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Inleiding1 

 

 If you ask your mother whether she knew about Peter Pan when she was a little girl she will 

 say, “Why, of course, I did, child”…. Then if you ask your grandmother whether she knew 

 about Peter Pan when she was a girl, she also says, “Why, of course, I did, child."2  

 

In de loop der tijd zijn verschillende personages de verhalen waarin ze voor het eerst voorkwamen 

overstegen. Dit soort personages krijgen een bestaan buiten deze verhalen. Peter Pan is een 

personage waarbij dit het geval is.3 Het personage is eindeloos gerecreëerd in verschillende literaire 

vormen, theaterstukken en films. Dit personage dat kan vliegen, piraten kan verslaan en nooit op zal 

groeien werd voor het eerst toegankelijk voor het publiek in het boek The Little White Bird van James 

Matthew Barrie in 1902. In de zesentwintig jaar die erop volgden verscheen hij telkens in andere 

verhalen van deze schrijver met ten slotte het theaterstuk Peter Pan or the Boy Who Would Not 

Grow Up in 1928. In 1924 werd de eerste film over het personage, PETER PAN, uitgebracht onder 

productie van Paramount. Herbert Brenon was de regisseur en Betty Bronson vertolkte de rol van 

Peter Pan.4 Van 1924 tot en met 1926 komt het personage om deze reden talloze malen in de vorm 

van artikelen en advertenties voor in het filmtijdschrift Photoplay. Een deel van deze artikelen heeft 

ten doel de lezer aan te zetten tot een bepaalde actie. In haar onderzoek naar het gedrag van 

filmtijdschriftenlezers kwam Marsha Orgeron tot de conclusie dat filmtijdschriften zich tijdens de 

jaren tien en twintig van de twintigste eeuw bezig hielden met het aansporen tot interactiviteit. 

Lezers werden op allerlei manieren uitgedaagd om een actieve rol aan te nemen ten opzichte van de 

filmtijdschriften. Orgeron noemt dit ‘interactive fandom’. Door middel van onderzoek naar de manier 

waarop filmtijdschriften lezers aanmoedigden zich te gedragen en de manier waarop lezers hierop 

reageerden in fanbrieven formuleert Orgeron drie vormen van ‘interactive fandom’. Ten eerste 

gaven filmtijdschriften lezers het gevoel dat ze als waardevolle critici invloed konden uitoefenen op 

de filmindustrie en filmsterren. Dit kon bijvoorbeeld door het schrijven van brieven met meningen, 

advies en vragen, die werden gepubliceerd. Filmtijdschriften deden pogingen om lezers het gevoel te 

geven dat hun mening er toe deed en dat ze in contact konden komen de filmindustrie en 

                                                
1 Enkele zaken uit deze inleiding zijn gebaseerd op een onderzoeksopzet die ik heb geschreven voor het vak 
Film, Publiek en Consumptiemaatschappij van de Universiteit Utrecht:  
Luka Mans, "'Interactive fandom' en het personage van Peter Pan in Photoplay van 1924 tot 1926" 
(Ongepubliceerde onderzoeksopzet, Universiteit Utrecht, 2014).  
2 James Matthew Barrie, The Little White Bird, or Adventures in Kensington Garden (Londen: Hodden and  
Stoughton, 1902), 131. 
3 Peter Hollindale, "Peter Pan: The text and the myth." Children's Literature in Education 24 (1993): 19, 
geraadpleegd op 19 mei, doi:10.1007/BF01130477. 
4 Anne Hiebert Alton, Peter Pan by J.M. Barrie (London: Eurospan Group, 2011), 11, 12. 
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filmsterren. Daarnaast waren er mogelijkheden tot het meedoen aan wedstrijden. Ten slotte was 

zelfverbetering op het gebied van uiterlijk vertoon een vorm van ‘interactive fandom’. Dit kon bereikt 

worden door het kopen van schoonheids- en modeproducten waarvan advertenties te vinden waren 

