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Inleiding 
 
Jaap Pieters (Enschede 1955) is filmmaker en fotograaf.  
Hij filmt uitsluitend op het Super8mm filmformaat en vertoont zijn films indien 
mogelijk zelf. Het Nederlands Filminstituut EYE, heeft een aantal van Jaap 
Pieters’ films in haar collectie. 
 
Dit verslag is een weergave van een aantal ontmoetingen met Jaap. We 
praatten met hem over zijn Super8 oeuvre teneinde inzicht te krijgen in de 
werkwijze en voorkeuren voor verschillende materialen en technieken van de 
kunstenaar. Dit alles in het kader van huidige en toekomstige conservatie van 
zijn werk. 
 
Twee interviews werden op twee dagen en op verschillende locaties gehouden. 
Het eerste gesprek vond plaats in de vestiging Over Amstel van EYE. Op deze  
locatie was het mogelijk om op een montagetafel filmbeelden te bekijken. Het 
tweede deel van het interview vond plaats bij een van de interviewers thuis. 
Interviewers zijn Tirza Mol, student C/R aan de UAntwerpen, en Mark-Paul 
Meijer, senior curator verbonden aan het EYE filminstituut. 
 
Daarnaast werd gesproken met Simona Monizza, curatrice experimentele film, 
werkzaam bij het EYE. 
 

Het creatief proces 
 
Filmen is voor Jaap een intuïtief proces. De beelden komen tot hem, niks wordt 
gemanipuleerd. Zijn specifieke en strakke kadrering en cameravoering worden 
door deze beelden bepaald. 
 
Jaap filmt de zaken die hem op een specifiek moment erg raken. Het gaat om 
gebeurtenissen die voor zijn ogen plaatsvinden, die hem verbazen en 
ontroeren en die hij vast wil leggen. Vaak zijn die gebeurtenissen een 
herkenning van een wezenlijk aspect van hemzelf. Een verschijnsel dat hem 



soms pas veel later duidelijk wordt. Abstracte films zijn daarin niet anders dan 
portretten. Het getuigt van een manier van kijken. Kwetsbaarheid, ontroering 
en spanning zijn woorden die vaak terug komen in het gesprek. 
 
Niemand anders zou in Jaaps plaats de camera voor hem kunnen hanteren. 
Daarvoor werkt hij te intuïtief. Hij heeft de fysieke spanning nodig van het 
kijken door de zoeker. Een spanning die vaak leidt tot algemene ontreddering 
en twijfel. Alle keuzes die je als filmmaker moet maken ontstaan gaandeweg. 
Het onderzoek vindt plaats tijdens het werken zelf. Dit zoeken is terug te zien in 
zijn films. Vaak wordt gezegd dat hij een trefzekere cameravoering heeft. Daar 
was hij zich de eerste jaren niet van bewust. Hij voelt hierin geen keuze te 
hebben. Het leven dient zich aan en moet geleefd. 
Heel zelden heeft hij achteraf iets weggeknipt. 
 

Materialen, technieken 
 
Jaap filmt op Super8 omdat in de jaren tachtig vrienden van hem in Kiel daar 
heel veel mee bezig waren en hem uiteindelijk een camera hebben opgestuurd. 
Daar is hij mee begonnen. Het had ook een videocamera kunnen zijn geweest, 
als deze op zijn weg was gekomen. 
Na vijf, zes jaar experimenteren ontdekte hij dat de afgemeten lengte van één 
Super8 rol een eigen kracht heeft die verder bepalend werd voor zijn wijze van 
werken. Omdat hij zichzelf nogal eens als oeverloos ervaart, is de eenheid van 
3.20 minuut een bevrijdende beperking gebleken. Bovendien zijn de gefilmde 
situaties éénmalige gebeurtenissen. Dit gegeven draagt bij tot de spanning die 
Jaap tijdens het filmen ervaart en die tot een hoge mate van concentratie leidt. 
Het veelvuldig gecelebreerde nostalgische aspect van Super8 is Jaap volledig 
vreemd. 
 
