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Kopij is uiteraard welkom op het redactieadres
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Ten geleide
Beste GBG-leden,

Voor u ligt de nieuwsbrief van de zomer van 2010, een zomer waarin GBG
haar leden de gelegenheid biedt een tiental historische films uit Europa te
gaan bekijken, in het kader van het ‘International Congress of Historical
Sciences’ (ICHS) dat van 22 tot en met 28 augustus wordt gehouden in
Amsterdam. Deze filmvoorstellingen zijn gratis en voor niets!
Voor het komende voorjaar is het bestuur bezig een symposium te
organiseren over het vakgebied ‘Sound studies’, in samenwerking met onze
Duitse zustervereniging ‘Studienkreis Rundfunk und Geschichte’ en het
Instituut voor Beeld en Geluid. Een call for papers volgt na de zomer.
Terwijl de economie weer wat lijkt aan te trekken, wordt deze zomer hard
gewerkt aan een themanummer van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis
over het filmbedrijf en de markt, waarin een stand van zaken wordt gegeven
van de economisch georiënteerde filmgeschiedschrijving in Nederland en
Vlaanderen.
Dan rest ons nog, last but not least, afscheid te nemen van Frederique
Urlings, die jarenlang de coördinatie en redactie van deze nieuwsbrief voor
haar rekening nam. Dank voor de enthousiaste inzet en trouwe dienst!

Thunnis van Oort

***
Column: historische speelfilms

Het moge bekend zijn dat in de Verenigde Staten het fenomeen film in academica al
decennia langer serieus wordt genomen dan in Nederland. De smet van ‘low culture’
blijft er hier toch nog aan hangen en ik weet zeker dat een Nederlandse hoogleraar,
gevraagd naar een avondje uit, eerder opera en muziek zal noemen dan de film, terwijl
aan de overkant filmbezoek wel toegegeven zou worden. Er blijft natuurlijk ook in de
USA een zekere haat-liefde verhouding bestaan en dat merkte ik toen JFK (1991) van
Oliver Stone een paar jaar uit was en ik in Texas een filmcongres bezocht. De meeste
historici waren niet te spreken over deze film en zij waren vooral bang dat miljoenen
Amerikanen alleen deze (on)waarheid over de dood van Kennedy tot zich zouden
nemen. Er was natuurlijk ook sprake van jaloezie, want iedere aanwezige auteur
besefte dat zijn/haar boek nooit en te nimmer zo’n groot publiek zou bereiken.
Vijftien jaar geleden is door de Society of American Historians het prachtboek Past
Imperfect. History According to the Movies (Henry Holt and Company, New York)
uitgebracht, waarin meer dan 60 historische speelfilms worden besproken. Van
JURASSIC PARK tot ALL THE PRESIDENTS MEN en natuurlijk klassiekers als
SPARTACUS, GONE WITH THE WIND, BONNY AND CLYDE, THE LONGEST DAY en DR.
STRANGELOVE. Volgens een vast stramien geeft een historicus de ‘echte’ historische
feiten weer en dan wordt deze ‘echte’ geschiedenis met de Hollywood-versie
vergeleken. Het blijft een fascinerend boek.
Zoiets zou ook eens in Nederland gedaan moeten worden, heb ik altijd gedacht
en nu in de zomer is er perfect gelegenheid voor. Van 22-28 augustus vindt in
Amsterdam het grote internationale congres voor de historische wetenschappen plaats
(ICHS), de Olympische Spelen voor historici, zoals de voorzitter van het Nederlandse
comité, Hans Blom, het omschrijft. Zo’n tweeduizend historici uit de hele wereld
zullen de stad onveilig maken en zij zijn dan vooral te vinden rond het
Oudemanhuiscomplex van de Universiteit van Amsterdam.
Natuurlijk is er ’s avonds tijd voor ontspanning en dat kan bij de European
Historical Film Week, georganiseerd door de European Union of National Institutes
for Culture (EUNIC) en GBG. Tien films uit tien landen, elke avond in de Doelenzaal
in de Universiteitsbibliotheek. Het is nog maar een begin, maar als het aanslaat, gaan
we er mee verder. Wat te denken van een top-tien van Nederlandse historische
speelfilms? Wellicht in het nieuwe Filmmuseum (sorry, eye).
David Barnouw

***
GBG Zomeractiviteit: Europese Historische Filmweek: 23-27 Augustus

De ‘European Union of National Institutes for Culture’ (EUNIC) organiseert samen
met GBG een Europese Historische Filmweek tijdens de ICHS conferentie. Uit tien
landen worden de meest interessante, ondergewaardeerde of juist prestigieuze
historische films vertoond. Van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 27 augustus
worden iedere avond aansluitend twee films vertoond in De Doelenzaal, Singel 425,
Amsterdam (ingang universiteitsbibliotheek). Bij iedere film is een korte introductie.
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23 augustus
19.00u DER HAUPTMANN VON KÖPENICK, regie Helmut Käutner (Duitsland 1956)
21.00u KARAKTER, regie Mike van Diem (Nederland 1997)
24 augustus
19.00u LES ROSEAUX SAUVAGES, regie André Téchiné (Frankrijk 1994)
21.00u KATYN, regie Andrzej Wajda (Polen 2009)
25 augustus
19.00u TURN LEFT AT THE END OF THE WORLD, regie Avi Nesher (Israël 2003)
21.00u MERRY-GO-ROUND, regie Zoltán Fábri (Hongarije 1956)
26 augustus
19.00u AN UNFORGETTABLE SUMMER, regie Lucian Pimtilie (Roemenië 1994)
21.00u PM JUANA LA LOCA (Joanna the Mad), regie Vicente Aranda (Spanje 2001)
27 augustus
19.00u UCHO (The Ear), regie Karel Kachyna (Tsjechoslowakije 1970)
21.00u HASENJAGD (The quality of Mercy), regie Andreas Gruber (Oostenrijk 1994)
De toegang is gratis, maar het noodzakelijk vooraf op te geven per mail:
hollandhistoryhouse@innl.nl
Voor meer informatie:
Csilla Tordai 06-21274542
David Barnouw 06-54276135