in de filmtijdschriften.5 

 Om het voor lezers aantrekkelijker te maken een actieve rol aan te nemen ten opzichte van 

filmtijdschriften werden vaak filmsterren ingezet. Filmtijdschriften gaven lezers het idee dat ze 

invloed uit konden oefenen op filmsterren en dat ze konden lijken op filmsterren. Wanneer Orgeron 

in het algemeen schrijft over filmsterren gaat het met name over actrices: werkelijk bestaande 

personen.6 Er is echter tot heden geen onderzoek gedaan naar de werking van ‘interactive fandom’ 

in combinatie met een personage. Het doel van dit onderzoek is het koppelen van ‘interactive 

fandom’ aan het personage Peter Pan. De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: 

In hoeverre kan Orgerons concept van 'interactive fandom' worden toegepast op het personage 

Peter Pan in Photoplay tussen 1924 en 1926? Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn drie 

deelvragen geformuleerd. Ten eerste wordt in kaart gebracht wat volgens wetenschappelijke 

literatuur over Peter Pan de aantrekkingskracht van dit personage is. Volgens Orgeron werden 

filmsterren wegens hun aantrekkingskracht ingezet om 'interactive fandom' te bereiken.7 Voor dit 

onderzoek is het van belang in kaart te brengen wat specifiek de aantrekkingskracht van Peter Pan 

was, waardoor filmtijdschriften als Photoplay dit personage inzetten en 'interactive fandom' konden 

bereiken. De tweede deelvraag onderzoekt welke vormen van ‘interactive fandom’ terug te zien zijn 

rondom het personage Peter Pan in Photoplay tussen 1924 en 1926. Deze vraag zal door middel van 

een historische bronnenanalyse worden beantwoord. Ten slotte wordt in kaart gebracht op welke 

manier de factoren die bijdragen aan de aantrekkingskracht van Peter Pan terug te zien zijn in de 

bronnen die gekoppeld worden aan 'interactive fandom' uit Photoplay. De methode die gehanteerd 

is om antwoord te krijgen op de deelvragen en de hoofdvraag wordt omschreven in het eerste 

hoofdstuk van dit onderzoek. In de daarop volgende hoofdstukken worden de drie hierboven 

beschreven deelvragen beantwoord. Ten slotte wordt in de conclusie een antwoord geformuleerd op 

de hoofdvraag van dit onderzoek. Tevens worden in de conclusie een reflectie op dit onderzoek en 

suggesties voor vervolgonderzoek gegeven.  

 

                                                
5 Marsha Orgeron, “’You Are Invited to Participate’: Interactive Fandom in the Age of the Movie Magazine,” 
Journal of Film and Video 61 (2009): 9-12, geraadpleegd op 28 augustus 2014, doi:10.1353/jfv.0.0037. 
6 Idem, 3-12. 
7 Idem, 5. 
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1. Methode8 

 

Om een antwoord te formuleren op de hoofdvraag wordt ten eerste wetenschappelijke literatuur 

geraadpleegd. Hiermee wordt de eerste deelvraag beantwoordt, die gaat over het in kaart brengen 

van de aantrekkingskracht van het personage Peter Pan. Daarnaast wordt een historisch 

bronnenonderzoek uitgevoerd. Op deze manier wordt antwoord verkregen op de tweede deelvraag 

die gaat over welke vormen van ‘interactive fandom’ terug te zien zijn rondom het personage Peter 

Pan in Photoplay tussen 1924 en 1926. Door de resultaten van het literatuuronderzoek te koppelen 

aan de historische bronnen uit Photoplay kan ten slotte een antwoord worden geformuleerd op de 

derde deelvraag betreffende de manier waarop de factoren die bijdragen aan de aantrekkingskracht 

van Peter Pan terug te zien zijn in de historische bronnen die centraal staan in dit onderzoek. In dit 

hoofdstuk wordt de methode omschreven die ingezet is om  het historisch bronnenonderzoek uit te 

voeren.    

