voor wat betreft de beeldkwaliteit, maar ook op het niveau van de montagestructuur. Cherchi 
Usai schrijft dan ook over de reconstructies van vertoonde versies dat filmmusea hierbij 
meestal refereren aan de vroegst bekende vertoonde versie. ‘Vertoonde versie’ betekent echter 
net zo goed iedere andere mogelijke versie, die op enig later moment vertoond is. (Cherchi 
Usai 2000b: 159)105 Op die manier wordt de term ‘vertoonde versie’ wel heel erg breed. Iedere 
mutatie in de montagestructuur die een filmkopie in de loop van de vertoningsgeschiedenis 
heeft opgelopen, zorgt voor een nieuwe versie. Wil een instituut werkelijk de geschiedenis van 
de filmcultuur van een bepaald land in beeld brengen, zoals het Filmmuseum met de 
Nederlandse filmcultuur voor heeft, dan zou het in principe van iedere versie die ‘geweest’ is, 
een reconstructie moeten maken.106 Om dit probleem te omzeilen gaan filmmusea eerder uit 
van de vertoningsplek dan van het vertoningsmoment bij de bepaling van de vertoonde versie. 
Bij de film Erdgeist (Jessner, 1923) besloot het Filmmuseum bijvoorbeeld de ‘orginele’ Duitse 
versie restaureren, met behulp van de Duitse censuurinformatie.107 De keus voor de 
reconstructie van een bepaalde versie, betekende dat alle verdere mogelijke vertoningsversies 
die ooit in roulatie zijn geweest niet gereconstrueerd werden. Niet in het minst omdat een 
filmrestaurator door het maken van een reconstructie van een bepaalde (vertoonde) versie, de 
sporen van alle andere vertoningen die het nitraat met zich meedraagt, ‘uitwist’. 

Het Filmmuseum koos er in sommige gevallen voor twee verschillende versies van een film 
veilig te stellen en te restaureren. Zoals gezegd maakte het Filmmuseum in 1997 een 
reconstructie van de ‘originele’ Duitse versie van de film Menschen am Sonntag (Siodmak e.a., 
1929). Hiermee bedoelde Koerber ‘[...] the original version distributed in Berlin in 1930 – 
around 400 meters longer than the Dutch version.’ (Meyer en Read 2000: 232) Binnen het kader 
van het eerder genoemde filmligaproject, reconstrueerde het Filmmuseum tevens deze 400 
meter kortere Nederlandse versie van de film. (Meyer en Read 2000: 231-235)108  

Archiefversies 

In de periode na 1970 kozen filmmusea steeds vaker voor de reconstructie van filmversies zoals 
ze gevonden waren in het archief, door Cherchi Usai de archiefversies genoemd. 

                                                                 

 
105 Mark-Paul Meyer, die een vergelijkbare opsomming van mogelijke reconstructiemogelijkheden geeft in het boek 
The Restoration of Motion Picture Films, spreekt van ‘The film as it was seen by its first audiences’ en van ‘The film as it 
was seen by later audiences.’ (Meyer en Read 2000: 71) 
106 In de archivering van websites is dit zeker ook een punt van discussie. Websites kunnen van dag tot dag 
verschillen. Wil een archief websites op een adequate manier bewaren, dan zal van iedere afzonderlijke dag een 
versie van alle pagina’s moeten worden opgeslagen. (Voerman, Keyzer en Hollander 2001) 
107 Over het algemeen wordt van te voren besloten welke versie gereconstrueerd wordt. Vervolgens wordt specifiek 
onderzoek gedaan naar de structuur van die versie. Giovanna Fossati vertelde me in november 2005 dat 
restauratoren hiervoor vooral gebruik maken van recensies, brochures, foto’s, titellijsten, advertenties, continuity 
scripts, muzikale scores en keuringskaarten. Naast de narratieve continuïteit en constructie van films verschaffen 
deze bronnen informatie over de oorspronkelijke lengte, beschrijvingen van filmfragmenten die eventueel door de 
keuring uit de film zijn gehaald, de lengte van deze fragmenten, en informatie over hoe ontbrekende delen van de 
film eruit gezien hebben. (Interview Giovanna Fossati, 9 november 2005) 
108 Het nadenken over de versies en daarnaast het veiligstellen van één filmtitel in verschillende 
verschijningsvormen vertoont overeenkomsten met het postmoderne denken. Het postmoderne denken gaat niet 
meer uit van één beginpunt (in dit geval de maker, de kunstenaar) maar ziet allerlei beginpunten van waaruit het 
denken kan beginnen. Waar het moderne denken de grote verhalen centraal zette, gaat het postmoderne denken niet 
meer uit van één waarheid en één genie. (Vattimo 1998: 19) 
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The film [...] just as it was found, with all the gaps and imperfections it had when the 
copy became part of the archive’s collection. (Cherchi Usai 2000b: 159) 

De archiefversie is een duplicaat van de vintagekopie zonder verdere reconstructie-ingrepen.109 
Wat dat betreft is deze vorm van restauratie geen reconstructie in de strikte zin van het woord, 
en zou het misschien beter zijn van non-reconstructie te spreken. 

Er zijn drie redenen voor filmmusea om te kiezen voor een duplicaat van de vintagekopie, de 
archiefversie. Ten eerste zijn filmmusea van mening dat archiefversies veiliggesteld moeten 
worden, omdat ze reflecteren hoe de films in de archieven zijn aangetroffen. Dit in 
tegenstelling tot reconstructies van ‘originele’ versies, waarbij altijd sprake is van een 
interpretatie van een archivaris. De veiligstelling van archiefversies kan in een later stadium 
helpen bij eventuele herinterpretaties en nieuwe reconstructies van films. Om deze reden is 
binnen de FIAF afgesproken de archiefversies van films zoveel mogelijk veilig te stellen.110 In 
de praktijk betekende dit dat wanneer een filmmuseum beeldmateriaal uit een vintagekopie 
gebruikte voor de reconstructie van een auteurs- of een vertoonde versie, het dit vintage 
materiaal tevens door middel van een negatief of master veiligstelde.111 (Cherchi Usai 2000b: 
159) Dit vraagt echter om de kanttekening dat hierbij geen sprake is van filmrestauraties, maar 
van veiligstellingen. Filmmusea maken deze archiefversies immers noch vertoonbaar noch 
zichtbaar. Daarnaast maken ze ook directe duplicaten van vintagekopieën wanneer ze ervan 
uitgaan dat de archiefversies gelijk zijn aan vertoonde versies. Een voorbeeld zijn de genoemde 
restauraties binnen het kader van het filmligaproject, waarbij het Filmmuseum ervan uitging 
dat deze versies waarschijnlijk overeenkwamen met de versies die de Filmliga vertoonde. 
Omdat de filmmusea vintagekopieën in zo’n geval beschouwen als ‘complete versies’, zijn deze 
restauraties feitelijk geen reconstructies van ‘archiefversies’. In beide hierboven genoemde 
gevallen is daarom geen sprake van een restauratie van de archiefversie in de strikte zin van 
het woord. In het ene geval maakten de FIAF-leden de archiefversies niet vertoonbaar, en in 
het tweede geval zien de instituten vintagekopieën niet als archief-, maar als vertoonde versies. 

De enige situatie waarin filmmusea zowel praktisch als intentioneel archiefversies restaureren, 
is wanneer ze vintagekopieën bewust als incomplete archiefobjecten vertoonbaar maken. Een 
goed voorbeeld van een dergelijke bewust gekozen restauratie van incomplete films is Bits & 
Pieces. Zoals is gebleken in hoofdstuk drie bestaat Bits & Pieces uit fragmenten die het 
Filmmuseum selecteerde op hun schoonheid, hun eigenaardigheid, hun esthetische waarde, of 
omdat ze afkomstig waren uit een of andere canonfilm. Naast deze meer esthetische en klassiek 
filmhistorische motieven om de fragmenten te bewaren en te vertonen, had het project echter 
ook een retorische functie. Bits & Pieces maakte namelijk onherroepelijk zichtbaar wat het effect 

                                                                 

 
109 Dit lijkt in essentie op de restauratie van een getinte of getonede film met de internegatiefmethode, waar, 
ondanks alle imperfecties die de methode met zich meebracht, toch sprake was van ‘fotografische afdrukken’ van de 
fotogrammen op de vintagekopie. Hetzelfde gebeurt op syntactisch niveau wanneer een filmmuseum de keus maakt 
een incomplete kopie, als ruïnaal overblijfsel, te conserveren. Het verschil is echter dat bij internegatieven het 
fotogram in ‘ruïnale’ toestand werd vastgelegd, terwijl bij een duplicaat van de archiefversie sprake is van een 
fotografisch vastleggen van de syntactische structuur van de vintagekopie. 
110 ‘Reconstruction is the editorial process of reassembling, for public presentation, authoritative versions of 
productions by deriving footage from preserved versions that are incomplete or editorially disarranged. As 
custodians, film archives respect the editorial integrity of each production and – as far as is technologically possible 
– preserve its content and continuity without alteration.’ (Bowser en Kuiper 1991: 12) 
111 Opvallend is wel dat bij het maken van deze duplicaten, met het doel om de mutaties op montageniveau veilig te 
stellen, wel restauratie van het fotografische beeld plaatsvindt. Dit komt omdat bij duplicatie van incomplete 
kopieën gebruik gemaakt wordt van de wet gate, waardoor de kabels en krassen in de drager niet worden 
meegekopieerd. Deze techniek is overigens zeer schadelijk voor het nitraatmateriaal. 
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is wanneer filmkopieën ten prooi raken aan de tand des tijds. In die zin stond dit project dan 
ook haaks op de reconstructiepraktijk zoals ik die tot nu toe heb omschreven. Waar met 
reconstructie over het algemeen geprobeerd werd de film in een ‘originele’ staat terug te 
brengen door het ‘oorspronkelijke geheel’ te herstellen, toonde Bits & Pieces de fragmentarische 
staat waarin films zijn overgeleverd. In plaats van te verhullen dat er delen van films verloren 
zijn gegaan, bracht Bits & Pieces de vergankelijkheid van filmmateriaal aan de filmmuseale 
oppervlakte.112 Dit effect werd versterkt wanneer de fragmenten uit narratieve films afkomstig 
waren. Fragmenten uit een narratief, doen altijd naar hun oorspronkelijke geheel verlangen. 
Het gemis van dit geheel, de filmtekst, drong zich op, omdat de fragmenten begonnen en 
eindigden midden in wat ooit een verhaal was. Een van de elementen die een narratief als 
geheel kenmerken is namelijk een duidelijk begin, midden en einde. Ontbreekt deze structuur, 
dan zal de vertelling als incompleet worden geïnterpreteerd. (Verhoeff 2006: 31) Dergelijke 
fragmenten kregen zo een sterke verwijzingsfunctie naar de rest van de vertelling die verloren 
gegaan was. Nanna Verhoeff neemt dan ook het volgende waar:  

The bits and pieces are not whole, by a long shot, but somehow, in relation to the visitor 
to the archive, they strive toward wholeness. (Verhoeff 2006: 29)  

Naast het feit dat een fragment altijd een teken is dat er een oorspronkelijk geheel moet zijn 
geweest, verwijst een fragment in gebroken staat tevens naar zijn authenticiteit, of in de 
woorden van Kirshenblatt-Gimblett, naar de aura van zijn ‘echtheid’. (Kirshenblatt-Gimblett 
1998: 19) Ook het filmfragment verwijst hiernaar. De Bits & Pieces vormden op narratief niveau 
dan ook het bewijs van de vergankelijkheid van de originelen waar ze kopieën van waren. 
Hierdoor verwees Bits & Pieces tevens naar de lacuneuze staat van de filmkopieën in het 
archief. De nummering van de fragmenten in Bits & Pieces doet bovendien ook denken aan 
gearchiveerde objecten. Bits & Pieces maakte zo tevens zichtbaar hoe gefragmenteerd de 
overblijfselen van de filmgeschiedenis in het archief zijn teruggevonden. Dit stond haaks op het 
keurig op elkaar aansluitende filmhistorische verhaal - met een begin, een midden en een eind - 
van de klassieke filmgeschiedschrijving.113 Het besef dat de overlevering van de 
filmgeschiedenis uit fragmenten bestaat, was zoals gezegd een van de kenmerken van de 
revisionistische filmgeschiedschrijving, die in deze periode dominant was. Voor de 
(revisionistische) filmhistoricus Tom Gunning verwees de presentatie van de Bits & Pieces 
tijdens de Filmmuseum Workshop Disorderly Order: Colours in Silent Film in 1995 dan ook direct 
naar de fragmentarische staat van het archief, de filmgeschiedenis en dus de 
filmgeschiedschrijving. (Hertogs en Klerk 1996: 79) 

Door te verwijzen naar de lacuneuze staat van het archief, en daarmee naar de onmogelijkheid 
om de filmgeschiedenis integraal te reconstrueren, plaatste het Filmmuseum tevens de rest van 
de overleveringen uit de filmgeschiedenis in een archivaal perspectief. Wat hierbij telt, is dat 
ieder archiefobject een fragment is.  
                                                                 

 
112 Dit kan vergeleken worden met wat Walter Prevenier opmerkt over ruïnes, die hij met sporen vergelijkt. Een 
ruïne verwijst volgens hem naar het object waar de betreffende ruïne ooit een deel van was, het grotere geheel waar 
deze stenen een overblijfsel van zijn. (Prevenier 1995: 20) Op eenzelfde manier verwijzen filmfragmenten naar het 
grotere geheel, de gehele filmteksten, waar zij ooit deel van uitmaakten.  
113 Peter Delpeut, in die periode werkzaam bij het Filmmuseum, waar hij een van de medesamenstellers van Bits & 
Pieces was, schreef in retrospectief: ‘Vanaf de eerste dag in het filmarchief werd me één ding duidelijk: de 
geschiedenis van filmboeken, cinematheekprogramma’s en filmcycli op televisie lijkt maar in weinig op de 
geschiedenis die een filmarchief in zich herbergt. In een archief valt de filmgeschiedenis voortdurend uiteen in 
stukjes legpuzzel die maar niet in elkaar willen passen. Het marginale is de norm. Bovendien is de filmgeschiedenis 
hier op een verbijsterende manier gefragmenteerder. Geen enkele film is nog heel of ongeschonden; de tijd heeft 
alles aangevreten.’ (Delpeut 1997: 7) 



Bregtje Lameris 

95 

 

Every object found in a film archive is a fragment of an irretrievable, ever-widening 
whole: the ‘complete’ film, the ‘genre,’ the program, the cultural habits of watching 
films, the culture. (Verhoeff 2006: 27) 

Dit relativeert de ‘compleetheid’ van de reconstructies van ‘originele’ regisseursversies en/of 
vertoonde versies zoals ik hierboven besproken heb. Net zoals de fragmenten in Bits & Pieces, 
die flarden waren van films waar verder niets meer van bestond, waren deze reconstructies 
immers fragmenten van bijvoorbeeld een filmprogramma dat verder niet meer bestond. In die 
zin bleven ook in geval van reconstructies van ‘originele versies’ grote delen van de 
filmgeschiedenis ongezien en onbesproken. 

Nieuwe versies 

Gezien het hoge speculatieve gehalte van reconstructies, moet feitelijk elke restauratieversie 
beschouwd worden als een nieuwe versie. Filmmusea zelf spreken echter pas over ‘nieuwe 
versies’ wanneer een reconstructie een bewust creatieve bewerking van de archieffilm is.114 
Meyer en Read leggen uit dat contemporaine kunstenaars de ‘originele’ versies van films 
bijvoorbeeld kunnen bewerken; bovendien passen filmmusea de films aan voor een modern 
publiek, of ze maakten ze geschikt voor een heruitbreng in het commerciële circuit. (Meyer en 
Read 2000: 71)  

Een vroeg voorbeeld van een creatieve reconstructie is de bewerking die Giorgio Moroder in 
1984 maakte van Metropolis (Lang, 1925-1927). (Cherchi Usai 2000b: 160) Deze reconstructie is 
een voorbeeld van een creatieve bewerking van een film om tot een ‘nieuw’ kunstwerk te 
komen.115 Een ander voorbeeld van creatief ingrijpen is de reconstructie van de geluidsversie 
van de film Zeemansvrouwen (Kleinman, 1930). Deze film was ooit bedoeld als eerste 
Nederlandse geluidsfilm. Door omstandigheden werd Zeemansvrouwen echter in plaats van de 
eerste Nederlandse geluidsfilm, de laatste Nederlandse zwijgende film. Begin 21e eeuw 
nodigde het Filmmuseum musicus Henny Vrienten uit om de film alsnog van geluid te 
voorzien. Met behulp van acteurs werden dialogen ingesproken en onder de film gezet. Dit 
resulteerde in een nieuwe versie van de film, die het Filmmuseum in 2003 tijdens de Biënnale 
presenteerde.116 Deze geluidsversie maakte de film geschikt voor commerciële exploitatie. 
Daarnaast is de restauratie tevens een hypothetische reconstructie van een geplande versie die 
nooit tot stand kwam.117 By Aeroplane to Pygmyland (1927) is een ander voorbeeld van een 
creatieve reconstructie. Het Filmmuseum was van mening dat de grote hoeveelheid tussentitels 
die deze film rijk was, het ritme ervan verstoorde. Ook vond het Filmmuseum de tussentitels te 
racistisch, een gegeven waarvan het vermoedde dat het een publiek in de jaren twintig naar 
alle waarschijnlijkheid niet zeer stoorde, terwijl het de ervaring van het publiek eind jaren 
                                                                 

 
114 Naast nieuwe versies van films die ontstaan door reconstructieactiviteiten, zijn er ook nieuwe versies ontstaan 
door deconstructieactiviteiten. De genoemde ‘trappenscène’ uit Bronenosets Potyomkin (Eisenstein, 1925) die 
geïsoleerd op 16mm werd overgezet en vertoond, is hier een voorbeeld van. (BA – legbord 24: ’Aanschaf, 
conservering, schenkingen 1958’)  
115 Een versie die in de huidige tijd overigens weer zeer gedateerd overkomt, met name als gevolg van de gebruikte 
muziek. 
116 De film was een groot succes, iets wat waarschijnlijk meer te danken was aan de nostalgie van de Amsterdammer 
dan aan het Filmmuseum. De zaal zat namelijk avond na avond vol met oude Amsterdammers die veel plezier 
hadden in het herkennen van de diverse plekken in Amsterdam zoals ze waren anno 1930.  
117 Deze manier van reconstructie doet erg denken aan de zogenaamde alternate history. Ook daar wordt een 
historische mogelijkheid als uitgangspunt genomen, waarna deze hypothese wordt uitgewerkt. Op die manier 
ontstaat een (niet geweest) alternatief voor de geschiedenis zoals we hem kennen. Thomas van der Dunk beschreef 
bijvoorbeeld de hoe de geschiedenis van Nederland zou zijn gelopen, als Willem van Oranje niet was vermoord. 
(Dunk 2005) 



Opnieuw belicht 

96 

 

negentig juist zou blokkeren. Door titels te verwijderen hief het Filmmuseum deze potentiële 
blokkade op, en kon het publiek de film zonder ergernis ervaren. Op die manier zou de 
ervaring van het nieuwe publiek dichter bij de imaginaire publiekservaring van de jaren 
twintig komen.118 Dit laatste voorbeeld toont hoe een creatieve omgang met reconstructie een 
film geschikt(er) maakt voor een modern publiek. De drie genoemde voorbeelden zijn bewust 
doorgevoerde creatieve bewerkingen van archieffilms.  

Een andere manier waarop nieuwe versies ontstaan, is door de zogenaamde reconstructie naar 
de letter, waarbij de restaurator zichtbaar laat wat hij of zij heeft toegevoegd aan de film en wat 
nog ontbreekt, bijvoorbeeld door stukjes zwartfilm in de film te voegen. Op die manier maakt 
hij of zij zichtbaar waar hoeveel beeldmateriaal ontbreekt. Volgens Vincent Pinel is het 
resultaat van een dergelijke restauratie een trouwe en letterlijke reconstructie die echter wel 
wat saai is om naar te kijken. (Pinel 1989b: 77)119 Deze ascetische reconstructietechniek wordt 
zelden of nooit gebruikt. Het Filmmuseum bijvoorbeeld gebruikte deze methode alleen in 
uiterste noodzaak, bijvoorbeeld wanneer het een ‘originele’ muzikale score onder een film 
wilde monteren. Een voorbeeld hiervan is de laatste reconstructie van de film Regen (Ivens, 
1929). In 1941 componeerde Hans Eisler een muzikale score bij deze film. Toen het 
Filmmuseum besloot de film met deze muzikale score te reconstrueren, ontdekte het dat de 
film en de muziek niet ‘op elkaar pasten’. De conclusie was dat het nodige beeldmateriaal 
ontbrak. Om dit op te lossen vulde het Filmmuseum de lacunes met zwartfilm, waardoor 
muziek en beeld synchroon bleven lopen.120 

Naast het feit dat het weinig verheffend is minutenlang naar stukken zwartfilm te kijken, blijft 
bij het gebruik van tussentitels en zwartfilm onbekend hoe het ontbrekende beeldmateriaal er 
ooit uitzag. Om dit op te lossen kan een restaurator gebruik maken van visueel non-
filmmateriaal. (Cherchi Usai 2000b: 159) Een voorbeeld is de reconstructie van de film Der var 
engang (Dreyer, 1922) door het Danske Filminstitut (Kopenhagen). Voor deze reconstructie 
plaatsten de Denen setfoto’s en filmstills op de plek van de ontbrekende sequenties.121 Toch gaf 
een dergelijke reconstructie nooit meer dan een indruk van het originele geheel. De 
cinematografische kwaliteiten van de film, die mede hun oorsprong hebben in de beweging 
van het fotografische beeld, het tijdsverloop in dit beeld en de montage van die beelden, 
kunnen bij een dergelijke reconstructiemethode niet worden hervonden. Cherchi Usai is dan 
ook van mening dat in deze gevallen niet meer gesproken kan worden van een reconstructie. In 
plaats hiervan introduceert hij de term ‘recreation’. (Cherchi Usai 2000b: 67) Reconstructies 
uitsluitend ‘naar de letter’ waren vrij zeldzaam. Wel vertoonden bijna alle reconstructies ‘naar 
de letter’ elementen. Zo dachten filmmusea bijna altijd na over hoe ze ‘originele’ tussentitels 
afkomstig van het uitgangsmateriaal konden onderscheiden van gereconstrueerde tussentitels. 
Sommige filmmusea gebruiken bijvoorbeeld een andere typografie voor de nieuwe titels. Het 
Filmmuseum onderscheidt deze ‘nieuwe’ titels door ze nooit te nummeren. Dit in tegenstelling 
tot de tussentitels op uitgangskopieën die bijna altijd wel een nummer hebben. In het 
Nederlands onderscheiden nieuwe tussentitels zich tevens in de spelling, die immers in 1947 
                                                                 

 
118 Dit past binnen het idee van Eric de Kuyper dat je publieksgericht moet restaureren. De versie met tussentitels is 
wel ook veiliggesteld. Bron voor de informatie over deze film(versie) is de discussie die ontstond toen het 
Filmmuseum deze nieuwe versie voor een modern publiek vertoonde tijdens de workshop The Eye of the Beholder 
(1998). Een aantal filmhistorici vond de versie een (film)historische leugen. 
119 In deze gevallen behandelt de restaurator een film als een fresco, of een ander ruimtelijk object dat 
gereconstrueerd wordt, en waarbij noodgedwongen zichtbaar zal blijven waar en wanneer gedeeltes uit het beeld 
ontbreken. 
120 Deze versie leidde tijdens de Biënnale 2005 tot de nodige protesten uit de zaal.  
121 http://www.filmmuseum.nl/biennale05/programma/programma-az.html 
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radicaal is aangepast.122 Alleen wanneer de originele tussentiteltekst was gevonden in 
bijvoorbeeld een keuringsdossier, werden tussentitels wel in de oude spelling 
gereconstrueerd.123 

Opvallend aan reconstructies naar de letter is dat ze enerzijds zo goed mogelijke reconstructies 
van het oorspronkelijke geheel zijn, terwijl ze aan de andere kant de gebroken staat van het 
archiefmateriaal zichtbaar maken. Dit heeft consequenties voor de kijkervaring. Deze films 
blijven namelijk voortdurend verwijzen naar de materialiteit van het uitgangsmateriaal, 
waardoor een vorm ontstaat van wat ik archieflectuur zou willen noemen. Deze lectuur wordt 
gekenmerkt doordat de film in de eerste plaats als een archiefobject geïnterpreteerd wordt, en 
pas daarna als bijvoorbeeld een fictiefilm. Deze archieflectuur doorbreekt de ‘originele’ 
kijkerservaring, zoals bijvoorbeeld de fictionalisering. Meyer is dan ook van mening dat een 
uitsluitend naar de letter gereconstrueerde film, waarin opzichtig duidelijk wordt welke 
stukken ontbreken uit het object film, niet aanbevelenswaardig is. (Meyer 1986: 29)124 Dit past 
in de opvatting van het Filmmuseum dat film in de eerste plaats als een ‘opvoeringskunst’ 
beschouwd moest worden.125 Het Filmmuseum reconstrueerde dan ook niet alleen de 
montagestructuur van een film zo getrouw mogelijk, maar vooral ook de potentiële ervaring 
ervan. De restauratoren van het Filmmuseum verborgen daarom juist de reconstructie-
ingrepen. Ze waren zogenaamde restauratoren-als-artiest, zoals Pinel het uitdrukt. (Pinel 1989b: 
77) In plaats van de ontbrekende stukken in de film te benadrukken, waarbij voortdurend 
zichtbaar wordt dat de film oud en kapot is, herstelt de restaurator-als-artiest de voormalige 
consistentie van de film, en daarmee de potentiële beleving ervan.  

Eenheid in delen 

Filmreconstructie heeft dus als doel de voormalige ‘eenheid’ van een film te herstellen. Het 
oorspronkelijke geheel waarvan filmrestauratoren de eenheid herstellen, is echter niet het 
materiële object, zoals dat bij de restauratie van kunstwerken vaak wel het geval is. Bij 
filmreconstructie is het doel in plaats daarvan de reconstructie van het imaginaire geheel; de 
‘originele’ filmtekst. Voor de reconstructie van de filmtekst gebruikten filmrestauratoren vaak 
alle bekende kopieën van de betreffende filmtitel. Dit heeft tot gevolg dat, anders dan bij de 
reconstructie van bijvoorbeeld een vaas waar stukken van wat ooit één object was weer zo 
goed mogelijk aan elkaar worden geplakt, bij de filmreconstructie ook stukken uit wat ooit 
twee of meer objecten waren, samengevoegd kunnen worden. Mazzanti legt uit dat het gebruik 
van verschillende objecten voor de reconstructie van één voormalig geheel, eigenlijk in 
tegenspraak is met elkaar. De reconstructiekopie combineert immers beelden, tussentitels en 
shots die in het verleden nooit eenzelfde kopie vormden, en die derhalve ook nooit samen op 
een scherm te zien waren. (Comencini en Pavesi 2001: 29)126 Een reconstructiekopie kan daarom 

                                                                 

 
122 In Vlaanderen gebeurde dit al in 1946. 
123 Interview Giovanna Fossati, 9 november 2005. 
124 Hetzelfde geldt voor andere vormen van restauratie. Brandi schrijft dat wanneer de artistieke natuur van een 
kunstwerk wordt weggerestaureerd, niet veel meer overblijft dan een reliek. (Brandi 2005: 49)  
125 Deze term is duidelijk afkomstig van de adjunct-directeur Eric De Kuyper, die bijvoorbeeld ook de opleiding Film 
en Opvoeringskunsten oprichtte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig de Radboud Universiteit). 
126 Dit effect is nog sterker, wanneer materiaal uit twee parallel opgenomen versies door elkaar wordt gebruikt. In de 
zwijgende periode werden in sommige gevallen twee camera’s naast elkaar gezet, waarmee twee opnames 
tegelijkertijd gemaakt werden van dezelfde scènes. Het verschil is te zien aan de hoek van waaruit de opname 
gemaakt is. De opnames gemaakt met de (hoofd)camera werden gebruikt om een versie samen te stellen voor de 
eigen markt, terwijl daarnaast de opnamen uit de bijcamera tot een exportversie gemonteerd werden. Faust 
(Murnau, 1926) is bijvoorbeeld een film waarbij dit gebeurd is. Dit wordt goed zichtbaar gemaakt in de 
documentaire Los 5 Faust de F.W. Murnau (Berriatúa, [1995])  
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nooit een eenheid vormen. Dit is iets wat overigens ook in de praktijk snel zichtbaar is. Omdat 
bij duplicatie op fotomechanische wijze het contrast in het beeld altijd toeneemt, gaan de 
kwaliteit van en de details in het fotografische beeld achteruit. (Meyer en Read 2000: 1) 
Kopieën van verschillende generaties verschillen daarom vaak sterk in beeldkwaliteit. 
Wanneer de restaurator dergelijke van elkaar verschillende kopieën samenvoegt in een 
reconstructiekopie, krijgt zo’n kopie het aanzien van patchwork.127  

Om dit effect te onderdrukken ontwikkelden filmmusea een aantal technieken. (Meyer en Read 
2000: 73) Voor de reconstructie van Erdgeist (Jessner, 1923) gebruikte het Filmmuseum 
bijvoorbeeld twee kopieën, namelijk een zeer incomplete vintagekopie uit het archief van het 
Filmmuseum, die het aanvulde met behulp van een vintagekopie van Gosfilmofond in 
Rusland, waar het een master van had gekregen.128 Naar de maatstaven van het Filmmuseum 
was de beeldkwaliteit van deze master uit Rusland slecht, hij was erg donker en had een 
relatief hoog contrast. Wanneer het Filmmuseum de fragmenten uit deze kopie zonder meer 
tussen die van de eigen kopie had in gezet, was zeker kwaliteitsverschil opgetreden. Het 
Filmmuseum liet daarom voor de reconstructie van Erdgeist de kopieën van het 
Gosfilmofondmateriaal lichter maken door middel van ‘pre-flashing’.129 Deze ingreep bracht de 
beeldkwaliteit van het Russische materiaal dichter bij die van het reconstructiemateriaal 
gebaseerd op de vintagekopie uit het archief van het Filmmuseum. Aan de reconstructiekopie 
is daardoor minder zichtbaar dat het uitgangsmateriaal uit twee verschillende kopieën bestaat.  

Deze ingrepen beperkten zo de verschillen in beeldkwaliteit binnen eenzelfde 
reconstructiekopie. Dit garandeerde tot op zekere hoogte eenheid in de beeldkwaliteit, 
waardoor de indruk werd gewekt dat de restauratie gebaseerd was op een en dezelfde 
uitgangskopie. Op die manier probeerden filmrestauratoren de vermeende eenheid in het 
beeld van het imaginaire origineel te reconstrueren, zodat zichtbare overgangen van kopie naar 
kopie de kijkervaring niet zouden doorbreken.130 Wat betreft de totale egaliteit van de 
beeldkwaliteit was de reconstructiekopie daarom een zo goed mogelijke benadering van de 
‘originele’ versie. Opvallend is dat filmmusea aan de andere kant concessies deden voor wat 
betreft de beeldkwaliteit. Om de beeldkwaliteit van de filmbeelden uit de diverse kopieën zo 
dicht mogelijk bij elkaar te krijgen werkte het Filmmuseum niet alleen de slechtere kopieën bij. 
Ook de kopieën van betere beeldkwaliteit pastte het aan, door de beeldkwaliteit ervan een 
beetje slechter te maken. De egaliteit van het totaal werd dus boven de mogelijkheid van een 
betere beeldkwaliteit op shotniveau gesteld. Hierdoor week de uiteindelijke kwaliteit van het 
beeld af van de vermeende ‘originele’ beeldkwaliteit. De conclusie is dat filmmusea meer 
belang hechtten aan de benadering van de imaginaire originele eenheid van beeldkwaliteit dan 
aan een zo goed mogelijke restauratie van de beeldkwaliteit op fotogram- of shotniveau.  

Academici en het ‘origineel’ 

Met het oog op al deze verschillende zowel ‘originele’ als per ongeluk en bewust gecreëerde 
versies, noemt Cherchi Usai films ‘multiple objects’. Hiermee geeft hij aan dat films niet de 
onveranderlijke objecten zijn waar filmmusea en –historici ze lange tijd voor hielden. In plaats 
                                                                 

 
127 Dit verschil zal, zodra met meerdere kopieën een nieuwe versie wordt samengesteld, altijd te zien zijn. Kopieën 
wijken altijd van elkaar af, ook als het twee vintagekopieën van dezelfde filmtitel betreft. 
128 Een master is een tussenelement met een extreem fijne korrel en dus een lager contrast, dat niet geschikt is voor 
projectie, maar wel veel details opslaat. 
129 ‘The technique of pre-flashing duplicating or print film, giving a small overall exposure to white (or coloured) 
light by a separate pass through a printer, is [...] widely used to reduce contrast.’ (Meyer en Read 2000: 164) 
130 Deze doelstelling is overeenkomstig de restauratietraditie in de kunsten. Restauratie, zo zegt Brandi, gaat uit van 
een verloren eenheid van het object die hersteld moet worden. (Brandi 2005: 57) 
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daarvan valt een film uiteen in de kopieën waarop hij is overgeleverd. (Cherchi Usai 2000b: 
160) In 1996 zegt Tsivian dat deze vernieuwende kijk op film als ‘multiple object’ erg 
productief is voor de filmhistorische wetenschap. Een dergelijke invalshoek, aldus Tsivian, 
leidt tot een nieuwe kijk op de filmgeschiedenis.  

Cherchi Usai’s point is innovative because it invites us to perceive film history as a 
process rather than as a gallery of art objects. (Tsivian 1996: 341) 

Klassieke filmhistorici, net zoals de academici binnen de scholen van het formalisme en de 
semiotiek, beschreven de filmgeschiedenis over het algemeen als een serie onveranderlijke 
filmteksten. Dit betekent niet dat filmhistorici niet op de hoogte waren van de veranderlijkheid 
van filmkopieën en dus van de filmtekst. Lotte Eisner schreef in 1964 in haar boek F.W. Murnau 
al over de verschillende kopieën van Nosferatu (Murnau, 1921), en Georges Sadoul merkte in 
1967 op dat nationale versies van films soms radicaal van elkaar konden verschillen. (Pinel 
1985) Ook bezoekers aan cinematheken en filmmusea moeten gezien hebben hoe incompleet de 
vertoonde kopieën soms waren. De kennis over het feit dat de filmteksten waren overgeleverd 
op meerdere kopieën van een hoogst instabiel materiaal, werd echter niet in het filmhistorische 
discours, noch in het semiotische en formalistische onderzoek opgenomen. Ook zagen 
academici lange tijd niet de meerwaarde van een deelonderzoek naar de verschillende kopieën 
en dus versies van eenzelfde filmtekst voor de tekstanalyse. Dit blijkt uit het feit dat 
filmwetenschappers meestal niet aangaven welke kopie en dus welke versie ze gebruikt 
hadden voor het maken van een tekstuele of een semiotische analyse van een film.131 William 
Routt zegt dan ook dat filmwetenschappers zich ongemakkelijk voelden bij de problematiek 
van de instabiliteit van de filmische tekst. (Routt 1997: 3)  

Daarbij hebben filmwetenschappers een hang naar de ‘originele’ filmtekst.  

The film as it originally showed itself, without the disfiguration of time and use, haunts 
the film historian as a spectral ideal. (Gunning 1992: 102)  

Dat dit een onbereikbaar ideaalbeeld is, is een onaangename ontdekking. Toch zijn 
filmwetenschappers binnen het revisionisme de filmgeschiedenis ondanks dit ongemak, meer 
en meer als een proces en minder als opeenstapeling van onveranderlijke filmteksten gaan 
beschouwen, aldus Yuri Tsivian. Voor Tsivians persoonlijke project, het onderzoek naar de 
Russische cinema, leverde dit bijzondere inzichten op. Zo benaderde hij hermontages van 
Westerse films uit de Sovjettijd als aparte objecten, waardoor hij een heel ander gedeelte van de 
filmgeschiedenis ontdekte. Ook filmhistorici als bijvoorbeeld Tom Gunning, Frank Kessler, 
Nanna Verhoeff, William Routt, Giorgio Bertellini, en Charles Musser schreven over 
archiefproblemen, en de implicatie hiervan voor de filmhistorische discipline.132  

Het feit dat de academische discipline lange tijd geen prioriteit gaf aan de problematiek van de 
filmkopie en de verschillende versies, heeft hoogstwaarschijnlijk geleid tot conclusies over 

                                                                 

 
131 ‘The bulk of academic writing on the cinema is textual analysis – that is to say, work that one would presume 
must be dependent upon the prior existence of a fixed text – yet textual analysis in film rarely acknowlegdes that the 
physical film text may be problematic. Much of the most careful and interesting writing in the field does not indicate 
the specific sources of the specific prints used as objects of study, nor does it take time to describe the features or the 
antecedents of those prints.’ (Routt 1997: 2) 
132 (Gunning 1992); (Kessler 2002a); (Verhoeff 2006); (Routt 1997); (Bertellini 1995); (Musser 2004). Met name Kessler 
en Routt gaan in op de verschillen die kunnen optreden tussen kopieën van eenzelfde filmtitel, en wat dit betekent 
voor de analyse van een filmtekst. 
Ook de Gradisca Spring School besteedde veel aandacht aan de versieproblematiek, iets wat onder andere resulteerde 
in een special van Cinema & Cie over ‘Multiple and Multiple-language Versions’ (Durovicová 2004). 
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filmtitels die meer over de onderzochte kopie vertelden dan over de filmtekst. In een interview 
over haar reconstructie van de regisseursversie van de film La coquille et le clergyman (Dulac, 
1927) merkt Catherine Cormon daarom op dat het de moeite waard is om een vergelijking te 
maken tussen de vele verschillende kopieën van de film die in omloop zijn geweest en de vele 
verschillende interpretaties die in de loop der tijd gemaakt zijn van de film. (Olcèse 2005: 5) Om 
de vragen die Cormon stelt te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk alle kopieën van de 
filmtitel die in de loop der tijd gemaakt en vertoond zijn te gebruiken als bron. De film als 
filmhistorische bron is dan feitelijk ook een ‘multiple object’. Dit maakt het voor de 
historiografie van het filmhistorische en filmtheoretische vak uitermate belangrijk dat ook 
oude, wellicht afgedraaide duplicaten van films bewaard blijven. 

Reconstructies zijn voor filmwetenschappers geen eenvoudige onderzoeksobjecten. Charles 
Musser bijvoorbeeld schrijft over de problemen die dergelijke reconstructies kunnen opleveren. 