***
Verslag van de voorjaarsactiviteit: En toen was er licht

Op 3 juni 2010 vond bij het NIOD in Amsterdam de algemene ledenvergadering
(ALV) van GBG plaats. Uiteindelijk namen zo’n 15 mensen deel aan de discussies
over het afgelopen jaar en de toekomst van GBG (het verslag is te vinden op de
website). Feit is dat GBG een spannende tijd te wachten staat, en dat het bestuur haar
best gaat doen om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn voor de leden door het
organiseren van leuke en interessante activiteiten.
Aansluitend aan de ALV stond de voorjaarsactiviteit gepland: een lezing
geïllustreerd met veel bewegend beeldmateriaal, verzorgd door Gerard Nijssen,
beeldresearcher voor o.a. Andere Tijden (NPS/VPRO), De Oorlog (NPS) en nu tevens
werkzaam voor het project Oorlog in Blik. Doel van dit project (opgezet in het kader
van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS in opdracht
van het NIOD) is een zo volledig mogelijke inventarisatie van films en
geluidsopnames uit de Tweede Wereldoorlog. In de afgelopen jaren is Gerard
betrokken geweest bij het opsporen van materiaal in talloze archieven, en ook bij
particulieren. In september 2010 zal het project worden afgesloten. Er is waanzinnig
veel en waanzinnig mooi materiaal van zolders, uit kelders en van stoffige planken
gekomen. Voor GBG had Gerard een kleine selectie meegenomen die hij vertoonde
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voorzien van commentaar, zowel over de inhoud van de beelden, als over de
opmerkelijke zoektochten die hadden geleid tot diverse opzienbarende vondsten.
Zo zagen we een hilarische Hitler-imitatie, opgenomen in een woonboot tussen het
riet (meer dan geloofwaardig), Duitsers die binnenvielen, Duitsers die weer
vertrokken (stiekem tussen de gordijnen door gefilmd). Fascinerende beelden uit bezet
Maastricht, of hoe het dagelijkse leven doorging op het Achterhoekse platteland. We
zagen een soort SIRE-spotjes avant-la-lettre die opriepen tot spaarzaamheid in tijden
van oorlog. De korte spotjes toonden ons (al dan niet uit monde van een wijs
kaboutertje) hoe je op kolen kon besparen en hoe je met minder lampen meer licht
kon krijgen: 1 lamp van 100 watt geeft meer licht dan 4 lampen van 25 watt. Hoe een
familie na het wisselen van de peertjes elkaar en hun werkzaamheden ineens konden
zien: en toen was er licht!
Al met al was het een geslaagd treffen, dat gezellig werd afgesloten met een
drankje en gesprek. Volgend jaar hoopt het bestuur op meer leden bij de ALV. Samen
maken we de vereniging tot een club mensen met dezelfde interesse verschillend
ingezet: de geschiedenis van beeld en geluid. En het bestuur belooft plechtig om weer
zo’n interessante activiteit aan de ALV te verbinden.
Lizzy van Winsen

***
Nagekomen mededeling
In de vorige nieuwsbrief werd reeds vermeld dat de verenigings zich gedwongen zag
om per 1-1-2010 de contributie te verhogen. Bij deze mededeling was verzuimd te
vermelden dat deze verhoging was goedgekeurd door de algemene ledenvergadering
van 2009.

***
New webforum: www.amiaforums.com

The Board of Directors and staff of the Association of Moving Image Archivists
(AMIA) are pleased to announce the launch of our web-based discussion forum. This
is intended to facilitate the discussion of, and flow of information about, moving
image archiving and related issues worldwide. You don't have to be a member of
AMIA to register and participate, though AMIA members do enjoy additional
benefits. If you have any interest in the work of moving image archives, specific
preserved or restored films, education and training issues related to the field,
copyright and IP issues related to the field and many other related subjects, we'd
encourage you to take a look. You can find the forum at: www.amiaforums.com

***
Restauratie en digitalisering oeuvre Louis van Gasteren

In het kader van Beelden voor de Toekomst heeft eye Film Instituut Nederland het
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oeuvre van Louis van Gasteren (Amsterdam, 1922) gerestaureerd en gedigitaliseerd.
Hiermee is een monument voor de cinematografie voor het nageslacht veiliggesteld.
Een bijzondere uitdaging voor het restauratieteam van eye was de restauratie van de
documentaire HANS HET LEVEN VOOR DE DOOD (1983) waarvan het uitgangsmateriaal
in slechte staat was. Door de digitalisering zijn de films van Van Gasteren voor een
breed publiek beschikbaar. In het najaar van 2010 zal eye in samenwerking met het
Insituut voor Beeld en Geluid een DVD-box uitbrengen met een selectie van het
documentaire werk van Van Gasteren.
Van Gasteren produceerde zijn eerste film BRUIN GOUD in 1952 en in zijn
carrière die nu bijna 60 jaar beslaat, heeft hij meer dan 80 films gerealiseerd. In de
loop der jaren heeft hij vele onderscheidingen ontvangen waaronder de Staatsprijs
voor de Filmkunst (1969), een Gouden kalf voor beste film (1983), de Zilveren Anjer
Prins Bernard Cultuur Fonds (2001) en een Gouden Kalf voor beste korte
documentaire (2003).