De ‘noodzaak van het beeld om gezien te willen worden’, ervaart Jaap als een 
dwingende reden om dit dan ook vast te leggen. Het terugzien van de essentie, 
van het gefilmde kan dan vervolgens wel weer lange tijd op zich laten wachten. 
Ook kan een film hierdoor soms jaren blijven liggen voordat Jaap terug ziet 
waar ze in wezen over gaat. Door zijn intuïtieve werkwijze en volledig gebrek 
aan affiniteit met de technische aspecten van het filmen, ontstaat soms een 
sluier tussen het gefilmde en het wezenlijke van het beeld. Dit bijvoorbeeld  
een gebrek aan contrast of scherpte zijn, of over- of onderbelichting, waardoor 
de film dan in eerste instantie kan worden afgewezen. Dit lot was zowel de 
bereklauw (1992), taksimboom (1997), Zürcher zegnerin (2000) als ook Paris 
meltdown (2013) beschoren. Na het van tijd tot tijd terug kijken van het 



afgewezen filmmateriaal, kan een beeld dan toch plotseling haar essentie 
prijsgeven.     
 
Het gebruik van specifieke soorten Super8 film wordt voornamelijk bepaald 
door wat hem voor de voeten komt, zo was AGFA bijvoorbeeld veel goedkoper 
dan Kodachrome. Prijs speelde zeker een rol. Kleurenfilm was aanvankelijk 
goedkoper en makkelijker te verkrijgen. Met zwart-wit kan hij sowieso minder 
goed uit de voeten. Kleuren zijn zó bepalend voor de beleving van een situatie, 
ook al bestaat er een grotere kans op verkleuring van de film in de loop der 
jaren. 
Geluid bij film ervaart hij als te afleidend. Het leidt vaak tot te veel gestuurde 
en valse emoties. De beelden moeten voor zich spreken. Experimenten met 
geïmproviseerde live muziek vormen hierop een uitzondering. Jaaps intuïtieve 
keuzes voor de muzikanten zijn hierin altijd leidend geweest.  
 
Montage is voor Jaap eigenlijk een tè geconstrueerd verschijnsel, 
uitzonderingen daargelaten, in welke dan ook radicaal de schaar werd 
gehanteerd, zoals bijvoorbeeld in Tranen uit papa’s pak (1994). De opnamen 
bestonden oorspronkelijk uit twee zeer verschillende soorten beelden die geen 
enkele overeenkomst hadden. De noodzaak van het verwijderen van de niet ter 
zake doende beelden was onmiddellijk duidelijk. De emotionele lading en de 
kwetsbaarheid van de overige beelden waren echter van dien aard dat het Jaap 
tien jaar kostte voordat hij de opname tot haar essentie terug bracht. 
 
Jaap kan niet overweg met begrip ‘tijd’ zoals dat in de huidige samenleving 
gehanteerd wordt. Zijn werk begeeft zich op het grensgebied van film en 
fotografie. Bij film zet hij het beeld haast stil, bij foto’s suggereert hij beweging 
door een herhaling van beelden. Hij lijkt de begrenzingen van verschillende 
media niet te willen accepteren en probeert te wrikken aan onze huidige 
tijdsbeleving en de beperkingen van ons zien. Het grensgebied tussen film en 
fotografie is een terrein dat voor hem fysiek voelbaar is, maar met beide 
apparaten niet te bereiken lijkt. Hedendaagse technieken interesseren hem 
niet om dat ze beperkingen van het mens-zijn te boven lijken te gaan. Juist die 
beperkingen vindt hij zo boeiend.  
 

Overdracht, omstandigheden van vertoning 
 
De vertoningen van Jaaps Super8 films hebben in de loop der tijd een 
performance karakter gekregen. Jaap projecteert zijn films als het mogelijk is 
zelf. In de 20 tot 40 seconden waarin de vertoonde film teruggespoeld wordt, 



vertelt hij vaak een anekdote over het ontstaan van de zojuist vertoonde film. 
Men vond dat bijzonder en ging dat als een ‘performance’ zien. Zelf heeft hij 
het nooit als bijzonder ervaren en  is ook niet altijd tevreden over de manier 
waarop het verloopt. 
 