Often “restorations” create synthetic texts that have no historical standing -mishmashes 
of variant prints that obscure as much as they illuminate. (Musser 2004: 102) 

Het feit dat een ervaren filmhistoricus als Charles Musser een dergelijk probleem aan de orde 
stelt, geeft aan dat deze praktijk niet alleen het werk van de filmhistorici ingewikkeld maakt, 
maar dat hij hen ook boeit als onderwerp van reflectie. Omdat film een zo veranderbaar object 
is, moet de onderzoeker heel alert zijn. Maar er ligt hier ook een taak bij de filmarchieven, -
musea en –restauratoren op het vlak van de informatievoorziening. Het is zaak dat goed 
gedocumenteerd wordt hoe een reconstructie tot stand is gekomen, en welke doelen gesteld 
zijn bij het maken ervan. (Cherchi Usai 2000b: 67) Volgens Routt gebeurt dit in de praktijk 
echter nog niet voldoende. De informatie en uitleg over reconstructies in de filmwetenschap 
zou wat dat betreft ver achterlopen bij de manier waarop bijvoorbeeld 
literatuurwetenschappers beschikken over kritisch historische uitgaven van oude teksten. 
(Routt 1997: 3)133  

Aan de andere kant heeft de filmrestauratiepraktijk als voordeel dat de originelen in principe 
onaangeroerd blijven. Waar bij bijvoorbeeld een mozaïek de losse stukjes waaruit ooit het 
‘origineel’ bestond weer aan elkaar worden geplakt, plakken filmhistorici slechts kopieën van 
de originelen aan elkaar. Het uitgangsmateriaal blijft zo onaangetast. Een onderzoeker die 
informatie wil over andere versies dan de gereconstrueerde, kan daarom altijd de 
vintagekopieën, en alle kopieën die in de loop van de tijd op basis van de vintagekopieën 
gemaakt zijn, raadplegen. Deze kopieën liggen, voor zover mogelijk onaangetast, in de kluizen 
van de filmarchieven.  

Afsluiting 

Omdat filmrestauratoren tijdens het restauratieproces zoveel creatieve keuzes maken, 
vergelijkt Nicolas Hiley ze met filmmakers. Ik zou ze tevens met filmhistorici willen 
vergelijken, juist omdat elke restauratie ook een interpretatie van het verleden is, op basis van 
vintagekopieën in het archief. Filmrestauratoren zijn dus feitelijk creatieve filmhistorici die 
interpretaties van de filmgeschiedenis zichtbaar maken. 

Filmrestauratiekopieën reflecteren zo de historische smaak. Uit dit deel is gebleken dat deze 
historische smaak in de loop van de onderzochte periode is veranderd. Waar aanvankelijk 
voornamelijk aandacht was voor het ‘terugvinden’ van de regisseursintenties, die de 

                                                                 

 
133 Dat wil niet zeggen dat de filmhistorische praktijk de methoden om kritisch historische uitgaven te produceren 
uit de literatuurwetenschap moet overnemen. Het is zaak een ‘film-eigen’ methode te ontwikkelen op basis waarvan 
dergelijke edities zouden kunnen worden geproduceerd. Zie ook: (Loiperdinger 2002) 
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filmrestauratoren vervolgens in de reconstructies verwerkten, verbreedde de blik van de 
filmmuseale instituten zich in de periode vanaf circa 1980, waardoor ze niet meer uitsluitend 
de regisseursversies, maar ook steeds meer vertoonde versies en archiefversies 
reconstrueerden. Daarnaast zochten ze naar nieuwe presentatieversies, die vaak een 
combinatie vormden tussen experimentele kunst en oud filmmateriaal. Met deze experimentele 
nieuwe versies werden oude films aantrekkelijker gemaakt voor een ‘nieuw’ publiek. De 
opvattingen over de geschiedenis van een film werden zo diverser; in plaats van één mogelijke 
originele versie, namelijk de regisseursversie, gingen de archieven uit van een veelheid aan 
mogelijke versies als ‘origineel’, en dus als uitgangspunt van de reconstructies. Het gevolg is 
dat nooit duidelijk is welke versie een restauratiekopie reflecteert. Deze grotere diversiteit 
maakt informatie over de restauratie- en reconstructie-ingrepen dan ook noodzakelijk. 

Toch bleven de reconstructies van regisseursversies hoog op de prioriteitenlijst van filmmusea 
staan. Een verklaring voor het grote belang dat filmmuseale instituten bleven hechten aan de 
‘intenties’ van de auteur, zou kunnen liggen in de verschillende tempi waarin veranderingen in 
het denken binnen een gemeenschap doorzetten. Aangezien het Filmmuseum voor 
verschillende groepen mensen werkt, aan de ene kant een professioneel publiek - 
filmarchivarissen en –historici - en aan de andere kant het ‘grote’ publiek, zijn die twee tempi 
binnen dit instituut terug te vinden. Aan de ene kant maakt het restauraties, met veel aandacht 
voor de kwaliteit van het filmbeeld. Aan de andere kant reconstrueert het regisseursversies van 
bekende filmmakers, waarbij het de montagestructuur vaak vóór de beeldkwaliteit stelt. Door 
op deze twee zo verschillende manieren films aan het filmhistorische discours toe te voegen, 
houdt de filmmuseale praktijk de twee genoemde tempi tevens in stand, en maakt het de 
restauratiekopieën als filmhistorisch discours tot een eclectisch geheel. 
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Deel III: PRESENTATIE 

Inleiding 

Films zijn niet alleen objecten van celluloid en chemicaliën, het zijn ook geprojecteerde beelden 
op een scherm. Film is zodoende naast een fragiel, materieel object, ook een ongrijpbaar en 
tijdelijk, want performatief object, waarbij de projectie, de zaalinrichting, en andere 
vertoningselementen onderdeel zijn van de uiteindelijke presentatie. De vertoningssituatie is 
dan ook van fundamenteel belang voor de betekenisgeving die een publiek creëert bij het 
bekijken van een film.  

In het geval van de filmmuseale praktijk is deze problematiek extra interessant. De vertoning in 
een museale omgeving geeft de vertoonde films namelijk vóór alles betekenis als een museaal 
en (film)historisch object. Dit wijkt fundamenteel af van de vertoningssituatie waar de films 
oorspronkelijk voor gemaakt zijn, wat automatisch tot een afwijkende betekenisproductie leidt. 
Om dergelijke problematieken te kunnen analyseren, ontwikkelde filmtheoreticus Roger Odin 
de zogenaamde semiopragmatiek, waarin hij uitlegt dat bij film en televisie sprake is van een 
dubbele tekstproductie, waarvan de ene zich in de ruimte van de productie, en de andere zich 
in de ruimte van de lectuur afspeelt. Odin spreekt hier van ruimte zoals dit in de 
communicatietheorie gebruikt wordt, namelijk als samenspel van betekenissturende 
determinanten, die bij een geografische en/of historische afstand van elkaar zullen verschillen. 
Hoe dichter deze twee ruimtes elkaar (geografisch en/of historisch) benaderen, hoe meer de 
betekenisproductie in de ruimte van de productie, die in de ruimte van de lectuur zal 
overlappen. (Odin 2002: 42) Voor een Britse film uit januari 1920 die in februari van datzelfde 
jaar in Londen in première ging, zal deze overlap bijvoorbeeld groot geweest zijn. Bij museale 
vertoningen van de films uit het in deze studie onderzochte corpus daarentegen week en wijkt 
de ruimte van de lectuur altijd af van die van de productie. Dit komt in de eerste plaats omdat 
deze films stuk voor stuk dateren van voor de oprichting van het NHFA/Filmmuseum. Er is 
daardoor altijd een historische afstand tussen de ruimte van de productie en die van de lectuur.  

Daarbij is de filmmuseale institutie een fundamenteel andere dan die van de commerciële 
bioscoop waarbinnen de museale films aanvankelijk vaak vertoond werden. De filmmuseale 
omgevingen en filmvertoningen wijken dan ook standaard af van die in bioscopen, waardoor 
altijd een andere betekenisproductie ontstaat. (Lenk 2006: 320) 

Er was voor deze filmmuseale institutie geen standaard voor de inrichting, aankleding en 
programmering van de museale films. Dit zijn echter factoren die van fundamenteel belang zijn 
bij de betekenisproductie van films. In de jaren zeventig introduceerde Jean-Louis Baudry het 
begrip dispositif, om inzicht te krijgen in de relatie tussen betekenisgeving en de 
vertoningssituatie van films.1 Bij Baudry betekent dispositief formatie, of positionering van de 
tijdens de vertoning van de film aanwezige elementen. (Baudry 1999: 763) Kortom, met 
dispositief refereert hij aan de constellatie die gevormd wordt door de inrichting van de zaal, 
zoals de plaats van de projector en het filmdoek. Naar mijn mening kan dit worden aangevuld 
met alle andere elementen die een rol spelen bij de vertoning van een film, zoals bijvoorbeeld 
het programma en de muzikale begeleiding. Al deze elementen sturen de bioscoopbezoeker in 
de richting van de Ideale Toeschouwer van de vertoonde films, een ideaaltype dat ontstaat 
wanneer alle processen in gang zouden worden gezet, zodat de gewenste lectuurmodus 
optimaal kan functioneren. (Kessler 2002b: 106) Baudry is specifiek geïnteresseerd in de Ideale 
                                                                 

 
1 De meest gebruikte Engelse vertaling van de term is ‘apparatus’. (Baudry 1999) 
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Toeschouwer van wat hij de dominante cinematografische institutie noemt, waarbinnen de 
commerciële (Hollywood)film werd vertoond.2 Zijn voornaamste vraag is hierbij, hoe die 
‘dominante cinematografische institutie’ toeschouwers programmeert tot het geloof in de fictie 
die in de film gepresenteerd wordt.3 Christian Metz schrijft hier het volgende over.  

La position du Moi au cinéma ne tient pas à une ressemblance miraculeuse entre le 
cinéma et les caractères naturels de toute perception; elle est, au contraire, prévue et 
marquée d’avance par l’institution (outillage de la salle, dispositif mental qui intériorise 
tout cela)4 (Metz 1977: 75) 

De institutionele dwang speelt een bijzonder grote rol in de vorming van de mentale toestand 
van de toeschouwers en zo in de perceptie van de film en het proces van betekenisgeving.5 In 
een historisch perspectief maakt dit een analyse van de vertoningssituatie noodzakelijk om de, 
in dit geval filmmuseale, presentatie en zo de afgedwongen lectuurmodi van films in een 
bepaalde periode te kunnen begrijpen. (Kessler 2002b: 106) Het dispositief is in mijn optiek dan 
ook de materialisering van de ideeën en opvattingen binnen een bepaalde institutie over hoe 
een film gezien moest worden. Juist deze materialisering maakt het mogelijk te onderzoeken op 
welke manier een institutie haar toeschouwers stuurde. Dit geldt des te meer voor de 
filmmuseale institutie, die zoals gezegd films vertoonde die feitelijk gemaakt waren voor 
vertoning in een andere periode en binnen andere instituties.  

In dit deel onderzoek ik daarom op welke manier de filmmuseale institutie bezoekers stuurde 
in de lectuur en betekenisgeving van de vertoonde museale films. Ik doe dit door middel van 
een historische analyse van de inrichting van de vertoningsruimten, de programma’s met de 
begeleidende teksten, en de extrafilmische elementen die filmmusea aan de voorstellingen 
toevoegden. Al deze elementen van het filmmuseale dispositief zullen inzicht geven in de 
manier waarop de filmmuseale praktijk lectuurmodi programmeerde en dus betekenisgeving 
van de gemusealiseerde films stuurde. 

De inrichting van de filmmuseale vertoningsomgeving van de centrale casus van deze studie is 
twee keer drastisch gewijzigd. Dit impliceert dat ik dit deel begin met de analyse van drie 
verschillende interieurs, wat een nieuwe indeling van de onderzochte periode met zich 
meebrengt. Ik volg in deze nieuwe indeling de bevindingen uit het bronnenonderzoek. Het is 
hierbij interessant te kijken wat dit betekent voor de geschiedenis van het filmhistorische 
discours. Zoals in de inleiding van deze studie naar voren kwam, wordt de geschiedenis van 
de filmgeschiedschrijving in twee periodes ingedeeld, die gepaard gaan met een wijziging in 
de filmhistorische opvattingen. Ik vraag me af of deze driedeling die in de geschiedenis van de 
filmmuseale praktijk kan worden opgemerkt, doorklinkt in de filmmuseale filmhistorische 
uitingen.  

                                                                 

 
2 Instituties worden binnen de filmtheorieën (met name de semiopragmatiek) gedefinieerd als bundels 
dwingende/duwende krachten, die bepaalde verwachtingen programmeren bij een toeschouwer, voordat hij of zij 
een film gaat zien. (Odin 1988: 121) Naast de door Metz en Baudry geanalyseerde institutie van de commerciële 
Hollywoodfilm zijn binnen het cinematografische veld ook andere instituties werkzaam, zoals bijvoorbeeld de 
filmartistieke institutie, filmeducatieve institutie, en filmmuseale institutie. 
3 Metz plaatst dit probleem in een psychoanalytisch perspectief. 
4 ‘De positie van het Ik in de film heeft niets te maken met een verbazingwekkende gelijkenis tussen de film en de 
natuurlijke eigenschappen van alle waarneming. Integendeel, deze positie wordt vooraf geschapen en tevoren 
bepaald door de institutie (technische uitrusting, inrichting van de zaal, het mentale dispositief dat dit alles 
verinnerlijkt)’ (Metz 1980: 69) 
5 Roger Odin kwalificeert deze benadering van Metz zonder aarzelen als pragmatisch, ook al heeft Metz deze term 
zelf nooit gebruikt. (Odin 1991: 47) 
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Hoofdstuk 7: (In)richten: filmmuseale vertoningsplaatsen 

Inleiding 

Net als theaters en bioscopen zijn filmmusea ‘andere ruimtes’, met andere regels, andere 
gewoontes, en een andere tijdsdimensie, dan die welke de leefwereld hanteert. (Foucault 1984: 
48) ‘Andere ruimtes’, door Foucault ook heterotopieën genoemd, die van de leefwereld zijn 
afgescheiden, kunnen alleen betreden worden na het uitvoeren van een aantal rituelen. De stap 
over de drempel is hierbij letterlijk de overgang van de ‘natuurlijke wereld’ naar die ‘andere 
ruimte’, zoals bijvoorbeeld het theater, waar de kassa, de foyer, het buffet, de trappen, allemaal 
deel van uitmaken. (Poppe 1989: 21) Vanaf het moment dat het publiek is binnengetreden in 
het theater worden de verwachtingen gestroomlijnd, waardoor een gewenste lectuurmodus 
wordt geprogrammeerd. Dit ‘programmeren’ van het publiek komt voor een groot deel tot 
stand door de architectuur en de inrichting, die deel uitmaken van de in de heterotopie 
gevolgde vertoningsstrategieën.  

In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de inrichting van de filmmuseale vertoningsruimtes, en de 
vraag of en hoe het interieur toeschouwers in de richting van ‘museale’ lectuurmodi stuurde. In 
de onderzochte periode is sprake van drie verschillende momenten, gekenmerkt door drie 
verschillende manieren waarop de filmmuseale ruimte vorm kreeg. Ik analyseer de verschillen 
in vormgeving van zalen, trappen, stoelen en de manier waarop deze elementen in de 
inrichting elkaar en de filmvertoningen beïnvloedden. Daarnaast zal ik ingaan op de rol die het 
lichaam van de toeschouwer kreeg toebedeeld in de filmmuseale inrichtingen. Op die manier 
zal ik een eerste inzicht geven in de filmmuseale presentatiestrategieën, zoals die in de loop 
van de onderzochte periode optraden.  

Kunstmuseaal dispositief 

De eerste vertoningsruimte van het Filmmuseum bevond zich in het Stedelijk Museum waar 
het instituut in 1952 naartoe verhuisde.6 Waar het Stedelijk Museum, in navolging van het 
MoMA, populaire kunsten als film, fotografie en design opnam om de ‘hoge kunsten’ uit hun 
ivoren toren te halen en dichterbij de ‘lage kunsten’ te brengen, kwam het Filmmuseum juist 
terecht in een kunstmuseale context, waardoor het een artistieke connotatie kreeg. Dit had 
onder andere tot gevolg dat de filmvertoningen bezocht werden door een ‘kunstminnend’ 
publiek. (Hendriks en Blotkamp 1996: 11) De filmmuseale vertoningen vonden twee keer in de 
week plaats in de aula, die het jaar ervoor gereed was gekomen.7  

Voor de algemene inrichting van zijn museum had toenmalig directeur Willem Sandberg 
vastgehouden aan een transparante stijl, waardoor kunst voor iedereen toegankelijk moest 
worden. Voor het Stedelijk Museum en de moderne kunst die het presenteerde, was de 
achterliggende gedachte wederom dat de kunst uit de ivoren toren gehaald moest worden, 
ditmaal door haar naar de gewone mensen op straat te brengen. Dit komt het duidelijkst tot 
uiting in de grote ramen in de toentertijd nieuwe vleugel die uitkeek op de Van Baerlestraat. 
Door deze ramen kwam de kunst dichter bij de straat en de straat dichter bij de kunst. (Jansen 
van Galen en Schreurs 1995: 108)  

Voor de filmmuseale presentatie in het Stedelijk Museum had deze transparante indeling en 
stijl van het gebouw een omgekeerd effect. De bezoekers van een filmmuseale voorstelling 

                                                                 

 
6 Ik reken Kriterion niet tot een museale vertoningsruimte, omdat het onderzochte instituut in die behuizing een 
filmarchief was en geen filmmuseum, wat impliceert dat het geen museale vertoningen organiseerde.  
7 Jaarverslag van Amsterdam 1952: 235.  
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werden voor het begin van de uiteindelijke filmvertoning voortdurend met beeldende (hoge) 
kunst geconfronteerd. Zo betraden de bezoekers de aula via de Appelzaal of beter gezegd de 
Appelbar, die Karel Appel in 1951 van een wandschildering voorzag. (Hendriks 1996: 72) Uit 
foto’s blijkt dat de bezoeker ook in de aula met moderne kunst geconfronteerd werd, door een 
aantal kleine kunstwerken aan de muur. Functionaliteit, moderne kunst en de op stapel 
staande filmvertoning liepen zo door elkaar in deze heterotopie.8 Het transparante interieur 
van het Stedelijk Museum, waar de kunsten door elkaar heen gepresenteerd werden, plaatste 
het populaire medium film letterlijk tussen de hoge kunsten.9 Kortom, het Filmmuseumpubliek 
werd ervan doordrongen dat de films die het ging zien, onderdeel uitmaakten van de traditie 
van de moderne kunst. Dit is een vorm van Greenblatts resonantie, die ik in het derde 
hoofdstuk van deze studie introduceerde, waarbij in dit geval de kunstgeschiedenis in de 
gepresenteerde films resoneerde, een vorm van resonantie die een eventuele be/verwondering 
kracht bijzet. Be/verwondering is volgens Greenblatt verbonden met de artisticiteit van een 
object. De constante bevestiging dat de door het Filmmuseum gepresenteerde films binnen de 
traditie van de beeldende kunst thuishoorden, benadrukte daarom tevens mogelijke 
be/verwondering voor de films. Resonantie en be/verwondering functioneerden in dit geval 
duidelijk in dienst van elkaar.  

Ook de eenvoudige inrichting van de aula, waar het Filmmuseum zijn films vertoonde, 
stimuleerde een mogelijke be/verwondering bij het publiek. Greenblatt noemt het kijken 
immers betoverd of verwonderd, wanneer de intensiteit van de blik alle geluiden en andere 
beelden uitschakelt. (Greenblatt 1991: 49) De aula was een karige, strakke ruimte, met witte 
wanden en een verhoging aan de zijkant waar een luxaflex voor hing. Wanneer het publiek 
zich in grote getale aandiende, maakte het Filmmuseum gebruik van de ruimte op deze 
verhoging, en bij een minder grote opkomst maakte het de verhoging weer onzichtbaar door 
de luxaflex te sluiten. Dit strakke eenvoudige interieur was in overeenstemming met de rest 
van de inrichting van het Stedelijk Museum, dat op initiatief van Sandberg een fysieke 
metamorfose had ondergaan. De wanden werden wit, de deuren en zalen werden verkleind, en 
het kunstwerk kwam centraler te staan.  

[...] the arrangement of the museum should not be based on the sheer pulling-power of 
large quantities of works, but should take as its starting point an isolated, carefully 
selected piece. (Jansen van Galen en Schreurs 1995: 103)  

Het Stedelijk Museum presenteerde objecten als individuele kunstwerken, waardoor het een 
effect van be/verwondering opriep. Dit stond haaks op de negentiende-eeuwse 
presentatiestrategie waarbij grote hoeveelheden kunstwerken naast elkaar geplaatst werden 
om zo in elkaars context te kunnen resoneren. De be/verwondering werd in de hand gewerkt 
door het gebouw zo min mogelijk aanwezig te laten zijn; geen bonte versieringen en 
lambriseringen die af konden leiden van de kunst, maar witte muren die de individuele 
kunstwerken beter uit deden komen. Deze opvatting past binnen de modernistische 
architectuur die onder andere gekenmerkt wordt door afwezigheid van ornamenten, 

                                                                 

 
8 Een bezoek aan het Filmmuseum in het Stedelijk Museum staat met de nodige spot beschreven in de roman De 
Rokkenjagers van Isaac Faro uit 1963. Uit dit fragment blijkt ook dat andere delen van het Stedelijk Museum en de 
moderne (beeldhouw)kunst die deze delen behelsden inderdaad toegankelijk waren, bijvoorbeeld tijdens de pauze 
in het filmprogramma. (Faro 1963: 53-62)  
9 In de jaarverslagen vermeldden Sandberg en De Vaal dan ook steevast dat de ontwikkeling van de filmkunst (en 
de moderne muziek) parallel liep aan die van de moderne kunst. (Jaarverslagen van Amsterdam, 1952, 1953, 1954)  
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polychromie, humor, en vele andere afleidende elementen. (Jencks 1986: 31)10 Een van de meest 
typerende kenmerken van dit modernisme was namelijk de zoektocht naar de essentie van elke 
kunstvorm, die resulteerde in een zoektocht naar de basis van de vorm binnen iedere 
afzonderlijke ‘kunst’. Elke afleiding zou deze zoektocht frusteren. In dat opzicht past ook de 
eenvoudig ingerichte aula, die de filmtoeschouwer niet afleidde door tierlantijnen en andere 
mogelijke elementen die een zuivere beschouwing van het gepresenteerde ‘kunstwerk’ zouden 
kunnen belemmeren, binnen dit modernisme.11 De eenvoud van de aula bevorderde zo tevens 
de ervaring van be/verwondering bij de filmvertoningen. De sobere inrichting van de 
filmvertoningszaal paste derhalve binnen die van de rest van het Stedelijk Museum, die op 
haar beurt ook paste binnen de terugkeer van het modernisme na de Tweede Wereldoorlog. In 
navolging van Bertold Brecht, die door middel van Verfremdung een publiek wenste te 
construeren dat kritisch bleef, was het ‘uitkleden van de theatrale performance tot de 
fundamentele componenten’ tot een van de kenmerken van dit modernisme geworden. 
(Bordwell 1997: 84-85) Dit uitkleden van de presentatie zien we terug in de inrichting van het 
gehele Stedelijk Museum van na de Tweede Wereldoorlog, inclusief de aula waar de 
filmmuseale vertoningen plaatsvonden. 

Toch waren er ook elementen in de inrichting van de aula die de be/verwondering juist 
tegengingen. De aula van het Stedelijk Museum was bijvoorbeeld voorzien van harde houten 
(school)stoelen. In 1956 verving Sandberg deze houten stoelen gedeeltelijk door rieten 
designstoelen, die pasten binnen zijn brede opvatting over kunst, waartoe hij ook design 
rekende. Het nadeel was dat de stoelen kraakten, wat storend was bij de vertoningen van 
zwijgende films, die het Filmmuseum vaak (niet altijd) zonder muziek vertoonde.12 (Hendriks 
1996: 72) Deze sobere inrichting kan veroorzaakt zijn door de multifunctionaliteit van de aula. 
Naast filmvertoningen, was deze ruimte in gebruik voor het geven van lezingen, en voor 
opvoeringen van ‘de moderne muziek’.13 Aan de andere kant paste deze inrichting van de 
filmvertoningsruimte in het Stedelijk Museum binnen een breder gebruikt dispositief voor 
kunstfilmvertoningen. De filmzaal van Kriterion bijvoorbeeld, was eveneens ingericht met 
stoelen die er allesbehalve comfortabel uitzagen.14 En ook de stoelen van het Uitkijktheater, het 
eerste kunstfilmtheater in Nederland, zaten niet goed. Door de harde stoelen in dit theater 
bewust niet te vervangen koos Mannus Franken - directeur van De Uitkijk van 1934 tot 1936 - 
voor een oncomfortabele zitpositie van de filmtoeschouwer in zijn theater. Franken was dan 
ook van mening dat je het publiek niet lui moest maken met zachte fauteuils, die typerend 
waren voor het commerciële bioscooptheater. Door te kiezen voor harde stoelen, die het 
publiek wakker hielden, in plaats van zachte stoelen die het publiek lui maakten, plaatste 
Franken de Uitkijk lijnrecht tegenover de commerciële, populaire institutie van de film. De 
vaak als passief bestempelde toeschouwer van de commerciële bioscoop, zit in het donker en is 
gedwongen immobiel, waardoor hij of zij in een artificiële regressie terechtkomt, die 

                                                                 

 
10 Dit in tegenstelling tot het Spaanse modernismo, waar ornamenten en tierlantijnen juist de hoofdingrediënten lijken 
te zijn geweest. 
11 Tijdens een filmvoorstelling is feitelijk altijd sprake van een gefocuste visuele aandacht op de film, simpelweg 
omdat het licht uit is, waardoor er buiten de film niets te zien is. 
12 Deze aula was een ontwerp van Frits Eschauzier (1889-1957), indertijd een bekend Nederlands architect, die door 
Sandberg meerdere malen werd aangetrokken om delen van het Stedelijk Museum opnieuw in te richten. Naast het 
Stedelijk Museum ontwierp Eschauzier ook interieurs voor onder andere het Van Abbemuseum, het 
Gemeentemuseum in Arnhem (het huidige Museum voor Moderne Kunst), en het Rijksmuseum. (Werf 1999: 98-101) 
13 Jaarverslag van Amsterdam 1953: 266. 
14 Dit was de zaal waarin het NHFA en het Uitkijk-Archief in de late jaren veertig films presenteerden voor de 
filmliga’s en filmkringen uit het land. 
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vergeleken kan worden met een droom. (Baudry 1999: 773) Een gemakkelijke en comfortabele 
zithouding bevordert en versterkt deze droomtoestand. Een dergelijke houding paste echter 
niet binnen de opvattingen over hoe kunst moest worden ervaren. De gangbare opvatting was 
namelijk dat waar vermaak of amusement de toeschouwer in slaap sust, kunst op een actieve 
manier ervaren diende te worden. (Beusekom 2001: 115)  

Ook het Filmmuseum en het Stedelijk Museum waren deze mening toegedaan. Dit blijkt onder 
andere uit hun eerste samenwerkingsproject: de tentoonstelling DE FILM die in 1948 in het 
Stedelijk Museum stond. De afsluitende stelling van deze tentoonstelling was dat de passieve 
toeschouwer ‘gaarne vertroosting’ zocht, waarbij hij zich door zijn instincten liet leiden. De 
actieve filmbezoeker daarentegen streefde naar oordeelvorming, waardoor hij tevens tegen de 
slechte en voor de goede film zou strijden. (Schmidt, Schmalenbach en Bächlin 1948: 56) Ook in 
deze gedachtegang kunnen de opvattingen van het modernisme herkend worden. Het is 
wederom de Verfremdung van Brecht, die deze activering van de toeschouwer predikte. Hij 
pleitte dan ook niet alleen voor een beperking van de theatrale ruimte tot de fundamentele 
elementen, maar ook voor het wakker houden van het publiek - iets waarvoor harde stoelen 
een goed inzetbaar strategisch middel waren. Het lijkt daarom vanzelfsprekend dat binnen de 
institutie van de filmkunst, waar de toeschouwer alert en actief diende te blijven, geen zachte 
comfortabele fauteuils pasten. De ongemakkelijke stoelen staan in dit opzicht model voor de 
manier waarop het dispositief bijdraagt aan de constructie van de Ideale Toeschouwer van de 
institutie van de filmkunst. 

Naast het feit dat de karige inrichting van de vertoningsplaatsen de filmkunst buiten de 
commerciële traditie van het pluche plaatste, was er binnen de institutie van de filmkunst 
tevens de wens het publiek iets bij te brengen. Dit blijkt uit een citaat van Boost, waarin hij 
schrijft dat De Uitkijk volgens Franken:  

[...] meer een doelmatige collegezaal [was], waar filmkunst gedoceerd werd dan een 
bioscoop met Oosterse tapijten, verende fauteuils en een wonderorgel, waar men een 
avondje uit is. (Boost 1967: 24)15  

Dit citaat plaatst De Uitkijk wederom buiten de dominante cinematografische en ditmaal 
binnen de educatieve traditie. Ook het Filmmuseum had een dergelijke educatieve ambitie. In 
1952 meldde het al dat de gecollectioneerde films moesten worden vertoond ‘[...] met het doel 
een juist begrip van de goede film te verspreiden [...]’.16 Daarbij schreef het in 1956 dat het 
wilde ‘[....] bevorderen dat men de film niet passief ondergaat, doch actief en kritisch gaat 
bezien [...]’17 De Uitkijk, Kriterion en het Filmmuseum activeerden hun bezoekers, om ze 
vervolgens iets te leren over de goede film. Naar mijn mening passen de harde, krakende 
stoelen, die de toeschouwer voortdurend aan zijn eigen lichamelijkheid herinnerden, binnen 
deze traditie. De vertoning van films in een aula met harde stoelen, waar tevens lezingen 
gegeven werden, gaf de voorstellingen van het Filmmuseum dan ook een (kunst)educatief 
karakter. 

                                                                 

 
15 Franken beschrijft hier zeer waarschijnlijk het interieur van het theater van Abraham Tuschinski, een commerciële 
bioscoopexploitant waarmee de leden van de Filmliga het verbaal aan de stok hadden. 
16 Filmmuseumjaarverslagen: Verslag der werkzaamheden NHFA, 1951: Overdruk uit ‘Mededelingen van het 
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen nos. 11 en 12 / 1951: Nederlands Film Museum: 1.  
17 BA - legbord 27 doos 324: ‘Richtlijnen voor de ontwikkeling van het NEDERLANDS FILMMUSEUM’, december 
1956: 15. Film wordt in dit stuk als potentieel gevaarlijk aangeduid, vanwege de grote mogelijkheden die dit 
medium zou bieden voor sociale beïnvloeding. Dit waarschijnlijk als reactie op het gebruik en de inzet van film door 
de Nazi’s als propagandamiddel tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
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De educatieve functie die de institutie van de kunstfilm zichzelf had toegedicht plaatste deze 
groep films en de bijbehorende instituties niet alleen buiten de institutie van de commerciële 
film, maar tevens en wederom in het veld van de kunst, waar educatie een gevleugeld woord 
was.18 Het was (en is) de algemene opvatting dat kunst geleerd moest worden. Hetzelfde gold 
voor film(kunst). 

Een gedicht moet men leren lezen, muziek moet men leren beluisteren en Film moet 
men leren zien. (Bertina 1950: 90-91) 

Kort samengevat presenteerde het Filmmuseum de museale films binnen een dispositief dat 
films in het domein van de traditionele kunsten plaatste. Allereerst omdat het de films in het 
Stedelijk Museum, en dus binnen een context van de moderne kunst vertoonde. Daarnaast 
activeerde de zaalinrichting de toeschouwer, zoals gangbaar was bij het beschouwen van 
(film)kunst binnen de modernistische traditie. De toeschouwer werd dus zowel door het 
gebouw, de atmosfeer, de kunst aan de muur van de zaal, de modernistische, strakke 
uitstraling van de zaal, en de harde stoelen gestuurd naar een lectuur van de vertoonde films 
als (moderne) kunst.  

Twee filmmuseale tradities 

In de jaren 1972 en 1973 verhuisde het Filmmuseum geleidelijk aan naar het 
Vondelparkpaviljoen. Waar het Stedelijk Museum de film als zevende muze tussen de andere 
moderne kunsten presenteerde, kreeg het Filmmuseum nu de mogelijkheid een eigen tempel, 
een eigen museum voor de film te realiseren. Dit schiep tevens de mogelijkheid om, in 
tegenstelling tot de aula van het Stedelijk Museum die meerdere functies had, een exclusieve 
filmmuseale vertoningsruimte in te richten. In zijn zoektocht naar de ideale filmmuseale 
presentatieomgeving, maakte het Filmmuseum het Vondelparkpaviljoen tot een ruimte waarin 
twee filmmuseale tradities herkend kunnen worden. 

Omdat de verbouwing van Vondelparkpaviljoen tot Filmmuseum nogal wat voeten in aarde 
had, bleven de filmvertoningen tot in 1973 nog wel plaatsvinden in het Stedelijk Museum. 
Opvallend is dat steeds meer geklaagd werd over de aula, waarbij het geringe zitcomfort en de 
slechte ventilatie als grootste gebreken naar voren kwamen.19 Dat het Filmmuseum de aula 
afdeed als ongeschikt voor filmvertoningen had allereerst een politieke reden; er moest geld 
komen voor de bouw van een eigen filmzaal zonder welke het Filmmuseum geen filmmuseum 
zou zijn.20 Toch wijst de nadruk op de afwezigheid van comfort tevens op een kentering in de 
opvattingen over hoe een publiek een museale film diende zien, ergo op een verandering in het 
filmmuseale dispositief. Dit blijkt ook uit de vormgeving van de nieuwe filmzaal in het 
Vondelpark, die halverwege 1974 gereed was. De filmzaal was helemaal zwart, de wanden 
waren zwart, het plafond was zwart, en de ramen waren zwart.21 Ook in deze filmzaal waren 
geen ornamenten, polychromie, en andere afleidende elementen. Iets wat, zoals gezegd, 
kenmerkend was voor de modernistische bouwkunst. De opvatting over de vertoning van 
artistieke films in een dergelijke zwarte zaal was dan ook afkomstig van experimenteel 
filmmaker Peter Kubelka, sinds de jaren vijftig filmmaker, en tevens een van de bekendere 
figuren uit de modernistische stroming waarbinnen de experimentele cinema zich 

                                                                 

 
18 Net als in de huidige tijd de cultuur, vielen indertijd de kunsten onder hetzelfde ministerie als onderwijs en 
wetenschap. Na de Tweede Wereldoorlog viel ook film onder dit ministerie. (Smiers 1977: 111) 
19 Filmmuseumjaarverslag 1969: 37. 
20 Filmmuseumjaarverslag 1973: 26. 
21 Informatie over het uiterlijk en de inrichting van de filmzaal in het Vondelparkpaviljoen is afkomstig van 
Filmmuseummedewerker Jan-Hein Bal, die op 1 augustus 1973 in dienst trad van het Filmmuseum. 
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ontwikkelde. (Bordwell 1997: 83) In 1958 maakte hij een eerste ontwerp voor wat hij de Invisible 
Cinema noemde.22 Dit ontwerp werd in 1970 in het Anthology Archive in New York 
gerealiseerd, waar Kubelka medeoprichter van was.23 In 1974 beschrijft Albie Thoms de 
Invisible Cinema als volgt: 

It is something of a space capsule, and when one enters it one is plunged into a sort of 
sensory deprivation chamber in which all one sees is the film on the screen and its 
sound (if it has any) is all one hears. Everything inside the cylindrical cinema is black, 
except for the screen, and the seats have hoods and blinkers so that one only looks at 
the screen. The cinema is tiered so that the seats of the row in front cut across the 
bottom of the screen just below head-height. All visual and aural impressions 
extraneous to the film are eliminated. No one is admitted once the program has begun. 
(Thoms 1974: 33)24 

Waar het eerdere, meer educatieve filmkunstdispositief de materialiteit van het lichaam 
benadrukte, werden in dit dispositief het lichaam en zijn zintuigen juist zo min mogelijk 
geprikkeld.25 Hierin lijkt het dispositief van de Invisible Cinema op het eerste gezicht misschien 
op dat van de dominante cinematografische institutie. Bij de dominante cinematografische 
institutie is het comfort echter bedoeld om de toeschouwer een prettig ontspannen gevoel te 
geven. De toeschouwer in de Invisible Cinema daarentegen wordt niet geacht zich te 
ontspannen. De onderprikkeling van het lichaam is daarentegen bedoeld om de toeschouwer in 
staat te stellen zijn of haar visuele waarneming extra te activeren.26 In plaats van een fysiek 
aangename ervaring in een zachte bioscoopfauteuil, maakte de Invisible Cinema het lichaam 
van de toeschouwer onzichtbaar en onvoelbaar. Alle zintuigen werden onderprikkeld, opdat 
het visuele zintuig extra goed kon worden ingezet.27 Naast het feit dat de Invisible Cinema een 
uitwas was van het modernisme, leidt het concept ons direct terug naar de be/verwondering 

                                                                 

 
22 Hij liet zich bij dit ontwerp onder andere inspireren door de zogenaamde Pentonville System Chapel, een 
gevangeniskapel waar de gevangen elkaar niet konden zien, omdat er schotten waren aangebracht zodat ze 
geïsoleerd van elkaar naar de mis moesten luisteren. In Lincoln Castle bevindt zich het enige overgebleven 
voorbeeld van een dergelijke kapel. (www.lincolnshire.gov.uk/section.asp?catId=9481) 
23 http://www.kortfilmfestivalen.no/arkiv/english/articles/99_PeterKub.html 
24 Behalve in het Anthology Archive werd Kubelka’s ontwerp ook in Oostenrijk uitgevoerd. ‘Zum 25-Jahr-Jubiläum 
des Hauses wurde hier im Herbst 1989 das „Unsichtbare Kino“ nach dem Konzept von Peter Kubelka eröffnet: ein 
schwarz-in-schwarz gehaltener Vorführsaal, eine „Seh- und Hörmaschine“, die höchstmögliche Konzentration auf 
das filmische Ereignis selbst anstrebt.’ Voor het 25-jarig jubileum van het huis, werd hier in de herfst van 1989 de 
‘onzichtbare bioscoop’ naar het concept van Peter Kubelka geopend: een zwart-in-zwart gehouden filmzaal, een 
‘kijk- en luistermachine’, die de hoogst mogelijke concentratie op het filmische zelf nastreeft. (www.filmmuseum.at, 
pagina: ‘Geschichte’) (Vertaling BL) 
25 Een ander groot verschil met de dominantie cinematografische institutie is dat het collectieve karakter van het 
publiek werd ontkend. Net als in de Pentonville System Chapel werden de bezoekers bij elkaar uit het zicht gehouden. 
Ook medetoeschouwers zouden alleen maar afleiden van het kunstwerk waar men voor gekomen was.  
26 Het spreekwoordelijke van je stoel rollen van het lachten, was bijvoorbeeld fysiek onmogelijk in de Invisible 
Cinema. (Thoms 1974: 33)  
27 Eilean Hooper-Greenhill schrijft in haar boek Museums and the Interpretation of Visual Culture (2000) dat het 
moderne denken dan ook gepaard ging met een grote waardering van de visuele waarneming, die vanaf de 
uitvinding van de boekdrukkunst steeds sterker was geworden. De algemene opinie was dat de visuele waarneming 
de beste weg was om rationele en objectieve kennis op te doen. In dit perspectief staat het kijken direct in contact 
met de hersenen, terwijl alle andere zintuigen veel meer gelieerd zouden zijn aan de rest van het lichaam. Om tot 
rationele en objectieve waarneming te komen, was uitschakeling van de lichamelijke zintuigen noodzakelijk. 
Volgens Hooper-Greenhill zit er ook een genderelement in het onderscheid tussen het kijken en de andere zintuigen. 
Het kijken zou meer ‘mannelijk’ zijn, terwijl het voelen en luisteren een vooral vrouwelijke connotatie kregen. 
(Hooper-Greenhill 2000: 112) 
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van Greenblatt. Meer nog dan de aula in het Stedelijk Museum was de Invisible Cinema een 
dispositief waar niets of niemand mocht afleiden van het getoonde kunstwerk, waardoor het 
deze wondrous manier van kijken mogelijk maakte.28  

Ook Jan de Vaal was van mening dat niets mocht afleiden van de esthetische filmervaring.29 Hij 
lijkt zich bij de constructie van zijn zwarte zaal dan ook te hebben laten inspireren door 
Kubelka’s Invisible Cinema. De Nederlandse versie hiervan bleef echter wel enigszins beperkt. 
Allereerst was achterin de zaal een provisorische projectiecabine, een soort doos met een 
projector erin, geplaatst. Het publiek hoorde deze projector draaien tijdens de voorstelling, iets 
wat toch zeker moet hebben afgeleid van de visuele ervaring van de film. Ook de stoelen 
weken in vele opzichten af van de stoelen in het Anthology Archive. In het eerste jaar was de 
filmzaal ingericht met witte nepleren stoelen. Alhoewel de getuigenissen over het comfort van 
deze stoelen uiteenlopen, is het een feit dat ze verschilden van die in het Anthology Archive. 
Deze stoelen verving het Filmmuseum met afdankertjes van circustheater Carré, die dan wel 
iets meer comfort boden, maar die nog steeds niet als de stoelen van de Invisible Cinema 
waren, die de toeschouwer volkomen individualiseerden en tot een grote visuele 
ervaringsmachine maakten. Ondanks de praktische beperkingen, sloot deze sober ingerichte 
filmzaal in het Vondelparkpaviljoen aan bij Kubelka en de modernistisch ascetische 
opvattingen over wat film was en hoe die getoond diende te worden.30  

In de bovenhal richtte het Filmmuseum tijdelijke tentoonstellingen in, waar de bezoekers 
verpoosden alvorens de filmzaal te betreden. Deze hal met parketvloer en houten deuren was 
in 1924 in het Vondelparkpaviljoen ingebouwd. In geval van een tentoonstelling werd het 
grootste gedeelte van de oude houten lambriseringen zwart afgeschot. Op deze zwarte wanden 
toonde het Filmmuseum afwisselend affiches, foto’s, tekeningen en ander materiaal uit de 
collectie. Soms richtte het meer officiële en tevens omvangrijkere tentoonstellingen in, 
waarvoor het de ruimte opdeelde met behulp van nog meer zwarte schotten. Op die manier 
bouwde het Filmmuseum in het oude interieur van het Paviljoen, een modernistische, 
ascetische tentoonstellingsruimte in.31 Met de tentoonstellingen onderrichtte het Filmmuseum 
de bezoekers, waardoor hun referentiekader werd aangepast en gelijkgesteld. Op die manier 
programmeerde het Filmmuseum de ervaring van de rest van de voorstelling, en maakte het de 
toeschouwers tot een meer uniform publiek. Wat verder opviel was dat de bibliotheek zich 
recht tegenover de filmzaal bevond. Deze studieruimte maakte op die manier deel uit van de 
presentatieruimte. Bezoekers konden voor of na de filmvoorstelling informatie opzoeken over 
hetgeen ze gingen zien, of hadden gezien. 