***
John Appel in Focus

Documentairemaker John Appel heeft een documentaire gemaakt over de
herinneringen die verloren zijn gegaan door een brand in een opslagruimte in
Amsterdam Noord eind november 2009. Hij maakt deze documentaire in opdracht
van Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid voor de nieuwe reeks Dutch
Documentary Collection.
In mei 2010 bracht Beeld en Geluid het oeuvre van John Appel, inclusief de
opdrachtfilm DE AS VAN PHOENIX, uit op dvd. In deze dvd-box zijn alle hoogtepunten
uit het oeuvre van documentairemaker John Appel samengebracht. Van zijn
studentenfilm RADIO DANIËLLE (1987) tot de biografisch getinte film THE PLAYER
(2009) waarvoor Appel recent een award ontving voor de beste Nederlandse
documentaire op het IDFA.

***
Nationaal Archief en Spaarnestad Photo stellen beelden beschikbaar aan
Wikipedia

Op 13 september 2010 doneren het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo een
selectie foto’s aan Wikimedia Nederland, bekend van Wikipedia. Wikipedia is de
grootste online encyclopedie ter wereld, die bovendien helemaal door gebruikers
wordt geschreven en onderhouden. In deze encyclopedie bestaat grote behoefte aan
beeldmateriaal om lemma’s te illustreren - fotomateriaal dat in veel gevallen niet
(legaal) beschikbaar is.
Voor wat betreft de Nederlandse politiek komt daar verandering in. Het
Nationaal Archief stelt ruim 1.000 foto’s uit de ANEFO persfotocollectie ter
beschikking aan de online encyclopedie. De collectie bevat portretfoto’s van de
meeste Nederlandse politici en foto’s van vele beroemde en minder beroemde
gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan de Nacht van Schmelzer, de formatieperikelen
van 1977 en de eerste vrouwelijke minister Marga Klompé. Bij veel foto’s zal een
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Wikipedia-lemma bestaan, voor andere zal het puzzelen, debatteren en graven zijn.
Tijdens de presentatie op 13 september wordt een aantal vooraanstaande
Nederlandse politici en oud-politici geinterviewd over hun persoonlijke herinneringen
bij de foto’s.

***
Nationaal Archief weigert inzage Luns-archief

Rijksarchivaris Martin Berendse heeft definitief het verzoek van Andere Tijden
afgewezen om stukken te mogen inzien die deel uitmaken van het archief van oudminister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns. Andere Tijden had daarom gevraagd
ten behoeve van de uitzending over Luns op 25 maart jongstleden. Toch zijn er nog
openingen.
De uitzending werd gemaakt ter gelegenheid van het verschijnen van de
langverwachte biografie over Luns door professor Albert Kersten. De redactie had
vooraf inzage in het boek en wilde een aantal aspecten uit de loopbaan van de minister
van Buitenlandse Zaken belichten. Daaronder zijn bemoeienissen met het vinden van
een geschikte huwelijkspartner voor de huidige koningin, toen nog prinses. Biograaf
Kersten baseerde zijn verhaal wat dit betreft op een brief van prins Bernhard aan Luns
en op diens dagboeken.
Beiden maken deel uit van het omvangrijke archief van Luns dat na de dood
van de bewindsman is overgedragen aan het Nationaal Archief. Toen Andere Tijden
inzage vroeg in de specifieke stukken uit het archief van Luns, kreeg het programma
te horen dat deze stukken niet openbaar waren. Dat biograaf Kersten ze kon inzien
was te danken aan een speciale regeling die hij destijds met Luns persoonlijk had
getroffen. Dat zowel Kersten als de zoon van Luns (die in deze ook zeggenschap
heeft) er geen bezwaar tegen hadden dat Andere Tijden de stukken zou inzien, had
volgens het Nationaal Archief geen invloed. De regels van de Archiefwet zouden
inzage niet toelaten.
Andere Tijden heeft de dag na de uitzending in een open brief in De
Volkskrant gesteld dat de geschiedwetenschap niet gediend wordt met een selectieve
openstelling van bronnen. Andere historici kunnen nu niet controleren wat de heer
Kersten over Luns schrijft.
Naast deze open brief is Andere Tijden ook een procedure begonnen bij het
Nationaal Archief. Tijdens een hoorzitting heeft Andere Tijden zijn argumenten voor
het voetlicht gebracht. Met het verslag van de hoorzitting in de hand boog de
algemeen rijksarchivaris zich nogmaals over de zaak. Met genoemde uitkomst.
Andere Tijden kan nu naar de rechter stappen. Dat zullen we voorlopig niet
doen. Terzake kundige juristen denken dat we op formeel juridische gronden nu niet
zo veel kans maken. Het programma heeft geen aantoonbare schade geleden. De
uitzending is gewoon doorgegaan.
Dat wij menen dat de geschiedwetenschap op deze manier onrecht wordt
aangedaan is eerder een morele kwestie dan een strikt juridische grond voor een
procedure. Hoe belangrijk we het ook vinden, wij willen in deze tijd van
bezuinigingen het geld liever steken in ons programma dan in een rechtsgang waarvan
de uitkomst onzeker is.
De afwijzingsbrief van de rijksarchivaris bevat overigens een passage waaruit
valt op te maken dat hij zich kan vinden in de stelling van Andere Tijden dat controle
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van bronnen een noodzakelijk onderdeel van de geschiedwetenschap is. Hij heeft
toegezegd dat hij met Luns jr. opnieuw zal overleggen over het archief. Daarbij wordt
bekeken of sommige stukken toch openbaar kunnen worden. Wij wachten dit overleg
hoopvol af.
Als het niets oplevert zullen we opnieuw afwegen of een rechtszaak zinvol is,
mogelijk aan te spannen samen met anderen die gebaat zijn bij een zo groot mogelijke
openheid van archieven die het publieke belang dienen.
Redactie Andere Tijden