In de toekomst, als hij mogelijk niet meer in staat is met zijn films mee te 
reizen, zal hij de vertoning aan anderen moeten over laten. Het performance 
aspect zal dan vervallen. Een goede projector en operateur vindt hij belangrijk. 
Over overige omstandigheden: hoe donker de ruimte is, of het publiek zit of 
staat, of er omgevingsgeluid is, is hij niet zo uitgesproken. Sommige films 
hebben meer rust nodig dan andere. Hij houdt niet van gepraat door de film of 
het stellen en beantwoorden van vragen tijdens een film.) 
Een aantal films hebben rust en een werkelijk donkere ruimte nodig. 
Bijvoorbeeld  tranen uit papa’s pak en raumschiff Schweiz. 
Overigens hecht hij veel waarde aan de titels van zijn films. Deze moeten 
worden geschreven zoals hij ze bedoeld heeft, met of juist zonder de 
voorzetsels. 
 
Het gegeven van een projector in de zaal vindt hij prettig omdat hij zo de 
reacties in de zaal kan voelen. Als hij er niet bij is, zou hij ook graag zien dat de 
films met projector in de zaal vertoond worden. Een afgesloten cabine voor de 
projector maakt het kijken toch tot een meer consumptief gegeven. 
 

Formaat en medium 
 
Originelen worden (bijna) nooit vertoond. Het projecteren van Super8 
originelen is een kwetsbare en onwenselijke aangelegenheid. ‘Terwijl het 
eigenlijk het werk is. Het is een glimp van iets wat je zelf nooit weer te zien zult 
krijgen, het krijgt hierdoor een bijna religieuze context. En dat ‘mag’ dan nooit 
iemand meer zien, dat heeft iets vreemds’ (JP). Elke reproductie leidt tot een 
verlies van detail. Omdat er doorgaans weinig beweging in Jaaps films is, valt 
dat verlies in detail nog meer op dan bij films met een meer dynamisch beeld.  
 
Sinds 2004 is het maken van vertoningskopieën van Super8 films op Super8 
vertoningsmateriaal vrijwel onmogelijk geworden. Alternatieven om Jaaps 
oeuvre toch vertoonbaar te houden, zijn het opblazen van de Super8 films naar 
het 16mm filmformaat of het 35mm formaat of het overzetten op digitale 
media. 
 



Opblazen naar 35mm heeft Jaaps voorkeur. Waarom naar 35 en niet naar 
16mm? ‘Tot voor kort leek 35mm makkelijk te vertonen. Het is mooier dan 
16mm, gaat lang mee en ik heb het idee dat het minder kwetsbaar is dan 
16mm Bovendien het leek erop dat 16mm er eerder uit zou gaan dan 35mm. 
35mm laat meer detail zien in het beeld dan wat ik ooit in de originelen van 
Super8 zag. De lens is veel beter en de lamp is veel sterker. Ik vindt het bijna 
ontluisterend dat er meer in een Super8 beeldje blijkt te zitten, dan wat je met 
Super8 zelf geprojecteerd ziet ’ (JP).  
Het zou Jaap veel rust geven als al zijn werk op 35mm zou bestaan. De meeste 
35mm projectoren kunnen echter niet in de zaal staan, daarvoor maken ze 
doorgaans teveel lawaai. Het performance aspect zou dus verdwijnen als Jaap 
zijn films niet meer zelf op het Super8 formaat vertoont. Op een gegeven 
moment kan Jaap dat toch niet zelf meer doen, hij is dan ofwel te oud om nog 
veel te reizen en te sjouwen met projectoren, of hij is er helemaal niet meer.  
 