                                                                 

 
28 Hierbij kunnen we ons meteen afvragen in hoeverre het idee be/verwondering en Greenblatts invulling hiervan 
niet ook een typisch modern idee is.  
29 Met dank aan Jan-Hein Bal. 
30 In vergelijking met de aula in het Stedelijk Museum, valt op dat de nieuwe modernistisch georiënteerde 
vertoningsruimte nog soberder en kariger was ingericht, waardoor nog minder afleidende elementen aanwezig 
waren die een zuiver waarnemen van de filmkunst konden doorbreken. 
31 Het Filmmuseum organiseerde vooral tentoonstellingen rondom gecanoniseerde filmmakers, zoals bijvoorbeeld 
Dziga Vertov, Joris Ivens en Mannus Franken. Er werden ook tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd die veel 
minder in de traditie van de film als kunst en kunstfilmauteurs pasten, zoals bijvoorbeeld de tentoonstelling De 
eerste dertig jaar film in Amsterdam. De tentoonstelling over Amsterdam past echter weer goed binnen een deelproject 
waarin het Filmmuseum films over Amsterdam conserveerde met geld van de gemeente. Waarschijnlijk kan deze 
tentoonstelling ook geïnterpreteerd worden als een geste naar de gemeente die de verhuizing naar het Paviljoen 
mede mogelijk had gemaakt. Tenslotte werd in 1985 de tentoonstelling Caligarismus over het Duits Expressionisme 
georganiseerd. Dit was tevens een eerste samenwerking met de latere directeur Hoos Blotkamp. (Met dank aan 
Rommy Albers) 
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De overige ruimte richtte in het paviljoen het Filmmuseum opvallend bont in. Zo flankeerden 
twee levensgrote vrouwenfiguren, voormalige ornamenten van een reisbioscoop, de open 
haard in de bovenhal. In de jaren tachtig verving het deze beelden door de Hupfeld Phonoliszt 
Violina, afkomstig uit de collectie-Willigers. De vrouwenfiguren verhuisden naar de 
benedenhal, waar ook de kassa was. Deze benedenhal stond tevens vol met oude projectoren 
en andere apparatuur uit de geschiedenis van de cinema.32 In deze min of meer permanente 
opstelling toonde het Filmmuseum de technologische geschiedenis van de film, en de 
geschiedenis van film als spektakelvorm. Door middel van de expositie van objecten die 
afkomstig waren uit de technologische filmgeschiedenis lijkt daarom meer de connotatie ‘film’ 
uitgedragen te worden dan de connotatie ‘kunst’. Aan de ene kant kan dit geholpen hebben om 
het filmmuseale instituut duidelijk binnen het filmveld te positioneren. Aan de andere kant 
past deze manier om een Filmmuseum in te richten, en de filmgeschiedenis museaal te 
presenteren, in de lijn van initiatieven als het ‘Museo del Cinema’, de droom van Maria 
Adrianna Prolo die recentelijk (in 2000) werkelijkheid werd in de vorm van het Museo Nazionale 
del Cinema, en Langlois’ Musée du Cinéma. Deze manier om de geschiedenis van de film tentoon 
te stellen, kende eind jaren zestig begin jaren zeventig een vlucht. Zo opende de Cinémathèque 
Royale in Brussel in 1968 een permanente tentoonstelling van objecten, en opende Langlois’ 
Musée du Cinéma in 1972. Zelfs Ernest Lingren, die tot op dat moment nooit enthousiast was 
over het verzamelen van ‘associated materials’, begon in 1973 na te denken over een manier 
waarop de BFI een dergelijke expositie onder zou kunnen brengen. (Robinson 2006: 251-252) 
Deze vorm van filmmuseale presentatie kwam in deze periode dus duidelijk in zwang. Het 
was dan ook de tijd waarin video opkwam en oude films steeds vaker op televisie werden 
uitgezonden, waardoor de functie van de filmmusea veranderde. Ze waren niet meer de enige 
instanties die toegang boden tot de films. De cinematheek en/of het filmmuseum, aldus 
Langlois, werd daarom meer de plek waar alle verschillende elementen van de film moesten 
worden bewaard en verbonden. (Trope 2001: 39)33 Dit impliceerde het tentoonstellen van de 
geschiedenis van de cinema in objecten.  

Opvallend genoeg liep deze verandering chronologisch parallel met de genoemde 
verschuiving in de filmgeschiedschrijving van een constante herhaling van de canon in dienst 
van het verhaal over de ontwikkeling van een filmkunst, naar die ‘andere’, nog niet geschreven 
geschiedenis van de film, die het revisionisme zo belangrijk zou gaan vinden. 

De modernistische filmzaal, die vooral het visuele zintuig aansprak, lijkt in sterk contrast te 
staan met de tentoonstelling vol tierlantijnen en historische objecten. De overeenkomst is echter 
dat het Filmmuseum met beide inrichtingsmodellen reeds bestaande ideeën over filmmusea en 
de inrichting ervan volgde. Waar de filmzaal de streng op filmkunst gerichte Invisible Cinema 
imiteerde, wijst de tentoonstelling van apparaten en parafernalia uit de geschiedenis van de 
cinematografie op aansluiting bij de activiteiten van Langlois, Prolo en anderen. De totale 

                                                                 

 
32 De benedeningang en de benedenhal, met vierkante pilaren van marmer en een marmeren vloer, werden in 1924 
ingebouwd, net als de trap naar de bovenhal. Zo werden de Filmmuseumbezoekers tevens ontvangen in een 
omgeving die ook architectonisch een historische sfeer uitademde. (Hendriks 1996: 17&24)  
33 Langlois maakte onderscheid tussen enerzijds de Musée du Cinéma en anderzijds de Cinémathèque. Onder de eerste 
verstond hij de ruimte waar objecten uit de geschiedenis van de cinema stonden tentoongesteld, terwijl hij met de 
tweede doelde op de vertoning van films uit de collectie. Hetzelfde onderscheid beschrijft Sabine Lenk in haar 
artikel ‘Collections on display: Exhibiting artifacts in a film museum, with pride’ uit 2006. Zij geeft hierin aan dat het 
bijna onmogelijk is film op een goede manier tentoon te stellen. Voor een museale presentatie in de strikte zin van 
het woord ‘museaal’, waarbij zij ervan uitgaat dat de bezoeker door een ruimte beweegt waar hij of zij zelf kiest 
welke items wel of niet bekeken worden, vallen filmmusea daarom meestal terug op het tentoonstellen van objecten 
uit de geschiedenis van de cinema. (Lenk 2006: 320) 
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inrichting van het Vondelparkpaviljoen als Filmmuseum was derhalve het resultaat van een 
zoektocht naar de adequate inrichting van een zelfstandig filmmuseaal instituut. De Invisible 
Cinema kan hierbij gezien worden als een uiterste consequentie van de presentatie van 
museale films als kunst. De tentoongestelde camera’s en andere objecten uit de geschiedenis 
van de cinema vertoonden op hun beurt een verschuiving in de filmhistorische interesse naar 
onder andere de technologische geschiedenis van de film, die deze periode kenmerkte.34  

Naar een historische sensatie 

Eind jaren tachtig vond een aantal nieuwe ontwikkelingen plaats in het filmmuseale veld. In 
1988 ontstonden bijvoorbeeld instituten als het Museum of the Moving Image (MOMI) en het 
American Museum of the Moving Image (AMMI), waar de geschiedenis van film en media in 
groots opgezette opstellingen stond tentoongesteld. (Trope 2001: 64) Zoals al vaker naar voren 
kwam in deze studie, ondervond ook het Filmmuseum in deze periode een aantal wijzigingen, 
zoals een directiewisseling en een nieuw beleidsplan, waarin het onder andere schreef dat het 
film beschouwde als een opvoeringskunst, die geworteld was in zijn opvoeringsgeschiedenis. 
Oftewel het Filmmuseum ging meer aandacht besteden aan de geschiedenis van de film als een 
cultuurhistorisch fenomeen, met de nadruk op de geschiedenis van de Nederlandse 
filmcultuur, wat bijvoorbeeld vorm kreeg in de reconstructie van in Nederland vertoonde 
versies in plaats van uitsluitend regisseursversies. Deze wijziging kreeg ook vorm in de manier 
waarop het Filmmuseum het Vondelparkpaviljoen inrichtte. Het paviljoen werd drastisch 
verbouwd, waarbij het van zijn modernistische, ascetische jaren-zeventig-
binnenhuisarchitectuur werd ontdaan. De ruimtes werden gestript, waardoor de muren, zalen 
en het houtwerk dat dateerde uit eind negentiende, begin twintigste eeuw, weer tevoorschijn 
kwamen. Dit gold voor de bovenhal, maar ook voor de ruimte waar tot op dat moment de 
bibliotheek gehuisvest was. Deze ruimte werd ontdaan van het verlaagde plafond uit 1974, 
waardoor een plafond uit 1881 te voorschijn kwam.35 Vervolgens transformeerde het 
Filmmuseum deze ruimte in een filmzaal, waardoor het films ging vertonen in een ruimte met 
lambriseringen die uit de negentiende eeuw stamden, een periode waarin de film artistiek 
geworteld zou zijn. In 1988 schreef het Filmmuseum bijvoorbeeld: 

Het is opvallend hoe film in het begin van zijn geschiedenis teruggreep op de ‘Kunst’ 
van de vorige eeuw [...].36  

Het Filmmuseum legde zo een verband tussen het populaire medium film en de hoge kunst uit 
de negentiende eeuw. De verwijzing naar de negentiende eeuw door middel van deze zaal was 
dan ook impliciet een verwijzing naar de verborgen artistieke kanten van de onbekende 
zwijgende films die het Filmmuseum begon te vertonen. Het Filmmuseum vertoonde de films 
zo wederom in een artistiek geduide ruimte. Deze nieuwe filmzaal week sterk af van de 
Invisible Cinema waarin zo min mogelijk afleidende ornamenten aanwezig waren. De 
inrichting was er niet meer uitsluitend op gericht de visuele ervaring van de be/verwondering 
voor het filmkunstwerk te stimuleren, maar ook om een ‘historische sensatie’ op te roepen.37 

                                                                 

 
34 Zie: (Fielding 1967); (Comolli 1971-1972). 
35 Filmmuseumjaarverslag 1990: 28. 
36 BA – doos 162: NFM-programma, nr.8, december 1988. 
37 De term ‘historische sensatie’ werd door Johan Huizinga geïntroduceerd als het gevoel in contact te staan met het 
verleden. Dit gevoel kan worden opgeroepen door een willekeurig historisch detail, maar ook door de materiële 
wortels van het bronnenmateriaal in het verleden. Huizinga zelf schrijft hierover: ‘Het kan zijn, dat zulk een 
historisch détail […] mij opeens het gevoel geeft van een onmiddellijk contact met het verleden, een sensatie even 
diep als het zuiverste kunstgenot, een (lach niet) bijna ekstatische gewaarwording van niet meer mij zelf te wezen, 
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Oftewel, een dergelijke aankleding, die refereerde aan het opvoeringsverleden van de film, 
deed de vertoningsgeschiedenis van de museale films resoneren tijdens de voorstelling. 

Waar het Filmmuseum de voormalige bibliotheek omvormde in een zaal die dan wel de sfeer 
uitademde van een commerciële bioscoop van rond de eeuwwisseling, maar die feitelijk nooit 
als zodanig dienst had gedaan, veranderde het de Invisible Cinema in een zaal die letterlijk uit 
de geschiedenis van de filmcultuur afkomstig was. Toen de in de jaren tien door Jean Desmet 
opgerichte bioscoop Cinema Parisien zijn deuren sloot, schonk Ilse Hughan, de kleindochter 
van Jean Desmet, het interieur aan het Filmmuseum. Het Filmmuseum gebruikte dit interieur 
om de oude filmzaal van de Parisien te reconstrueren. Vanaf dat moment vertoonde het de 
vroege films, die voor een groot deel uit de collectie van Jean Desmet afkomstig waren, in wat 
het ‘een daarvoor geheel geëigend architectuurhistorisch monument’ noemde.38 Door de 
reconstructie van de Cinema Parisien in het Vondelparkpaviljoen maakte het Filmmuseum de 
geschiedenis van de vertoningscontext onderdeel van de museale presentatie. Dit liep 
synchroon met de verschuiving in de interesse van het Filmmuseum van film naar filmcultuur, 
en van kunstwerk naar vertoningsgeschiedenis.39  

Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze zaal vooral zou worden ingezet voor de vertoning 
van zwijgende films en vroege geluidsfilms.40 Dit waren films die voor het grootste gedeelte uit 
dezelfde tijd stamden als de vertoningen van Jean Desmet. Op die manier vertoonde het 
Filmmuseum deze films in resonantie met het interieur, waarbij het publiek deel uitmaakte van 
de reconstructie van de oude bioscoopsituatie. De wanden van de oude Desmetzaal konden 
worden aangeraakt, de lampen ook, het oude hout verspreidde een bepaalde geur en de 
vertoningen van zwijgende films werden altijd begeleid door ‘live’ muziek. De films werden zo 
onderdeel van een historische reconstructie van de filmvertoning, die de filmmuseumbezoeker 
aan den lijve kon ervaren. Deze nieuwe presentatiestrategie paste binnen een bredere omslag in 
het denken, onder andere over museale presentaties.  

Today, minds and bodies are understood to be interrelated. The behaviour of the body 
cannot be separated from the mind and the emotions, and, equally, mental activity 
(cognition) works in partnership with bodily responses. Learning is understood to 
involve tacit, felt knowledge in addition to knowledge that can be verbalised [...]. 
(Hooper-Greenhill 2000: 113)  

Dit resulteerde in tentoonstellingen waarbij alle zintuigen werden aangesproken in plaats van 
alleen het oog, aldus Hooper-Greenhill. Een dergelijke verschuiving van de visuele dominantie 
naar een aanspreken van meerdere zintuigen vond ook plaats in het Filmmuseum. De nieuwe 
Ideale Toeschouwer maakte onderdeel uit van de reconstructie, zat op en in de reconstructie, 
ademde de reconstructie, en rook en voelde de reconstructie.  

Door deze reconstructie van een oude bioscoopzaal ontstond tevens een authenticiteitseffect. 
Een museaal object geeft zwaarte aan de interpretatie, de betekenisgeving ervan, omdat het 
concreet aanwezig is in de realiteit. Dit is wat Hooper-Greenhill thinginess noemt - te vertalen 

                                                                                                                                                                                                             

 
van over te vloeien in de wereld buiten mij, de aanraking met het wezen der dingen, het beleven der Waarheid door 
de historie.’ (Huizinga 1948: 566)  
38 Filmmuseumjaarverslag 1991: 19. 
39 De verschuiving van de aandacht voor film als kunst naar film als opvoeringskunst kwam ook tot uiting in de 
openingstentoonstelling in het Vondelparkpaviljoen na de verbouwing. Deze expositie toonde objecten en 
documenten uit de geschiedenis van de oude Cinema Parisien. Een tentoonstelling dus, die de geschiedenis van de 
film als opvoeringskunst liet zien. (Filmmuseumjaarverslag 1991: 16) 
40 BA- doos 162: NFM-programma, nr.8, september 1991. 
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met object-heid. Hierdoor lijken objecten een één-op-één relatie te hebben met het verleden 
waar ze naar verwijzen, wat ze een benjaminiaans aura van authenticiteit geeft. Hooper-
Greenhill waarschuwt echter wel dat deze vermeende solide ‘echtheid’ van objecten 
tegelijkertijd ook zou moeten aanzetten tot een kritische houding. Ondanks dit aura van een 
historisch object staat de betekenisinhoud ervan namelijk net zo min vast als die van een woord 
of een beeld. De betekenisgeving bij een object dat als teken gebruikt wordt, is zelfs 
willekeuriger dan bij een talig teken. De afspraken over de betekenisgeving van een object zijn 
minder duidelijk, waardoor de betekenisinhoud al naar gelang de presentatie, en the eye of the 
beholder, sterk kan wisselen. (Hooper-Greenhill 2000: 115)  

Om toch een duidelijke boodschap uit te kunnen dragen met een object wordt daarom de 
referent, en daarmee de interpretatie van het object, vaak verankerd. Dit kan bijvoorbeeld door 
een object naast andere objecten te plaatsen, waarvan de verwijzende functie al is bepaald. 
Daarnaast kunnen betekenissen van een object ook gestuurd worden door middel van 
woorden. Zo verankerde het Filmmuseum de betekenis van het interieur van de Cinema 
Parisien met behulp van de opmerking dat de zaal een ‘geëigend architectuurhistorisch 
monument’ was om zwijgende films in te vertonen, wat de filmhistorische verwijzing van de 
zaal, tot op de dag van vandaag, vastlegde. Wanneer het Filmmuseum uitleg geeft over de 
Parisienzaal, verwijst het dan ook tot op de dag van vandaag naar Jean Desmet, zijn collectie, 
en de jaren tien. Dit terwijl er vele andere momenten uit de filmgeschiedenis bestaan, waar dit 
interieur naar zou kunnen verwijzen. De Cinema Parisien is immers pas in 1987 gesloten, wat 
betekent dat tot in dat jaar films draaiden in deze zaal. Zo vertoonde de Cinema Parisien in de 
jaren zeventig films als Blue Movie (Verstappen, 1971) en Deep Throat (Damiano, 1972).41 Omdat 
het Filmmuseum het interieur in het Vondelparkpaviljoen naar de jaren tien liet verwijzen, 
vonden deze laatste films, die in een recenter verleden in de Cinema Parisien draaiden, geen 
filmhistorische presentatiecontext in de filmmuseale reconstructie ervan. We zien hier een 
opvallende parallel met de restauratiepolitiek zoals die in hoofdstuk zes aan de orde kwam. Bij 
reconstructie van de montagestructuur was immers de conclusie dat regisseurs- en eventueel 
premièreversies vaak het predikaat ‘origineel’ kregen, waarbij alle latere versies automatisch 
als ‘niet-origineel’ te boek stonden.42 Zo ook creëerde het Filmmuseum een verwijsfunctie voor 
het interieur van de Parisien naar het historische beginpunt van deze zaal, naar de jaren tien, en 
naar Jean Desmet, waardoor tegelijkertijd alle andere periodes waarin deze zaal ook dienst 
deed als bioscoop, werden uitgesloten.  

Dit betekent niet dat films afkomstig uit een andere periode nooit vertoond werden in de 
Parisienzaal. Wel leverde een dergelijke vertoning automatisch een anachronisme op in de 
betekenisgeving. Dit is echter geen principieel probleem, omdat een museale ruimte niet per se 
een homogene eenheid hoeft te vormen wat betreft de verwijzingen naar de historische 
momenten in de tijd. In tegendeel, musea zijn zogenaamde heterotopieën van tijd. Dit zijn 
plaatsen buiten de leefwereld, waar de tijd op discontinue wijze opeengestapeld ligt 
opgeslagen en wordt gepresenteerd.  

Il y a d’abord les hétérotopies du temps qui s’accumule à l’infini, par exemple les 
musées, les bibliothèques; musées et bibliothèques sont des hétérotopies dans lesquelles 

                                                                 

 
41 Met dank aan Ivo Blom en Egbert Barten. 
42 Het verschil is wel dat bij de reconstructie van films deze keuze daadwerkelijke gevolgen had voor de 
uiteindelijke vorm die de restauratiekopie kreeg, terwijl bij de Cinema Parisien de verwijzing naar de jaren tien 
voornamelijk dankzij het omringende filmmuseale discours tot stand kwam.  
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le temps ne cesse de s’amorceler et de se jucher au sommet de lui-même [...]43 (Foucault 
1984: 49)  

In musea wordt die heterogene opeenstapeling van tijd, van periodes, automatisch in de 
presentatie meegenomen. Het Filmmuseum deed dit ook, onder andere door bijvoorbeeld films 
uit 1900 of uit 1960 te vertonen in een zaal die refereerde aan de jaren tien. Op die manier 
ontstond een eclectische presentatie, die je wellicht historische bricolage zou kunnen noemen. 

Het Filmmuseum verbouwde ook de bovenhal van het Paviljoen, die het daarbij ontdeed van 
de zwarte wanden tegen de houten lambrisering; de wanden die indertijd waren aangebracht 
voor tentoonstellingen. Daarnaast verving het de oorspronkelijke zaaldeuren met deuren uit de 
Cinema Parisien, waardoor ook de entrees naar de zalen een materiële verwijsfunctie naar de 
Nederlandse bioscoopgeschiedenis, en zo naar de Nederlandse filmcultuur kregen. De 
benedenhal behield in grote lijnen zijn jaren-twintig-uitstraling. Op die manier bood het 
Paviljoen een tijdreis terug naar eind negentiende, begin twintigste eeuw, naar de romantische 
beginperiode van de zwijgende film. 

Opvallend is toch de bovenmatige aandacht voor de vroege periode uit de filmgeschiedenis in 
de inrichting van het Paviljoen. Deze voorkeur kan in de eerste plaats voortkomen uit het feit 
dat het Filmmuseum besloot de conservering van de collectie te beginnen bij de oudste films, 
waardoor met name deze films eind jaren tachtig, begin jaren negentig op de agenda stonden. 
Toch is het verbouwen van een locatie permanenter dan de, toch tijdelijke, prioriteit die 
noodgedwongen bij het vroege materiaal in de collectie lag. Ten tweede zal de in het tweede 
hoofdstuk besproken waardestijging van objecten zodra ze ouder en dus zeldzamer worden, 
zeker een rol gespeeld hebben in de benadrukking van de vroege periode uit de geschiedenis 
van de film. Een laatste uitleg is dat deze voorkeur voortkwam uit het revisionistische discours, 
dat zoals gezegd een sterke focus op zwijgende films aan de dag legde. 

Afsluiting  

De drie inrichtingen van de filmmuseale ruimte die in dit hoofdstuk de revue passeerden, 
onderscheidden zich alledrie van de inrichting van bioscopen binnen de commerciële institutie. 
Ieder van de drie besproken ruimtes deed dit echter op eigen wijze. Het Stedelijk Museum 
bijvoorbeeld presenteerde de film als een van de moderne kunsten. De toeschouwer werd 
ervan bewust gemaakt dat de film niet alleen amusement was, maar ook kunst, die geleerd 
diende te worden. De Ideale Toeschouwer was er één die met gepaste afstand de films tot zich 
diende te nemen. Meegezogen worden in de fictie was hierbij moeilijk, omdat de stoel waarop 
gezeten werd dit hoogstwaarschijnlijk niet toeliet. In het Vondelparkpaviljoen begon het 
Filmmuseum de film als een zelfstandige kunstvorm te presenteren, met een eigen 
ontwikkelingsgeschiedenis. De Ideale Toeschouwer van deze nieuwe filmmuseale invalshoek 
diende al zijn of haar zintuigen uit te schakelen, behalve degene die nodig waren om de film 
waar te nemen. Hierdoor kon de toeschouwer de essentie van de filmkunst goed waarnemen. 
De eclectische inrichting tenslotte, die de filmmuseale ruimte sinds de verbouwing rond 1990 
kenmerkte, programmeerde een meer historiserende lectuur, waarbij met name de herbeleving 
van de cinematografische ervaring centraal stond. Het was hierbij geenszins meer taboe mee te 
gaan in datgene wat de filmcultuur had geboden. Deze laatste ontwikkeling in de richting van 
een eclectische filmmuseale praktijk zagen we ook al in de voorgaande delen, bijvoorbeeld in 
de verbreding van de opvattingen over musealiseerbare films, waardoor de collectie een 
                                                                 

 
43 Er zijn bijvoorbeeld heterotopieën van een oneindige opeenstapeling van tijd, zoals musea en bibliotheken; musea 
en bibliotheken zijn heterotopieën waarbinnen tijd nooit ophoudt zich in stukjes op te delen en over zijn eigen top 
heen te groeien [...] (Vertaling BL) 
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opeenstapeling werd van veel soorten films. Ook in de restauratieopvattingen vond een 
beweging in de richting van een grotere diversiteit plaats, door de uitbreiding van de mogelijke 
uitgangsversies voor restauraties van uitsluitend regisseursversies naar bijvoorbeeld ook 
vertoonde versies, en archiefversies.  

Afsluitend kan gesteld worden dat de eerste twee filmmuseale vertoningsomgevingen in 
elkaars verlengde lagen wat betreft de lectuurmodus die met de inrichting van de filmzaal 
werd opgeroepen. De inrichting van het Vondelparkpaviljoen was hierbij wel meer ingebed in 
een omgeving die over de geschiedenis van de film verhaalde dan in het Stedelijk Museum het 
geval was. De inrichting van na 1990 week echter duidelijk af van de eerste twee, en lijkt dan 
ook een echte verschuiving in de filmmuseale presentatiestrategieën te illustreren.  



Opnieuw belicht 

118 

 

Hoofdstuk 8: Programma’s als frames 

Inleiding 

‘Programmer, c’est faire se contaminer les oeuvres entre elles.’44 (Païni 1992: 25) 

Dit citaat van Païni over programmering geeft in een notendop aan waar dit hoofdstuk over 
gaat, namelijk de manier waarop films elkaar ‘besmetten’ doordat de filmmuseale presentatie 
ze naast elkaar plaatste in eenzelfde programma. Binnen de museologie introduceerde Barbara 
Kirshenblatt-Gimblett de term ‘in-context’ presentatie, om duidelijk te maken hoe dit 
mechanisme van ‘besmetting’ bij de museale presentatie werkt. Deze in-context presentatie 
ontstaat door middel van een aantal verschillende strategieën. De eerste strategie die 
Kirshenblatt-Gimblett noemt, is museale objecten naast elkaar te plaatsen, waardoor ze 
ruimtelijk met elkaar verbonden worden. Door dit ruimtelijk verband gaan objecten een 
betekenisgevende relatie met elkaar aan. (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 21) Door de aard van het 
medium presenteren filmmusea films echter niet ruimtelijk naast elkaar, maar temporeel.45 De 
meest gangbare manier om films met elkaar ‘in-context’ te presenteren, is dan ook door ze in 
hetzelfde avondprogramma te vertonen.46 Net zoals bij de filmmontage naast elkaar geplaatste 
shots elkaars betekenisinhoud beïnvloeden, ontstaat ook betekenissturende werking tussen de 
naast elkaar geprogrammeerde films. Een andere strategie waarmee musea objecten ‘in-
context’ kunnen presenteren, is door middel van tekstuele hulpmiddelen met daarin ideeën en 
boodschappen over het vertoonde. (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 21) Bij filmmusea zijn dit 
overwegend programmaboekjes, filmladders, affiches, tentoonstellingen, inleidingen, en 
andere informatiekanalen, die inhoud en betekenis(geving) van programma’s en zo van 
vertoonde films bepalen. Ook titels van programma’s en retrospectieven sturen de 
toeschouwersactiviteit in de richting die een filmmuseum met programma’s wenst in te slaan. 
Deze tekstuele boodschappen en tentoonstellingen zal ik daarom veelvuldig in mijn analyse 
betrekken. 

Het probleem met het concept ‘in-context’ presentatie is echter dat het de term context behelst. 
Deze term is eind jaren tachtig door de structuralist en literatuurwetenschapper Jonathan 
Culler sterk bevraagd, en speelt sindsdien een uiterst problematische rol in de 
cultuurwetenschappen. In het voorwoord van zijn boek Framing the Sign (1988) geeft Culler aan 
dat de verhouding tussen de context en het gecontextualiseerde vaak als te simpel wordt 
weergegeven; de context als een vaststaand gegeven, waardoor het gecontextualiseerde 
betekenis krijgt. Culler is van mening dat er in plaats van deze statische verhouding sprake is 
van een voortdurende wederzijdse betekenisgevende invloed; ook de betekenis van de context 
is veranderlijk, al naar gelang wat het contextualiseert. Om te voorkomen dat de analyse van 
betekenisgevende elementen terugvalt op het statische beeld van tekens die functioneren 
binnen een vaststaande context, stelt Culler voor niet meer van context te spreken, maar van 
framing. 

                                                                 

 
44 Programmeren is het elkaar laten besmetten van werken. (Vertaling BL) 
45 Jean-Luc Godard was een groot pleitbezorger voor een filmmuseale presentatie die films juist ruimtelijk naast 
elkaar zou plaatsen en vertonen. (Godard 1980: 130) 
46 Vertoningen van films uit de jaren tien in de gereconstrueerde Cinema Parisien zijn een voorbeeld van een 
ruimtelijke in-context presentatie binnen het Filmmuseum. De films en het interieur werden immers naast elkaar 
geplaatst, waardoor ze een betekenisgevende relatie met elkaar aangingen. Ook plaatste het Filmmuseum films 
virtueel naast elkaar, bijvoorbeeld door ze tot eenzelfde collectie te rekenen, zoals bij de films uit bijvoorbeeld de 
Desmetcollectie en de Uitkijkcollectie. 
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Since the phenomena criticism deals with are signs, forms with socially-constituted 
meanings, one might try to think not of context but of the framing of signs: how are 
signs constituted (framed) by various discursive practices, institutional arrangements, 
systems of value, semiotic mechanisms? (Culler 1988: ix)  

In haar boek Travelling Concepts neemt Mieke Bal dit begrip framing op, waarbij ze haar analyse 
van de museale presentatie laat regeren door flexibele betekenisgevende systemen. Bals 
conclusie is hierbij dat het tentoonstellen van museale objecten een evenement is, dat constante 
betekenisverandering met zich meebrengt. (Bal 2002: 135-136) Wat opvalt nu, is dat wat 
Kirshenblatt-Gimblett ‘in-context’ presentatie noemt, feitelijk bestaat uit het plaatsen van 
museale objecten naast andere museale objecten, waardoor ze elkaar wederzijds betekenis 
geven. Dit is niets anders dan het framen van Culler en Bal. Kirshenblatt-Gimbletts ‘in-context’ 
presentatie is daarom feitelijk een vorm van framen, en dus van flexibele besmetting en 
betekenisgeving. 

Ik volg in dit hoofdstuk de drie periodes die parallel lopen met de drie vertoningsruimtes die 
ik in hoofdstuk zeven analyseerde, om zo dieper inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen 
de verschillende onderdelen van de te onderscheiden filmmuseale dispositieven. Ik onderzoek 
van iedere periode de programmeringsstrategieën, en op welke manier deze zijn verschoven in 
de loop van de onderzochte periode. Hierbij kijk ik naar de tekstuele omlijsting van strategieën, 
maar ook naar de structuur die de programma’s kregen. Het is hierbij niet mijn bedoeling een 
taxonomische analyse te maken van alle mogelijke programmastructuren, maar om te 
verhelderen op welke verschillende manieren filmmusea lectuurmodi stuurden door middel 
van programmering.  

Het onderzoek naar programma’s, programmering en programmastructuren is nog maar 
kortgeleden opgekomen als interessegebied binnen de filmgeschiedschrijving. Net als bij vele 
andere filmhistorische onderwerpen is het recente onderzoek naar deze thematiek 
voornamelijk begonnen op het gebied van de vroege film, waar programmering gezien wordt 
als een van de belangrijkste onderdelen van de filmcultuur. (Kessler, Lenk en Loipendinger 
2002) Studies van Tom Gunning en Malte Hagener brengen echter naar voren dat ook bij 
filmliga’s en ciné-clubs het programma een grote rol speelde. (Gunning 1999 874); (Hagener 
2006) Met dit hoofdstuk wil ik een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de geschiedenis 
van de filmvertoningspraktijk, die voor de betekenisgeving van films in het verleden een 
dermate grote rol heeft gespeeld. 

Hiërarchieën 

Filmkunstprogrammering 

Zoals ik in hoofdstuk twee al aanhaalde, stond in het oprichtingsrapport van het Nederlands 
Historisch Filmarchief (NHFA) uit 1946 dat dit net opgerichte instituut zich vooral wilde 
richten op de totale geschiedenis van de filmkunst, waardoor het zich vanaf het begin aansloot 
bij de klassieke filmhistorische opvattingen.47 Daarnaast maakte het Filmmuseum kenbaar dat 
het de ambitie had het publiek bekend te maken met de ‘goede film’ waaruit die totale 
geschiedenis van de filmkunst was opgebouwd. Dit doel realiseerde het bijvoorbeeld door 
middel van de reeks ‘cursussen in filmbegrip’ die het vanaf 1958 aanbood.48 Daarnaast maakte 
het Filmmuseum het publiek bekend met de goede film, eenvoudigweg door deze films te 

                                                                 

 
47 Filmmuseumjaarverslagen: Rapport betreffende de activiteit van het Nederlands Historisch Filmarchief in de periode van 
October 1946 tot Maart 1948: 2. 
48 Filmmuseumjaarverslag 1958: 11. Deze cursussen organiseerde het voor onderwijzers, kleuterleidsters, en andere 
‘opvoeders’, opdat zij hun kennis konden doorgeven aan de jeugd van Nederland. 
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programmeren. De programma’s die het Filmmuseum met dit doel samenstelde, kregen op 
verschillende manieren vorm.  

Een eerste programmaformat was het vertonen van individuele films als compleet 
avondvullend programma, waarbij de titel van het programma overeenkwam met de titel van 
de geprogrammeerde film. Door deze films zelfstandig een programma te laten vullen, weekte 
het Filmmuseum ze los van een eventuele filmhistorische inbedding, en presenteerde ze als 
zelfstandige kunstwerken.49 Zoals in hoofdstuk zeven al naar voren kwam, is het isoleren van 
een werk volgens Greenblatt een van de kenmerken van een presentatie die be/verwondering 
oproept. Door films als avondvullend programma te presenteren, stuurde het Filmmuseum het 
publiek in de richting van een be/verwondering voor de films. Voorbeelden zijn de films Greed 
(Stroheim, 1923) en Cabiria (Pastrone, 1914), die het Filmmuseum in de jaren vijftig en zestig als 
avondvullend programma’s presenteerde. Verder vertoonde het Filmmuseum deze films 
binnen een artistiek kader. Dit deed het door de kunststatus van deze films extra te 
benadrukken in de begeleidende teksten, zoals Filmmuseum Mededeling, een informatief 
programmastencil dat het Filmmuseum aan zijn leden opstuurde. In sommige gevallen 
gebruikte het Filmmuseum hiervoor opvattingen of citaten van geaccepteerde instituties in het 
filmculturele veld. Zo meldde het Filmmuseum over Greed dat deze film ‘[...] algemeen 
beschouwd [werd] als het beste werk van Von Stroheim en [dat hij] tijdens de ‘confrontatie’ op 
de Expo te Brussel in 1958, uitverkoren [was] tot “één der twaalf beste films aller tijden”.’50 
Andere films, zoals Cabiria, kondigde het in eigen woorden aan als bijvoorbeeld ‘[...] een der 
hoogtepunten uit de Italiaanse ‘stomme’ periode’.51 In die gevallen trad het Filmmuseum zelf 
op als autoriteit op het gebied van de filmkunst.  