***
Educatie: Instituut voor Beeld en Geluid ontwikkelt digitaal lesmateriaal voor de
Week van de Geschiedenis

ED*IT, het digitale onderwijsplatform van het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, ontwikkelt
momenteel in samenwerking met het Nationaal Historisch Museum lesmateriaal rond
het thema “Land en Water”, het centrale thema van de Week van de Geschiedenis (16
t/m 24 oktober 2010).
Het lespakket met de onderwerpen ‘wonen aan het water’, ‘handel over water’
en ‘bescherming tegen water’ bestaat onder andere uit kant-en-klaar materiaal dat te
gebruiken is in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De lesstof kan op maat
worden ingezet, sluit aan bij de canon van Nederland en bij de kerndoelen van
geschiedenis en aardrijkskunde.
Leerlingen en docenten kunnen in ED*IT zelf aan de slag met alle beschikbare
informatie. Ze kunnen fragmenten uit tv-programma's, film- en geluidsfragmenten,
artikelen en foto's, online bewerken en combineren tot videomontages, tijdlijnen en
presentaties. Ook kunnen ze eigen foto's en video’s toevoegen. In ED*IT EXTRA
kunnen leerlingen hun werk ook met elkaar delen. Docenten kunnen zelf lessen
samenstellen, bewaren en voor anderen ter beschikking stellen.

***
Annotatiespel Waisda? wint prijs op EurolTV conferentie

Op 10 juni jongstleden heeft het annotatiespel Waisda? op EurolTV, dé conferentie
voor interactieve tv en webvideo, de Competition Grand Challenge gewonnen.
Waisda? is de eerste operationele video labeling game voor audiovisuele collecties ter
wereld. Het spel werd in mei 2009 door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
ontwikkeld, in samenwerking met de KRO.
Spelers van Waisda? voegen trefwoorden (tags) aan videomateriaal toe die
beschrijven wat ze zien en horen. Het doel is de doorzoekbaarheid van audiovisuele
archieven te verbeteren. Wanneer meerdere mensen afzonderlijk van elkaar dezelfde
tag aan een videomoment toekennen, is er sprake van een betekenisvol trefwoord. Het
kan onder andere gespeeld worden met de televisieprogramma’s Boer zoekt Vrouw,
Barend & Van Dorp, Memories en Westerman’s Nieuwe Wereld.
Waisda? ontving in oktober 2009 een TIMAF Best Practices Award tijdens het
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HartmanEVENT. Ook werd het spel genomineerd voor een Accenture Innovation
Award in 2009. Het spel is een project van Beelden voor de Toekomst, dat
digitalisering en ontsluiting van audiovisueel erfgoed op grote schaal mogelijk maakt.
Op het Waisda? blog worden regelmatig berichten geplaatst met het laatste
nieuws en informatie over onderzoek, zoals kwantitatieve en kwalitatieve analyse van
de tags, usability onderzoek naar de huidige interface en gebruikersonderzoek naar de
motivatie van spelers.
De ontwikkeling van het spel is in handen van Q42. De Vrije Universiteit
Amsterdam doet onderzoek in het kader van het Europese onderzoeksprogramma
PrestoPRIME en geeft aanvullend advies over de verwerking van
publieksbeschrijvingen en verbeteringen aan het spel.

***
Beelden uit de historische canon: Martijn Kleppe geeft beste presentatie tijdens
masterclass op Bessensap

Martijn Kleppe, promovendus bij de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft op maandag 7 juni 2010 de beste
presentatie tijdens het ‘pers-ontmoet-wetenschapsfestival’ Bessensap van NWO
gegeven. Dit maakte de jury bekend, die tijdens het evenement negen verschillende
presentaties beoordeelde.
Kleppe gaf op Bessensap een presentatie over de werkwijze van de commissie
die de canon van de Nederlandse Geschiedenis heeft samengesteld. Op basis van de
notulen van de commissie en interviews met betrokkenen bewees hij dat de beelden
op de iconische canonwandkaart voornamelijk zijn verzameld door één persoon.
Diegene vormde eerst een beeld van de onderwerpen op basis van zijn persoonlijke
geheugen. Vervolgens zocht hij de bijbehorende beelden op Google en in zijn eigen
boekenkast. Kleppe toonde hiermee aan dat de herinneringen van één persoon
bepalend kunnen zijn voor het collectieve visuele geheugen.
Evenals het publiek was de jury onder de indruk van de inhoud van Kleppes
verhaal, en prees dat hij geen ‘stemmingmakende’ presentatie hield over zijn
ontdekkingen, maar zich echt als wetenschapper profileerde. De jury was ook lovend
over zijn presentatiekwaliteiten. Kleppe wist zijn verhaal duidelijk over te brengen en
het publiek te prikkelen. Niet alleen vroegen zij naderhand geïnteresseerd verder over
dit specifieke voorbeeld van de historische canon, maar werden zij zich ook meer
bewust van het belang en de betekenis van beelden in de historische
geschiedschrijving.
Over Martijn Kleppe: op dit moment werkt Martijn Kleppe op de afdeling
Media & Communicatie van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van
de EUR aan een proefschrift met als werktitel Nederlandse fotografische iconen - Een
onderzoek naar de werking van foto’s in Nederlandse geschiedenisboeken en een
inventarisatie van de ideeën en werkwijzen van historische beeldbepalers.
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***
Tentoonstelling: Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, foto’s en
film, 1875-1918