Digitaal is geen optie. Van analoog naar digitaal omzetten is een vertaling. 
Daarbij verlies je de ervaring van de materialiteit van film, het verschijnsel dat 
het licht door een filmstrook op een vlak terecht komt en daarop een beeld 
weergeeft. Digitale beeld projectie  heeft ook vaak een te hoog contrast. De 
korrel verandert in een pixel en dat veroorzaakt ruis. Bovendien wordt het 
beeld te stabiel, te stil en daardoor steriel en vlak. 
Super8 is klein, als je het opblaast naar 35mm zie je al een grotere korrel, maar 
de beweging is nog wel hetzelfde, het is in beide gevallen organisch 
filmmateriaal. 
Digitaal vertoont het beeld een elektronische beweging. Er vindt dus een 
vertaling plaats van organisch naar elektronisch. Dat vindt Jaap  duidelijk 
zichtbaar en lelijk. Een aantal van Jaaps films hebben een hoge mate van 
abstractie waardoor dit verschil nog meer zal opvallen dan bij narratieve films. 
Zelfs als er een digitale techniek zou zijn waarmee je een origineel nog beter 
kunt reproduceren dan op film, wil Jaap niet dat dit gebeurt. Het materiële 
aspect van 8mm of desnoods 35mm is belangrijker dan een 'exacte 
reproductie' van het origineel. Het materiaal is wezenlijk voor het artistieke 
project, dus wordt dit het beste op dat materiaal bewaard. De biografie en dus 
ook de aantasting van het vertoningsmateriaal is een heel belangrijk element in 
het werk. Bovendien blijft het origineel, mits onder juiste omstandigheden 
bewaard, nog een paar honderd jaar goed en daar kan dan altijd weer een 
nieuwe vertoningskopie van worden gemaakt. 
 
Geschiedenis is een reëel element, dat betekent dat de dingen vergaan. Ook 
Super8 films. ‘Laat ze maar vergaan, ik verga zelf ook (JP)’.  



 

Degradatie 
 
Alle film is onderhavig aan degradatie. 
Een instituut als Eye zal in de beste bewaaromstandigheden voor film voorzien, 
(RH tussen de 20 en 40 %, zo laag mogelijke T, ventilatie, opslag in inerte 
verpakking, weinig fluctuatie in RH en T1) maar het merendeel van Jaap’s 
oeuvre wordt momenteel onder minder gelukkige omstandigheden bewaard.  
 
Verschillende soorten schade die aan Super8 film kunnen optreden zijn: 
mechanisch (scheuren, perforatieschade, krassen, brandplekken), biologisch 
(als gevolg van vocht kan schimmel ontstaan) of chemisch (bij een polyester 
film als Super8 is weinig gevaar voor schade aan de drager. De emulsie kan 
echter aan kleurverlies onderhevig zijn. Van de kleuren geel, magenta en cyaan 
is geel is het minst stabiel en oude kleurenfilmpjes hebben daardoor vaak een 
rozige toon). 
 
De vergankelijkheid van film als materiaal is een feit. Het moet dan ook maar 
vergaan, meent Jaap. Toch worden zijn films gedupliceerd om ze te bewaren. 
Hoever kan of mag men gaan in restauratie? Mag die kras door dat gezicht wel 
of niet weg? Mag de korrel minder vet?  
Het digitaal oppoetsen van een film voelt als onwenselijk voor Jaap. Digitaal is 
een totaal andere techniek die heel ver van hem af staat. Alles wordt hierin 
gereduceerd tot getallen, tot nullen en enen. 
Zolang het beeld niet te zeer verandert door brandplekken of krassen, stoort 
Jaap zich niet aan deze vormen van schade. De brandplek in  “De 
Winkelwagenman  (1991) vindt hij zelfs heel mooi. Omdat deze op die plek heel 
mooi in het beeld past. Niet alle krassen en beschadigingen zijn mooi, soms 
zitten ze op een ongunstige plek zoals in Het Gewicht (A.K.A. Who’s Afraid of 
Red Yellow and Blue  (1998). Die beschadigingen geven je echter wel het gevoel 
dat je naar film kijkt, en de biografie van een film is ook een belangrijk 
onderdeel van het werk. 
 