Door deze begeleidende teksten stuurde het Filmmuseum het publiek in de richting van wat 
Roger Odin een esthetiserende lectuurmodus noemt, waarbij de toeschouwer uitgenodigd 
wordt op zoek te gaan naar de esthetische waarden in een vertoonde film. Hierbij is er over het 
algemeen sprake van een derde, in dit geval het Filmmuseum, die de toeschouwer erop wijst 
dat de vertoonde film een esthetiserende lectuurmodus waard is. (Odin 2002: 45-46) Dit is een 
strategie die bijvoorbeeld ook de Film Library van het MoMA in New York toepaste, dat in de 
jaren dertig termen als ‘genius’, ‘masterpiece’ en een algemener ‘brilliance’ in het 
programmablad gebruikte. (Wasson 2005: 152) 

Alhoewel de vertoning van één film als avondvullend programma natuurlijk de beste strategie 
was om een film als een kunstwerk dat be/verwondering oproept te presenteren, waren de 
meeste films te kort om de (toen lange) filmmuseale avonden in het Stedelijk Museum te 
vullen. Minder lange kunstfilms presenteerde het Filmmuseum daarom vaak gezamenlijk in 
één programma. In sommige gevallen waren dat er twee, waarbij het één film voor en één na 
de pauze programmeerde. Zo werden Chelovek s kino-apparatom (Vertov, 1929) en Goluboy 
ekspress (Trauberg, 1929) samen vertoond in het programma ‘De Russische Film’. Over beide 
films schreef het Filmmuseum dat ze bijzonder waren door de manier waarop ze de filmische 
middelen inzetten.52 In geval van nog kortere films, zoals bijvoorbeeld experimenteel werk, 
vertoonde het Filmmuseum zelfs meer dan twee films op een avond. Zo toonde het op 13 en 14 
                                                                 

 
49 De filmmuseale films stonden natuurlijk wel altijd binnen het kader van de totale seizoensprogrammering. 
50 BA – doos 159: ‘19e programma: AMERIKAANS REALISME’, Mededeling no. 10, Seizoen 1960/61, Nederlands 
Filmmuseum, 14 februari 1961.  
51 BA – doos 159: ‘19e programma: CABIRIA’, Mededeling no. 10, Seizoen 1958-59, Nederlands Filmmuseum, 12 februari 
1959. 
52 BA – doos 159: ‘15e programma: DE RUSSISCHE FILM’, Mededeling no. 10, Seizoen 1954-55, Nederlands Filmmuseum, 
28 januari 1955. 
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maart 1957 in het programma getiteld ‘De Franse Avantgarde’ de films Faits divers (1923, 
Autant-Lara), La coquille et le clergyman (1927, Dulac), L’étoile de mer (1928, Man Ray), Entr'acte 
(1924, Clair) en Un chien andalou (1929, Buñuel). Door deze vijf in Nederland door de 
Nederlandsche Filmliga als avant-garde geïntroduceerde films onder deze titel en op één 
avond te vertonen, presenteerde het Filmmuseum ze als een corpus. Daarnaast presenteerde 
het Filmmuseum de films als gelijkwaardig, door ze allemaal even sterk onder de aandacht te 
brengen in de Filmmuseum Mededeling.53  

Voor sommige programma’s was de tekstuele sturing een bijzonder belangrijk element van de 
presentatiestrategie. In 1955 stonden bijvoorbeeld de films The Kid (Chaplin, 1921) en The 
General (Bruckman en Keaton, 1927) op het programma ‘AMERIKAANSE HUMOR’.54 In deze 
films speelden respectievelijk Charlie Chaplin en Buster Keaton de hoofdrollen. De titels van 
de films en het programma lijken eerder een avondje lachen aan te kondigen, dan een 
hoogwaardige filmmuseale avond met filmkunst. De teksten op de mededelingenstencils 
informeerden het filmmuseale publiek echter over de artistieke waarde van komische films.55 
Het Filmmuseum deed dit door middel van citaten uit het deeltje De Komische Film dat 
Constant van Wessem in 1931 schreef voor de serie Monografieën over Filmkunst. Van Wessem 
argumenteert dat het: 

[...] een blijk van oppervlakkige beschouwing is wanneer men de komische film 
verwaarloost in de beschouwingen over filmkunst [...] (Wessem 1931: 3) 

Hij is van mening dat de komische film vanaf het begin meer ‘film an sich’ was dan de 
‘dramatische film’. Komische effecten werden immers bereikt door middel van experimenten 
met de filmtechniek. Versnellen, vertragen, en andere vormen van trucage werden vanaf het 
begin ingezet om zo een komisch effect tot stand te brengen. (Wessem 1931: 5) Door deze films 
te combineren met citaten uit het boekje van Van Wessem presenteerde het Filmmuseum ze 
binnen de filmkunsttraditie.56 Deze connotatie onstond niet alleen omdat de citaten hier 
inhoudelijk toe aanzetten, maar ook omdat Van Wessem en de Monografieën een sterke 
inbedding hadden en hebben in de traditie van de Filmliga, die, zoals gezegd, de bakermat was 
voor de opvattingen over filmkunst in Nederland. Deze tekstuele en programmatische 
presentatie van de komische films is een goed voorbeeld voor de betekenissturende werking 
die de begeleidende teksten hadden.57  

Het kenmerkende aan deze manier van programmeren is dat de programma’s die het 
Filmmuseum liet zien vrijwel altijd een overkoepelend thema hadden. De films werden op 
eenzelfde avond en onder eenzelfde titel getoond, waardoor ze binnen één klassiek 
filmhistorisch thema geplaatst werden. Zo’n thema plaatste de geprogrammeerde films in een 
filmhistorisch frame, en liet de films uit eenzelfde programma met elkaar en met de betreffende 

                                                                 

 
53 BA – doos 159: ‘18e programma: DE FRANSE AVANTGARDE’, Mededeling no.10, Seizoen 1956-1957, Nederlands 
Filmmuseum, 28 februari 1957. 
54 BA – doos 159: ‘24e programma: AMERIKAANSE HUMOR’, Mededeling no. 15, seizoen 1954-55, Nederlands 
Filmmuseum, 1 april 1955. 
55 Dit is overigens iets waar het Filmmuseum niet alleen in stond. Ook de Film Library van het MoMA presenteerde 
komische films binnen de categorie cinematografische kunst. (Wasson 2005: 158) 
56 Ook deze gewoonte deelde het Filmmuseum met de Film Library, die de gewoonte had om de informatie bij films 
te baseren op bronnen uit de eigen bibliotheek. (Wasson 2005: 153) 
57 BA – doos 159, ‘24e programma: AMERIKAANSE HUMOR’, Mededeling no. 15, seizoen 1954-55, Nederlands 
Filmmuseum, 1 april 1955. De kunststatus van Chaplin was in die tijd al een voldongen feit. Volgens Raymond Borde 
was deze status overigens vooral te danken aan de cinematheken, die hem hadden vergeleken met Molière en 
Shakespeare. (Borde 1983: 121)  
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paragraaf uit de (klassieke) filmgeschiedschrijving resoneren. Door hun presentatie binnen het 
kader van een genre dat voor een esthetische ontwikkeling stond, stimuleerden de teksten 
tevens het effect van be/verwondering. 

Fragmentprogrammering 

Het Filmmuseum stelde ook programma’s samen met uitsluitend filmfragmenten. Een 
voorbeeld van zo’n programma is ‘Marie Seton over werk en persoon van Sergei Eisenstein’ 
dat in mei 1953 werd vertoond. In dit programma werden fragmenten uit de Eisensteinfilms 
Bronenosets Potyomkin (1926), Oktyabr (1928), Staroye i novoye (1929), Alexander Nevsky (1938), 
Ivan Groznyy (1944) vertoond. De fragmenten werden gecombineerd met een lezing door Marie 
Seton, wier biografie over haar persoonlijke vriend Eisenstein een jaar eerder was 
uitgekomen.58 Genoemde filmfragmenten werden letterlijk uit hun oorspronkelijke (tekstuele) 
context geknipt om als ‘teken’ te worden ingezet binnen een nieuwe discursieve structuur.59 Zo 
toonden de filmfragmenten de ontwikkeling die Eisenstein door de jaren heen doormaakte. De 
filmbeelden kregen hierdoor een heel andere betekenisinhoud dan die welke ze oorspronkelijk, 
in de film waar ze een fragment uit waren, hadden. 

Aan de hand van de filmfragmenten maakte het Filmmuseum filmhistorische argumenten. 
Hierbij functioneerden ze op twee niveaus als een pars pro toto. In de eerste plaats gaf het 
Filmmuseum alleen de titels van de films waaruit de fragmenten afkomstig waren. Welk 
gedeelte uit de betreffende film was geknipt bleef onvermeld. Hieruit blijkt dat de 
gepresenteerde fragmenten een middel waren, om de gewenste filmtitels te presenteren. De 
fragmenten functioneerden als een pars voor de filmtitel (toto) waar ze uit waren geknipt. Op 
hun beurt zette het Filmmuseum de filmtitels (pars) in om een filmhistorisch verhaal (toto) te 
tonen. Zo stonden de filmfragmenten (pars1) in een Eisensteinprogramma voor zijn films 
(toto1/pars2), waarmee het Filmmuseum het verhaal over de ontwikkeling van het genie 
Eisenstein (toto2) toonde.  

Het Filmmuseum presenteerde sommige van deze illustrerende filmfragmenten tevens als 
zelfstandige esthetische objecten. Dit was bijvoorbeeld het geval met de trappenscène uit 
Bronenosets Potyomkin en de melkseparatorscène uit Staroye i novoye. Toen het Filmmuseum 
deze fragmenten in 1957 als voorprogramma toonde bij de reprise van de film Time in the Sun 
(Seton, 1939/40), de (re)constructie die Seton maakte van het materiaal dat Eisenstein in 1931 
schoot voor de geplande film Que viva Mexico, werden ze namelijk nader gespecificeerd, 
respectievelijk als ‘De Odessatrappenscène’ en ‘De Melkseparatorscène’.60 Zoals in hoofdstuk 
                                                                 

 
58 Voor de gelegenheid schonk ze Jan de Vaal een gesigneerd exemplaar van haar boek, dat nu nog in de bibliotheek 
van het Filmmuseum staat. (Seton 1952) 
59 Sommige fragmentenprogramma’s bestonden als compilatiefilm, en vormden zo found-footagefilms ‘avant la 
lettre’. Een voorbeeld is een compilatie getiteld ‘Deens retrospectief’ met fragmenten ‘[....] die een beeld gaven van 
hoogtepunten uit de geschiedenis van de Deense film [...]’. Een ander voorbeeld van een dergelijke compilatiefilm is 
‘Klassieken uit de Zweedse film’. (BA – doos 159: ‘17e programma: ‘DENEMARKEN en CARL TH. DREYER’, 
Mededeling no.9, seizoen 1958-59, Nederlands Filmmuseum, 29 januari 1959; Filmmuseumjaarverslag 1959, bijlage 
filmprogrammering) Het Filmmuseum zelf produceerde ook twee films over de filmgeschiedenis met behulp van 
fragmenten uit het archief, namelijk De eerste stappen (1954) en De geboorte van een nieuwe kunst (1954). (Filmmuseum: 
DIVA) 
60 De hoofdfilm Que viva Mexico was een onafgemaakte en onvertoonde film van Eisenstein. Het materiaal was al 
eens tot een film gemonteerd door Sol Lesser, deze versie werd echter niet geaccepteerd ‘[...] omdat Lesser niets had 
begrepen van Eisensteins intenties’, aldus het Filmmuseum mededelingenblad. Marie Seton daarentegen was volgens 
het Filmmuseum wel in staat gebleken Eisensteins filmbeelden tot een geheel te monteren dat getrouw was aan zijn 
intenties. (BA – doos 159: ‘11e programma: SERGEI EISENSTEIN (1898-1948)’, Mededeling no.8, Seizoen 1954-55, 
Nederlands Filmmuseum, 28 december 1954) Ook hieruit blijkt dat het Filmmuseum Eisenstein als het genie aan de 
oorsprong van deze beelden naar voren schoof.  



Bregtje Lameris 

123 

 

twee al bleek stond deze eerste scène bekend als een hoogstandje van de Sovjetmontage, die 
weer garant stond voor artisticiteit. Hetzelfde gold, in iets mindere mate, voor de scène waarin 
de melk gescheiden wordt.61 De Nederlandse filmcriticus Bob Bertina, in zijn filmhistorie Film 
in Opspraak, zag de Sovjetmontage in het algemeen dan ook als een voorwaarde voor filmkunst, 
waarbij hij de Russen een pioniersfunctie toeschreef:  

De Russen bewezen zonneklaar, dat filmkunst op de eerste en de laatste plaats gebruik 
moet maken van de montage als onontbeerlijke grondslag voor een bewegingskunst. 
(Bertina 1950: 91)  

Ook Hoyer schrijft in Russische filmkunst, het deeltje over Russische film uit de genoemde serie 
Monografieën, dat montage het begin is van de filmkunst. (Hoyer 1932: 24) Een fragment dat 
functioneerde als een pars pro toto voor de gehele Sovjetmontage voldeed derhalve aan de 
esthetische norm van die tijd, en kon daarom niet anders dan een voorbeeld van filmkunst zijn.  

De geprogrammeerde fragmenten uit deze periode komen voor een groot deel overeen met de 
fragmenten besproken in hoofdstuk twee. Het lijkt er dan ook op dat het Filmmuseum ze actief 
geacquireerd heeft met als doel de vertoning ervan. Met terugwerkende kracht kan gesteld 
worden dat naast de in hoofdstuk twee reeds genoemde motivaties voor acquisitie, in sommige 
gevallen ook programmering en presentatie aan de grondslag van de collectievorming lagen. 

Selectieve series 

Naast de structuur die het Filmmuseum aan de programma’s gaf, verbond het ook 
verschillende avondvoorstellingen met elkaar, waardoor ze in eenzelfde licht kwamen te staan. 
Dit deed het door een aantal avondprogramma’s onder een overkoepelende titel te scharen, 
waardoor het deze voorstellingen gezamenlijk als een aflevering uit de filmgeschiedenis 
presenteerde. Dit lijkt een strategie te zijn, om op een vollediger manier de filmgeschiedenis in 
de zaal te kunnen brengen. Ondanks het feit dat in zo’n serie uitgebreid ingegaan kon worden 
op een episode uit de filmgeschiedenis, eenvoudigweg omdat er temporeel meer ruimte 
beschikbaar was, was hier toch sprake van selectie, beperking en uitsluiting. Omdat de selectie 
van films echter niet beperkt werd door de tijd, kan een nadere beschouwing van deze series 
inzicht geven in andere redenen voor in- of uitsluiting van films in de filmmuseale presentatie. 
Laten we bijvoorbeeld eens nader kijken naar het retrospectief 40 jaar Russische film 1917-1957. 
Dit retrospectief vertoonde in acht delen en achttien films de geschiedenis van de Russische 
film. Het Filmmuseum sloot hierbij de films van voor de revolutie zowel in de titel als in de 
selectie uit. Binnen het toen dominante filmhistorische perspectief op deze pre-revolutionaire 
films stonden deze films dan ook te boek als burgerlijk en anti-artistiek. (Hommel en Meyer 
1989: 50) Deze mening werd in Nederland al vanaf zeer vroeg geventileerd. Hoyer schreef in 
1932 dat de Russische films van voor 1917 niet erg anders waren dan die in de westerse landen. 
Ook waren deze films maar weinig te zien geweest in het westen, waardoor ze nauwelijks een 
rol hadden gespeeld in de ontwikkeling van de (westerse) filmkunst. Het feit dat in 1932 bijna 
niemand zich Bauer en Ermoliev kon herinneren gaf wel aan dat deze films niet de moeite 
waard waren geweest, aldus Hoyer. Hij eindigt zijn hoofdstuk over de ‘voor-revolutionaire 
Russische film’ dan ook met de woorden: 

[...] de nationale Russische filmkunst is geboren in de Octobermaand van het jaar 1917, 
in “de laatste dagen van Sint Petersburg”-“tien dagen, die de wereld deden wankelen”. 
(Hoyer 1932: 3) 

                                                                 

 
61 Eisenstein refereerde bijvoorbeeld zelf al aan de ‘melkseparator’ als een voorbeeld van hoe hij emotionele 
structuren construeerde op basis van niet-emotief beeldmateriaal. (Eisenstein 1949: 77)  
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In een publicatie die het Filmmuseum in 1958 bij het programma uitbracht, nam het 
Filmmuseum deze woorden bijna letterlijk over. Opvallend is dat deze pre-revolutionaire films 
een jaar eerder te zien waren geweest tijdens het eerste Congrès international de la recherche 
historique in Parijs dat de Cinémathèque française en de FIAF in november 1957 organiseerden. 
Deze films werden hier als dé grote ontdekking gezien. (Mannoni 2006: 251-252) Toch sloot het 
Filmmuseum dit deel van de Russische zwijgende films een jaar later uit van zijn programma. 
Het bleef hierin de dominante filmhistorische opvattingen volgen, ondanks het feit dat de FIAF 
andere conclusies had getrokken. De veronderstelling van eind jaren tachtig dat dit corpus 
films geen bekendheid en waardering genoot als gevolg van de moeilijke toegankelijkheid van 
de filmarchieven in de Sovjet Unie klopt dus niet, ze waren immers in 1957 in Parijs.62 Het lijkt 
daarom waarschijnlijker dat de onbekendheid en lage waardering voor deze films 
voornamelijk te maken gehad heeft met de hardnekkigheid van bepaalde dominante 
filmhistorische opvattingen - getuige daarvan het retrospectief van het Filmmuseum. 

Een ander retrospectief dat de filmgeschiedschrijving volgde, is Van Caligari tot Hitler (1952-
1953), gebaseerd op het gelijknamige boek van Kracauer uit 1947. In een serie van zes 
programma’s toonde het Filmmuseum de ontwikkeling van de Duitse film, beginnend bij Das 
Cabinet des Dr. Caligari (Wiene, 1919) en eindigend bij Triumph des Willens (Riefenstahl, 1935). In 
een bijna onberispelijke chronologische lijn toonde deze serie vijftien filmtitels die Kracauer 
stuk voor stuk in zijn boek behandelt. Door dit programma op het werk van Kracauer te 
baseren, sloot het Filmmuseum alle films die Kracauer niet in zijn boek bespreekt, uit van 
vertoning binnen deze serie. Het Filmmuseum beperkte zichzelf daarbij nog meer, door de 
geprogrammeerde periode overeen te laten stemmen met de titel van het boek. Het programma 
begon met Caligari en eindigde met propaganda uit het Derde Rijk. Dit in tegenstelling tot het 
boek van Kracauer, dat keurig bij het ontstaan van de film aanvangt. Opvallend aan deze serie 
is ook dat het Filmmuseum koos voor vertoning van de canonfilms die Kracauer bespreekt, 
terwijl het boek vooral een sociaal-historische blik op de filmgeschiedenis biedt. Door het 
besluit Kracauer te volgen, maakte het Filmmuseum voor dit retrospectief dus een eerste 
selectie op filmhistorische gronden. Bij een tweede keuzemoment waarbij het Filmmuseum een 
aantal films uit het boek uitkoos voor het uiteindelijke programma, kwamen echter toch weer 
de filmkunstopvattingen naar voren. Zo lag een opeenstapeling van filmhistorische en 
esthetische argumenten aan de basis van één programmaserie.  

Naast de verbanden tussen films in retrospectieven, attendeerde het Filmmuseum het publiek 
tevens op parallellen tussen films die het verder compleet los van elkaar vertoonde. Zo schreef 
het Filmmuseum zijn leden naar aanleiding van de vertoning van Cabiria:  

Het is dan ook interessant “Cabiria” te kunnen vergelijken met nog steeds een der 
indrukwekkendste presentaties uit de geschiedenis van de film, Griffith’s “Intolerance”, 
die onlangs door het NFM vertoond werd.63  

Door dit verband te leggen, volgde het Filmmuseum allereerst wederom een bestaand 
discours; Cabiria was een van de favoriete films van D.W. Griffith. Met dergelijke opmerkingen 
zette het Filmmuseum de gehele programmering in om filmhistorische argumenten te maken. 
Toch kan ook hier weer een nadruk op de esthetisering van de filmlectuur waargenomen 

                                                                 

 
62 In 1988 vertoonde  Le Giornate del Cinema Muto deze vroege films uit Rusland, waardoor een algemeen gevoel 
van bijzondere herontdekking ontstond. Dit leidde tot een veelheid aan publicaties over en activiteiten rondom deze 
films, onder andere in het Filmmuseum. (Tsivian 1988); (Meyer 1993); (Kuyper 1993) 
63 BA – doos 159: ‘19e programma: CABIRIA’ Mededeling no.10, Nederlands Filmmuseum, 12 februari 1959.  
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worden. Door de film Cabiria te vergelijken met het esthetisch waardevolle Intolerance kreeg de 
eerste een esthetische framing. 

Voorfilmprogrammering 

Bij de programmaformats die tot nu toe besproken zijn, is steeds sprake geweest van een 
gelijkwaardige presentatie van de vertoonde films. Er bestonden echter ook strategieën waarbij 
sprake was van een statusverschil. Sommige films kregen meer nadruk, waardoor ze 
‘belangrijker’ leken dan andere. Een eerste strategie die het Filmmuseum hiervoor gebruikte 
was die van het voorprogramma en de hoofdfilm. Een programma waarin deze indeling 
duidelijk zichtbaar wordt, is ‘MENSEN GEOBSERVEERD’, met onder andere de film Menschen 
am Sonntag (Siodmak e.a., 1929-1930). In het programmastencil omschreef het Filmmuseum 
duidelijk de structuur van het programma, en de status van de vertoonde films als voor- en 
hoofdprogramma.  

In het voorprogramma worden enkele films vertoond die, evenals de hoofdfilm, de 
mens in zijn gewone leven observeren: Images d’Ostende (1929), Dagjesmensen (1929), A 
propos de Nice (1929).64  

De (kortere) films uit het voorprogramma waren alledrie afkomstig uit de avant-gardetraditie, 
wat ook de hoofdfilm binnen deze stroming plaatste. Door zijn plek in het programma als 
enige film na de pauze, tegenover drie films samen voor de pauze, kreeg de hoofdfilm een 
geïsoleerde uitzonderingspositie, waardoor zoals gezegd een presentatie onstond die 
be/verwondering opriep. 

Een dergelijk voorprogramma kon ook uit fragmenten bestaan. Een voorbeeld is de vertoning 
in 1954 van Time in the Sun (Seton, 1939/40), die voorafgegaan werd door fragmenten uit 
Eisensteins films Bronenosets Potyomkin, Staroye i novoye en Romance sentimentale (1930). Deze 
fragmenten plaatsten de film van Seton binnen de historie van Eisenstein, wat de film meer een 
product van hem dan van Seton maakte. Opvallend is dat deze twee voorbeelden beide de 
vertoning van een hoofdfilm betreffen die (nog) niet tot de canon behoorde. Door de films te 
laten volgen op een voorprogramma met gecanoniseerde filmkunst, plaatste het Filmmuseum 
de hoofdfilm binnen het kader van deze canonfilms. De hoofdfilms werden ‘besmet’ met het 
artistieke karakter van de voorfilms, waardoor ook zij een artistieke betekenis kregen. In het 
geval van Time in the Sun duwde de programmering de toeschouwer zelfs in de richting van 
een lectuur waarbij hij of zij Eisenstein als maker van de film construeerde, eerder dan Marie 
Seton. Door middel van deze programmastructuur programmeerde het Filmmuseum hier een 
zogenaamde kunstlectuurmodus, die geactiveerd wordt wanneer een toeschouwer een reële 
enuciator construeert die hij of zij tot de kunstinstitutie rekent. (Odin 2002: 47)  

Vaak ook bestonden voorprogramma’s maar uit één enkel fragment. Zo werden de 
vertoningen van Dr. Mabuse, der Spieler (Lang, 1922), die het Filmmuseum in november 1960 
over twee programma’s vertoonde, voorafgegaan door een fragment uit Das Cabinet des Dr. 
Caligari (Wiene, 1919), een film die volgens de tekst in het begeleidende mededelingenstencil 
als bekend verondersteld werd. Het informatiestencil verbond de twee films met elkaar door 
middel van citaten uit het eerder genoemde boek From Caligari to Hitler (1947) van Kracauer.65 
Door de combinatie van tekst en fragment plaatste het Filmmuseum Dr. Mabuse, der Spieler 
                                                                 

 
64 BA – doos 159: ‘25e programma: MENSEN GEOBSERVEERD’, mededeling no.14, seizoen 1956-1957, Nederlands 
Filmmuseum, 26 april 1956. 
65 BA – doos 159: ‘5e programma: DE DUITSE FILM II’, Mededeling no.3, Seizoen 1960/61, Nederlands Filmmuseum, 25 
oktober 1960. In de versie uit 1960 van het boek, die in de bibliotheek van het Filmmuseum staat, zijn de geciteerde 
passages onderstreept. (Kracauer 1960: 60-61) 
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binnen het kader van het boek van Kracauer, waar het acht jaar eerder al een programmaserie 
omheen bouwde.  

Contrastprogrammering 

Naast de canon vertoonde het Filmmuseum ook de al vaker genoemde onbekende, als primitief 
beschouwde zwijgende films. Door de andere, lagere status die deze films sinds de jaren 
twintig hadden, contrasteerden ze met de als filmkunst gepresenteerde films. Wanneer het 
Filmmuseum beide ‘soorten’ films in één programma vertoonde, ontstond dan ook wat ik 
‘contrastprogrammering’ zou willen noemen. Door in de bijbehorende mededelingenstencils te 
wijzen op het vermeende kwaliteitsverschil tussen de vertoonde films stuurde het 
Filmmuseum deze contrastwerking.  

Een manier om een dergelijk contrast tot stand te laten komen, was door een canonfilm te laten 
volgen op een onbekende ‘primitieve’ film. Deze programmastructuur is qua vorm dezelfde als 
die van een programma met twee canonfilms. Een voorbeeld is het programma met de 
dubbelzinnige titel ‘Van filmdrama tot absolute film’ (1957). Voor de pauze vertoonde het 
Filmmuseum Fior di male (Gallone, 1914), een film die het in het begeleidende stencil 
presenteerde als ‘kostelijk’ en als ‘curiosum’. Dit in tegenstelling tot de film van na de pauze, 
Berlin. Die Sinfonie der Großstadt (Ruttmann, 1927) die het als een van de mooiste voorbeelden 
van de absolute film aankondigde. Tenslotte noemde het Filmmuseum het contrast tussen 
beide films letterlijk bij naam, door te schrijven dat Berlin. Die Sinfonie der Großstadt een 
‘prachtige tegenstelling’ vormde ten opzichte van de film van Gallone.66 Uit dit voorbeeld 
wordt duidelijk dat de kunstfilms extra allure, extra be/verwondering konden oproepen, 
wanneer ze tegenover de als curiosa omschreven ‘andere films’ werden geplaatst. De films uit 
het voorprogramma daarentegen kregen de status van opmaat, van primitieve voorlopers. Hier 
is goed zichtbaar hoe het voorprogramma de lectuurmodus en betekenisgeving van de 
hoofdfilm beïnvloedde, en hoe de hoofdfilm op zijn beurt hetzelfde deed met de voorfilms.  

Een andere structuur waarin de contrastprogrammering voorkwam, was de genoemde 
voorfilmprogrammering. In die gevallen werd een aantal onbekende films vertoond als opmaat 
voor het pièce de résistance na de pauze. Zo vertoonde het Filmmuseum in juni 1954 het 
programma ‘de “western”’. Dit programma bestond uit de film Stagecoach (Ford, 1939), 
voorafgegaan door The Stagecoach Driver and the Girl (Mix, 1915)67, The Great Train Robbery 
(Porter, 1903) en Arie prérie (Trnka, 1949). In het begeleidende tekstje stond het volgende over 
Stagecoach.  

In deze zgn. ”Western” wordt een meer verantwoorde betekenis aan vorm en inhoud 
gegeven dan in de voorgaande films van dit genre, waarin van het begin tot het einde 
gevochten en geschoten wordt.68  

De eerste twee films op het programma waren dergelijke ‘voorgaande films van dit genre’. In 
de geciteerde tekst presenteerde het Filmmuseum The Stagecoach Driver and the Girl en The Great 
Train Robbery - duidelijk twee ‘westerns’ van vroeger datum - binnen een primitief perspectief, 
als inleiding bij Stagecoach, die in de tekst als het (toenmalige) eindpunt in de ontwikkeling van 
dit genre staat beschreven.  

                                                                 

 
66 BA – doos 159: ‘5e programma: VAN FILMDRAMA TOT ABSOLUTE FILM, Mededeling no.3, Seizoen 1957-1958, 
Nederlands Filmmuseum, 8 oktober 1957. 
67 Het Filmmuseum-mededelingenblad zegt 1913. 
68 BA – doos 159: ‘33e programma: de “Western”, Mededeling no.21, Nederlands Filmmuseum, 4 juni 1954. 
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Ook programma’s met fragmenten in het voorprogramma konden een contrasterende werking 
krijgen. Op 25 en 26 november 1953 bijvoorbeeld stond Jonge harten (Huguenot van der Linden 
en Josephson, 1936) in een programma getiteld ‘Oude mislukkingen en Jonge harten’.69 Zoals in 
hoofdstuk zes aan de orde kwam, had het Filmmuseum deze film begin jaren vijftig in stukjes 
teruggevonden. Op basis van deze stukjes en met behulp van Huguenot van der Linden 
reconstueerde het vervolgens de regisseursversie. Het programma van 1953 vertoonde de 
recent gereconstrueerde film in contrast met fragmenten uit drie ‘mislukte’ en ‘oude’ 
Nederlandse films. Van de mislukkingen werd niet vermeld wie de maker was, noch in welk 
jaar ze gemaakt waren. Ze werden simpelweg als oud en mislukt gebracht, wat in contrast 
stond met de aankondiging van Jonge harten, waarvan het Filmmuseum regisseur, cameraman 
en acteurs vermeldde.70 Het feit dat het de ‘mislukkingen’ niet nader specificeerde, geeft aan 
dat het hier ging om het concept ‘primitief’ dat het met deze films toonde, meer dan om de 
films zelf. In overeenstemming hiermee bestonden dergelijke contrasterende voorprogramma’s 
dan ook overwegend uit onbekende films die ‘toevallig’ via extramuseale verzamelingen, zoals 
de Desmetcollectie, in het archief van het Filmmuseum terechtkwamen.  

Het idee om kunstfilms af te zetten tegen oude ‘mislukkingen’ is een structuur die ook 
voorkomt in de filmgeschiedschrijving uit deze periode, waarin de vroege film veelal als 
‘primitief’ staat beschreven. Naast de parallellen met het dominante filmhistorische perspectief, 
vertoont deze manier van programmeren tevens opvallende overeenkomsten met die van de 
Nederlandsche Filmliga uit de jaren twintig. Deze vertoonde oude en nieuwe films in 
zogenaamde Querschnittprogramma’s, om zo de ‘vooruitgang’ die de cinema sinds het begin van 
de twintigste eeuw gemaakt had, zichtbaar te maken. (Filmliga 1927-1931 1982: 34) Volgens 
Tom Gunning kwam deze manier van programmeren overeen met die van vergelijkbare 
verenigingen in het buitenland. (Gunning 1999: 242) Ook Malte Hagener betoogt dat deze 
vorm van programmeren paste binnen de bredere programmeringsstrategieën die de avant-
gardevertoningen karakteriseerden. De programma’s binnen de op dat moment opkomende 
institutie van de kunstfilm bestonden veelal uit uiteenlopende films die met elkaar botsten, 
waardoor de toeschouwer werd aangezet tot nadenken. Dit stond haaks op de toenmalige 
strategieën binnen de commerciële bioscopen waar de toeschouwers niet tot nadenken maar tot 
onderdompeling (in de fictie) werden gebracht. (Hagener 2006: 270&273) Het Filmmuseum 
hanteerde vergelijkbare strategieën, waardoor de filmmuseale programma’s, net als de in 
hoofdstuk zeven genoemde harde stoelen, een actieve toeschouwer programmeerden. 

Historisch-romantische programmering 

Het Filmmuseum vertoonde ook programma’s die uitsluitend uit ‘primitieve’ films bestonden. 
Dergelijke programma’s kregen over het algemeen titels als ‘uit de oude doos’, ‘uit oude tijden’ 
of ‘uit de oude draaidoos’. Dit waren programma’s waarin het Filmmuseum uitsluitend ‘oude 
mislukkingen’ en ‘filmdraken’ oftewel niet-kunstfilms presenteerde. In 1956 kondigde het 
Filmmuseum een dergelijk programma als volgt aan: 

                                                                 

 
69 Dat de film Jonge harten tot filmkunst gerekend werd, bleek al in 1936 toen A. van Domburg in zijn Levende 
schaduwen (1936) dit werk een hoopgevende film voor dat moment noemde. De film betekende ‘[...] op haar manier 
een stap voorwaarts [...]’ en wees erop ‘[...] dat men een verdienstelijker gebruik zal maken van het filminstrument.’ 
(Domburg 1936: 70) 
70 BA – doos 159: ‘7e programma: OUDE MISLUKKINGEN EN JONGE HARTEN’, Mededeling no.5, Nederlands 
Filmmuseum, 19 november 1953. Op het mededelingenblad stond ook nog: ‘Een programma van Nederlandse films, 
met [...] als hoofdfilm de onlangs door het NFM ontdekte enige copie van de geluidsfilm JONGE HARTEN (1935).’ 
Het programma werd ingeleid door de regisseur C.A. Huguenot van der Linden.  
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De filmhistorie heeft vele hoogtepunten beleefd, die evenzovele mijlpalen zijn in haar 
ontwikkeling. Tussen deze hoogtepunten liggen perioden, waarin films werden 
gemaakt, die alleen als historisch-romantisch document van belang zijn [...] en die ons 
terugvoeren naar vroegere tijden, de periode van de “filmdraken” en van de komische 
één-acters.71  

Deze tekst splitst het corpus zwijgende films op twee verschillende manieren. Aan de ene kant 
maakt het Filmmuseum hier immers een onderscheid tussen de hoogtepunten en de historisch-
romantische documenten die daartussen geplaatst kunnen worden. Aan de andere kant is er 
sprake van een chronologische hiërarchie, door de historisch-romantische documenten te laten 
verwijzen naar de vroege periode uit de filmgeschiedenis. Het is echter vooral deze laatste 
categorie ‘mindere’ films die in de klassieke filmgeschiedschrijving aan de orde kwam. De 
meer commerciële producties die tussen de vermeende hoogtepunten in lagen, sloegen de 
klassieke historici over het algemeen over. Het Filmmuseum programmeerde deze films van na 
1914 wel, waarbij het, zo blijkt uit bovenstaand tekstfragment, de mogelijkheid om deze films 
als esthetisch of artistiek object te interpreteren bij voorbaat blokkeerde. Opvallend is dat het 
Filmmuseum in 1958 drie komische film uit de jaren twintig, waarvan een met Buster Keaton, 
als films ‘uit oude tijden’ presenteerde. Dit staat haaks op de eerder genoemde strategie 
waarbinnen filmmusea komedies als onderdeel van de filmkunsttraditie presenteerden. Door 
films op twee zo verschillende manieren te presenteren, programmeerde de filmmuseale 
institutie tevens twee verschillende lectuurmodi voor dezelfde films. In het ene geval 
presenteerde het Filmmuseum de komedies als vooruitstrevende experimenten die een stap in 
de ontwikkelingsgeschiedenis van de filmkunst vormden, terwijl het binnen de andere 
presentatiestrategie de films uitsluitend contrasteerde met diezelfde filmkunst. 

Tenslotte wil ik onder de aandacht brengen dat binnen deze programmastrategie ook de 
kleuringen van de films een rol speelden. Omdat het Filmmuseum in deze periode 
nitraatkopieën vertoonde, kan het niet anders dan dat het publiek tintingen, toningen, 
handkleuringen, en ook stencilkleuringen te zien kreeg. Een voorbeeld is de vertoning in maart 
1956 van het programma ‘Uit de oude doos’ waar het Filmmuseum twee films van de firma 
Pathé vertoonde. Beide films kondigde het aan als ‘een met de handgekleurde Pathé-Frères 
film’.72 Opvallend is dat dit de enige keer lijkt te zijn dat het Filmmuseum aandacht besteedde 
aan deze kleuringen, terwijl de kleuren ook in andere voorstellingen te zien moeten zijn 
geweest. Door de aandacht te vestigen op de gekleurde films binnen het kader van een 
historisch-romantisch programma, presenteerde het de kleuren als curieuze toevoegingen aan 
evenzo curieuze films. Het Filmmuseum blokkeerde op die manier al bij voorbaat een 
esthetische lezing van de kleuren in deze films.  

In hoofdstuk vijf schreef ik dat de kleuringen in de periode tot midden jaren tachtig als niet-
artistieke toevoegingen aan films gezien werden. Wanneer we nu een aantal feiten met elkaar 
combineren, kan geconcludeerd worden dat canonfilms waarschijnlijk vaker in zwart-wit 
geprojecteerd zijn dan ‘primitieve’ onbekende films. Allereerst projecteerden filmmusea nitraat 
wanneer dit zo uitkwam. Dit zal bij voorbeelden van ‘primitieve’ onbekende films vaak het 
geval geweest zijn. Het ging hier immers om willekeurige films, waar ieder filmverzamelend 
instituut minstens een paar voorbeelden van in huis had. Canonfilms echter werden veelvuldig 
                                                                 

 
71 BA – doos 159: ‘23e programma: UIT DE OUDE DOOS’, Mededeling no.12, Seizoen 1955-56, Nederlands Filmmuseum, 
9 maart 1956. 
72 BA – doos 159: ‘23e programma: UIT DE OUDE DOOS, Mededeling no.12, Seizoen 1955-1956, Nederlands 
Filmmuseum, 9 maart 1956. Het ging hier om de films Madame Tallien (Capellani, 1911) en Marriage aux flambeaux 
(1911). 
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gedupliceerd, om filmmusea die geen nitraatkopie van deze filmtitels in hun bezit hadden, 
toch in staat te stellen deze films te vertonen. Voor het maken van zo’n duplicaat werd over het 
algemeen zwart-witmateriaal gebruikt. Zo verspreidden deze gecanoniseerde titels zich over 
de archieven in de vorm van allerhande zwart-witkopieën. De kans dat filmmusea bekende 
titels in zwart-wit vertoonden, was hierdoor vele malen groter dan bij primitieve voorbeelden 
van de curieuze periode van de (vroege en/of commerciële) film. Het lijkt waarschijnlijk dat 
mede door deze samenloop van omstandigheden het beeld is versterkt dat de filmkunst zwart-
wit hoorde te zijn, en dat kleur bij de curiosa hoorde. 