Van Gogh Museum Amsterdam (8 oktober 2010 - 16 januari 2011).
In het laatste kwart van de 19de eeuw was het naturalisme een van de dominante
stromingen in de schilderkunst. Deze fotografische stijl was grensoverschrijdend en
waaierde uit over heel Europa en de Verenigde Staten. De kunstenaars kozen hun
thema’s uit het dagelijkse, ‘moderne’ leven: arbeiders, boeren, de gegoede burgerij,
alle sociale lagen van de bevolking kwamen aan bod.
In deze expositie wordt het naturalisme vanuit verschillende invalshoeken
belicht: de thematiek, het schilderproces en de reacties van de critici en het publiek.
Meer dan vijftig werken van veelal enorme afmetingen zullen te zien zijn in de
tentoonstellingsvleugel.
In de tentoonstelling worden enkele filmfragmenten getoond die gebaseerd
zijn op de literatuur van Zola, zoals GERMINAL (1913) van Albert Capellani en LA
TERRE (1921) van André Antoine. Deze fragmenten laten de nauwe verwevenheid
zien met de naturalistische schilderijen die daardoor tot leven lijken te komen.
Op zondagmiddag 2 januari verzorgt Ivo Blom een lezing over deze films in
het museum. Het eye Film Instituut Nederland organiseert in het kader van deze
tentoonstelling een programma rond Maurice Pialat.

***
Position announcement: Picture Research and Editing for History of Europe
Book Series and Virtual Exhibit (Proposals due August 25, 2010)

The Foundation for the History of Technology (SHT) is soliciting proposals for
picture research on an ambitious new project: the writing of a new European history,
one that places technology at its very centre. The project, entitled Making Europe.
Technology and European History, 1850-2010 will result in a book series under
contract with Palgrave/Macmillan and a virtual exhibition (to see a demonstration,
developed in collaboration with eight European science museums, go to
www.inventingeurope.eu).
A picture editor or a team of picture editors (with one coordinator) will be
responsible for finding and proposing international visual stories to support the textual
stories told by the Making Europe volumes, and to work in synergy with the
interactive stories of the virtual exhibits. The challenge is to visualize the role of
technology in European society since the mid-nineteenth century. For every volume a
visual story of around 75 photos, drawings, posters and maps has to be constructed.
While the visual stories will of course support the textual stories, readers or visitors to
the virtual exhibit should also be able to ‘read’ each visual story on its own. The
picture editing should start during Fall 2010 and be finished by December 2011.
Tasks
 Development of a visual storyline for every volume.
 Active collaboration and interaction with book authors and virtual exhibit
editor.
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Location of images from collections throughout Europe that fit the proposed
visual storylines.
Creation of a final photo file for each volume of Making Europe.
Arranging permission to publish the final photo selection.
Writing captions in collaboration with the authors.
Providing the Publishers with proper illustration credits.

Profile
 Experience with picture editing of (historical) projects is important.
 Proven ability to work and think across borders.
 Proven ability to work in a transnational team with many stakeholders (in this
case authors, virtual exhibit editor, SHT communication manager and project
director).
For further details and information on how to apply, see the full description online at:
http://www.tensionsofeurope.eu/nieuws/Call_for_Proposals_for_Picture_Editor%20190710.pdf