Kleur is een lastiger onderwerp. Vaak moest hij zelf na het ontwikkelen van een 
nieuwe film nog lang wennen aan de kleuren omdat ze anders waren dan in 
zijn herinnering. Uiteindelijk ziet hij dan de kern van wat hij heeft ervaren of 
wat hij wil laten zien terug. Jaap is behoorlijk tolerant en meegaand aangaande 
vertoningskopieën. Hij legt niet op elke filmkorrel zout. De 35mm kopie van De 
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Winkelwagenman bijvoorbeeld, is iets roder dan het origineel maar daar kan hij 
mee leven. 
Er zijn echter grenzen. Waar liggen die? 
 
Een voorbeeld van een grens die voor Jaap is overschreden op het gebied van 
kleur en contrast betreft een 35mm vertoningskopie van De Bereklauw (1992). 
De Bereklauw is één van de vier films die in 2011 door Eye zijn opgeblazen naar 
35mm. Hiertoe is eerst een negatief gemaakt waarvan weer vertoningskopieën 
gemaakt kunnen worden. 
 
Op een montagetafel bekijken we het Super8 origineel en de 35mm kopie. 
 
De lucht heeft enorm kleurverschil. Deze is op het 8mm origineel wit en blauw, 
terwijl ze op de 35mm kopie geel en rood is. De bakstenen muur lijkt op de 
35mm kopie bijna zwart maar was in werkelijkheid en op het origineel rood. De 
dakrand is in het origineel wit, op de 35mm kopie is ze geelroze. 
 
EYE besteedt het maken van kopieën uit aan een onafhankelijk laboratorium. 
De experts in zo’n lab probeert de originele kleur te benaderen, maar vaak 
moet er een correctiekopie worden gemaakt. De eerste print is een begin en 
van die print wordt gecorrigeerd. EYE heeft het budget voor die correcties 
echter niet altijd.  
Een conservator/restaurator kan zeggen of iets acceptabel is en ook de 
kunstenaar mag zijn mening geven. Jaap vindt de film veel te rood maar heeft 
dat niet voldoende duidelijk kunnen maken tijdens het proces. Hij is niet bij het 
overzetten geweest, dat is ook niet gebruikelijk. De kunstenaar wordt 
doorgaans wel geïnformeerd en gevraagd na afloop zijn fiat te geven. Dat is in 
dit geval niet gebeurd. 
 
Er wordt een notitie gemaakt voor het geval een correctiekopie mogelijk blijkt. 
Jaap wil deze huidige kopie liever niet zo vertonen omdat de kleuren in dit 
welhaast abstracte werk teveel afwijken van hoe hij ze heeft bedoeld en hoe ze 
op het origineel te zien zijn. 
 
Conclusie 
 
Omdat vertoningsopties voor Super8 film steeds minder worden en omdat het 
vrijwel onmogelijk geworden is vertoningskopieën van Super8 films te laten 
maken, is het belangrijk het conserveringstraject van Super8 films te 
bespreken. Jaap Pieters wil zijn films niet digitaliseren. Hij vindt de materialiteit 



van het beeld belangrijker dan een perfecte reproductie van het origineel. De 
biografie van het materiaal mag zichtbaar zijn in het werk. En bovenal vindt hij 
de vertaling van een organische filmkorrel naar elektronische pixels bepaald 
geen vooruitgang. Het opblazen van Super8 naar 35mm is voor hem wel 
acceptabel. Het performance aspect van zijn Super8 vertoningen zal daarmee 
verdwijnen maar hij vraagt zich sowieso af hoe lang hij nog met zijn films mee 
kan reizen. Op een gegeven moment zal hij er helemaal niet meer zijn. De 
schade en degradatie die in de loop der tijd aan zijn films zijn ontstaan zijn niet 
altijd wenselijk maar vormen een wezenlijk onderdeel van de biografie van de 
film en zijn bovendien kenmerkend voor het medium.  
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