In de presentatie van vroege films als curiosa uit de oude doos week het Filmmuseum af van 
bijvoorbeeld de politiek van het MoMA, dat in de jaren dertig probeerde ook voor deze films 
een esthetiserende lectuur te programmeren. Het publiek hield er echter een andere lectuur op 
na:  

[...] audiences sometimes displayed a more raucous pleasure often expressed in 
outbursts of laughter at what were sometimes simply referred to as ‘old films’.’ 
(Catapano 1994: 39)  

Ook de films van Méliès kenden eind jaren tien, begin jaren twintig in Frankrijk een heel ander 
soort hervertoning. Hagener schrijft dat in de avant-gardeteksten uit die periode teruggelezen 
kan worden hoe deze films als een alternatief voorbeeld fungeerden voor films waarin de 
conventionele narratieve structuren waren weerstaan. (Hagener 2006: 274) In dat opzicht 
pasten deze films binnen de ideeën van het modernisme, dat abstracte vormen boven 
meeslepende vertellingen stelde. Het is opvallend dat de Nederlandse Filmliga niet dezelfde 
conclusies trok. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de uiterst strenge en rigide manier waarop 
met name Menno ter Braak de ‘leer’ van de abstractie doorvoerde in zijn ideeën over de 
zogenaamde ‘absolute film’. (Braak 1929) 

Tussen kunst en kopie 

Zoals ik in hoofdstuk zeven omschrijf, luidde de verhuizing naar het Vondelparkpaviljoen een 
nieuwe fase in waarin het instituut zocht naar een eigen ‘filmmuseale’ identiteit. Deze 
omschakeling naar een Filmmuseum zonder de steun van het Stedelijk Museum, zette echter al 
eerder in. Vier jaar voor de werkelijke verhuizing startte het Filmmuseum bijvoorbeeld een 
nieuw programmablad getiteld Filmmuseum�cinemateek, met daarin achtergrondinformatie over 
het instituut en over de programma’s. In het eerste nummer van deze serie staat dat de 
oprichting van dit blad ‘[...] het teken [is] van een nieuwe wending in de ontwikkelingsgang 
van het Filmmuseum.’73 Het nieuwe programmablad vormde een eerste uiting van het nieuwe 
pad dat het Filmmuseum - los van het Stedelijk - wilde inslaan. De afbeelding op de voorkant 
van het eerste nummer van Filmmuseum�cinemateek toonde het Vondelparkpaviljoen waar dit 
zelfstandige Filmmuseum een thuis moest gaan vinden. Dit gebouw stond dan ook symbool 
voor deze nieuwe weg.74  

                                                                 

 
73 In deze aflevering werd tevens de verwachting uitgesproken dat de voorstellingen vanaf het seizoen 1971/1972 
niet meer in het Stedelijk Museum zouden plaatsvinden. Uiteindelijk duurde het echter nog tot 1974 voordat het 
Filmmuseum zijn eigen vertoningszaal had. Dit kwam met name omdat de gemeente Amsterdam haar eigen 
trouwzaal restaureerde. Als vervanging voor deze zaal tijdens de restauratieperiode koos de gemeente de ruimte in 
het Vondelparkpaviljoen die het Filmmuseum als filmzaal wilde inrichten. Dit vertraagde de uiteindelijke bouw van 
de filmzaal aanzienlijk. (BA – doos 160: Filmmuseum�cinemateek, nr.1, oktober 1970; Filmmuseum�cinemateek – 25 jaar 
Filmmuseum ALARM, 1971, 12-13) 
74 In 1974, het jaar van de werkelijke verhuizing van de vertoningen naar het Vondelparkpaviljoen, kreeg het blad 
nieuwe naam, namelijk Filmmuseum�cinemateek�journaal, en begon de nummering opnieuw bij 1. 
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In deze periode is een aantal verschuivingen waarneembaar in de filmmuseale 
programmeringsstrategieën en programmastructuren. In de structuren valt op dat de 
statusverschillen binnen een avondvoorstelling wegvielen. Wel was er nog een duidelijk 
onderscheid tussen aan de ene kant programma’s waarin het Filmmuseum onbekende films 
presenteerde, en aan de andere kant de kunstfilmprogramma’s. Het presenteerde beide 
categorieën echter op een nieuwe, andere manier.  

Kunstfilmprogrammering 

De presentatiestrategie bij de vertoning van filmkunst vertoonde opvallende wijzigingen, 
waarbij de nadruk steeds meer op de hoofdfilm kwam te liggen. Op 10 maart 1971 stonden 
bijvoorbeeld de films Inflation (Richter, 1928), Polizeibericht Überfall (Metzner, 1928) en Die 
freudlose Gasse (Pabst, 1925) op het programma. De twee eerste films, die het voorprogramma 
voor Die freudlose Gasse vormden, hielden op geen enkele wijze verband met het 
overkoepelende thema, namelijk Asta Nielsen, waarbinnen dit avondprogramma stond.75 De 
hoofdfilm was het enige onderdeel op het programma dat aan het thema van het retrospectief 
beantwoordde. In het korte programmaoverzicht op de achterkant van Filmmuseum�cinemateek 
staat Die freudlose Gasse dan ook zonder voorprogramma vermeld. Het voorprogramma lijkt 
hierbij meer een verplicht nummer dan een fundamenteel onderdeel van het programma en 
daarmee van het retrospectief. Een ander voorbeeld is de voorstelling van 3 november 1971, die 
viel binnen de serie ‘De nieuwe Zweedse film’. De films die voorafgingen aan de nieuwe 
Zweedse film van na de pauze waren twee films van Buster Keaton, die niet Zweeds waren en 
ook niet nieuw.76 Ook dit voorprogramma voegde niets toe aan het thema van het retrospectief. 
Zo veranderden de films voor de pauze steeds meer in een losstaand nummer. Het gevolg was 
dat de films, door de verminderde samenhang in de programma’s, minder als filmhistorisch 
object binnen een filmhistorisch verhaal functioneerden. 

Een jaar later schafte het Filmmuseum voorfilms helemaal af. Alle vertoonde films moesten een 
even belangrijke plek in het programma krijgen, en het Filmmuseum vertoonde voortaan alleen 
nog programma’s die uit meer dan één film bestonden wanneer ze een eenheid vormden, of 
wanneer sprake was van een retrospectief. Korte films kregen in het vervolg een plek in 
speciale programma’s. Dit betekende dat contrastprogrammering niet meer voorkwam, en dat 
het voorprogramma verdween. Met deze besluiten bracht het Filmmuseum de duur van de 
programma’s terug naar een maximum van twee uur, waardoor het minder films op een avond 
vertoonde.77 Het argument was dat de bezoekers, door de beperking van het aantal films per 
voorstelling, het programma met meer concentratie en aandacht bekeken.78 Er is dan ook een 
verschuiving te zien van de filmkunstpresentatie waarin het Filmmuseum de films in 
combinatie met andere films presenteerde, waardoor een of ander filmhistorisch argument 
ontstond, naar een meer geïsoleerde presentatie van de individuele films.79 Deze sterkere 

                                                                 

 
75 BA – doos 160: Filmmuseum�cinemateek, nr.6, 1971: 16. 
76 BA – doos 160: Filmmuseum�cinemateek, nr.9, 1971: 2. 
77 BA – doos 160: Filmmuseum�cinemateek, nr.15, 1972: 1. 
78 Een dergelijke geïsoleerde vertoning van de films is vergelijkbaar met de be/verwondering oproepende 
presentatie van kunstwerken op een voetstuk of alleen aan een witte muur, die ik in hoofdstuk zeven aan de orde 
bracht. 
79 Hierbij kan de vraag gesteld worden in hoeverre deze veranderingen gepaard gingen met een verandering in 
programmering in de commerciële bioscopen, of de manier waarop films vertoond werden op televisie. Nader 
onderzoek naar de geschiedenis van de filmprogrammering en de vertoning van archieffilms op televisie zou hier 
inzicht in kunnen verschaffen. 
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isolatie van de individuele films past goed binnen het dispositief van de Invisible Cinema, 
waarbij niets mocht afleiden van de vertoonde films.  

Tegelijkertijd trad er, wat betreft de presentatie van als ‘kunst’ geaccepteerde films, een 
verschuiving op in de manier waarop het Filmmuseum ze presenteerde en lectuurmodi voor ze 
programmeerde. Het zette deze films namelijk ook in om bijvoorbeeld de 
oorsprongsgeschiedenis van het modernistische gedachtegoed in Nederland te vertonen. Het 
programma ‘De eerste FILMLIGA films – 1927/28/29’ uit 1982, naar aanleiding van de in 
datzelfde jaar bij de SUN verschenen herdruk van het blad Filmliga, is hier een voorbeeld van.80 
In Filmmuseum�cinemateek�journaal schreef het Filmmuseum een inleidend stuk bij dit 
programma, waarin het een korte geschiedenis van de Filmliga gaf. Het programma bestond 
uit vier films, die stuk voor stuk een bepaalde gebeurtenis uit de geschiedenis van de Filmliga 
illustreerden. Dit waren de films De brug (Ivens, 1928), als ‘eerste Nederlandse film in de liga’, 
Opus 2, 3, 4 (Ruttmann, 1921-1925)81, als illustratie van ‘het filmesthetische denken’, Un chien 
andalou (Buñuel, 1929), om in te gaan op ‘felle discussies: wel of niet vertonen’, en Mat 
(Pudovkin, 1926), ‘de aanleiding tot oprichting van de liga’. Iedere film stond voor een moment 
uit de geschiedenis van de Filmliga. Ook de beschrijvingen plaatste de films binnen deze 
geschiedenis. Voor deze beschrijvingen kopieerde het Filmmuseum namelijk artikelen uit het 
herdrukte blad Filmliga, die geschreven waren door de mensen van de Filmliga die de films 
indertijd programmeerden en ook bekeken.82 De teksten uit Filmliga waren doorspekt met 
opvattingen over filmkunst en kunstfilms.83 Door deze teksten te hernemen, presenteerde het 
Filmmuseum de films uit dit programma tevens als artistieke objecten.84 Het gebruik van 
recensies uit Filmliga of andere vergelijkbare kritieken als filmbeschrijvingen in het 
programmablad was al langer gangbaar bij het Filmmuseum. En in bijna alle gevallen had het 
gebruik van deze teksten een dubbel effect, vergelijkbaar met dat van het hierboven genoemde 
programma met Filmligafilms, namelijk een filmhistorische inkadering van de films, die 
tegelijkertijd het bestaande discours over de artistieke waarde ervan bevestigde.  

Microhistorische programmering 

Wat opvalt in deze periode is dat steeds meer niet-filmkunst op het programma verscheen. 
Deze films kregen echter niet meer het stempel ‘curiosa’, zoals in de periode hiervoor. In plaats 
daarvan presenteerde het Filmmuseum ze als relieken, sporen uit een ongekend verleden van 
de film. De niet-filmkunst kreeg zo meer filmhistorische dimensies dan voordien. Een goed 
voorbeeld van een programma dat vroege films op een dergelijke manier vertoonde, is het 
                                                                 

 
80 BA – doos 161: Filmmuseum�cinemateek�journaal, nr.46, januari/februari 1982, 31. Hans Schoots noemt de heruitgave 
van Filmliga in dit jaar tevens een uiting van de heropleving van de modernistische opvattingen over film, die in 
Nederland gelijk zouden staan aan het door de Filmliga gepropageerde gedachtegoed uit de jaren twintig en dertig. 
Deze herwaardering van de Filmliga volgde op een poging van Jan Blokker in de jaren zestig om deze ideeën uit het 
Nederlandse denken over film weg te krijgen. (Schoots 1999: 150-151)  
81 Deze film zou twee jaar later, in 1984, als uniek teruggevonden kunstwerk vertoond worden in een programma 
over filmconservering. 
82 BA – doos 161: Filmmuseum�cinemateek�journaal, nr.46, januari/februari 1982. 
83 De volgorde van de films in het programma volgde het begeleidende filmhistorische verhaal niet. Het programma 
begon met De brug en eindigde met Mat (Pudovkin, 1926) - dit terwijl het inleidende verhaal over de geschiedenis 
van de filmliga begint met Mat en eindigt met De brug. Dit lijkt het resultaat te zijn van het praktische denken in een 
voorprogramma en een hoofdfilm. De drie kortere films vormden het voorprogramma, terwijl de lange film Mat de 
hoofdfilm was. Hieruit blijkt dat dit format sterker was dan het volgen van de chronologie, die dominant was in het 
klassieke filmhistorische discours. 
84 In 1986 presenteerde het Filmmuseum een vergelijkbaar programma in iets uitgebreidere vorm getiteld ‘De 
invloed van de Filmliga - De geschiedenis van een filmcultuur’. (BA – doos 161: Filmmuseum�cinemateek�journaal, 
nr.75, oktober/november 1986) 
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retrospectief ‘De Amerikaanse zwijgende film’ uit 1973, dat op een aantal punten afweek van 
vergelijkbare programma’s van eerder datum. Allereerst was het aantal getoonde zwijgende 
films opvallend groter. Het retrospectief behelsde 37 films, verspreid over twaalf avonden.85 
Het programma van 1973 gaf daardoor uitgebreid en gedetailleerd inzicht in de ontwikkeling 
van de Amerikaanse zwijgende film.86 Daarbij benadrukte het Filmmuseum dat dit programma 
in Nederland onbekende films behelsde. Een ander opvallend detail is dat een groot gedeelte 
van deze onbekende films van voor 1900 dateerde.87 In de presentatiegeschiedenis van het 
Filmmuseum tot 1971 was welgeteld één film van voor 1900 vertoond, te weten L’arroseur arrosé 
van de gebroeders Lumière uit 1895.88  

In 1985 presenteerde het Filmmuseum het programma ‘Hommage aan Jean Desmet’ in de 
Cinema Parisien, de oude bioscoop van Jean Desmet, die dat jaar 75 jaar bestond. In het 
programmablad meldde het Filmmuseum dat het voor de gelegenheid exacte reconstructies 
wenste te maken van de programma’s zoals Desmet ze indertijd vertoond had in zijn 
bioscopen. Door de samenstelling van de filmcollectie van Desmet, bleek de reconstructie van 
authentieke programma’s uit de jaren tien echter onmogelijk; de diversiteit aan genres 
aanwezig in de collectie was te klein. De selectiekeuzes van de extramuseale verzamelaar 
Desmet, zoals behandeld in hoofdstuk één, bepaalden zo jaren later de 
vertoningsmogelijkheden van het Filmmuseum. Dit werd nog versterkt doordat het 
Filmmuseum vrijwel uitsluitend speelfilms uit de collectie had geconserveerd. Hier blijkt dus 
hoe bepalend de selectiepraktijk was voor de latere filmmuseale presentatiemogelijkheden. 
Uiteindelijk besloot het Filmmuseum zich noodgedwongen te beperken tot een zestal ‘zo 
getrouw mogelijke’ reconstructies van ‘originele’ Desmetprogramma’s. Opvallend is hoe 
duidelijk het Filmmuseum de beperkingen van het archief als filmhistorisch instrument aan de 
oppervlakte bracht in de presentatie van dit programma in het programmablad.89  

Dezelfde problematiek liet het Filmmuseum ook op het niveau van de filmkopieën terugkomen 
in de programmateksten. Zo stond bij de filmbeschrijvingen vermeld in hoeverre vertoonde 
kopieën compleet waren. Waar het Filmmuseum tot op dat moment filmfragmenten als een 
programmeringskeuze bracht, fungeerden incomplete films in dit programma als 
getuigenissen van de problematiek van de kwetsbaarheid van het filmmateriaal. Het 
Filmmuseum wees hier op de beperkingen van het filmarchiefmateriaal als getuigenis van de 
filmgeschiedenis. Deze meer archeologische benadering van de filmkopieën was een direct 
gevolg van de aandachtsverschuiving in het filmarchief van kluizenbouw naar conservering, 
die eind jaren zeventig had plaatsgevonden. Om films te kunnen conserveren, moesten 
filmkopieën bestudeerd worden. Deze nieuwe activiteiten leverden nieuwe vormen van 

                                                                 

 
85 BA – doos 160: Filmmuseum�cinemateek�journaal, nr.20: 19. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld het 
programma ‘de Amerikaanse film tijdens de stomme periode’ van 29 mei 1957, dat bestond uit drie films, waaronder 
één documentaire uit 1955 over de Amerikaanse zwijgende film.  
86 De films en het programma waren afkomstig van het MoMA, en veel van de beschrijvingen in 
Filmmuseum�cinemateek waren dan ook van de hand van de Eileen Bowser, Iris Barry and Richard Griffith, die 
alledrie werkzaam waren bij de Film Library aldaar. 
87 BA – doos 161: Filmmuseum�cinemateek, nr.21: 2. – Dit waren de films: Execution of Mary Queen of Scots (Clark, 1895); 
Dickson Experimental Sound Film (Dickson, 1895); The Irwin - Rice Kiss (Heise, 1896); Feeding the Doves (1896); Morning 
Bath (White, 1896); Burning Stable (White, 1896); The Black Diamond Express (White, 1896); New-York Street Scenes 
(1897); Fatima (1897); A Wringing Good Joke (1899); Dewar's Scotch Whisky (Porter, 1897). Over het algemeen wordt de 
opkomst van de filmhistorische en –museale interesse voor ‘onbekende films’ gerelateerd aan het congres van 
Brighton dat zeven jaar later zou plaatsvinden. 
88 In 1955 presenteerde het de film Le voyage dans la lune (1902) van Georges Méliès per abuis als film uit 1898.  
89 BA – doos 161: Filmmuseum�cinemateek�journaal, nr.71, november 1985: 16-17.  
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informatie op, die de filmhistorische waarde van de filmkopieën in een nieuw licht plaatsten.90 
Dit nieuwe licht vormde meteen het nieuwe kader waarbinnen het Filmmuseum de 
gemusealiseerde films presenteerde. 

Alhoewel het Filmmuseum de vroege onbekende films in deze periode steeds meer als 
belangrijke filmhistorische documenten toonde, bleef het films uit bijvoorbeeld de 
Desmetcollectie toch als ‘primitieve’ en ‘statische’ getuigenissen van een minder serieuze 
periode uit de filmgeschiedenis presenteren.91 En hoewel het Filmmuseum in 1985 al hier en 
daar voorzichtig over de eventuele schoonheid van de vroege films repte, voegde het daar 
steeds weer aan toe dat deze schoonheid hoogstwaarschijnlijk toeval was, bijvoorbeeld in het 
geval van een ongeïdentificeerde film van de productiemaatschappij Kalem:  

De Kalem-films zijn ondermeer bekend om hun goed verzorgde fotografie, met een 
grote mate van natuurlijkheid. Dat is in deze film ook goed te zien. Deze kwaliteit 
ontstond eigenlijk bij toeval, zoals dat vaak het geval is bij filmtechnische vondsten in 
de periode van de zwijgende film.92 

Het Filmmuseum vermengde dan ook inzichten afkomstig uit de toentertijd recent onstane 
revisionistische filmgeschiedschrijving, met opvattingen afkomstig uit de 
filmgeschiedschrijving van daarvoor. Over een film van Porter staat bijvoorbeeld het volgende 
geschreven:  

In de revisionistische filmhistoriografie wordt aan een meer genuanceerd en beter 
gedocumenteerd beeld gewerkt, waarin naar voren komt dat Porter een van de betere 
regisseurs was uit de ‘primitieve’ periode. Dit blijkt in deze film onder meer uit de goed 
verzorgde compositie van het shot.93  

In dezelfde zin waarin het Filmmuseum laat blijken op de hoogte te zijn van revisionistisch 
onderzoek dat zoekt naar een genuanceerder beeld van de filmgeschiedenis, schrijft het 
keihard over de ‘primitieve’ periode. De teleologische blik die het revisionisme in principe af 
wenste te zweren, hield binnen het filmmuseale aandeel aan het filmhistorische discours dus 
nog stand. Het programma ’Hommage Jean Desmet’ werd zo een patchwork van gedetailleerd 
onderzoek op microniveau, wat een revisionistisch kenmerk was, afgewisseld met klassieke 
opvattingen over de primitieve status van de vroege film.  

Nieuwe waarden 

Zoals gezegd maakte de filmmuseale praktijk eind jaren tachtig een periode van transitie door. 
Dit kreeg niet alleen vorm in nieuwe blik op de conservering van het nitraat en in 
filmtentoonstellingen zoals bij het AMMI en het MOMI, maar het ging tevens gepaard met een 
nieuw programmeringsbeleid. Het Filmmuseum bijvoorbeeld wilde voor de programmering 

                                                                 

 
90 Opvallend is dat op hetzelfde moment filmhistorici film als bron in een vergelijkbaar nieuw licht plaatsten. Allen 
en Gomery bijvoorbeeld, stelden zich in hun boek Film History, Theory and Practice (1985) principieel wantrouwig op 
tegenover de film als filmhistorische bron. (Allen en Gomery 1985: 28-36) Anderen bewogen zich in de richting van 
de archeologie, waarbij ze alle beschikbare kopieën van een filmtitel opspoorden, bestudeerden, en analyseerden. 
Een groot aantal filmhistorici sloot echter de ogen voor deze ontdekkingen, wellicht vanwege het onbehagen dat een 
volledig besef van de lacuneuze staat van het bronnenmateriaal op kan roepen. Dit besef leidt er immers 
automatisch toe, dat filmhistorici doordrongen raken van de onmogelijkheid de (film)geschiedenis volledig te 
doorzien. (Lagny 1992: 134) 
91 BA – doos 160: Filmmuseum�cinemateek, nr.3, december 1970: 3. 
92 BA – doos 161: Filmmuseum�cinemateek�journaal, nr.71, november 1985: 29-31. 
93 BA – doos 161: Filmmuseum�cinemateek�journaal, nr.71, november 1985: 36. 



Opnieuw belicht 

134 

 

voortaan vooral uit het eigen archief putten.94 Dit resulteerde onder andere in een verschuiving 
in de waardering van de verschillende categorieën zwijgende films uit de collectie. Zoals in 
hoofdstuk drie naar voren kwam, selecteerde het Filmmuseum in deze periode veelvuldig 
onbekende films uit het archief voor conservering en restauratie, en zo voor opname in de 
museale collectie. De canon verdween hierbij naar de achtergrond. Aangezien vertoning en 
collectie in deze periode sterk met elkaar verbonden waren, komen deze patronen ook terug in 
de programmering van het Filmmuseum. Wat dit betekende voor de filmhistorische 
discoursvorming, zal ik in dit laatste deel van hoofdstuk acht onderzoeken.  

Op ontdekkingsreis 

Het Filmmuseum presenteerde de onbekende zwijgende films uit de museale collectie 
voornamelijk in thematisch gestructureerde programma’s. Deze programma’s bestonden vaak 
uit meerdere vertoningsavonden, waarop het Filmmuseum soms één enkele, maar meestal 
meer films vertoonde. In de avondvoorstellingen werkte het vaak deelthema’s uit, die het 
toelichtte in de programmakrant en de NFM-Themareeks, een serie publicaties over filmmuseale 
ontdekkingen.95 Op die manier presenteerde het Filmmuseum de onbekende films binnen een 
nieuw filmhistorisch kader.  

Een voorbeeld van een programma waarin het Filmmuseum deze nieuwe vorm van 
‘retrospectieven’ organiseerde, was FILM EN DE EERSTE WERELDOORLOG. Dit programma 
dat in juli 1993 in het Filmmuseum draaide, sloot nauw aan bij de IAMHIST-conferentie die 
tezelfdertijd in Amsterdam plaatsvond.96 Binnen dit thema vertoonde het Filmmuseum 
meerdere deelthema’s zoals journaals uit deze periode en Duitse propagandafilms, twee tot op 
dat moment weinig onderzochte genres.97 Ook in het programma ‘AMSTERDAM-VENETIË IN 
HET NEDERLANDS FILMMUSEUM’ verschenen onderbelichte non-fictiegenres, zoals de 
vroege ‘travelogue’.98  

Naast onbekende genres bracht het Filmmuseum ook onderbelichte technieken onder de 
aandacht. Zo presenteerde het in 1992 een programma omtrent gekleurde films, getiteld EEN 
STAALKAART VAN KLEUR. Hier was sprake van drie avondprogramma’s rond drie 
deelthema’s, namelijk de extravagantie in het vroege kleurgebruik, de inzet van kleur om aan 
de toen heersende obsessie met het realisme te voldoen, en het dramaturgische gebruik van de 
kleur.99 Dit programma ging dus met name in op de verschillende functies die kleur kon 
krijgen in de vroege films, op de verschillende stijlen van kleurgebruik in de periode van de 
vroege film, en de relatie van de stijl met de techniek.  

Wat opvalt is dat de thematische programma’s vaak een sfeer van ontdekking en verrassing 
opriepen, waarbij het Filmmuseum de programma’s presenteerde als een reis tijdens welke het 
publiek de geheimen van de zwijgende film kon ontrafelen.100 In sommige programma’s 
reflecteerde het Filmmuseum deze sfeer van ontdekking door er in het thema naar te 
verwijzen. Een voorbeeld is ‘HEROÏSCHE OMZWERVINGEN – de gouden jaren van de 

                                                                 

 
94 Filmmuseumjaarverslag 1989: 37. 
95 Binnen deze reeks verschenen 33 deeltjes, die voor een groot deel parallel liepen aan de programmering in de 
zalen. De reeks liep van oktober 1991 tot november 1996.  
96 IAMHIST is de afkorting van International Association for Media and History. 
97 BA – doos 162: Nederlands Filmmuseum programma, juli 1993. 
98 BA – doos 162: NFM programma, nr.3, maart 1991. 
99 BA – doos 162: Nederlands Filmmuseum programma, maart 1992.  
100 Ook de gewoonte nieuwe conserveringen als ‘premières’ aan te kondigen past hierbinnen. (BA – doos 161: 
Nederlands Filmmuseum Krant, nr.3, juni 1988.) 
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expeditiefilm 1900-1940’. In dit programma werden zestien onbekende vroege expeditiefilms 
getoond, waarvan vijftien zwijgende.101 Het Filmmuseum bracht tevens een themareeksdeeltje 
uit, getiteld Heroïsche omzwervingen met de camera, waarin drie cameramannen en hun 
omzwervingen centraal stonden. Peter Delpeut gaf in deze publicatie een korte biografie van 
drie filmmakers die hij in het programma presenteerde. Op deze korte feitelijke omschrijving 
volgden fragmenten uit publicaties van diezelfde filmmakers, waarin zij beschreven welke 
ontberingen zij hadden moeten ondergaan om onbekende delen van de wereld in beeld te 
brengen. Hun ontberingen stelden het publiek uit de eerste jaren van de twintigste eeuw in 
staat deze streken ook te ontdekken. Parallel hieraan stelden de ontdekkingstochten van de 
Filmmuseummedewerkers het filmmuseale publiek aan het einde van diezelfde eeuw in staat 
deze episode uit de filmgeschiedenis te ontdekken.  

De filmhistorische ontdekkingsreizen kwamen vaker terug in de programmering. In maart 
1990 bijvoorbeeld nodigde het Filmmuseum het publiek letterlijk uit tot een gezamenlijke 
filmhistorische zoektocht in een programma over exotisme en film. Allereerst gaf het 
Filmmuseum in het programmablad aan wat het bedoelde met exotisme, en op welke manier 
dit thema een speciale rol had gespeeld in de cinema. Hoe en waarom de cinema dit exotisme 
had omarmd, was echter nog niet onderzocht.102 Het museum vroeg het publiek daarom om 
samen te kijken en te ontdekken hoe exotisme en film samenhingen. Het Filmmuseum sloot 
zich in deze ontdekkingsroes aan bij de actuele situatie binnen de filmgeschiedschrijving, die 
zoals gezegd geregeerd werd door de ontdekking van allerlei lacunes in de reeds opgetekende 
filmgeschiedenis.103 

Deze aandacht voor de filmgeschiedenis en het gevoel mogelijkheden te kunnen bieden om de 
kennis hieromtrent te verrijken, kwamen het best tot uiting in de zogenaamde ‘workshops’ en 
‘themadagen’ die het Filmmuseum organiseerde. In hoofdstuk drie kwam al aan de orde hoe 
het Filmmuseum, tijdens deze workshops, films vertoonde die nog filmhistorische resonantie 
ontbeerden. Naast een manier om een filmhistorische discussie over de films op te starten, 
vormden de workshops ook een programmeringsstrategie, waarbij het Filmmuseum in zeer 
compacte tijd een groot aantal films over eenzelfde thema vertoonde aan een van te voren 
geselecteerd publiek dat vooral bestond uit filmhistorici en -archivarissen. Op deze plaats en 
tijd vond een ontmoeting plaats tussen twee praktijken die beide hun aandeel hadden aan het 
filmhistorische discours, waardoor ze elkaar konden voeden en bevragen.104 Omdat het 
Filmmuseum de discussies van de workshops publiceerde, vormden ze tevens een 
filmhistorisch frame voor de regulier geprogrammeerde films.105  

                                                                 

 
101 BA – doos 162: Nederlands Filmmuseum programma, februari 1995. 
102 BA – doos 162: NFM-programma, 3e jg. nr.3, maart 1990. 
103 Het moment waarop deze nieuwe experimentele programmastructuren van het Filmmuseum het daglicht zagen, 
viel ongeveer gelijk met dat waarop de Nederlandse universiteiten mediastudies steeds serieuzer in de curricula 
integreerden. In Utrecht en Amsterdam bestonden filmopleidingen die rond deze periode allebei de komst van een 
hoogleraar genoten. In Nijmegen was recentelijk een opleiding gestart door Eric de Kuyper. Deze professionalisering 
toch wel, van het academisch onderzoek en de universitaire opleidingen op mediagebied in Nederland stond in 1993 
zelfs centraal tijdens een debat over de Toekomst van de Mediageschiedenis, georganiseerd door de Vereniging 
Beeld & Geluid, en de Commissie Bevordering Mediahistorisch Onderzoek van de Sociaal Wetenschappelijke Raad. 
(Vree en Slot 1993-94: 4) 
104 BA – doos 163: Nederlands Filmmuseum programma, juli 1994. 
105 De bundel Uncharted Territory: Essays on Early Nonfiction Film (Hertogs en Klerk 1997) was het resultaat van de 
workshop in 1994. Wat opvalt is dat de films die het Filmmuseum in de reguliere programmering vertoonde, veelal 
onder de twee in deze workshops behandelde thema’s vielen, namelijk non-fictie uit de jaren tien en de vroege 
gekleurde films.  
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Esthetiserende programmering 

In hoofdstuk drie schreef ik ook over de selectie van films voor de nieuw gedefinieerde 
museale collectie. Hierbij maakte ik duidelijk dat het Filmmuseum in deze periode onbekende 
zwijgende films vaak vanwege hun bijzondere schoonheid conserveerde. Dit kwam letterlijk 
terug in de aankondigingen van programma’s met deze films, waarin het Filmmuseum 
garandeerde dat ze geselecteerd waren om hun kwaliteit en schoonheid.106 In de praktijk bleek 
het echter niet eenvoudig het publiek te overtuigen van de schoonheid van dit ‘nieuwe’ oude 
materiaal. In de programmakrant van het Filmmuseum verscheen een artikel van Eric de 
Kuyper waarin hij zijn ervaringen als programmeur omschreef. Hij gaf hierin te kennen dat, 
hoewel hij met veel liefde allerlei bijzondere onbekende films vertoonde, het publiek bekendere 
films bleef prefereren. Als metafoor voor de programmeur gebruikte De Kuyper een kok die 
een menu samenstelt, wat het publiek automatisch maakte tot de boer die het onbekende niet 
vreet. Zijn conclusie: 

Ze weten niet wat goed en lekker is, [...]. Maar ik heb uithoudingsvermogen. En dan 
dien ik het later nog wel eens op.107  

Het publiek moest de films leren ‘eten’, het had ervaring nodig, opdat het zou kunnen zien hoe 
mooi die onbekende kleine films waren. Het Filmmuseum had hier onder andere de volgende 
vier strategieën voor. Allereerst bleef het de onbekende films programmeren. Door het 
programmeren van onbekende ‘kwaliteitsfilms’ te blijven volhouden, wilde het Filmmuseum 
ervoor zorgen dat ook in Nederland filmliefhebbers op zouden staan. (Hommel 1991b: 44)108 
Daarnaast schreef De Kuyper ook een essay over de eigenheid en de esthetica van de 
commerciële film uit de jaren tien, dat bij het Filmmuseum verscheen binnen de NFM-
themareeks onder de titel De vreemde taal van de stomme film – film in de periode 1910-1915.109 
Hiermee onderbouwde het Filmmuseum waarom het deze commerciële films uit de jaren tien, 
waarvoor nog geen eigen paradigma en esthetica was gedefinieerd, artistiek waardevolle 
objecten vond.110 Ten derde organiseerde het Filmmuseum een serie cursussen in de 
filmgeschiedenis getiteld Kijken is een kunst.111 Niet alleen de films waren van esthetische 
waarde, ook het herkennen hiervan werd tot een artistieke activiteit gepromoveerd. Het 
Filmmuseum profileerde zichzelf hierbij als het instituut dat wist welke films goed en mooi 
waren, waarbij het zichzelf opnieuw een pedagogische taak toeschreef. Musealisering wordt 
dan ook gezien als de laatste stap die een werk moet maken om definitief tot kunst te worden 
verheven. (Becker 1982: 117)112 Ten slotte benadrukte het Filmmuseum bij voortduring in de 

                                                                 

 
106 BA – doos 162: NFM-programma, 4e jg. nr.3, maart 1991. 
107 BA – doos 162: ‘Zomermenu’, NFM-programma, nr.7, juli 1989. 
108 Het Filmmuseum was niet de enige plek waar dergelijke presentatiestrategieën werden gehanteerd. Ook andere 
filmmuseale instituten en festivals, zoals bijvoorbeeld de Giornate del Cinema Muto, programmeerden en 
vertoonden onbekende vroege films als esthetische objecten. De volgende getuigenis van een jonge 
filmwetenschapper die de ‘Giornate’ bezocht en tevens deelnam aan het Collegium Sacilense laat zien dat deze 
strategie wel degelijk gewerkt heeft: ‘I love the aesthetic of silent film: the lingering close-ups, the luminous black 
and white, the clackety mechanical beauty of the hand-cranked camerawork, the delicately mimetic acting, the direct 
sensual joys of live music playing in the dark. It all has a kind of operatic intensity – a hypnotic, rapturous hold on 
the viewer, on me. With a good silent film, I will go into a kind of trance, far more potent than talkies can produce. 
The images are gorgeous, magical, and I am so easily seduced.’ (Sturtevant 2002: 73) 
109 (Kuyper 1992a); (Kuyper 1992c); (Kuyper 1992b). 
110 Deze periode uit de filmgeschiedenis is ook onderwerp van filmhistorisch onderzoek. (Keil en Stamp 2004) 
111 BA – doos 162: NFM-programma, nr.8, december 1988. 
112 Ook het feit dat de programmeurs van die tijd, Eric de Kuyper en Peter Delpeut, bekend stonden als kunstenaars 
heeft hier ongetwijfeld toe bijgedragen.  
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programmakrant hoe mooi deze onbekende zwijgende films waren die het vertoonde. Bits & 
Pieces bijvoorbeeld kondigde het aan ‘[...] als een weelderig bouquet.’113 Korte vroege films 
vertoonde het in overkoepelende programma’s onder de noemer ‘Kort & Prachtig’.114 En het 
herinnerde het publiek regelmatig aan de ‘schitterende kleuren’ en de ‘schitterende 
documentaire beelden’ die tot op dat moment onontdekt waren gebleven.115 In deze gevallen is 
er duidelijk sprake van een poging om de eerder genoemde esthetiserende lectuurmodus te 
programmeren voor deze films, waarbij het Filmmuseum de toeschouwer uitnodigde de 
vertoonde films als esthetische objecten te ‘lezen’. Het Filmmuseum hernam hier een strategie 
die het al sinds in de jaren vijftig hanteerde. Het verschil was echter dat het de bezoeker 
uitnodigde een heel andere categorie films esthetisch te waarderen dan op eerdere momenten 
uit zijn geschiedenis. 

Ook bleven filmmusea gebruik maken van strategieën die een kunstlectuur afdwongen. Ze 
handhaafden namelijk de auteurs als waardegevende categorie. In hoofdstuk drie schreef ik al 
dat de auteur als groeperende en zo ook waardegevende entiteit overeind bleef, ook nadat de 
klassieke filmgeschiedschrijving niet meer dominant was. Wel kon er een verschuiving worden 
waargenomen in de omgang met deze kunstenaars en hun ‘oeuvre’. Waar de klassieke 
filmhistorici meestal een paar meesterwerken van een auteur noemden, interesseerden 
filmhistorici en filmmusea zich in de jaren zeventig steeds meer voor de onbekende films van 
de ‘meesters’. Parallel aan deze aandachtsverschuiving wat betreft de selectie van films voor de 
museale collectie, verschenen deze onbekende werken van bekende ‘meesters’ ook op de 
filmmuseale programma’s. Een goed voorbeeld van een regisseur wiens onbekende werk 
filmhistorici en filmmusea veelvuldig bespraken en toonden was D.W. Griffith. In de jaren 
zeventig bijvoorbeeld organiseerde het MoMA een retrospectief met onbekend werk van zijn 
hand, waar Tom Gunning bovendien een uitgebreide studie naar deed.116 Dit retrospectief nam 
het Filmmuseum over in november en december 1976. Het vertoonde in deze maanden 
welgeteld 33 films van Griffith.117 Tot op dat moment had het Filmmuseum van deze 
filmmaker niet veel meer vertoond dan de twee canonfilms van zijn hand, namelijk The Birth of 
a Nation (1915) en Intolerance (1916). Ook organiseerde het festival Le Giornate del Cinema 
Muto in Sacile/Pordenone een retrospectief met alle teruggevonden films van D.W. Griffith, 
dat over meerdere jaren is uitgespreid en nog steeds loopt. We zien hier aan de ene kant een 
behoefte aan films van reeds bekende auteurs, en aan de andere kant is er sprake van 
onbekende films, die zo de honger kunnen stillen naar nieuwe ontdekkingen die de 
revisionistische filmhistorici kenmerkte.  