FESTIVALS

***
Nederlands Filmfestival (22 september – 2 oktober)

Zoals ieder jaar biedt het Nederlandse Filmfestival weer een aantal historische
programmaonderdelen.
Programma Herman van der Horst
In 2010 is het precies 100 jaar geleden dat cineast Herman van der Horst werd
geboren. Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar blikt het Nederlands Film
Festival terug op het oeuvre van deze bijzondere filmmaker. Herman van der Horst
(1910 – 1976) maakte zich het vak van filmen eigen toen hij als directeur van het
Texels Museum films over vogels ging maken. Hij sloot zich aan bij de
Nederlandsche Werkgemeenschap voor Filmproductie die de wederopbouw van
Nederland na de oorlog in beeld bracht. Al snel oogstten zijn films door de grote
beheersing van zowel beeld als geluid een groot succes in binnen en buitenland en
werden ze regelmatig bekroond. Hij wordt gerekend tot de befaamde Hollandse
Documentaire School, hoewel de vraag zich aandient in hoeverre de eigenzinnige
cineasten die daartoe worden gerekend een school vormden. Tijdens het festival wordt
in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een selectie van
de films van Van der Horst vertoond. Beeld en Geluid zal tevens een dvd-box met zijn
voltallige oeuvre presenteren.
Programma Rupert van der Linden
In 2010 wordt beeldend kunstenaar en animatiefilmer Rupert van der Linden 80 jaar.
Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag presenteert het Nederlands Film
Festival een overzicht van zijn filmisch oeuvre. Een groot deel van het filmwerk van
Van der Linden wordt bewaard in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Zijn
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ontwerpen en het artwork van de animatiefilms bevinden zich in eye Film Instituut
Nederland. Beide instellingen werken intensief mee aan het programma. Zo heeft eye
van de oorspronkelijk zwijgende film DE GOOCHELAAR ONTGOOCHELD een
geluidsversie vervaardigd met pianomuziek van Rupert van der Linden zelf. Beeld en
Geluid stelt de gerestaureerde kopieën van de films ter beschikking.
Rietveld en de Filmliga
Voor de vijftiende keer wordt tijdens het Nederlandse Film Festival een historisch
filmprogramma gepresenteerd van zwijgende films waarbij studenten van de HKU
muziek componeren en uitvoeren. In overleg met het Filmmuseum is voor dit jaar
gekozen voor een programma met films uit de periode van de Filmliga (1927-1933).
De meeste films zijn destijds ook vertoond tijdens de voorstellingen van de Utrechtse
afdeling van de Filmliga in bioscoop Vreeburg. Voorzitter van de Utrechtse Filmliga
was architect Sybold van Ravesteyn, terwijl architect Gerrit Rietveld de secretaris
was. Het Centraal Museum in Utrecht houdt van 20 oktober 2010 tot 11 januari 2011
een grote overzichtstentoonstelling onder de titel Rietvelds Universum. In deze
tentoonstelling wordt het leven en werk van Rietveld verkend in de bredere context
van zijn tijd. De meeste van de films uit het programma moet Rietveld tijdens de
Filmliga-avonden hebben gezien en zouden voor hem een inspiratiebron kunnen zijn
geweest. Zo was het filmexperiment KABELS LEGGEN van J. Claudinghk bij de
Utrechtse Filmliga te zien op 12 december 1929, de bekende Ligafilm HOOGSTRAAT
van Andor von Barsy op 15 februari 1931 en Mannus Frankens filmimpressie
JARDIN DU LUXEMBOURG op 17 maart 1932. Door zijn betrokkenheid bij de Utrechtse
Filmliga kreeg Rietveld in 1932 de opdracht bioscoop Vreeburg te verbouwen, terwijl
hij in 1936 deze bioscoop geheel vernieuwde. Het historisch filmprogramma met
Filmligafilms betekent een ideale opmaat tot de tentoonstelling Rietvelds Universum.
Programma Musch & Tinbergen
Tijdens het Nederlands Film Festival 2009 werden de filmmakers Jan Musch en Tijs
Tinbergen bekroond met een Gouden Kalf voor hun lange documentaire ROTVOS.
Deze bekroning vestigde opnieuw de aandacht op het bijzonder oeuvre van deze
filmmakers. In 2010 presenteert het festival een terugblik op hun werk. Veel van hun
films hebben de natuur als onderwerp, waarbij vooral vogels hun bijzondere
belangstelling hebben. Hun documentaire GEBIOLOGEERD (1994) werd genomineerd
voor een Gouden Kalf. Daarnaast hebben ze korte films en documentaires gemaakt
over uiteenlopende onderwerpen. Het festival zal een selectie uit het grote oeuvre van
Musch en Tinbergen presenteren en op verschillende manieren aandacht besteden aan
het werk van deze productieve filmers die in 2010 vijfendertig jaar samen films
maken.
Programma Pim de la Parra
In 2010 wordt de filmmaker Pim de la Parra 70 jaar. Ter gelegenheid van deze
mijlpaal presenteert het Nederlands Film Festival de film PARRADOX, een
documentair portret van deze rebelse en zeer actieve filmer. Daarbij wordt
teruggeblikt op zijn films aan de hand van een aantal hoogtepunten. PARRADOX is een
persoonlijke documentaire van In-Soo Radstake waarin het leven en werk van De la
Parra wordt onderzocht vanuit de voor de la Parra belangrijke thema’s: films,
vrouwen, ego en geld – tegen de achtergrond van een ingrijpend veranderende
levensfase. De film wordt geproduceerd door Fu Works, in samenwerking met de
Joodse Omroep en met steun van het Mediafonds en Rotterdams Media Fonds. Ter
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gelegenheid van de première, in aanwezigheid van De la Parra, presenteren zowel het
Nederlands Film Festival als eye Film Instituut Nederland een selectie van zijn films
die recent zijn geconserveerd door eye Film Instituut Nederland.

***
Giornate del Cinema Muto 2010
The 29th edition of the will take place in Pordenone from 2 to 9 October 2010.
The major presentation in this year's Giornate del Cinema Muto offers the work of
"Three Shochiku Masters" who have till now been little known in the West: Kiyohiko
Ushihara (1897-1985), Yasujiro Shimazu (1897-1945) and Hiroshi Shimizu(1903-66).
Les archives français du Centre National du Cinéma presents an "A to Z" of early
French comedians to coincide with the publication of the forthcoming special issue of
the journal "1895" on the subject. Two sharply contrasted careers in silent Soviet
cinema are recalled:the Lithuanian Jew Abram Room and the Georgian Mikhail
Kalatozov. The second part of the "Canon Revisited" series includes Raymond
Bernard’s LE MIRACLE DES LOUPS (1924), Robert Flaherty's MOANA (1926) and Phil
Jutzi's MUTTER KRAUSENS FÄHRT INS GLÜCK (1929). The 75th anniversary of the first
great film archives - London's National Film Library and the MoMA Film Department
- will be marked with special shows, including MoMA's new restoration of Douglas
Fairbanks' ROBIN HOOD.
The opening event will be Keaton's THE NAVIGATOR, accompanied by the
improvisational European Silent Screen Virtuosi. During the festival week we will
enjoy a double bill of RIEN QUE LES HEURES and LA FOLIE DES VAILLANTS, with Maud
Neliseen on piano with string trio. On our closing night we incidentally celebrate the
centenary of Pordenone's own airport La Comina with a special performance of
WINGS, with score by Carl Davis.
This year's Jonathan Dennis Lecture will be given by Sir Jeremy Isaacs, the
first Director and conceiver of Channel Four Television. He can justly be regarded as
the founding father of the modern tradition of live accompaniment to silent films: it
was only with the support of Sir Jeremy that Kevin Brownlow and David Gill were
able to make their seminal Hollywood series and to present the historic premiere of
the restored NAPOLEON just 30 years ago, in November 1980.
The festival registration fee is 50 euro (30 euro for students under 26). More details
on the programme can be found on the website www.giornatedelcinemamuto.it.

***
CineFest 2010: Cinema Transalpino – German-Italian Film Relations

7th International Festival of German Film Heritage, organized by CineGraph and
Bundesarchiv-Filmarchiv (Hamburg, 13 - 21 November 2010).
Hustlers and Partisans, sex-bombs and dagos, tenors and death angels are a few of the
many facets of German-Italian film relations which are in the spotlight at Cinefest
2010. Cinefest will shed light on these connections: from German-Italian productions
and the institutional cooperation between Berlin and Rome, to people who actively
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pursued a career in both countries as well as a look into the numerous ways that
Germany and Italy depicted each other in film.
Italian filmmakers have played an important role in German cinema since the
1920s. Directors like Emilio Ghione and Gennari Righelli made popular movies and
in the early sound era, Carmine Gallone and Augusto Genina also filmed in Germany.
Marcella Albani, diva of the silent film, and action star Carlo Aldini fascinated the
German audience and were followed by popular musical films starring tenor
Beniamino Gigli and in the 1950s the multitalented Caterina Valente.
Transalpine relations intensified after 1930 with the production of German-Italian
multi-language versions and the close cultural collaboration of the Nazi-Regime with
Fascism. Despite this, it was still possible for German and Austrian emigrants like
Max Ophüls and Max Neufeld to make movies at Italian production companies.
German-Italian co-productions ranged from early musical comedies to post-war crime
movies, sex films and of course the Spaghetti-westerns of the 1960s.
German cinema saw Italy, with its exotic scenery, as the perfect setting for
melodramas, cheerful musicals and holiday comedies. Picturesque scenery in Venice
or Rome provided a dreamlike background for Max Reinhardt's EINE VENEZIANISCHE
NACHT (1913) or the heroic deeds of Hans Albers (EIN GEWISSER HERR GRAN / A
CERTAIN MR. GRAN, 1933). In post-war times, Italy became a setting for touristic
desires and erotic fantasies.
Witnessing war and fascism led to Roberto Rossellini's preoccupations with
the resistance against occupying German forces (ROMA CITTÀ APERTA /
ROME, OPEN CITY, 1945) and the conditions in postwar Germany (GERMANIA ANNO
ZERO / GERMANY YEAR ZERO, 1947/48), as well as Wolfgang Staudte's satire on Italian
"war heroism" (ALWAYS VICTORIOUS, 1958) and an heroic look at the Wehrmacht (DIE
GRÜNEN TEUFEL VON MONTE CASSINO, 1957/58). Later films like I
SEQUESTRATU DI ALTONA / THE CONDEMMED OF ALTONA (1962) and
IL PORTIERE DI NOTTE / THE NIGHT PORTER (1973/74) used very different approaches
to address the aftermath of National-socialism. The influx of guest-workers and
cultural differences were dealt with both critically (PALERMO ODER WOLFSBURG,
1979/80) and as an emotional family saga (SOLINO, 2002).
In East-Germany, Italian Neorealism had an especially strong influence on a
young generation of DEFA-directors, who used it in the 1960s as an escape from the
corset of "socialist realism".
Each year, Cinefest and the Film History Conference deal with an exciting
chapter of European film history, which for the most part has been overlooked or
neglected in research and discussion. Cinefest presents well known and forgotten film
classics as well as German film treasures which were believed to be lost. Within the
Cinefest programme is the opportunity for academics, students, archivists, technicians
and film buffs to exchange information and discuss new developments.
For information on the film programma, the conference and the other events, see the
website: www.cinefest.de/e/festival.php.
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PUBLICATIES EN PROMOTIES

***
Het filmerfgoed van Midden-Afrika

Op 24 juni werd in het Africamuseum van Tervuren (www.africamuseum.be) de
publicatie Patrimoine d’Afrique Centrale: archives films Congo, Rwanda, Burundi,
1912-1960 aan de pers voorgesteld. Het boek, onder de redactie van Patricia Van
Schuylenbergh en Mathieu Zana Aziza Etambala, beiden verbonden aan het museum,
is een van de resultaten van het grootschalige en ambitieuze onderzoeks-, publicatieen digitaliseringsproject onder de noemer “Koloniale Film”, waarvan KADOCK.U.Leuven.
De publicatie bevat een reeks bijdragen van binnen- en buitenlandse
specialisten. Zij bieden een algemeen overzicht van de huidige stand van de kennis
van de koloniale filmproductie en analyseren diverse aspecten van die problematiek.
Leen Engelen gaat er in op een deel van de rijke missiefilmcollectie van KADOC
(http://kadoc.kuleuven.be/congo2010/nl/erfgoed.php), nl. op de populaire reeks
Matamata & Pilipili-films van pater Albert Van Haelst, missionaris van Scheut. Het
boek bevat ook een korte beschrijving van een 150 films, waaronder een 15-tal van
KADOC, die een selectie zijn van de totale productie. Deze films werden
gedigitaliseerd en zijn in die vorm overgedragen aan de Congolese, Rwandese en
Burundese partners van het project met het oog op wetenschappelijke onderzoek en
valorisatie. Een aparte box met een ‘bloemlezing’ van 20 films begeleidt de
publicatie.