Zoals ik al eerder schreef, introduceerden filmmusea ook ‘nieuwe’ auteurs om onbekende 
herontdekte vroege films te consacreren. Jevgeni Bauer, Léonce Perret en Alfred Machin zijn 
hier goede voorbeelden van.118 Filmmusea herontdekten en conserveerden de films van deze 
regisseurs, waarna ze onderzoek opstartten naar hun oeuvre, hun cinema, en hun status als 
auteur.119 Filmmusea en ook filmhistorici maakten hierbij gebruik van oude parameters om tot 

                                                                 

 
113 BA – doos 162: NFM-programma, nr.8, september 1991: 6. 
114 BA – doos 163: NFM-programma, december 1991. 
115 BA – doos 162: Nederlands Filmmuseum Krant, nr.3, juni 1988: 4. 
116 Gunning deed een vergelijkbare studie naar de auteur Fritz Lang. (Gunning 1991a); (Gunning 2000). 
117 BA – doos 160: Filmmuseum�cinemateek�journaal, nr.12, november/december 1976. 
118 BA – doos 163: ’Alfred Machin: De Visconti van de jaren tien’, NFM programma, december 1991; ‘HERONTDEKT: 
LÉONCE PERRET’, Nederlands Filmmuseum programma, maart 1992; ‘JEVGENI BAUER’, Nederlands Filmmuseum, 
januari 1993. 
119 Zie: (Kuyper 1993); (Kuyper 1995). 
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op dat moment onbekende films te kunnen consacreren. Het Filmmuseum vertoonde dan ook 
retrospectieven over de filmmakers. Het presenteerde de films zo binnen het kader van de 
desbetreffende auteur, waardoor ze een betekenis als auteursfilm kregen toegedicht. In 
tegenstelling tot de eerder genoemde presentatiestrategieën voor onbekende films, waarbij het 
Filmmuseum een esthetiserende lectuur afdwong, programmeerde het hier de genoemde 
kunstlectuurmodus. Door de onbekende films te presenteren binnen een programma en dus 
binnen het kader van deze herontdekte auteurs, stuurde het Filmmuseum de toeschouwers in 
de richting van de kunstlectuur, die immers in werking treedt wanneer hij of zij de maker van 
de bekeken film als kunstenaar beschouwt. Dit patroon is zo sterk ingebed in onze cultuur, dat 
het bijna onmogelijk is de kunstenaar/auteur weg te denken uit de filmhistorische opvattingen. 
De filmmuseale institutie maakt hier gebruik van.120  

In de teksten bij programma’s over deze nieuw ontdekte filmmakers zette het Filmmuseum 
uiteen waarom hier sprake was van auteurs, waarbij het aan klassieke filmhistorici refereerde 
en hun meningen overnam. Over Léonce Perret bijvoorbeeld, wiens films het Filmmuseum van 
een ‘verbluffende beeldende kwaliteit’ vond, schreef het de volgende woorden:  

Zowel Jean Mitry als Georges Sadoul wezen erop, dat Perret in die jaren zijn tijdgenoten 
ver voor bleef wat betreft mise-en-scène en verteltechniek.121 

In het programmablad dat de vertoningen begeleidde, verwees het Filmmuseum dus letterlijk 
naar de klassieke filmhistorici om Perret van een auteursstatus te voorzien. Het Filmmuseum 
schreef verder dat de films van Perret zich onderscheidden door de belichting en de exterieurs, 
en het vond het gebruik van decors bijzonder voor een filmmaker uit de jaren tien. Deze 
uitspraken sluiten aan bij Georges Sadouls opmerkingen over deze filmmaker in zijn Histoire du 
cinéma:  

Léonce Perret paraît avoir eu, avant 1914, un plus grand souci d‘art que Feuillade. Il fit 
soigner la photographie, utiliser les contres-jours, employer dramatiquement la lumière 
artificielle, user systématiquement du gros plan, etc.122 (Sadoul 1962: 77) 

Het Filmmuseum refereerde in de presentatie van Perret als auteur dus op directe en indirecte 
wijze aan de klassieke filmhistorici Sadoul en Mitry. Daarnaast doet de argumentatie van het 
Filmmuseum - het presenteerde Perret als genie dat, ondanks het primitieve systeem 
waarbinnen hij werkzaam was, esthetisch sterke films maakte - denken aan die waarmee de 
auteurscritici in de jaren vijftig Hollywoodregisseurs hadden uitgeroepen tot auteurs. Het 
Filmmuseum maakte dus op verschillende niveaus gebruik van oude en bekende patronen en 
structuren uit de filmgeschiedenis, om onbekende zwijgende films te presenteren als 
kunstwerken. 

Archiefprogrammering 

In 1991 presenteerde het Filmmuseum de in deze studie reeds vaak genoemde Bits & Pieces. 
Het betrof hier een fragmentprogrammering verdeeld over verschillende programma’s. Hierbij 
getuigde ieder nieuw uitgebracht programma Bits & Pieces van de meest recente ontdekkingen 
in het archief. Wat dat betreft kunnen we Bits & Pieces beschouwen als een serie, die het verhaal 

                                                                 

 
120 Eric de Kuyper merkte dit overleven van de auteur binnen het revisionisme al op in 1991, naar aanleiding van de 
programmering van de Giornate del Cinema Muto in Pordenone. (Kuyper 1991b: 33) 
121 BA – doos 162: NFM-programma, nr. 6, juni 1991. 
122 Léonce Perret lijkt voor 1914 een groter gevoel voor kunst te hebben gehad dan Feuillade. Hij verzorgde zijn 
fotografie, gebruikte tegenlicht, zette kunstlicht in voor het dramavergrotende effect, werkte systematisch met close-
ups, etc. (Vertaling BL) 
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van het archief in meerdere episodes belichtte. Zoals gezegd bestond Bits & Pieces voor het 
grootste deel uit ongeïdentificeerde filmfragmenten, die geen plek hadden in de officiële 
filmgeschiedenis.123 Met name in de periode waarin de klassieke filmgeschiedschrijving, dat 
filmhistorische lacunes negeerde, dominant was, zorgde dergelijk materiaal voor ongemak 
onder filmarchivarissen en -historici. Maar ook het revisionisme had eigenlijk geen plek voor 
dit materiaal. Zoals gezegd wenste deze nieuwe vorm van filmgeschiedschrijving de lacunes in 
het klassieke discours aan de oppervlakte te brengen en te onderzoeken. Met dit doel trokken 
filmhistorici naar de filmarchieven, waar ze films als filmhistorisch materiaal benaderden. Het 
punt nu was dat niet alleen de klassieke filmgeschiedschrijving gaten had laten vallen, ook de 
filmarchieven bleken lacuneus en gefragmenteerd. Zoals in deel I al naar voren kwam, was dit 
deels het gevolg van de manier waarop het archief en de collectie waren verzameld, en deels 
van de vergankelijkheid van het filmmateriaal.  

In 1991 wijdde Eric de Kuyper een artikel aan de filmhistorische ontkenning van de 
onvolledigheid van het archief in het tijdschrift Versus.  

Is het niet de filmgeschiedenis vervalsen, wanneer men de indruk wekt dat ze volledig 
is, mooi gesloten en lineair? Moet de filmgeschiedschrijving geen getuigenis afleggen 
van de stand van zaken en erkennen dat ze werkt met zeer lacuneuze feitelijke 
gegevens? (Kuyper 1991a: 10)124  

De Kuyper ventileert hier dat hij van mening is dat de filmgeschiedschrijving, net als de 
archeologie, moet accepteren dat het bronnenmateriaal fragmentarisch is.125 Met Bits & Pieces 
maakte het Filmmuseum de parallel tussen de staat van de filmarchieven en de archeologie 
zichtbaar. Net als archeologische opgravingen toonden Bits & Pieces het verleden in 
brokstukken, waardoor ze zichtbaar maakten dat het verleden in fragmenten was 
overgeleverd. Het verschil is echter dat archeologische opgravingen de ruïnes en brokstukken 
tonen op de plek waar ze zijn opgegraven. Bits & Pieces daarentegen toonde de fragmenten op 
het filmdoek.126 Een ander verschil is dat bij archeologische opgravingen de brokstukken 
meestal geïdentificeerd zijn. Bits & Pieces daarentegen bestond vooral uit ongeïdentificeerd 
materiaal, wat dit programmaformat een nog sterkere metafoor voor de ontoegankelijkheid 
van het verleden maakte. (Verhoeff 2006: 14) Bits & Pieces bracht zo de rafelige rand van de 
filmgeschiedschrijving en het filmarchief op het filmdoek.  

Filmhistor(iograf)ische programmering 

De thematische structuur van de programmering maakte het mogelijk bepaalde onderwerpen 
uit te diepen. Het nadeel van dit format was echter dat grote gedeelten van de filmgeschiedenis 
                                                                 

 
123 De fragmenten die wél geïdentificeerd waren, kregen toch een nummer en geen titel. Ze bleven ongelabeld. Dit 
toont nogmaals dat Bits & Pieces bedoeld was om de fragmentarische en anonieme kant van het archief te tonen.  
124 In 1994 schreef hij over hetzelfde thema voor een internationaal publiek: ‘What we need is a more polyphonic 
approach, where the discrepancies, the holes (once I compared the history of film to a Swiss cheese with many holes) 
[…] are […] taken into account.’ (Kuyper 1994: 108) 
125 Uit de rest van het artikel blijkt dat De Kuyper hier reageert op de stand van zaken in het revisionistische 
discours, en niet op de klassieke filmgeschiedschrijving die in 1991 al langere tijd niet meer dominant was. Op basis 
van de bevindingen in deze studie voeg ik hieraan toe dat het bronnenmateriaal niet alleen fragmentarisch is, maar 
tevens een constructie die een erfenis is van jarenlange selectie- en restauratiepolitiek, waarbij de onvolledigheid van 
bijvoorbeeld individuele films weggewerkt werd door middel van reconstructie en restauratie. De filmmuseale 
institutie was daarom mede verantwoordelijk voor deze vooronderstellingen van filmhistorici over het 
bronnenmateriaal. 
126 Zoals ik al aankaartte presenteerde het Filmmuseum deze fragmenten wel in lange genummerde reeksen, net 
zoals museale films genummerd en in lange rijen in het archief liggen. De presentatievorm verwees zo naar het 
archief, waar de fragmenten uit voort waren gekomen. 
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lange tijd niet aan bod kwamen.127 Om dit te ondervangen vertoonde het Filmmuseum naast de 
programma’s over onbekende en zelfs ongeïdentificeerde films, ook de bekende canon. Het 
Filmmuseum vertoonde deze films in series met een constante frequentie en overkoepelende 
programmatitels.  

In de eerste serie binnen deze categorie wilde het Filmmuseum de filmgeschiedenis in 
vogelvlucht tonen. Hiervoor startte het in januari 1989 een serie, getiteld ‘repertoire’, 
waarbinnen het de als repertoire geconserveerde canonfilms programmeerde. In deze 
voorstellingen vertoonde het de filmgeschiedenis ‘via een telkens wisselend traject’. Naast de 
klassieke titels ‘die elke filmliefhebber gezien moet hebben’, toonde het binnen deze serie ook: 

[...] de óf minder bekende, óf wellicht wat over het hoofd geziene titels van belangrijke 
regisseurs.128  

Deze strategie is er een die de canon uit de klassieke filmgeschiedschrijving vermengde, of 
aanvulde, met onbekende titels. Dit was een meer revisionistisch element in deze, toch sterk op 
de canon en de gecanoniseerde filmmakers leunende, strategie.  

Het Filmmuseum splitste de serie ‘repertoire’ al gauw op in twee te onderscheiden series, die 
beide op een eigen manier terugvielen op het klassieke discours. Aan de ene kant was dit de 
zogenaamde klassiekenreeks, waarin het Filmmuseum klassieke films uit eigen archief 
vertoonde.129 Deze vertoningen werden ingeleid door specialisten en voorzien van 
begeleidende tekstuele informatie.130 Het opvallende aan deze reeks was, dat de criteria op 
basis waarvan het Filmmuseum de films zei te selecteren, nauw verwant waren aan de 
klassieke filmgeschiedschrijving. De klassiekenreeks bestond namelijk uit films die ofwel nog 
steeds befaamd waren, ofwel illustratief voor een stap in de ontwikkeling van film als 
kunstzinnig medium.131 Opvallend is hier de sterke parallel met de genoemde teleologische 
opvattingen over filmgeschiedenis uit de periode tot in de jaren zeventig. Daarnaast 
introduceerde het Filmmuseum de serie Filmgeschiedenis van a – z, waarbinnen het elke dag een 
avondprogramma presenteerde. Zoals de titel al doet vermoeden, was dit een serie waarin het 
Filmmuseum pretendeerde de filmgeschiedenis volledig weer te geven. Binnen het kader van 
deze serie breidde het Filmmuseum het repertoire oftewel de canon, dan ook uit met de ‘meer 
obscure films’ en de ‘doorsneeproducties’. Het argument was dat de filmgeschiedenis nu 
eenmaal ook uit deze films bestond. Deze vermeende dwarsdoorsnede van de filmgeschiedenis 
bracht het in chronologische volgorde op het doek.132 De presentatie van de filmgeschiedenis 
aan de hand van een aantal ‘hoogtepunten’ toont parallellen met het klassieke filmhistorische 
discours. Hier is dus sprake van een niet-totale breuk met het gedachtegoed uit de periode tot 
in de jaren zeventig. Het Filmmuseum werkte in zijn programmering niet tegen de doxa in, 
zoals het bij het vertonen van de ‘vergeten’ films in de thematische programma’s wel deed. In 
plaats daarvan was de canon bij deze serie het beginpunt, van waaruit het verder zocht naar 
mogelijke andere ‘belangrijke’ werken. De structuur van het denken en presenteren in canon en 
hoogtepunten bleef gelijk, maar werd aangevuld met nieuwe (vergeten) films. Ook dit is een 
herzien van het bestaande discours, alleen met een andere, iets minder revolutionaire 
uitwerking. 

                                                                 

 
127 BA – doos 162: NFM-programma, 2e jg. nr.9, september 1989. 
128 BA – doos 162: NFM-programma, nr.1, januari 1989. 
129 Deze films werden tevens in een distributiepakket aan de filmhuizen in Nederland aangeboden. 
130 BA – doos 162: NFM-programma, 2e jg. nr.7, juli 1989. 
131 BA – doos 162: NFM-programma, nr.8, september 1991. 
132 BA – doos 162: NFM-programma, 2e jg. nr.9, september 1989. 
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Hoewel het Filmmuseum de bovengenoemde programmaseries met zorg samenstelde, waren 
het toch de thematische, meer revolutionaire programma’s die het als unieke filmmuseale 
producten aanbood. Deze programma’s kwamen bijvoorbeeld veel geprononceerder in beeld 
in het programmablad, en werden ook veel uitgebreider uitgewerkt. Zo ontstond een situatie 
waarin de vertoning van de canon functioneerde als inkadering van de verdere (thematische) 
programmering in het Filmmuseum. Wat hierbij opvalt, is de omkering in status, waarbij het 
Filmmuseum de oorspronkelijk tot kunst gerekende films voornamelijk inzette om een (oud) 
filmhistorisch verhaal te vertellen, terwijl het nieuw ontdekte onbekende zwijgende films 
bracht als dé esthetische objecten, de museale objecten die een zichzelf respecterend 
filmliefhebber zich niet mocht ontzeggen. Er was dus sprake van een verschuiving in status, 
maar ook in de betekenis die het Filmmuseum de films meegaf. Voor de canon werd een meer 
historiserende lectuur afgedwongen, terwijl de herontdekkingen juist be/verwondering kregen 
toegedicht, waarbij het Filmmuseum de toeschouwers in de richting van esthetiserende – en/of 
kunstlectuurmodi stuurde.  

Met deze series gaf het Filmmuseum het publiek tevens de gelegenheid zich op de hoogte te 
blijven stellen van de klassieke canon. Hoewel deze canon sinds jaar en dag herhaald wordt, 
kan hij nooit als algemeen bekend worden verondersteld. Op ieder moment zijn er 
nieuwkomers binnen een cultureel veld of een academische discipline, die op de hoogte 
gebracht moeten worden van dat wat als bekend wordt verondersteld. Of zoals Eric de Kuyper 
tijdens een interview zei: 

[...] de ene generatie filmstudenten na de andere moet een idee kunnen krijgen van wat 
de filmgeschiedenis is geweest. (Hommel 1991b: 44)133 

Een groot deel van de voorstellingen uit de serie ‘repertoire’ viel dan ook samen met de 
voorstellingen die het Filmmuseum speciaal organiseerde in samenwerking met de Universiteit 
van Amsterdam. Deze voorstellingen hadden tot doel de nieuwe generaties studenten bekend 
te maken met de canon. Ook hieruit blijkt dat deze canon als doxa van de discipline nog steeds 
van groot belang werd gevonden. 

Programmering van een opvoeringskunst 

Zoals gezegd vertoonde het Filmmuseum in 1985 het programma ‘Hommage aan Jean Desmet’ 
in Desmets oude bioscoop aan de Nieuwedijk. Dit was een opmaat naar het beleid van een 
paar jaar later, waarin het de film zou gaan beschouwen als een opvoeringskunst. Om dit 
probleem te kunnen benoemen, maakte het Filmmuseum ‘Nederlandse filmcultuur’ tot 
filmmuseaal interessegebied, waar ook de bioscoopcultuur en de vertoningsgeschiedenis van 
de film in Nederland onder vielen. Zoals gezegd resulteerde dit onder andere in de 
reconstructies van de (in Nederland) vertoonde versies van de archieffilms, en in de inbouw 
van het interieur van de Cinema Parisien in het Vondelparkpaviljoen. Op het niveau van het 
programma zien we deze invalshoek waarin de film als opvoeringskunst centraal stond, terug 
in reconstructies van programma’s uit de begintijd van de film. Zo reconstrueerde het 
Filmmuseum in juli 1993 twee bioscoopvoorstellingen binnen het eerder genoemde thema 
FILM EN DE EERSTE WERELDOORLOG. In oktober 1993 maakte het een reconstructie van 
een bioscoopprogramma uit de jaren tien. In het Filmmuseum programmablad stond:  

                                                                 

 
133 De filmmusea spelen sinds lang een belangrijke rol in de overdracht van deze kennis. Zo leerde de voormalig 
directeur (tegenwoordig ‘président d’honneur’) van de Cinémathèque Suisse, Freddy Buache, de canon kennen 
dankzij Henri Langlois. (Roud 1983: 60-61)  
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Aan de hand van zes korte films uit de periode 1909-1913 krijgt het publiek een idee hoe 
een bioscoopvoorstelling er in de jaren tien uitzag.134  

Het was duidelijk de bedoeling de bioscoopvoorstellingsgeschiedenis te reconstrueren met de 
vertoonde films. Op deze manier gaven de programma’s een indruk van het gebruik van film 
in de jaren tien. Dit in tegenstelling tot het programma in 1985, waarbij het Filmmuseum nog 
poogde de Desmetprogramma’s historisch zo getrouw mogelijk te reconstrueren, ging het er 
nu vooral om een indruk te geven van een vroege filmvoorstelling. Hierbij speelde met name 
ook de verrassing door de variatie in genres en de schoonheid van de films een grote rol in de 
presentatiestrategie. Binnen het kader van een reconstructie gaf het Filmmuseum zichzelf zo de 
vrijheid met films een programma te maken dat het publiek van nu een esthetische en 
verrassende ervaring van be/verwondering kon bezorgen.  

Afsluiting 

Uit de analyse van de programmeringsstrategieën van het Filmmuseum kan een aantal 
algemene conclusies getrokken worden. Allereerst kregen films verschillende 
betekenisinhouden, al naar gelang het programma waarbinnen het Filmmuseum ze 
presenteerde. Zo kon een film op de ene avond als voorbeeld van het genie van een bepaalde 
regisseur fungeren, terwijl hij binnen een ander programma een fase in een bepaalde stroming 
of nationale cinema illustreerde. In dat opzicht is programmeren vergelijkbaar met 
collectioneren, het derridiaanse con-signing, het bijeenbrengen van tekens.  

Het is tevens duidelijk geworden dat het Filmmuseum ook in de presentatie de indeling van de 
vroege films in twee categorieën handhaafde, namelijk de canon aan de ene, en de ‘onbekende’ 
films aan de andere kant. Dit bleek uit de presentatiestrategieën waarbinnen het Filmmuseum 
deze twee categorieën films presenteerde. Alhoewel de indeling bleef, verschoven de 
strategieën waarmee het Filmmuseum ze vertoonde in de loop van de onderzochte periode. 
Die verschuiving in de presentatiestrategieën ging gepaard met een statuswissel van de twee 
categorieën ten opzichte van elkaar. Deze statuswisseling vertoonde opvallende analogieën 
met de filmgeschiedschrijving waarbinnen een vergelijkbare statuswisseling plaatsvond.  

Wat betreft de verschuiving in de periodisering van een tweedeling naar een driedeling, die 
ook in hoofdstuk zeven al aan de orde kwam, lijken de analyseresultaten in dit hoofdstuk toch 
te wijzen op een duidelijk te onderscheiden derde fase in de geschiedenis van de filmmuseale 
praktijk, die gekenmerkt wordt door het zoeken naar een filmmuseale identiteit. Deze fase valt 
tussen de twee periodes in die min of meer zijn vastgesteld voor de geschiedenis van de 
filmgeschiedschrijving. Opvallend is dat het Filmmuseum in deze derde periode wat betreft 
zijn filmmuseale inzichten lijkt te schipperen tussen het oude en het nieuwe heersende discours 
binnen de filmgeschiedschrijving. Dit schipperen resulteerde uiteindelijk in een stellingname 
van de filmmuseale praktijk in het filmhistorische debat, waarbij het een nieuwe, eigen 
houding innam ten opzichte van de esthetische en filmhistorische waarde van vroege films. Dit 
lijkt zich vooral te hebben geuit in een openheid ten opzichte van de films, waardoor een 
diversiteit aan nieuwe filmhistorische uitingen mogelijk werd. 

 

                                                                 

 
134 BA – doos 163: Nederlands Filmmuseum programma, oktober 1993. 
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Hoofdstuk 9: Opvoering: authenticiteit of artisticiteit 

Inleiding 

In dit hoofdstuk ga ik in op het opvoeringselement in de filmmuseale presentatie. Elke museale 
film heeft een vertoningsleven achter de rug. In sommige gevallen ontkenden filmmusea deze 
vertoningsgeschiedenis, en vertoonden ze films in ruimtes die van elke historische referentie 
waren ontdaan. In andere gevallen echter kozen filmmusea ervoor films te vertonen op een 
‘historisch getrouwe’ manier. In dit hoofdstuk ga ik in op deze tweede mogelijkheid, en de 
manier waarop filmmusea mengvormen van historische reconstructies en moderne 
experimenten in de vertoningen integreerden. Wat hierbij centraal lijkt te staan is hoe ze film 
definieerden, namelijk als een individueel kunstwerk, dat geïsoleerd getoond en bekeken moet 
worden, of als een vertoningspraktijk en dus een opvoeringskunst.  

Het probleem dat bij museale reconstructies van vertoningspraktijken optreedt, is dat ze 
gebruik maken van de mimetische code, wat impliceert dat ze getrouw lijken aan historische 
feiten. Dit betekent dat het publiek een vertoning van museale objecten binnen een historische 
reconstructie van de vertoningssituatie als serieus ontvangt. (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 20) 
Deze presentaties wekken daarom gauw de indruk een getrouwe afspiegeling van het verleden 
te zijn, terwijl ze net als alle andere vormen van geschiedbedrijving constructies zijn. In dit 
hoofdstuk zal ik ingaan op die geconstrueerdheid van deze opvoeringen. Hierbij zal ik 
onderzoeken of filmmusea deze reconstructies inderdaad als serieus presenteerden, of dat ze 
eerder een andersoortige lectuur programmeerden. 

Muziek en explicatie 

In het hoofdstuk hiervoor besprak ik als laatste de programmering van een opvoeringskunst, 
waarin bleek dat het Filmmuseum de sfeer van weleer poogde terug te brengen door middel 
van de nabootsing van het programma. De opkomst van dit programmaformat ging gepaard 
met een groei van de filmmuseale aandacht voor de zogenaamde filmcultuur. Dit betekende 
met name een nieuwe kijk op de presentatie van zwijgende films. Om de voorstellingen een 
nog authentieker, maar vooral ook verrassender en diverser karakter te geven, liet het 
Filmmuseum verder de voorstellingen vergezeld gaan van muziek, en mogelijk ook van 
explicatie, zang en/of dans. Een goed voorbeeld van een andere presentatievorm voor het 
zwijgende materiaal is het programma ‘Sprakeloos en ongehoord – geheimen van de 
zwijgende film’, uit 1992. Dit programma had tot doel een aantal herontdekkingen over de 
zwijgende film te presenteren. Eén daarvan was dat bij de filmvertoningen van voor 1930 vaak 
explicateurs en muzikanten aanwezig waren. Om het publiek bekend te maken met deze 
‘herontdekte’ filmhistorische feiten, toonde het Filmmuseum films met muzikale begeleiding 
en uitleg van een explicateur.  

Het programma was echter niet uitsluitend bedoeld om correcties uit te voeren op 
filmhistorische feiten; het Filmmuseum wilde tevens laten zien hoe mooi de traditie van de 
vroege film was. De hiervoor ingezette presentatiestrategieën waren divers. Allereerst schreef 
het Filmmuseum dat de voorstellingen in de jaren vanaf 1900 bruisende aangelegenheden 
waren, die het daarom ‘in al hun pracht’ wilde doen herleven.135 Het doel hiervan was een sfeer 
te construeren die de ervaring van de filmbezoeker in het verleden benaderde. Het 
Filmmuseum streefde zo naar een boeiende (re)constructie van een zwijgende filmvoorstelling. 
Het was hierbij niet de bedoeling om authentieke voorstellingen te reconstrueren, maar vooral 
om een gevoel op te roepen bij de toeschouwer dat de toeschouwerservaring uit de periode van 

                                                                 

 
135 BA – doos 162: Nederlands Filmmuseum programma, maart 1992. 
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de vroege cinema zo goed mogelijk benaderde.136 Een van de implicaties van dit beleid was dat 
het Filmmuseum nauwelijks authentieke scores gebruikte. Dergelijke scores behelsden 
namelijk over het algemeen elementen die een hedendaags publiek niet op kon pikken, zoals 
bepaalde muzikale grapjes in de vorm van een toenmalig populair melodietje, waardoor een 
extra betekenis werd geconstrueerd. 

Het Filmmuseum gaf zichzelf zo de ruimte voor een vrije interpretatie van de muzikale 
begeleiding van zwijgende films, waardoor het bekende muzikanten als Henny Vrienten, Joost 
Belinfante en anderen kon uitnodigen en carte blanche kon geven. Dit resulteerde in 
experimentele voorstellingen, die de vertoonde films in het domein van de experimentele kunst 
plaatsten. Het Filmmuseum maakte zo gebruik van elementen uit de contemporaine 
kunstwereld (muzikanten, acteurs, of schrijvers) om de vroege film en zijn vertoningscontext 
als een artistiek waardevolle aangelegenheid te presenteren.137 De muziek kreeg uiteindelijk 
een vaste plek in de zwijgende filmvertoningen. Het Filmmuseum was hierin overigens niet 
uniek. Midden jaren negentig organiseerden bijvoorbeeld de Cinémathèque française, maar 
ook het Centre National de la Cinématographie (CNC) voorstellingen van zwijgende films 
waarbij geëxperimenteerd werd met muziek en theater. Hetzelfde gold voor Le Giornate del 
Cinema Muto, dat zichzelf een live-music-festival noemt. Dit uit zich in de pianobegeleiding bij 
elke filmvertoning, maar ook in de organisatie van bijzondere avondvoorstellingen. Dit vond 
zijn hoogtepunt in 2001, toen het festival 25 jaar bestond. Ter ere van dit lustrum presenteerde 
het elke avond een andere experimentele combinatie van film en muziek.138  

In de jaren tachtig begonnen David Gill, Kevin Brownlow en Carl Davis zich in te zetten voor 
de presentatie van ‘grote’ zwijgende films met orkestbegeleiding - initiatieven die ook bij het 
Filmmuseum navolging kenden. (Kuyper 2006: 146) In 1984 organiseerde het instituut 
bijvoorbeeld een Lubitsch-retrospectief, waarbij het alle films muzikaal liet begeleiden. Het 
hoogtepunt was de vertoning van de film Lady Windermere’s Fan (Lubitsch, 1925), begeleid door 
het residentie-orkest.139 Een jaar later organiseerde het Filmmuseum wederom filmvertoningen 
met muziek, namelijk binnen het kader van het genoemde programma ‘Hommage aan Jean 
Desmet’, waarin de geschiedenis van de vertoningssituatie van de zwijgende films centraal 
stond. Wat hierbij opvalt, is dat het Filmmuseum de muzikale begeleiding van grote titels van 
auteursfilms als bijvoorbeeld Lubitsch breed uitmat, terwijl het de begeleiding bij de 
Desmetfilms als een onderdeel van de reconstructie van de oude bioscoopsituatie presenteerde. 
Dit paste in programmeringsstrategieën van die periode, waarbij het Filmmuseum de canon en 
de auteursfilms als filmkunst presenteerde, terwijl het bij de presentatie van onbekende 
zwijgende films vooral een historiserende lectuur programmeerde.140  

Toen het Filmmuseum in 1992 schreef dat de filmmusea films tot 1990 op een historisch 
incorrecte manier hadden gepresenteerd, namelijk stil, in zwart-wit, en op belabberde kopieën, 

                                                                 

 
136 Een werkelijk authentieke reconstructie van een voorstelling is alleen praktisch al onmogelijk, omdat een 
voorstelling in een Filmmuseum een museale voorstelling is, en geen voorstelling in een commerciële bioscoop. Wat 
dat betreft heeft de toeschouwerservaring van een bezoeker aan Pathé de Munt waarschijnlijk meer overeenkomsten 
met die van een bezoeker aan de Cinema Parisien in de jaren tien. 
137 Filmmuseummedewerker Frank Roumen schrijft in 1996 dat het Filmmuseum zo onder andere de film wilde 
profileren ten opzichte van andere kunstvormen. (Roumen 1996: 156) 
138 De vertoning van Kuratta Ippêji (Kinugasa, 1926) in combinatie met de experimentele muziek van Teho Teardo is 
tot op de dag van vandaag stof tot discussie onder de bezoekers van het festival. 
139 Filmmuseumjaarverslag 1984: 5. 
140 BA – doos 161: Filmmuseum Cinematheek Journaal, nr. 7, november 1985, 2. Niet het Filmmuseum maar de 
nabestaanden van Jean Desmet betaalden de muzikale omlijsting van de films.  



Bregtje Lameris 

145 

 

zag het deze ontwikkeling in de jaren tachtig dus over het hoofd.141 Wat wel klopte was dat het 
Filmmuseum zelf zwijgende kunstfilms meestal zonder muziek vertoonde. Dit was onder 
andere de periode waarin het de Invisible Cinema als vertoningsruimte gebruikte, met zo min 
mogelijk elementen die af konden leiden van de films. Het lijkt vanzelfsprekend dat het 
Filmmuseum binnen een dergelijk dispositief geen muziek of explicatie toevoegde aan de 
opvoering van een zwijgende canonfilm.  

In de periode daarvoor had het Filmmuseum wel wat geëxperimenteerd met muziek bij 
filmkunst. Een voorbeeld is het programma ‘Francesca Bertini en Asta Nielsen’ in december 
1958, dat Pim de la Fuente begeleidde op de piano. Met name Asta Nielsen stond bekend als 
een voorbeeld van filmacteerkunst.142 Het Filmmuseum schreef in de Mededeling over de 
muziek bij deze films dat beeld en muziek een sfeer op zouden roepen ‘[...] die op een ieder 
weer anders zal inwerken, maar die er, hoe dan ook, is.’143 Hier lijkt sprake te zijn geweest van 
een experiment, waarbij het Filmmuseum (kunst)filmbeelden en muziek bij elkaar wilde 
brengen om de bezoekers zo tot een nieuwe ervaring te brengen. Ook andere filmmusea deden 
dergelijke experimenten. Zo begeleidde Joseph Kosma bijvoorbeeld in 1945 projecties van 
Henri Langlois in Parijs. Het was Jean Renoir die deze bekende Franse componist van 
filmmuziek aan hem voorstelde. (Mannoni 2006: 214) Daarnaast brachten filmmusea 
voorbeelden van zwijgende canonfilms uit met een geluidsband. Opvallend is dat het 
Filmmuseum bij de vertoning van Die Nibelungen (Lang, 1922-1924) in 1958 juist weer expliciet 
vermeldde dat het de ‘oorspronkelijke’ stomme versie toonde, in plaats van de heruitbreng met 
muziek.144 Het lijkt erop dat de filmmuseale praktijk tot in de jaren vijftig en zestig nog niet 
eenduidig besloten had hoe de relatie tussen filmkunst en muziek te leggen.  

Toch presenteerde het Filmmuseum in de periode tot 1970 de zwijgende kunstfilms 
overwegend stil. Dit in tegenstelling tot de historisch-romantische programma’s, waarbinnen 
het onbekende zwijgende films als curiosa vertoonde. Deze voorstellingen kenden wel 
veelvuldig muzikale begeleiding. Binnen het kader van dit programmaformat voerde het 
Filmmuseum in sommige gevallen zelfs explicateurs en/of hele vertoningssituaties op. Een 
goed voorbeeld hiervan is de in 1961 gereconstrueerde reisbioscoop, die de naam Images 
Fantastiques meekreeg.145 Deze reconstructie maakte het Filmmuseum met behulp van 
objecten, afkomstig uit de genoemde collectie-Willigers, die naast oude films ‘[...] ook vele 
attributen omvatte die tot de uitrusting van de toenmalige ‘reisbioscoop’ van de heer Riozzi 
behoorden.’146 Het resultaat was een ‘authentieke’ reisbioscoop, met ‘authentieke’ muzikale 
begeleiding op de Hupfeld Phonoliszt Violina, eveneens afkomstig van Riozzi. Dirk Huizinga, 
eigenlijk de kluisbewaarder van het Filmmuseum, trad op als explicateur. Het Filmmuseum 
wees de pers en anderen er bij voortduring op, dat de kermisbioscoop een reconstructie was 
met behulp van archivale en dus authentieke objecten. In hoofdstuk zeven gaf ik al aan dat de 
object-heid van archiefstukken een authenticiteitseffect teweeg kan brengen, waardoor ze een 
verwijsfunctie naar hun verleden krijgen. Door bij de reconstructie ervan die object-heid te 

                                                                 

 
141 BA – doos 162: Nederlands Filmmuseum programma, maart 1992. 
142 Ook Bertini zorgde trouwens voor de nodige opschudding bij het Filmmuseumpubliek, zo staat te lezen in het 
Filmmuseum mededelingenblad van 4 december 1958. Deze Italiaanse diva uit de jaren tien was in 1954 ook al te 
gast geweest bij de Cinémathèque française in Parijs. (Mannoni 2006: 216) 
143 BA – doos 159: Mededeling no. 5, Seizoen 1958-59, Nederlands Filmmuseum, 4 december 1958. 
144 BA – doos 159: Mededeling no.2, Seizoen 1958-59, Nederlands Filmmuseum, 17 oktober 1958. 
145 ‘Images Fantastiques’ werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de Arnhemse filmweek in het kader van het 
Holland Festival. 
146 Filmmuseumjaarverslag 1959: 3&7. 
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benadrukken, presenteerde het Filmmuseum de reisbioscoop als authentiek. Bij een dergelijke 
reconstructie van een oude vertoningssituatie, is sprake van een bijzondere vorm van 
genoemde in-context presentatie, waarbij het Filmmuseum de films en de objecten naast elkaar 
plaatste. De gepresenteerde objecten en films stonden daarom niet op zichzelf, maar maakten 
deel uit van het grotere gereconstrueerde geheel: de kermisbioscoop. De films resoneerden zo, 
op een vergelijkbare manier als ze later in de gereconstrueerde Cinema Parisien zouden doen, 
met de objecten waaruit de vertoningssituatie was opgebouwd. De omgeving, de 
gereconstrueerde kermisbioscoop, framede de films, die hierdoor de connotatie ‘kermisfilms’ 
kregen, en vice versa. 

Binnen het kader van de Images Fantastiques schreef Charles Boost in hetzelfde jaar het boekje 
Biopioniers, waarin hij de genoemde connotatie bevestigde, versterkte, en legitimeerde. Boost 
beschrijft hierin de geschiedenis van drie kermisvertoners in Nederland. Naast het feit dat dit 
boekje een zuiver historische studie behelst, verantwoordde Boost de keuze van het 
studieobject, door aan te geven dat de film nu eenmaal op de kermis was geboren. Dit 
historische feit maakte de geschiedenis van de kermisbioscoop een interessant 
onderzoeksobject. Boost was zich er tevens van bewust dat de ‘kermis als bakermat van de 
film’ moeilijk te accepteren was voor ‘de verdedigers van de film-als-kunst’. Desalniettemin 
was hij van mening dat ook deze mensen zich bij dit historische feit neer moesten leggen. 
(Boost 1961: 5) Hij raadde de ‘filmvrienden’, oftewel de pleitbezorgers voor de film als kunst, 
daarom aan ‘[..] met milde waardering de luidruchtige en spectaculaire introductie van een 
nieuwe kunstvorm gade te slaan.’ (Boost 1961: 5)147 Een kunstvorm die nooit had kunnen 
ontstaan, wanneer de film deze periode van commercieel kermisvermaak niet had 
doorgemaakt, aldus Boost. Het zou dan ook mede aan deze pioniers te danken zijn, dat de 
filmkunst zich uiteindelijk heeft kunnen afscheiden van deze commerciële kant van de 
filmzaak. Boost plaatst de reconstructie van de reisbioscoop zo in het filmhistorische domein. 
Het waren deze ‘pioniers’ die de film een kans gaven, waardoor ook deze geschiedenis een 
stap was in de historische lijn die leidde tot de uiteindelijke emancipatie van de filmkunst. 
Overigens omschrijft hij de kermisvertoners wel als commerciële rakkers, de voorlopers van de 
bioscoopeigenaren, waarmee hij de kermisbioscoop buiten het domein van de filmkunst 
plaatst. ‘Explicateur’ Dirk Huizinga benadrukte deze dwang in de richting van een 
historiserende lectuur in interviews, door de aandacht te vestigen op zijn oom ‘[...] de 
beroemde Leidse professor Johan Huizinga [...]’.148 Zo bedde Dirk Huizinga zichzelf in in de 
historische wetenschap. Dit gaf een serieuze, historische connotatie aan zijn interpretatie van 
een filmexplicateur. 

Alhoewel het Filmmuseum de Images Fantastiques presenteerde als een historische 
reconstructie, had deze heropvoering van de vroege films ook een hoge amusementswaarde. 
Zo was het commentaar van Dirk Huizinga cabaretesk en amusant, waardoor hij zelfs een 
melodrama als Een telegram uit Mexico (Chrispijn sr., 1914) een hoogkomisch gehalte gaf.149 Al 
met al riep het Filmmuseum met deze reconstructie een historische sensatie op, die de 

                                                                 

 
147 De in de reisbioscoop vertoonde films werden dan ook niet als kunstfilms gepresenteerd. De kop ‘In reisbioscoop 
op Vredenburg, Smakelijk lachen om oude filmtragedies’ vertelt ons dat het publiek de presentatie van de films als 
niet-kunst waarschijnlijk wel oppikte. (Filmmuseum-knipselarchief: ‘In reisbioscoop op Vredenburg, Smakelijk 
lachen om oude filmtragedies’, 10 september 1962) 
148 Filmmuseum-knipselarchief: ‘Reizende bioscoop opent vandaag op Amstelveld zijn fluwelen poorten’. 
149 In de film Images Fantastiques (Crama, 1962) zijn opnamen van de reisbioscoop te zien, gevolgd door fragmenten 
uit vertoonde films, begeleid met een opname van de Hupfeld Phonoliszt Violina en de stem van Huizinga. 
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bezoekers het gevoel gaf terug te gaan in de tijd.150 Het Filmmuseum roemde de voorstelling 
dan ook om haar bijzondere sfeer, die ook de andere historisch-romantische programma’s 
kenmerkte. Bij deze vertoningen waren steeds één of meerdere van deze situationele 
opvoeringselementen, die de filmvoorstellingen in de periode van de zwijgende film hadden 
gekenmerkt, aanwezig.151  

Eén keer presenteerde het Filmmuseum zelfs ‘authentieke’ muzikanten en explicateurs, 
namelijk in 1953 toen vier ‘curieuze’ films op het programma stonden, geëxpliqueerd door de 
heer Wessels, die van 1912 tot 1922 explicateur in het Rembrandt Theater te Haarlem was 
geweest. Ook het trio dat de muzikale begeleiding verzorgde, dateerde uit de periode van de 
zwijgende film. Deze ‘authenticiteit’ van explicatie en muziek benadrukte het Filmmuseum in 
de aankondiging van dit programma.152 Hier zien we nog een voorbeeld van een voorstelling 
waarmee het Filmmuseum een historiserende lectuurmodus programmeerde door de films 
binnen een filmhistorisch en nostalgisch kader te plaatsen. Het Filmmuseum was overigens 
niet het enige filmmuseale instituut dat oudere films op deze manier van muziek vergezeld liet 
gaan. Een vergelijkbaar voorbeeld kan namelijk gevonden worden in de geschiedenis van de 
Film Library van het MoMA in New York, die in 1936 zes oude films vertoonde, begeleid door 
muziek die afkomstig was uit de productietijd van de films. (Wasson 2005: 159) Ook hier werd 
een historiserende lectuur geprogrammeerd.  

Deze opvoeringspraktijk waarbinnen het Filmmuseum de historisch-romantische programma’s 
vertoonde, week dus sterk af van de presentatie van zwijgende filmkunst in dezelfde periode, 
die het meestal zonder muziek en zonder explicatie vertoonde. Vertoningen van kunstfilms in 
een reconstructie van de ‘oorspronkelijke’ vertoningssituatie kwamen zelfs helemaal niet voor. 
Bij deze films vierde het Filmmuseum de vertoningsgeschiedenis niet. In plaats daarvan pelde 
het deze geschiedenis van de films af, door ze als losse entiteiten te presenteren. De presentatie 
in ruimtes als de aula van het Stedelijk Museum en later de imitatie van de Invisible Cinema 
droeg hiertoe bij.  

Materialiteit en projectie 

De technische kant van de filmvertoning heeft altijd een bijzondere positie ingenomen in de 
filmmuseale praktijk. Omdat nitraat lichtontvlambaar is, waardoor de projectie ervan zowel de 
projectionist als het publiek in gevaar brengt, werd midden jaren vijftig een verbod 
afgekondigd op de vertoning van het nitraat. Dit verbod gold echter niet voor de filmmusea, 
die dit materiaal nog tot in de jaren zeventig projecteerden. Ook het Filmmuseum in 
Amsterdam vertoonde de licht ontvlambare nitraatkopieën. Binnen de muren van het Stedelijk 
Museum liep dit explosieve materiaal gewoon door de projector. (Hendriks 1996: 72) Dit 
betekent dat tot in de jaren zeventig de filmmuseale presentatie bestond uit de vertoning van 
vintagekopieën. Opvallend is echter, dat het Filmmuseum de vertoning van het nitraat nergens 
als een filmmuseaal kenmerk aanmerkte. Het repte nergens in de mededelingenstencils over de 
vertoning van ‘originele’ filmkopieën. In sommige gevallen presenteerde het de vertoning van 
conserveringskopieën daarentegen juist wel als bijzondere filmmuseale gebeurtenis. Een goed 
voorbeeld hiervan is het eerder genoemde project Images Fantastiques. Het Filmmuseum had 
speciaal voor deze voorstellingen conserveringskopieën op 16mm laten maken - een zo 
bijzonder feit dat het Filmmuseum het expliciet onder de aandacht van de pers bracht.153 Dit is 

                                                                 

 
150 Filmmuseum-knipselarchief: ‘Eén week goeie, ouwe tijd’, in: De Volkskrant, dinsdag 13 juni 1964. 
151 BA – doos 159: ‘10e programma: Images Fantastiques’, Mededeling no.6, Nederlands Filmmuseum,  7 december 1961. 
152 BA – doos 159: ‘29e programma: UIT DE OUDE DOOS’, Mededeling no.17, Nederlands Filmmuseum, 8 mei 1953. 
153 Filmmuseumjaarverslag 1961: 17. 
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opvallend, omdat het aan de andere kant de authenticiteit benadrukte van de objecten 
waarmee het de reisbioscoop reconstrueerde. De materialiteit van de films daarentegen kregen 
in dit authenticiteitsspel geen enkele verwijsfunctie mee. In plaats daarvan zette het 
Filmmuseum de object-heid van de archiefstukken in om de filmbeelden als oud en authentiek 
te vertonen. Uit dit alles blijkt dat de projectie van nitraatkopieën in deze periode niet 
verbonden werd met een eventuele object-heid van de vertoonde films. 

Midden jaren zeventig stopte het Filmmuseum met de vertoning van nitraatfilms. Volgens Arja 
Grandia werd de overstap naar de vertoning van acetaat gemaakt na de verhuizing naar het 
Vondelparkpaviljoen.154 Dit was tevens de periode waarin internationaal steeds meer 
benadrukt werd dat nitraat kwetsbaar was en zorgvuldig bewaard moest worden. In het 
verlengde hiervan plaatsten filmmusea filmconservering steeds hoger op de agenda. Deze 
hogere agendering resulteerde in subsidies voor conservering, wat het tevens mogelijk maakte 
te stoppen met de vertoning van het nitraat. Wat opvalt, is dat het Filmmuseum vanaf dit 
moment ook de esthetische kwaliteiten van de conserveringskopieën steeds sterker naar voren 
ging brengen. Zo wees het bijvoorbeeld op de artistieke waarde van filmbeelden, die door 
conserveringsactiviteiten weer beter zichtbaar werden. Een voorbeeld is het programma ‘Joris 
Ivens – de nitraatcollectie’ uit 1994. Het Filmmuseum had nieuwe conserveringen gemaakt van 
alle films van Ivens, op basis van kwalitatief zo goed mogelijk uitgangsmateriaal, onder andere 
afkomstig uit buitenlandse archieven. De hoge kwaliteit van de conserveringskopieën zou de 
‘picturale kwaliteiten’ van het werk van Joris Ivens weer tot hun recht doen komen.155 De 
conserveringskopieën lieten zo de esthetische kwaliteiten van de films, en daarmee het genie 
van Ivens, weer schitteren. Ook met het oog op de presentatie van vroege films schreef het 
Filmmuseum over ‘schitterende, veelal nieuw geconserveerde kleurenkopieën’.156 Door de 
films in mooie en schone kopieën te vertonen kwamen ook bij deze onbekende films de 
‘picturale kwaliteiten’ weer optimaal tot hun recht. De vertoning van ‘schitterende kopieën’ 
van deze vroege films is in dit geval ook een element dat de be/verwondering ervoor extra 
goed mogelijk maakte. Dat het Filmmuseum de esthetische kwaliteit van de film boven de 
filmhistorische accuratesse stelde, blijkt tevens uit de afwezigheid van uitleg over eventuele 
restauratie-ingrepen. Sommige filmmusea voegden aantitelingen met informatie over 
restauraties toe aan presentatiekopieën. Zo’n titel verwijst naar de herstelwerkzaamheden, die 
weer verwijzen naar de invloed die de tand des tijds op een film heeft gehad. Door een 
dergelijke titel toe te voegen, presenteerden deze filmmusea films als archivale objecten. Het 
Filmmuseum deed dit niet. Het zag de restauraties en nieuwe vertoningen van zwijgende films 
vooral als een middel om de (esthetische) ervaring van de filmbeelden weer mogelijk te 
maken.157  

Een laatste opvallend punt in de periode na 1988 is dat het Filmmuseum films uit de 
repertoireserie vaker in oudere conserveringen vertoonde dan onbekende films. Een duidelijk 
voorbeeld is Intolerance (Griffith, 1916) waarvan het tot voor kort nog een slechte 16mm-kopie 
vertoonde. Dat filmarchieven en filmhistorici teruggrepen naar deze matige kopieën had 
allereerst een praktische reden: van deze canon- en auteursfilms waren al op meerdere 

                                                                 

 
154 Arja Grandia werkte van 1968 tot 2005 voor het Filmmuseum.  
155 BA – doos 163: Nederlands Filmmuseum programma, december 1994. 
156 BA – doos 162: NFM-programma, nr.8, december 1988. 
157 Anno 2007 wordt deze discussie intern wel steeds meer gevoerd. Wat dat betreft is er een verschuiving gaande in 
de opvattingen over vroege film en hoe deze vorm van cinema gepresenteerd zou moeten worden. 
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momenten conserveringskopieën gemaakt, waardoor de films op acetaat beschikbaar waren.158 
Om de films te kunnen vertonen, was een nieuwe conservering dus niet nodig. Het feit echter 
dat filmmusea en filmhistorici genoegen namen met kwalitatief mindere kopieën, wijst er ook 
op dat na 1988 de be/verwonderingwekkende presentatie in het geval van deze films van 
minder groot belang leek, dan voor de nieuw ontdekte onbekende zwijgende films. Dit 
bevestigt mijn stelling dat de filmmuseale praktijk canon- en auteursfilms in deze periode meer 
als filmhistorische objecten dan als filmkunst presenteerde. Een ander zwaarwegend feit was 
dat het niet nodig was het publiek ervan te overtuigen dat deze films, die al bekend stonden als 
filmkunst, mooi waren. Het publiek was in staat door de kabels heen de hand van Griffith te 
herkennen en een kunstlectuur te programmeren.  

Wat ook voorkwam, was dat het publiek een oude, kwalitatief slechte kopie las als ‘oud’, 
‘historisch’, en ‘van vroeger’. In 1961 bijvoorbeeld reageerde de pers op de vertoning van de 
reconstructie van de The Robber Symphony (Feher, 1936), die zeer moeizaam tot stand was 
gekomen. Uit de reacties op deze voorstelling blijkt dat de pers gecharmeerd was van de 
onvolmaaktheid van de vertoonde kopie. De Haagsche Courant bijvoorbeeld merkte op dat een 
zekere onvolmaaktheid bij deze film hoorde, hem zijn eigen sfeer gaf.159 Een ‘hygiënische 
versie’ zou de The Robber Symphonie van die sfeer ontdoen. In een andere krant werd deze 
‘gezonde behoefte aan een brokkelige projectie’ uitgelegd als een reactie op de perfectie van de 
filmtechniek van dat moment.  

[...] niets is tegen de blode Cinema-Scope-verheerlijking een betere remedie dan het 
eerste journaal van Lumière.160  

De brokkelige projectie gaf deze journalist blijkbaar het gevoel dat hij naar de projectie van een 
oud object keek. Dit stond haaks op dat wat hij te zien kreeg in de commerciële bioscoop. Een 
imperfecte projectie had derhalve de connotatie ‘niet van dat moment’ en ‘niet-commercieel’. 
De projectie van de brokkelige nitraatkopieën gaf de filmmuseale vertoningen een historische 
sfeer, die raakte aan de historische sensatie. De connotatie van de brokkelige nitraatprojectie 
was zo van dubbele, namelijk anticommerciële en historische, aard. Op die manier kreeg deze 
uit divers nitraat samengestelde filmkopie een authenticiteitseffect toegekend, die het 
Filmmuseum zelf niet voor ogen had gehad.  

Sinds de jaren tachtig is de projectie van nitraatfilm in principe uit de filmmusea verdwenen. 
Alleen bij hoge uitzondering vertonen filmmuseale instituten nog nitraat, zoals bijvoorbeeld 
tijdens de genoemde FIAF-conferentie van 2000 in Londen, die ‘nitraat’ als thema had. 
Opvallend is dat waar nitraatvertoning aanvankelijk heel normaal en zelfs een noodzaak was, 
het in de jaren negentig uitgroeide tot een bijzonderheid, een museaal evenement dat 
gekoesterd moest worden. Verhalen over de projectie van nitraatfilms namen dan ook 
mythologische vormen aan. Het beeld zou helderder zijn, de scherptediepte van een hogere 
kwaliteit en de zwarten dieper dan met welke acetaatprint dan ook bereikt kon worden.  

Ook de conservator van het Filmmuseum Mark-Paul Meyer schrijft in 1997 over de extra 
waarde die hij toekent aan het bekijken van een ‘originele’ filmkopie. Volgens Meyer heeft het 
nitraatmateriaal een onmiddellijkheid en een directheid, die een conserveringskopie nooit kan 
hebben. Hij beschrijft onder andere het gevoel door het nitraatbeeld heen bijna een direct 
contact te hebben met de afgebeelde mensen en gezichten die ooit in het verleden voor de 
                                                                 

 
158 Dit gold zowel voor de periode tot 1970, waarin bekende titels vaak als eerste op 16mm werden overgezet, als die 
van 1970-1987, waarin veel avant-gardemateriaal geconserveerd werd. 
159 Filmmuseum-knipselarchief: Haagsche Courant, 15 juli 1961. 
160 Filmmuseum-knipselarchief: ‘Films van de week – Loflied op een symfonie’. 
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camera stonden. Omdat de conserveringskopie een generatie verwijderd is van het origineel, 
ontstaat volgens Meyer een ‘tijdgordijn’. Dit gordijn wordt als het ware voor het origineel 
getrokken en blokkeert de toegang tot die onmiddellijkheid van het fotografisch beeld, en 
daarmee het gevoel dat je door de beelden heen het afgebeelde aan zou kunnen raken. (Meyer 
1997: 59-60) Meyer beschrijft hier feitelijk de historische sensatie in de zin van Huizinga; het 
verleden raakt de onderzoeker, die hier meer of minder van in extase raakt. 

De enige situatie waarin nitraat nog veelvuldig bekeken wordt, is in het archief, achter de 
montagetafel. Dit verbindt de nitraatervaring van tegenwoordig met een ander dispositief dan 
de projectie van een film in een zaal. Het is namelijk een dispositief waarbinnen de 
toeschouwer tevens verantwoordelijk is voor de filmvertoning. Dit geeft hem of haar de 
mogelijkheid veelvuldig in de projectie in te grijpen en films te versnellen of vertragen. Ook is 
het mogelijk slechts fragmenten van een film te bekijken, hem in een geheel eigen volgorde te 
zien, terug te spoelen om een stuk opnieuw te bekijken, achteruit te bekijken. Kortom, het is 
mogelijk een film op een geheel eigen manier te ontdekken. Dit alles staat in contrast met de 
filmervaring van een passieve toeschouwer in een filmzaal. Meyer schrijft dan ook dat deze 
laatste positie voor hem vaak moeilijk te accepteren is. 

Frequently, I sit in the auditorium and experience the same restlessness as I feel behind 
the viewing table; I want to be able to experiment with the film, slow it down, run it 
back, stop it, or run it fast forward. (Meyer 1997: 59-60)  

Omdat Meyer deze ‘montagetafelbeleving’ met het publiek wil delen, zoekt hij een oplossing 
om deze ervaring naar de filmzaal te transponeren, die hij vindt in de found-footagefilm. Hij is 
van mening dat dit genre films op een vergelijkbare manier nitraatfilmbeelden aan het publiek 
presenteert, als de filmmuseale medewerker aan zichzelf. Found-footagefilms bestaan immers 
uit filmfragmenten die afkomstig zijn uit het archief, en die vertraagd, versneld, en soms ook 
achteruit gepresenteerd worden. De lectuurmodus die ontstaat door een film op een dergelijke 
manier te bekijken, past binnen wat ik in hoofdstuk zes de archieflectuur noemde. Ik ben echter 
van mening dat de found-footagefilm deze archieflectuur slechts ten dele oproept. Ook bij een 
found-footagefilm is de uiteindelijke toeschouwer namelijk passief. Het is de film die de 
conservator of de kunstenaar heeft gemaakt als getuigenis van zijn eigen ervaring in het 
filmarchief. Dit is iets anders dan de ervaring zelf. Er zou daarom gezocht moeten worden naar 
een dispositief dat de toeschouwer in staat stelt op eenzelfde manier met het beeldmateriaal te 
experimenteren als de persoon die achter een montagetafel zit. Dit dispositief zou gevonden 
kunnen worden in de mogelijkheid die het Filmmuseum biedt om de films uit de museale 
collectie op video te bekijken in de bibliotheek.161 Ook video (of tegenwoordig DVD) kan 
vertraagd, versneld, en achteruit bekeken worden. En ook bij video kan de bezoeker 
fragmenten van films bekijken, en kan hij of zij zijn of haar eigen ‘programma’ samenstellen.162 

                                                                 

 
161 In zijn tekst ‘le texte introuvable’ (1979) begint Bellour met een toekomstvisioen. Hij hoopt dat op een dag de 
mogelijkheid zal bestaan voor de filmwetenschapper een film te kunnen manipuleren zoals dat kan op een 
montagetafel, maar dan zonder ervoor naar het archief te hoeven. ‘On peut cependant imaginer, même si c’est 
encore hypothéthique, que le film connaîtra un jour [...] un status analogue à celui du livre, ou plutôt à celui du 
disque par rapport au concert.’ We kunnen ons voorstellen, zelfs al is het hypothetisch, dat de film op een dag een 
status krijgt, die analoog is aan die van een boek, of eerder aan die van de langspeelplaat ten opzichte van een 
concert. (Bellour 1979: 35) (Vertaling BL) 
162 Een zeer goed voorbeeld van een instituut dat een dispositief construeerde dat de bezoeker in de richting van een 
archieflectuur stuurde, was de Vidéothèque de Paris. De bezoeker kon hier via Minitel, de Franse voorloper op het 
internet, films aanvragen. Vervolgens kon hij of zij zien hoe een robot Umatic videobanden, met daarop de films, uit 
de kast haalde, en in de afspeelapparatuur plaatste. Het archief kwam zo op twee manieren terug in deze 
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Het grote verschil tussen de conservator die nitraatfilms op een montagetafel bekijkt en de 
bezoeker die video of DVD tot zijn of haar beschikking heeft, is dat films op video en digitale 
dragers geen enkele materiële overeenkomst hebben met het nitraatmateriaal in de kluizen en 
op de tafels, waardoor de nitraatervaring die Meyer omschrijft niet kan ontstaan. 

Musealisering van projectietechnieken 

Voor archieffilms geldt al langer dat ze veelvuldig op andere dragers dan film worden 
bekeken. De komst van video en inmiddels DVD maakt ‘oude’ films toegankelijker, maar 
bedreigt tevens het voortbestaan van de cinematografische ervaring ervan. En hoewel tot op de 
dag van vandaag analoge filmprojectie nog steeds gangbaar is, is binnen het commerciële 
circuit sinds medio jaren negentig sprake van een overstap naar digitale projectietechnieken. 
Zodra deze een feit is, zal het voortbestaan van analoge projectie van celluloidfilm in de 
bioscoop onzeker zijn. Anticiperend hierop besloot het Filmmuseum alle films die origineel op 
film zijn uitgebracht en vertoond, via analoge projectie te blijven vertonen. Door het behoud 
van de vertoning op celluloid, wilde het Filmmuseum de historische cinema-ervaring 
preserveren en toegankelijk houden, ook in een tijd waarin eerst video en toen digitale projectie 
de toekomst leken te zijn. Dit had zijn weerslag op de restauratie van de films. Om de analoge 
projectie mogelijk te blijven maken, was het namelijk nodig dat de conserveringskopieën van 
de films uit acetaatcellulose of polyester bestonden.163 Bij digitale restauratie werd dan ook 
altijd het uiteindelijke digitale restauratieresultaat op fotografisch filmmateriaal overgezet, 
zodat het ‘[...] in geprojecteerde vorm een kwaliteit behoudt die niet onderdoet voor die van de 
huidige filmprojectie.’164  

Het Filmmuseum is het behoud van analoge filmprojectie dus als een van zijn museale taken 
gaan zien. Opvallend is dat pas toen de analoge filmprojectie en dus de cinematografische 
ervaring in de traditionele zin van het woord, in hun bestaan bedreigd werden, de filmmuseale 
praktijk deze technieken onderdeel verklaarde van het ‘cinematografische erfgoed’. Dit kan 
verklaard worden met onze gewoonte om vooral bedreigde kunstvormen als erfgoed te 
beschouwen. (Kuyper 1999: 23) Vanaf het moment waarop filmmusea de filmvertoning en 
daarmee de cinema-ervaring tot cinematografisch erfgoed maakten, begonnen 
filmarchivarissen steeds meer en preciezer na te denken over die filmprojectie. Zo probeerde 
het Filmmuseum de zwijgende films bijvoorbeeld op de juiste snelheid te projecteren, en wilde 
het jaren-dertig films met mono-geluid kunnen vertonen. (Meyer 2000b: 3) Toch zijn er ook 
elementen uit de projectiegeschiedenis die het Filmmuseum niet reconstrueerde. In de 
allervroegste periode uit de geschiedenis van de film bedienden projectionisten de 
vertoningsapparatuur bijvoorbeeld met de hand, waardoor de snelheid van de vertoning kon 
variëren. Deze veranderlijke component in de vroege vertoningen kwam niet terug in de 
filmmuseale presentaties. Ook vertoonden filmmusea films vrijwel nooit met authentieke 
projectieapparatuur. Dat zou namelijk betekenen dat een filmmuseum voor iedere periode uit 
de filmgeschiedenis een andere projector nodig heeft. Zo zouden de films van Lumière 
vertoond moeten worden op een authentieke Cinematographe, en de films van de Mutoscope 

                                                                                                                                                                                                             

 
presentatiestrategie. Allereerst had de bezoeker toegang tot het archief, door middel van een database. Ten tweede 
kon hij of zij het archief bezichtigen achter een glazen ruit. 
163 Het streven was wel films die op ander materiaal werden uitgebracht, op ditzelfde materiaal te bewaren, te 
conserveren, en te vertonen. Dit heeft tot gevolg dat de films alleen digitaal of op video gedistribueerd werden, ook 
digitaal of op video verzameld en gerestaureerd dienden te worden. (Blotkamp 1998: 5) 
164 Filmmuseumjaarverslag 1992: 8. – Hier telt ook mee dat nog weinig bekend is over de houdbaarheid van digitale 
dragers, wat ze ongeschikte conserveringselementen maakt. 
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en Biograph zouden vertoond moeten worden op 68mm-vertoningsapparatuur met 
transportrubbertjes.  

Voor een dergelijke diversiteit in museale projectietechnieken koos de filmmuseale praktijk 
niet. In plaats daarvan besloot het de vertoningstechnieken te limiteren tot de formaten 35mm 
en 16mm. Dit was een beperking die ook in de restauratiepraktijk terugkwam: filmmusea 
zetten films over het algemeen op diezelfde twee formaten over. Dit had tot gevolg dat het 
Filmmuseum samen met het National Film and Television Archive (NFTVA) in Londen de 
68mm-films van de Mutoscope en Biograph terugbracht naar 35mm, waardoor het niet 
mogelijk was de filmbeelden net zo scherp en groot te projecteren als rond 1900 gebruikelijk 
was. Andersom werd 16mm-materiaal de standaard voor de restauratie van smalfilms, 
waardoor restauratiekopieën van bijvoorbeeld 8mm en 9 ½ mm-films niet met originele 
smalfilmprojectoren vertoond konden worden. In plaats daarvan vertoonden filmmusea deze 
filmpjes op 16mm-projectoren met een sterkere lamp en een groter scherm. Hierdoor ontstond 
een fundamenteel andere projectie, en dus andere cinematografische ervaring, dan met de 
‘originele’ smalfilmprojectie-apparatuur.165  

Een andere reden waarom de filmmuseale praktijk de historische projectietechnieken niet tot in 
detail reconstrueerde, was dat de standaard van een acceptabele filmvertoning in de jaren 
negentig een stuk hoger lag dan bijvoorbeeld in 1900. Paolo Cherchi Usai vergelijkt de 
filmvertoning met de uitvoering van muziek van Bach. In sommige van zijn composities 
voerde hij het geluid van een jachthoorn op,  

[...] whose performance was so uneven that it could not be played with precision even 
by a proficient musician. What sense would it make then, nowadays, to feature an early 
eighteenth-century hunting horn in a performance for original instruments? In our case, 
this would be like demanding a projector which could not guarantee the steadiness of 
the projected image or an even intensity of light on the screen. (Cherchi Usai 2000b: 161) 

Wanneer de films daadwerkelijk exact zo vertoond zouden worden als indertijd het geval was, 
zou de filmvertoning en dus de opvoering ervan waarschijnlijk onverdraaglijk worden. Het 
Filmmuseum benadrukte hierbij dat het een nieuwe beleving van de vroege films mogelijk 
wilde maken, voor een ‘modern’ publiek. Alleen zo zouden de films nieuw leven ingeblazen 
kunnen krijgen. (Roumen 1996: 156) Nicholas Hiley, historicus, zei dan ook tijdens de 
workshop over kleur in 1996:  

[...] the level of restoration that we carry out will reflect our own sense of history. It 
won’t be an exact recreation of the original, because none of us want bad projection and 
bad music, we don’t want scratched prints and talking audiences, we don’t want to go 
back to that; we want to create something which satisfies our needs, as historians 
approaching a period that interests us. (Hertogs en Klerk 1996: 22) 

De filmmuseale praktijk koos daarom voor een kwalitatief goede projectie en vertoning van de 
films, die slechts in een aantal opzichten herinnerde aan de historische manier waarop films 

                                                                 

 
165 Omdat Haghefilm in niet in het bezit is van de technologie om bij een digitale restauratie de informatie over te 
zetten op 16mm, conserveert het Filmmuseum digitaal gerestaureerde smalfilms zelfs op 35mm-film. Het beste 
voorbeeld dat ik gezien heb van een dergelijke transformatie was een digitale restauratie van een Pathé-Babyfilmpje. 
Dit 9 ½ mm-filmpje was met stenciltechniek gekleurd. Vanwege de extreem kleine fotogrammen, die ook klein 
geprojecteerd werden, was het aantal gebruikte kleuren beperkt tot drie. De projectie van zo’n filmpje met een 
Pathé-Babyprojector geeft werkelijk een heel mooi effect. Dit in tegenstelling tot de vertoning op het enorme doek in 
de zaal van de Cinema Zancanaro in Sacile tijdens de Giornate del Cinema Muto. Door de vergroting van het beeld 
waren de kleuren van dit filmpje ineens niet meer bijzonder. 
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vertoond werden. De vertoningen verwezen zo naar de geschiedenis van de film, maar wilden 
hier duidelijk geen exacte reconstructies van zijn. Het esthetische aspect van de filmvertoning, 
en dus van de filmbeelden, bleef prioritair. Het filmcultuurhistorische aspect kwam daarna.166  

Afsluiting 

Concluderend kan gezegd worden dat in de jaren tachtig een cruciale verschuiving is 
opgetreden van film als individuele kunst naar film als een opvoeringskunst. De periode in de 
jaren tachtig vormde hierbij wederom een overgangsfase van de ene naar de andere 
filmmuseale houding ten opzichte van het filmhistorische discours. Voor deze verandering in 
de definiëring van film vertoonde het Filmmuseum vooral de onbekende films die als curiosa 
gezien werden, in een evenementiële setting. De films uit de canon daarentegen presenteerde 
het instituut als zuiver filmische producten, waarbij zo min mogelijk elementen mochten 
afleiden van de film. Toen film steeds meer als een opvoeringskunst gezien werd, onstond een 
nieuw begrip van filmkunst: film gold niet meer uitsluitend als zuiver filmische kunst, maar 
vooral ook als opvoeringskunst. Dat impliceerde dat ook andere elementen van de 
cinematografische opvoering, zoals muziek en explicatie, deel uit gingen maken van de 
filmmuseale vertoningen. Interessant genoeg grepen filmmusea hierbij wel altijd terug naar 
elementen die in het verleden al onderdeel waren van de filmvoorstellingen. Deze filmmuseale 
voorstellingen ‘nieuwe stijl’ vormden daarom vaak het midden tussen het contemporaine 
experiment en de filmhistorische reconstructie. 

In de filmmuseale filosofie stond de canon dus niet meer centraal, maar de opvoering als 
evenement. Dit maakte tevens de artistieke vertoning mogelijk van de onbekende films die het 
Filmmuseum selecteerde voor de museale collectie ‘nieuwe stijl’, zoals in hoofdstuk drie aan de 
orde kwam. Deze films hadden (nog) geen status als ‘filmkunst’. De nieuwe opvattingen over 
filmkunst maakten het echter mogelijk filmprojecties te combineren met op het moment van 
vertoning actuele muziek die op dat moment een hoog aanzien had in het culturele veld. Op 
die manier plaatsten filmmusea de films letterlijk, maar ook figuurlijk naast deze als kunst 
geaccepteerde muziek, waardoor de artistieke waarde van de voorstellingen steeg. Dit 
versterkte en legitimeerde de vertoning van de films als museale objecten. 

Dit staat haaks op de eerdere manier waarop het Filmmuseum gebruik maakte van de 
reconstructie van de vertoningsomgeving, zoals bijvoorbeeld in het geval van Images 
Fantastiques. Bij deze presentatie stond niet de film, maar de reconstructie van de reisbioscoop 
centraal. Op die manier zette het Filmmuseum deze ‘curieuze’ films juist af tegen de filmkunst, 
die het in de aula van het Stedelijk Museum presenteerde. Hier blijkt dat de mimetische code 
niet de enige betekenisgevende en lectuurafdwingende factor was die meespeelde bij 
reconstructies van vertoningssituaties. De plek die reconstructies binnen de totale filmmuseale 
presentatie innamen, was minstens zo belangrijk. 

Een andere manier om de artistieke waarde van de onbekende films te benadrukken, was door 
de kwaliteit van de projectie te verhogen. Het Filmmuseum besteedde meer dan ooit zorg aan 
een mooie en goede projectie van zijn films, zodat het een aangename museale vertoning van 
de nieuw ontdekte schatten uit het archief kon garanderen. Deze zorg voor de projectie liep 
parallel met de in hoofdstuk vijf genoemde groeiende zorg waarmee de filmmuseale praktijk 
de filmbeelden restaureerde. Beide elementen zorgden ervoor dat de films beter in het oog 
sprongen, zodat hun ‘schoonheid’ opviel. Op die manier maakten filmmusea deze films 
zichtbaarder, waardoor ze met meer nadruk in het filmhistorische discours verschenen. 
                                                                 

 
166 Dit is een aspect dat museale instituten binnen de kunstmuseale traditie onderscheidt van instituten die meer 
passen binnen de traditie van historische musea. 
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De aandacht voor de vertoningsomgeving van de films komt ook terug in de opvattingen over 
projectietechnieken. Dit kenmerkte zich door een voorkeur voor het behoud van analoge 
projectietechnieken, in een tijd waarin digitale projectie misschien wel handiger en goedkoper 
was. Hier koos het Filmmuseum duidelijk voor het behoud van authentieke elementen van de 
filmvoorstelling. Het vond dan ook dat de analoge projectie deel uitmaakte van het 
cinematografische erfgoed. De analoge projectie als onderdeel van de totale 
vertoningsomgeving was specifiek voor het medium film bevonden. 
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Conclusie 

Wat naar voren is gekomen in deze studie, is dat de geschiedenis van de musealisering van 
film en de manier waarop de filmmuseale praktijk filmhistorische uitingen heeft gevormd, zich 
steeds meer is gaan kenmerken door diversiteit. Allereerst zijn de diverse filmhistorische 
invalshoeken in de materiële realiteit van het archief, de collectie en de restauratiekopieën 
neergeslagen, waardoor ze nog altijd aanwezig zijn in de filmmuseale praktijk. Daarnaast is er 
in de filmmuseale praktijk een opeenstapeling van filmhistorische houdingen waargenomen. 
Waar in de filmgeschiedschrijving de klassieke opvattingen min of meer plaatsmaakten voor 
het revisionisme, functioneerden deze twee discoursen binnen de filmmuseale praktijk naast 
elkaar. Filmmusea vertoonden zowel de bekende canon als onbekend materiaal, de restauraties 
reflecteerden zowel archiefversies, auteursversies als vertoonde versies, en voor de collectie 
selecteerden filmmusea films die binnen beide filmhistorische discoursen een rol speelden.1 
Deze algemene conclusie is het resultaat van de diverse microhistorische studies en de daarop 
gebaseerde deelconclusies die in dit onderzoek staan beschreven. Vanuit deze gedachte van de 
opeenstapeling en het eclecticisme, zal ik in deze conclusie een synthese geven van de 
problematiek zoals deze aan de orde is geweest in de verschillende delen. Zoals ik in de 
inleiding al te berde bracht, staat het Filmmuseum in Nederland op het punt te verhuizen naar 
een (nog te bouwen) pand aan de IJ-oever van Amsterdam Noord, waarvan de opening 
gepland is voor 2009. Kijkend naar de plannen voor dit nieuwe gebouw valt op hoezeer de 
inrichting en het toekomstige gebruik ervan lijken te wortelen in deze door diversiteit 
gekenmerkte filmhistorische uitingen binnen de filmmuseale praktijk.2 Ik zal daarom deze 
plannen als metafoor gebruiken, waardoor ik binnen de actualiteit van deze studie vanuit de 
hypothetische situatie in de toekomst kan terugkijken naar mijn reconstructie van het verleden.  

Laten we naar de voorgenomen inrichting van het nieuwe gebouw kijken. Hier zien we 
allereerst dat vier verschillende zaalinterieurs gepland zijn. Zoals in hoofdstuk zeven is 
gebleken, bepaalt de inrichting van de zaal voor een groot deel de beleving, de lectuurmodus 
en zo de betekenis van (museale) films. Door een diversiteit aan zaalinrichtingen ontstaan 
daarom tevens meerdere potentiële betekenisinhouden voor gepresenteerde films. Wat opvalt 
is dat de zaalinrichtingen geworteld zijn in verschillende vertoningsruimtes die in de 
geschiedenis van het Filmmuseum, en derhalve ook in deze studie, de revue gepasseerd zijn. 
De diachrone verschuivingen in de presentatiestrategieën komen zo in een synchroon 
eclecticisme terug in het nieuwe Filmmuseum. Aan de hand van de bouwplannen wil ik 
daarom nog eens terugkijken naar de diverse filmmuseale houdingen ten opzichte van het 
filmhistorische debat die in de loop van deze studie aan de orde zijn gekomen.  

De eerste zaal die ik met u wil bekijken is één die het Filmmuseum voornemens is te gaan 
inrichten naar het voorbeeld van de in hoofdstuk zeven besproken Invisible Cinema; een 
zwarte zaal, waar de presentatie van films als esthetische objecten op zijn plek zal zijn. In 
hoofdstuk zeven zagen we dat het doel van de Invisible Cinema was om alle zintuigen uit te 

                                                                 

 
1 Deze algemene conclusie die voortvloeit uit de diverse deelconclusies die dit proefschrift rijk is, roept bij mij de 
vraag naar de relatie tussen deze ontwikkeling van het musealiseringsproces en het postmoderne denken op. In 
hoeverre is de materiële opeenstapeling van potentiële discoursen in het archief en de collectie een oorzaak of een 
gevolg van de verschuiving van het denken in grote rechtlijnige verhalen van het moderne denken, naar de 
diversiteit aan micro-onderzoek die het postmoderne denken kenmerkt? 
2 De informatie over de plannen voor het nieuwe Filmmuseum is afkomstig van Geke Roelink, Rommy Albers en uit 
de interne stukken ‘Filmprogrammering en evenementen’ en ‘Invulling en vormgeving van het nieuwe 
Filmmuseum’. Deze plannen zijn geenszins definitief. Met dank aan Geke Roelink en Rommy Albers. 
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schakelen behalve degene die nodig waren om de film te percipiëren. Deze benadering van 
filmvertoning bleek verbonden met de modernistische opvattingen over kunst. Hierdoor kan 
deze vertoningsomgeving in een vergelijkbare traditie worden geplaatst als de collectie van 
experimentele filmkunst en de canon van de avant-garde, zoals de films uit de Uitkijkcollectie. 
Daarbij zijn ook herontdekte zwijgende films op hun plek in een dergelijke zaal. Bij de 
ontdekking en restauratie van deze films ging de aandacht veelal uit naar de formele 
kwaliteiten en de vreemdheid van dit materiaal - twee elementen die, net als de Invisible 
Cinema, sterk geworteld zijn in het formalisme en het modernisme. Deze invalshoek vertoonde 
parallellen met de opvattingen uit de klassieke filmgeschiedschrijving over de artistieke 
waarde van de film, die vaak met ideeën over de essentie van de film als kunst werden 
gecombineerd. Opvallend is dat deze modernistische traditie nog altijd in het filmmuseale deel 
van het filmhistorische discours terugkomt. De filmgeschiedschrijving is hier veel minder sterk 
toe geneigd. 