***
J.C. Lamster, een vroege filmer in Nederlands-Indië

Met verlof in Nederland, krijgt KNIL-kapitein Johann Lamster onverwacht het
verzoek na terugkeer in Indië aldaar te gaan filmen. De opdracht komt van het zojuist
opgerichte Koloniaal Instituut, dat beoogt kennis over de kolonie te verzamelen en te
verspreiden. Het is 1910. Lamster heeft gevochten in Atjeh en is nu ingedeeld bij de
Topografische Dienst van het KNIL. Zodoende kent hij Indië als geen ander, maar
van het nieuwe medium film weet hij niets. Op de valreep krijgt hij een spoedcursus
in Parijs. Dan keert hij terug naar Batavia en reist hij een jaar lang met een 35-mm
camera door Java en Bali. Hij filmt wat zijn opdrachtgever hem opdroeg: het leven
van de Europeanen, het leven van de inlanders, de grote cultures, de nieuwe
infrastructuur. Zijn films, honderd jaar geleden gemaakt, zijn bewaard gebleven en
gelden als een uniek historisch document van een koloniaal verleden.
4 juni jongstleden werd een boek gepresenteerd over Lamster, geschreven
door Janneke van Dijk, Jaap de Jonge en Nico de Klerk, een uitgave van het
Koninklijk Instituut voor de Tropen in samenwerking met eye. Het boek vertelt het
verhaal van Johann Lamster in de context van zijn tijd.
De bijbehorende dvd bevat een ruime selectie van de bewaard gebleven films
van Lamster die in het kader van het project Beelden voor de Toekomst door
conservering en digitalisering nu voor een groot publiek toegankelijk zijn. Met veel
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aandacht voor detail laten de films alle aspecten zien van het leven van zowel de
Europeanen als de Indonesiërs in die tijd. Vanaf statief, op ooghoogte, registreert
Lamster overwegend in zogenaamde 'totalen', al dan niet rijdend vanuit treinen of
auto's ('phantom rides'). Soms is er duidelijk sprake van enscenering, bijvoorbeeld in
de film 'Het leven der Europeanen in Indië', waarin waarschijnlijk vrienden en familie
figureren. Soms lijkt Lamster individuen voor de camera met grapjes op te vrolijken,
of juist verlegen te maken, zoals in 'Inlandsche nijverheid'. De meest ambitieuze
enscenering – en de film die tijdens een bezoek van de secretaris van de Vereniging
Koloniaal Instituut op grote weerstand stuitte – was zijn reconstructie van een
gebeurtenis uit de Acehoorlog, in een film gewijd aan het KNIL.

***
Promotie: Cinematic Rotterdam. The Times and Tides of a Modern City

Filmwetenschapper Floris Paalman promoveerde dinsdag 22 juni in Amsterdam op
een studie naar de rol van audiovisuele media bij stedelijke ontwikkeling. In zijn
proefschrift analyseert hij de situatie in Rotterdam, dat zich de laatste jaren profileert
als mediastad. In Cinematic Rotterdam. The Times and Tides of a Modern City
bestudeert Paalman de periode1920-1980. Daaruit komt naar voren dat Rotterdam een
geheel eigen filmgeschiedenis heeft die naast speelfilms en avant-garde klassiekers
wordt gekenmerkt door onder meer promotiefilms, voorlichtingsfilms, onderwijsfilms
en (televisie)reportages. Deze producties, naar schatting zo'n zevenduizend, zijn
veelal buiten het blikveld van critici en historici gebleven. Toch hebben ze volgens
Paalman, als voorlopers van huidige mediapraktijken, een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van Rotterdam als moderne stad. Dat deden ze door het genereren van
publiciteit, het creëren van draagvlak, het stimuleren van inspraak en het bemiddelen
ten aanzien van maatschappelijke kwesties.
Opmerkelijk is dat veel architecten en stedenbouwkundigen zich hebben
ingezet op filmgebied, zo ook stedenbouwkundige Cornelis van Traa, wat een nieuw
licht werpt op diens wederopbouwplannen. Journalistieke, maatschappelijke en
commerciële belangen, en ontwikkelingen waren in Rotterdam nauw met elkaar
verweven, afwisselend in concurrentie en in samenwerking. Diverse onderscheiden
maar relatief onbekend gebleven filmmakers zijn in de stad werkzaam geweest. Met
hen zijn ook diverse films naar voren gekomen die samen een audiovisuele kaart
tonen van de ontwikkeling van het moderne Rotterdam, waar de media - in de vorm
van feedback - zelf ook actief aan hebben bijgedragen.

Bronnen: websites van Instituut voor Beeld en Geluid, eye Filminstituut, EUR, Beelden voor de toekomst, Koninlijke
bibliotheek, Nationaal Archief, /Geschiedenis, KIT, Van Gogh Museum, Giornate del Cinema Muto, Cinefest.
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