Naast deze presentatiemogelijkheid van films als ultieme visuele kunst, is ook de historisch-
sensationele presentatiemodus herkenbaar in een van de geplande zalen. Het Filmmuseum is 
namelijk van zins het interieur van de Cinema Parisien, dat het begin jaren negentig als 
cultuurhistorisch monument in het Vondelparkpaviljoen inbouwde, mee te nemen naar het 
nieuwe gebouw. Hierdoor blijft de mogelijkheid bestaan de zwijgende films in een uit de 
Nederlandse filmvertoningsgeschiedenis afkomstig interieur te presenteren. Het ligt in de 
planning om in deze zaal vooral zwijgende films te vertonen, allemaal met pianobegeleiding. 
Door dit interieur mee te nemen en in combinatie met live pianomuziek als museaal dispositief 
te handhaven, zal het Filmmuseum naast de geschiedenis van de film ook die van de 
filmcultuur blijven uitdragen. Deze opvatting is geworteld in de filosofie waarbinnen het 
Filmmuseum de film als een opvoeringskunst beschouwde, en in het verlengde waarvan het de 
filmgeschiedenis als één van filmcultuur en filmvertoning benaderde. Deze invalshoek stond in 
direct verband met de vaak geprefereerde restauratiekeuze voor eens vertoonde versies van 
films, zowel wat betreft het beeld als wat betreft de montagestructuur. Ook de besluiten om 
zowel de Desmet- als de Uitkijkcollectie integraal vertoonbaar te maken, die gebaseerd waren 
op de veronderstelling dat deze collecties afspiegelingen waren van de Nederlandse 
vertoningscultuur in respectievelijk de jaren tien en twintig, pasten binnen deze filosofie. Dit 
accent op de vertoningsgeschiedenis binnen het filmmuseale aandeel aan het filmhistorische 
discours, vertoont opvallende parallellen met het onderzoek naar presentatiecontexten die 
sinds de jaren tachtig een groot aandeel vormt van het filmhistorische onderzoek in binnen- en 
buitenland. 

We zien dus dat de Invisible Cinema en de Cinema Parisien beide geworteld zijn in de 
geschiedenis van het Filmmuseum, en dat ze tevens symbool staan voor twee invalshoeken die 
de filmmuseale houding ten opzichte van het filmhistorische discours hebben gekenmerkt. 
Door deze twee dispositieven te reconstrueren, worden deze filmhistorische uitingen op het 
niveau van de filmmuseale presentatie weer mogelijk gemaakt. 

Verder valt op dat de combinatie van film met andere kunsten zoals we dit in de 
presentatiegeschiedenis van het Filmmuseum meerdere malen tegenkwamen, ook in de 
toekomst weer ingezet zal worden. De grootste zaal van het nieuwe gebouw, die driehonderd 
zitplaatsen krijgt en voorzien zal zijn van een ingebouwd bioscooporgel, is namelijk bedoeld 
voor grote evenementen zoals films met orkestbegeleiding of andere theatrale toevoegingen. 
Deze zaal maakt zo de continuering van het presenteren van museale films als een 
opvoeringskunst mogelijk. In een dergelijke setting zijn zowel de canonfilms als onbekende 
films uit de museale collectie op hun plek. In het geval van een vertoning van onbekende films 
zal vooral de wat ik in navolging van Roger Odin esthetiserende lectuur noemde, worden 
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opgeroepen. De esthetisering had weerslag op de filmmuseale collectie-, restauratie-, en 
presentatiepraktijk, met als resultaat bijvoorbeeld dat de museale collectie een verzameling 
‘mooie’ films werd. In een aantal gevallen vertoonde het Filmmuseum deze films in combinatie 
met andere kunsten, waardoor ze artistiek ‘cachet’ kregen. De nieuwe grote zaal vormt een 
zeer geschikt dispositief om een dergelijke presentatiestrategie voort te zetten. Opvallend is dat 
de filmgeschiedschrijving zich juist afkeerde van een dergelijke normatieve houding ten 
opzichte van films. Het onderscheid tussen deze twee houdingen kan gezien worden als een 
van de grotere verschillen tussen het academische en het filmmuseale aandeel aan het 
filmhistorische discours. 

De combinatie van film met andere kunsten komt trouwens ook terug in de manier waarop het 
Filmmuseum het nieuwe gebouw op de website en in de andere media presenteert. Opvallend 
hieraan is namelijk de prominente plek die de architecten van het gebouw, Delugan Meissl uit 
Wenen, krijgen toegedicht. Het Filmmuseum presenteert het nieuwe gebouw hierbij als een 
voorbeeld van architecturale kunst. Nadat het Filmmuseum de film in het Stedelijk Museum 
tussen de andere moderne kunsten presenteerde, om vervolgens in het Vondelparkpaviljoen de 
combinatie met muziek, literatuur en poëzie te verkiezen, lijkt het nu ook de hedendaagse 
architectuur op te zoeken om de film tussen de gevestigde kunsten te plaatsen.3 Deze 
prominente plek voor de moderne architectuur lijkt een blijvende rol te gaan spelen. Een van 
de voornemens is namelijk om een audiotour door het gebouw te creëren met informatie over 
de architectuur ervan. 

Tenslotte staat nog een vierde zaal gepland, die een flexibele tribune met 120 zitplaatsen zal 
hebben, waardoor het Filmmuseum films en andere mediaproducten op allerlei mogelijke 
manieren kan vertonen. Deze zaal heet in de wandelgangen het ‘laboratorium’, omdat hij 
bedoeld is om nieuwe dispositieven en programmeringstrategieën uit te proberen. Dit wordt 
dus een ruimte waar ontdekkingen centraal zullen staan, wat de continuering lijkt van 
experimentele programmeringstrategieën en workshops die de filmmuseale presentatie in het 
begin van de jaren negentig kenmerkten. Het is tevens een plek waar film opnieuw met andere 
kunsten - namelijk dans, performancekunst, en video- en multimediakunst - gecombineerd zal 
worden. De komst van deze ‘laboratoriumzaal’ zal legio mogelijkheden bieden voor 
samenwerking tussen de filmgeschiedschrijving en het Filmmuseum, waardoor beide 
participanten aan het filmhistorische discours wellicht dichter bij elkaar zullen komen dan ooit 
tevoren. Het valt natuurlijk te verwachten dat de films en filmprogramma’s die in het 
laboratorium zijn uitgeprobeerd, later naar een van de andere zalen zullen verhuizen, al naar 
gelang de sfeer van een voorstelling.  

In de plannen staat dat om kannibalisme te voorkomen binnen de zalen complementair 
geprogrammeerd zal moeten worden. Aan de ene kant lijkt dit logisch, omdat overlap in 
programmering het aanbod verschraalt. Aan de andere kant is uit deze studie gebleken dat de 
vertoning van dezelfde films in verschillende vertoningsruimtes een ander dispositief oplevert, 
waardoor de betekenisgeving en beleving van de films zal verschillen. Ook de vertoning van 
vergelijkbare of zelfs dezelfde films in de verschillende zalen zal derhalve een veelzijdige 
museale vertoningscultuur opleveren. 

Wat opvalt in deze plannen is dat de zalen op heldere wijze plaats bieden voor de eclectische 
wijze waarop de filmmuseale praktijk met de collecties en archieven omgaat. Feitelijk komt de 
eclectische omgang met films wat betreft de collectie, restauratie, en presentatie in deze 

                                                                 

 
3 Hetzelfde geldt overigens voor de Cinémathèque française, die in 2005 verhuisde naar het gebouw ‘La danseuse 
relevant son tutu’ (de danseres die haar tutu optilt) van de architect Frank O. Gehry.  
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geplande zaalinrichtingen weer naar boven. Dit getuigt van een stabilisering van de 
pluriformiteit die ontstond in de loop van de tijd, mede onder invloed van verschuivingen in 
het filmhistorische debat. Zoals gezegd hield het Filmmuseum hieruit afkomstige oude en 
nieuwe patronen aan, wat leidde tot een opeenstapeling van invalshoeken en ideeën die 
allemaal in een eigen presentatievorm lijken te gaan resulteren.  

Het nieuwe gebouw wordt ook voorzien van een bibliotheek en een studiecentrum, waar 
ruimte komt voor debatten en discussies. Net als in de jaren zeventig zullen 
onderzoeksfaciliteiten en museale filmvertoningen weer onder één dak gebracht worden. De 
terugkeer van de bibliotheek/het studiecentrum en daarmee de filmhistorische kennis in de 
presentatieruimte illustreert de ontwikkeling die de samenwerking tussen de filmmuseale 
instituten en de universiteiten de afgelopen decennia doormaakte. Initiatieven als Domitor, een 
vereniging voor zowel filmarchivarissen als filmhistorici, Archimedia, een project waarbinnen 
filmmusea en filmwetenschappelijke opleidingen samen nieuwe aankomende archivarissen 
opleidden, en de filmfestivals in Pordenone en Bologna brachten filmmusea en academici 
nader tot elkaar. De afgelopen jaren is uit deze samenwerkingsverbanden tevens een aantal 
opleidingen ontstaan, die tot doel hebben om filmarchivarissen op te leiden. De universiteit 
biedt hierbij faciliteiten en verdieping, wat het vak van filmmuseummedewerker 
professionaliseert. Zowel binnen het kader van deze nieuwe opleidingen, als ook binnen 
andere samenwerkingsverbanden, kunnen filmstudenten stage lopen binnen de filmmuseale 
praktijk. Dit varieert van onderzoeksstages tot de meer praktische variant, waarbij studenten in 
aanraking komen met de materiële kant van de filmarchieven. Dergelijke stages hebben in het 
verleden geleid tot nieuwe filmhistorische inzichten en dissertaties. Op die manier ontstaat een 
nieuw professioneel ‘publiek’, dat op een ander niveau kennisneemt van de filmmuseale 
praktijk, namelijk van binnenuit. Bibliotheek, studiecentrum, maar ook het geplande 
‘laboratorium’ zouden plekken kunnen gaan vormen om deze nieuwe dynamiek in onder te 
brengen.  

Digitalisering 

Een tweede verandering die de filmmusea op dit moment raakt is de ontwikkeling van digitale 
media en technieken, die nieuwe mogelijkheden biedt in de collectievorming, restauratie, en 
presentatie van het filmmuseale materiaal. Het belang van deze ontwikkelingen blijkt onder 
andere uit Giovanna Fossati’s promotieonderzoek naar digitale technieken en filmrestauratie, 
dat zij in samenwerking met NWO en de Universiteit Utrecht uitvoert. 

Allereerst is er in het afgelopen decennium veel geëxperimenteerd met digitale restauratie. Dit 
heeft geresulteerd in nieuwe restauratietechnieken, waardoor op nieuwe en andere manieren 
restauratiekopieën ontstaan. Dit maakt de restauratiekopieën in de museale collectie nog 
diverser van aard dan tot nog toe; restauraties uit de beginperiode van de (analoge) restauratie 
onderscheiden zich van restauraties op latere momenten, die weer verschillen van de digitale 
restauraties die filmmusea de laatste jaren maken. De museale collecties reflecteren zo de 
geschiedenis van restauratietechnieken. Daar komt bij dat ook de opvattingen over de te 
reproduceren versies bij voortduring veranderen. Museale filmcollecties zullen derhalve een 
veelheid aan filmhistorische interpretaties bieden. Dit maakt de collecties tot een afspiegeling 
van de manier waarop filmhistorici de museale films in het verleden te zien kregen.4  

Digitale technologie biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor het toegankelijk maken van de 
archieffilms. Het geplande digitaliseringsproject Beelden voor de toekomst, dat momenteel (2007) 
                                                                 

 
4 Dit maakt nogmaals duidelijk hoe zeer de filmgeschiedschrijving afhankelijk is en was van de drie centrale 
filmmuseale activiteiten, collectie, restauratie en presentatie. 
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wordt opgestart, zal een grote omslag in de omgang met het archief betekenen. Het plan is om 
het totale archief, bestaande uit gerestaureerde en ook niet-gerestaureerde films, te 
digitaliseren. Het Filmmuseum wil dit materiaal daarna toegankelijk maken op digitale dragers 
in de vorm van wat het een ‘beeldbank’ noemt. De selectiekeuzes die filmmuseale 
medewerkers in het (recente) verleden maakten voor de museale collectie, zullen in deze 
presentatievorm geen rol meer spelen. Alle andere collectie-activiteiten uit het verleden zoals 
afstoten, en actieve en passieve acquisitie die het archief vormden, zullen echter altijd blijven 
doorklinken, ook in het toekomstige digitale aanbod. 

Ook de presentatiemogelijkheden veranderen onder invloed van de nieuwe technieken en 
media. In de plannen van het nieuwe Filmmuseum staat dan ook dat minstens in twee zalen 
digitale projectie mogelijk gemaakt zal worden. Hypothetisch maakt dit, in combinatie met de 
digitalisering van alle films uit het archief, de projectie van al het archiefmateriaal mogelijk. 
Toch zal dit niet het geval zijn. In de plannen van het Filmmuseum staat namelijk tevens 
expliciet vermeld dat de toekomstige digitale projectie uitsluitend voor digitaal uitgebrachte 
films bedoeld is. Het Filmmuseum blijft de analoge projectie verbinden aan de 
cinematografische ervaring. Hierbij kan de vraag gesteld worden in hoeverre de analoge 
projectie een onmisbaar onderdeel is van een dispositief dat een cinematografische ervaring 
moet oproepen; is het niet juist de vertoning in een grote zaal, waarbij de toeschouwer passief 
is, in het donker zit, en groepsgewijs een film ervaart, die de ervaring een cinematografische 
maakt? De conclusie dat de filmmuseale praktijk, zoals in hoofdstuk negen bleek, de ‘originele’ 
projectietechnieken niet exact reconstrueerde, maakt de vraag of de analoge 
projectietechnieken per se gehandhaafd moeten worden, nog legitiemer. Toch heeft de 
opvatting standgehouden dat analoge projectie een kenmerk is dat film onderscheidt van 
andere media. Traditionele analoge projectietechnieken zijn hiermee tot onderdeel van het 
audiovisuele erfgoed geworden, wat inmiddels vorm heeft gekregen in de filmmuseale wens in 
het nieuwe gebouw ook 8mm, 70mm, sensurround, odour-rama en andere al of niet 
verdwenen projectietechnieken te reconstrueren. Het is blijkbaar niet meer alleen de 
doelstelling analoge projectie te handhaven, maar ook om een diversiteit aan analoge 
projectietechnieken uit het verleden van de cinema mogelijk te maken. Opvallend is dat 
filmhistorici nooit zo streng geweest zijn wat betreft de analoge filmvertoning. Filmhistorici 
maken bij analyses en illustraties van lezingen bijvoorbeeld vaak gebruik video of DVD. Wel is 
er groeiende aandacht voor de vertoningssituatie, oftewel het dispositief van de cinema als 
onderzoeksobject. Wellicht is deze kant van het filmhistorisch onderzoek gestimuleerd door de 
voortdurende benadrukking van het belang van de musealisering van de analoge 
filmvertoning in filmmusea.  

Het toekomstige Filmmuseum wil gedigitaliseerd archiefmateriaal wél in een eigen dispositief 
presenteren dat lijkt op dat waarbinnen digitale beelden in het dagelijks leven op ons 
toekomen. Gedigitaliseerde beelden kunnen namelijk oproepbaar gemaakt worden, waarbij de 
gebruiker door middel van een zoeksysteem zelf kan bepalen wat hij of zij bekijkt. Het 
Filmmuseum wil een vergelijkbare presentatiemodus ontwikkelen. Een nieuw dispositief 
ontstaat zo, bestaande uit een één-op-één relatie tussen bezoeker en beelden, waarbij de 
bezoeker aangezet wordt tot het actief selecteren van de beelden die hij of zij wil bekijken. De 
ervaring en lectuur die zo worden opgeroepen, verschillen fundamenteel van de traditionele 
cinematografische ervaring, niet in het minst omdat de passieve filmtoeschouwer verandert in 
een actieve beeldgebruiker. Wat dan ook opvalt bij gedigitaliseerde beelden is dat ze vaak in 
een setting gepresenteerd worden die het archief nabootst. De veelheid aan beelden en de 
mogelijkheid zelf de gewenste beelden te zoeken met behulp van een zoekmachine, zijn 
bijvoorbeeld kenmerken die mimetisch zijn aan het archief. Digitalisering leidt blijkbaar tot 
nabootsing van een archiefervaring in de presentatie. Hiermee lijkt de filmmuseale praktijk een 
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dispositief te ontwikkelen dat verwijst naar de genoemde archiefervaring van de conservator 
die ik in de hoofdstukken zes en negen aan de orde bracht en die Meyer wenste te delen met de 
filmmuseale toeschouwer. Een dergelijke dispositief vertoont ook overeenkomsten met de 
zoektocht in het archief die noodzakelijk onderdeel is van ieder filmhistorisch onderzoek. Het 
kan daarom beschouwd worden als een metafoor van deze zoektocht. Los van deze 
metaforische functie, maakt deze nieuwe presentatiemodus het toekomstige archiefonderzoek 
van de filmhistoricus een stuk gemakkelijker.  

Net als bij de videobanden die tot nog toe in de bibliotheek aangeboden worden, zijn ook de 
digitale beelden echter gedematerialiseerd. Het is vooral de theoretische kant van het archief - 
de toegankelijkheid, de oproepbaarheid, de informatiedichtheid, de kennis, het ontdekken - die 
in de mimesis is opgenomen. Dat een film een materieel object is, lijkt in deze digitale 
presentatie naar de achtergrond te verdwijnen. Toch zou een dergelijke presentatie van 
gedigitaliseerd materiaal op allerlei niveaus verdieping kunnen geven aan de filmmuseale 
praktijk. Een integratie van het archief in de presentatie, een actieve gebruiker van het 
beeldmateriaal, de bestaande ideeën over digitale found-footagemachines die het publiek in 
staat moeten stellen met archiefmateriaal eigen films te maken, zijn allemaal projecten die een 
impuls kunnen geven aan de relatie tussen publiek en filmarchiefmateriaal. Het recente 
academische onderzoek waarin nieuwe media centraal staan, richt zich voor een groot deel op 
het onderscheid tussen de traditionele toeschouwerspositie zoals die bij film herkend kan 
worden, en die van de gebruiker van de nieuwe media. Samenwerking tussen de filmmuseale 
praktijk, de filmhistorici en onderzoekers die nieuwe media als onderzoeksobject hebben, zou 
inzicht kunnen geven in de mogelijkheden die digitale presentaties van archiefmateriaal bieden 
op museaal gebied.  

De verschuiving in de presentatiesituatie van beeldmateriaal van een cinematografische 
situatie naar één die een archiefervaring oproept, past binnen de huidige ontwikkelingen van 
de mediacultuur, waarbij bijna van een nieuw paradigma, namelijk dat van de zoekmachine, 
ofwel van de gebruiker die beelden naar zich toehaalt, gesproken zou kunnen worden. Nanna 
Verhoeff en Giovanna Fossati introduceren hiervoor de naam ‘pull-model’, omdat het de 
gebruiker is die de beelden en films uit het systeem ‘trekt’. Dit als tegenpool van het, tot nog 
toe gangbare, ‘push-model’ dat materiaal en films kant en klaar aanbiedt in een format en met 
een verhaal. (Fossati en Verhoeff i.v.) De interesse voor databases en digitale 
informatieverschaffing groeit, ook in de academische wereld. Zo ontwikkelt de 
mediawetenschap projecten waarbinnen onderzoekers op nieuwe en andere manieren naar 
voren brengen wat de bronnen zijn waarop ze hun onderzoek baseren. Het Europese project 
‘Tensions of Europe’, waar onder andere Andreas Fickers van de Universiteit Utrecht nauw bij 
betrokken is, en dat een combinatie is van een databaseproject en mediahistorisch onderzoek, is 
hier een voorbeeld van. Verder is een ontwikkeling waarneembaar waarin mediastudies 
gekoppeld worden aan archiefwetenschappen, zoals bijvoorbeeld aan de Universiteit van 
Amsterdam het geval is. 

In het verlengde hiervan vraag ik me af of en in hoeverre er bij de digitalisering ook sprake 
gaat zijn van een diversiteit in het aanbod aan versies. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat 
filmrestauratoren uitgangskopieën met zo min mogelijk wijzigingen overzetten op digitale 
dragers, waarna vervolgens op digitaal niveau eventuele restauratieve ingrepen gedaan 
worden. Op die manier kan het Filmmuseum archieffilms op een veelheid aan manieren 
zichtbaar maken, namelijk met of zonder kabels en regen, met of zonder kleurcorrectie, of met 
of zonder reconstructie-elementen. De bezoeker kan op die manier niet alleen uitkiezen welk 
materiaal hij of zij wil zien, maar ook welk stadium van het materiaal hij of zij wil bekijken. Op 
die manier kan de filmmuseale praktijk meerdere filmhistorische interpretaties zichtbaar 
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maken, waarbij het tevens de mogelijkheid openhoudt voor de interpretaties van de bezoekers 
en dus ook de filmhistorici. Aansluitend hierop kan een bezoeker tevens zelf kiezen welke 
versie(s) hij of zij wil bekijken, en eventueel vergelijken. Een dergelijke manier om de filmtitels 
aan te bieden zou perfect passen binnen de diversiteit die de geschiedenis van de filmmuseale 
praktijk synchroon en diachroon kenmerkt, en die zo nadrukkelijk terug te vinden is in de 
plannen voor het nieuwe museum. 

Met het oog op de genoemde diversiteit die de filmmuseale praktijk zowel diachroon als 
synchroon kenmerkt, valt op dat het nieuwe Filmmuseum zich blijvend op één medium richt; 
de film. Archivering van televisie blijft traditioneel de taak van het Instituut voor Beeld en 
Geluid, en foto is onder andere ondergebracht bij het Fotomuseum in Rotterdam. Ook 
internationaal blijven deze media institutioneel gescheiden. Filmmusea hebben bijvoorbeeld 
een ander internationaal overkoepelend orgaan (FIAF) dan de televisiearchieven (FIAT). De 
plannen voor het Instituut voor Beeldcultuur eind twintigste eeuw, als serieuze en 
vergevorderde poging om de drie verschillende media fotografie, nieuwe media en film onder 
te brengen in één gebouw, waren in dat opzicht een unicum. Dat dit plan sneuvelde, is 
betreurenswaardig. Juist het ontwikkelen van deze plannen dwong tot nadenken over 
vergelijkbare problematieken die bij verschillende media optreden. Zo signaleerden de 
schrijvers van het plan dat de archivering van nieuwe media net zo eenzijdig was als die van 
de film aan het begin van de twintigste eeuw. Een andere lacune in de huidige 
verzamelcultuur, die de plannen voor het Centrum voor Beeldcultuur signaleerden, vormden 
de consoles voor games en installaties voor digitale kunst. Gezien de actieve houding van de 
gebruiker van nieuwe media kan namelijk gesteld worden dat het dispositief essentieel is in de 
betekenisgeving van bijvoorbeeld games. Een schietspel met fake pistolen in een speelhal geeft 
een andere media-ervaring en betekenisinhoud aan het spel dan hetzelfde spel thuis op de pc 
zou bieden. Met het afblazen van het centrum, verdwenen al deze plannen en ideeën in de la. 
Opvallend is dat inderdaad een sterke parallel is ontstaan tussen de archivering van film begin 
twintigste eeuw en van nieuwe media aan het eind ervan. Zo is het Nederlands Instituut voor 
Videokunst-Montevideo momenteel redelijk actief wat betreft het verzamelen van nieuwe 
media. Het verzamelt alle digitale kunst die het sinds de oprichting in 1978 tentoonstelde. 
Gezien de artistieke invalshoek van dit instituut, heeft dit echter tot gevolg dat vooral 
producten uit de champ de production restreinte bewaard blijven. Dit toont analogieën met het 
verzamelverleden van film, waarvan men in de jaren twintig en dertig ook vooral het artistieke 
gedeelte verzamelde. Dit betekent bijvoorbeeld dat de enorme hoeveelheid amateurmateriaal 
die in de jaren tachtig en negentig met behulp van video is gemaakt, beperkt bewaard zal 
blijven. Afgaande op de archieven zou daarom gedacht kunnen worden dat in deze periode 
geen amateurfilms gemaakt zijn. Wat nieuwe media betreft, vormt het internet een groot 
probleem. Websites zijn vluchtig, ze veranderen van dag tot dag en stellen daarom op directe 
wijze de vraag wat wel en wat niet gearchiveerd zou moeten worden. Het heeft er dus alle 
schijn van dat de toekomstige media-archieven met vergelijkbare problemen te maken gaan 
hebben als de filmmusea en filmhistorici nu. Ook deze toekomstige instituten zullen een 
patchwork worden van allerlei verzamelingen die door diverse instituten en privéverzamelaars 
bij elkaar zijn gebracht. En ook in de collecties video en nieuwe media zullen lacunes 
verschijnen, die het voor toekomstige mediahistorici moeilijk zullen maken een 
mediageschiedenis op te tekenen die niet gekleurd is door de geschiedenis van de 
mediamuseale praktijk, zoals dit bij film het geval is.  

Om ook de populaire kant van de geschiedenis van de digitale cultuur en videocultuur 
onderzoekbaar te maken, is het nodig hierover na te denken. De lacunes die momenteel 
ontstaan zullen namelijk niet alleen consequenties hebben voor eventuele toekomstige musea 
voor nieuwe media, maar ook voor toekomstige mediahistorici die zich willen buigen over de 
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geschiedenis van bijvoorbeeld gamecultuur of het internet. Het zal straks bijvoorbeeld niet 
meer mogelijk zijn een reconstructie te maken van het huidige surfen op het internet, 
simpelweg omdat sites niet gearchiveerd worden, waardoor links zullen verdwijnen. Het zou 
naar mijn idee niet slecht zijn wanneer de mediawetenschappelijke instituten zelf initiatieven 
ontwikkelden om te voorkomen dat potentiële gamehistorici in de toekomst tegen dezelfde 
problematieken aan zullen lopen als filmhistorici in de huidige tijd.  

Naar een programma voor de toekomst 

Het laatste voornemen van het toekomstige Filmmuseum dat getuigt van een groeiende hang 
naar diversiteit, is dat er plannen zijn voor twee verschillende programmeringsformules, één 
voor overdag en één voor ’s avonds. De avondprogrammering blijft hierbij min of meer zoals 
de programmering in het Filmmuseum nu, met als verschil dat het museum vier in plaats van 
twee zalen kan vullen. Daarbij wil het museum iedere vertoning vooraf laten gaan door korte 
films uit het archief, waarvoor elders in het programma geen plek is. Op die manier kan een 
groter gedeelte van de films uit het archief vertoond worden in de zaal. De dagprogrammering 
daarentegen moet een doorlopend programma worden, zoals bijvoorbeeld in de periode van 
de vroege film of bij de Cineac de gewoonte was. Het is hierbij de bedoeling dat het publiek de 
zalen in en uit kan lopen. Hierdoor groeit de mogelijkheid om niet alleen verticaal (op 
programmaniveau), maar ook horizontaal (tussen zalen) ‘besmetting’ te laten ontstaan tussen 
de vertoonde films. Tevens zal het publiek van de ene zaal en dus vertoningssituatie in de 
andere stappen, waardoor het de verschillen in beleving vrij direct zal kunnen ervaren. Er is in 
de toekomst dus sprake van een nieuw ontwikkeld filmmuseaal programmeringsconcept, 
waarbij de toeschouwer een rol krijgt toebedeeld die is gespiegeld aan die van de 
bioscoopbezoeker uit het begin van de twintigste eeuw. Tegelijkertijd lijkt deze rol op die van 
de internetsurfer uit het begin van de 21e eeuw, doordat hij of zij kan veranderen van zaal 
zodra dat in hem of haar opkomt, of iets anders kan gaan doen wanneer hij of zij is uitgekeken. 

Dit brengt mij bij het laatste punt dat ik in dit concluderende deel van deze studie naar voren 
wil brengen: de programmering en het programma als onderzoeksthema. Uit deze studie is 
naar voren gekomen dat de betekenisgevende werking van de samenstelling en de volgorde 
van programma’s fundamenteel is voor ons begrip van cinema en film. Het is daarom 
belangrijk dit onderwerp, dat zowel filmmusea als filmhistorici betreft, serieus als 
onderzoeksobject te integreren in de filmhistorische discipline. Hierbij is allereerst van belang 
dat een onderzoek naar programmering en aanverwante thematieken en problematieken als 
framing en besmetting opgestart wordt. Daarnaast is ook een historisch-analytisch onderzoek 
naar de manier waarop programma’s binnen verschillende media en dispositieven 
functioneerden, en wat dat betekende voor de manier waarop programma’s vorm kregen, 
noodzakelijk. Hieruit kunnen conclusies volgen over de manier waarop programma’s en 
programmastructuren de betekenisgeving van bewegende beelden sturen.  

Een dergelijk onderzoek zal niet alleen inzicht geven in de betekenissturende werking van het 
programma, maar is tevens een studie naar de werking van de verschillende media. 
Programmering is bij televisie van oudsher een veelgebruikt begrip, en dit medium zal dan ook 
goed passen binnen een dergelijk onderzoek, net als video en andere nieuwere media als DVD 
en het internet. Een dergelijke opzet kan onder andere inzicht geven in implicaties die de 
verschuivingen in het mediale veld hebben op de programmering van beeldmateriaal, en de 
verschillen in betekenisgeving die dit veroorzaakt. Aansluitend hierop zal het programma 
openingen bieden naar het onderzoek naar het dispositief, waar het immers onderdeel van 
uitmaakt. De vraag op welke manier het programma in relatie staat tot de rest van het 
dispositief, en zo steeds veranderende betekenisgevende processen stuurt, is hierbij van 
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fundamenteel belang. Het programma kan zo een scharnierpunt vormen tussen inzichten in 
het dispositief en het publiek of de gebruiker in het geval van digitale media.  

De programmering van archiefbeelden is voor een dergelijke studie een geschikte casus. 
Allereerst zal zo de problematiek omtrent betekenisgeving van audiovisueel archiefmateriaal 
als gevolg van programma’s en presentatiemedia verder bestudeerd kunnen worden. Verder is 
de geschiedenis van de presentatie en programmering van archieffilms op televisie tot op 
heden onontgonnen terrein binnen de mediastudies, net als het onderzoek naar de presentatie 
en programmering ervan op het internet.  

Voor filmmuseale instituten zal een onderzoek naar de betekenisgevende werking van nieuwe 
vormen van framing, door middel van programmering, programma’s en presentatiestrategieën 
in bredere zin verdieping geven en inzicht bieden in de problematiek waar de filmmuseale 
instituten mee te kampen zullen krijgen als gevolg van de verschuivingen in het mediale veld. 
Het Filmmuseum in Amsterdam is dan ook een voorstander en zelfs aanjager van toekomstig 
onderzoek naar dit onderwerp. Tevens zullen de verworven inzichten voor mediahistorici 
interessant zijn, omdat ze doen begrijpen hoe ook bij hen de betekenisgeving van 
archiefmateriaal gestuurd wordt door onder andere de programmering ervan. 
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Dankwoord 

Het schrijven van een proefschrift vraagt niet alleen om doorzettingsvermogen van de 
promovendus. Het trekt over het algemeen ook een sterke wissel op de familieleden, 
huisdieren maar vooral ook op de vrienden van de persoon die zo nodig doctor met twee 
‘ooooo’s’ moet worden. Daarom wil ik allereerst een algemeen en welgemeend dank uit laten 
gaan naar al mijn vriendjes en vriendinnetjes die mijn stress, mijn onzekerheden en mijn grote 
afwezigheid wegens lange periodes van ‘undercover arbeid’ hebben geaccepteerd en verzacht.  

Daarnaast wil ik de aanstichter van dit onzalige plan, Frank Kessler, veelvuldig bedanken. Hij 
is me, tijdens mijn periode bij het Filmmuseum, voortdurend bij de academische wereld blijven 
betrekken en heeft me ertoe aangezet een onderzoekvoorstel te schrijven met als resultaat een 
Aio-plaats, gefinancieerd door het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de 
Universiteit Utrecht. Ook tijdens het onderzoek bleef hij betrokken, waarbij hij me van 
onmisbare adviezen voorzag - aanvankelijk als dagelijks begeleider, later als promotor. Ook 
William Uricchio, mijn andere promotor, wil ik danken voor zijn inspirerende adviezen en 
scherpe opmerkingen. De gesprekken die ik met hem voerde, zijn altijd motiverend geweest en 
hebben het boek zeker beter gemaakt. Ook Nanna Verhoeff is mij zeer dierbaar geworden in de 
loop van dit onderzoek. Nadat we als kamergenoten al de nodige sparringsessies hadden 
gehad, ging zij onmiddellijk in op mijn verzoek om mijn proefschrift ook op professionele basis 
te begeleiden. Dit resulteerde in boeiende discussies, voortdurend slijpen en aanscherpen van 
de geest, koekjes, thee (geen rooibos) en uiteindelijk ook nog de nodige ontspanning dankzij 
Lena’s onsterfelijke verkleedpartijtjes waarmee ze nog wel eens tussen onze gesprekken door 
wilde komen fietsen.   

Verder mijn dank aan het Filmmuseum en al zijn medewerkers. Ik kreeg onbeperkt toegang tot 
het gebouw en het archief en werd op allerlei manieren van mondelinge informatie voorzien. 
Tevens dank ik de tweede verdieping van de school voor de onmetelijk flauwe grappen en 
natuurlijk voor de koffie. Ook mijn dank aan allen die zich in de loop van de jaren door mij 
hebben laten interviewen en die mij zonder problemen antwoord gaven op al mijn vragen, in 
Nederland en daarbuiten.  

Voor het corrigeren, aanvullen en opmaken van het manuscript dank ik Rommy Albers, 
Marijke Folkerts, Giovanna Fossati, Nico de Klerk, Jan Lameris en Eef Masson. Dank ook aan 
Raymond Wouda voor het gebruik van de foto op basis waarvan Femke Ratering de prachtige 
boekomslag ontwierp. Mijn lief ben ik zeer erkentelijk voor het feit dat hij bestaat, ook al wist ik 
dat tot voor kort nog niet. Het is niet de makkelijkste start met zo’n verdediging in het 
verschiet, maar wel een grandioze. 

Mijn familie dank ik voor hun hulp en bijstand in moeilijke tijden. Helaas kan mijn opa niet 
meer bij de verdediging van dit proefschrift zijn, daarom draag ik het aan hem op. Voor oopa 
dus, met twee ooooooo’s! 
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Archieven en periodieken 
Filmmuseumjaarverslagen 
Filmmuseum-knipselarchief 
Filmmuseum-programmabladen 
Filmmuseum-Bedrijfsarchief (BA) 
Diva (Filmmuseumdatabase) 
D-base kluis (Filmmuseum-kluisbestand) 
Filmmuseum-persoonsarchieven 
Jaarverslagen van Amsterdam 
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Summary 
Re-exposed: On Theories and Practices of Film Museums and Film Historiography 

What is the interrelation between film museums and film history writing? This question 
formed the starting point for this research into the history of film museum practice. Focusing 
on the history of the Amsterdam Film Museum (1946 - 1996), this study examines the ways in 
which the history of film museum practice parallels film-historical debates, and how museums 
participated in the (re)production of film-historical discourse.  

The historical practice of film museums can be divided into three main areas of activity: 
collection, restoration and presentation. Collection is a process of choices, selection and thus of 
in- and exclusion. In that sense, collection or acquisition is the fundamental activity of the 
musealisation of film. What has been archived, collected and preserved automatically becomes 
part of the film museums’ film-historical discourse. Collection practice includes taxonomical 
practices like categorizing and prioritising, both leading factors in the shaping of a collection. 
The collecting of films - especially the silent films this research focuses on – often occurred 
outside of official film-archival institutions like the Film Museum in Amsterdam. In almost 
every case, silent films reached film museums as part of an already existent collection, brought 
together by distributors or plain cinephiles. The choices and categories of these first collectors 
form the starting points of most official archives. In addition to this extra-museological factor, 
film museums formulated specific collection policies and goals themselves, which largely 
influenced the shaping of the archives. These policies were often greatly influenced by 
prevalent film-historical discourses. The last collection shaping activity is the selection of films 
for preservation and restoration, which entails making films projectable and thus visible again. 
This is accomplished by making a duplicate of the already present (nitrate) prints. As such, 
preservation can be conceived as an act of acquisition.  

The second aspect of film museum practice that actively shapes discourse is the way films are 
preserved and restored. Film restoration makes use of the fact that film is a medium that can be 
reproduced: it makes duplicates, and turns those into new and restored versions. From this 
perspective, a discussion of film as a material object is a necessity, especially because it has 
become a more and more prominent issue on film museums’ and film historians’ agendas. 
Furthermore, there is an interplay between film museums’ activities and film historiography 
where restoration ethics and aesthetics are concerned. For example, questions on restoration 
techniques and how to use them are of major interest. By changing colours, grading, shading 
and other factors of image quality, film images can be made to resemble their ‘original’ state. 
This means film museums produce historical interpretations of the film image even before film 
historians see these reproductions. This of course implies an influence of museum practice on 
film historiography. In the case of the reconstruction of editing structure, the same mechanism 
applies. However, film-historical debate and opinions on which parameters make a film into an 
important one - a work of art if you wish – also form an important factor in the shaping of new 
restoration versions of archival films. By these restoration and preservation activities, film 
museums shape film-historical discourse. 

Finally, it is the film museums’ presentation that makes the collected and restored films visible. 
Therefore this is a very important last step in the musealisation of film, and in the shaping of 
film-historical discourse on a film museum level. Screening rooms and their furnishings are of 
major importance when it comes to the shaping of meaning. Film museums differ from 
commercial cinema theatres in their shaping of screening spaces and thus of cinema audiences’ 
expectations and production of meaning. This implies that they are part of the film-historical 
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discourse film museums tend to shape. Also, the way films are combined into programmes is 
essential in film museums’ shaping of discourse. The main difference between film museum 
programming and film historiography is that for the latter, the survival of a film is less of an 
obligation, whereas film museums cannot make programmes without collected films. A final 
element of film display is its performativity. The way films are musically or otherwise 
accompanied or not, can make a huge difference in either presenting them as a modern ‘art’ in 
itself, or as a socio-historical performance art. 

This research will give the reader insight into film-historical discourse production within film 
museum practice and the way this has influenced film historiography or has been influenced 
by it. 
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