 De bronnen die hiervoor gebruikt zijn komen uit het filmfanmagazine Photoplay. Volgens 

Kathy Fuller was Photoplay in de jaren twintig van de twintigste eeuw het vooraanstaande 

filmtijdschrift.9 Voor dit onderzoek is de digitale versie van Photoplay geraadpleegd die beschikbaar is 

op de website van de Media History Digital Library. Er is begonnen met het zoeken met de term 

'Peter Pan' in het tijdschrift vanaf 1924, omdat de film PETER PAN vanaf december van dit jaar 

vertoond werd in bioscopen.10 Vervolgens is de zoekterm toegepast op de uitgaven van Photoplay in 

de jaren na 1924. Het blijkt dat de inzet van het personage voortduurde tot 1926 omdat de zoekterm 

vanaf 1927 geen hits meer krijgt. Het gevonden materiaal wordt vervolgens ingedeeld in categorieën 

die overeenkomen met de drie vormen van 'interactive fandom' die door Orgeron zijn geformuleerd 

en die in de inleiding uiteen zijn gezet.11 De eerste categorie die wordt ingezet in de analyse in dit 

onderzoek is 'critici'. Deze is gebaseerd op de eerste vorm van 'interactive fandom' die Orgeron 

formuleert en heeft betrekking op bronnen die inspelen op het gevoel dat lezers invloed hebben op 

de filmindustrie en op filmsterren. Er kan hierbij gedacht worden aan brieven die lezers sturen naar 

filmtijdschriften waarin ze hun mening laten horen.12 De tweede categorie is ‘zelfverbetering' die is 

gebaseerd op de tweede vorm van 'interactive fandom' van Orgeron. Hierbij gaat het om 

                                                
8 Enkele zaken uit deze methode zijn gebaseerd op een onderzoeksopzet die ik heb geschreven voor het vak 
Film, Publiek en Consumptiemaatschappij van de Universiteit Utrecht:  
Luka Mans, "'Interactive fandom' en het personage van Peter Pan in Photoplay van 1924 tot 1926" 
(Ongepubliceerde onderzoeksopzet, Universiteit Utrecht, 2014). 
9 Kathy Fuller, At The Picture Show: Small-town Audiences and the Creation of Movie Fan Culture (Washington: 
Smithsonian Institution Press, 1996), 150. 
10 Anne Hiebert Alton, Peter Pan by J.M. Barrie (London: Eurospan Group, 2011), 12. 
11 Orgeron, 3-5. 
12 Idem, 5-7. 
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advertenties waarin producten worden aangeprezen die inspelen op onzekerheden van lezers of die 

lezers het gevoel geven dat ze ermee een betere versie van zichzelf kunnen worden.13 De derde 

categorie is ‘wedstrijden’. Deze categorie is gebaseerd op de laatste categorie van 'interactive 

fandom' van Orgeron.  Door wedstrijden werden lezers verder betrokken bij de filmtijdschriften en 

de filmindustrie.14  

 Naast de drie categorieën die gebaseerd zijn op het onderzoek van Orgeron, wordt in dit 

onderzoek een vierde categorie ingezet: 'overig'. Binnen deze categorie worden bronnen geplaatst 

die de lezer aanzetten tot activiteit, maar die niet in de andere categorieën kunnen worden 

geplaatst. Er wordt hierbij gelet op de manier waarop filmtijdschriften lezers in deze bronnen 

aanspreken. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld bronnen waarbij de tekst in gebiedende wijs is 

geformuleerd of waarbij overtuigende taal wordt gebruikt. Daarnaast worden bronnen in deze 

categorie geplaatst die de lezer expliciet en direct de mogelijkheid bieden om een bepaalde actie te 

ondernemen. Bij bronnen die onder de tweede categorie 'zelfverbetering' vallen worden 

bijvoorbeeld regelmatig mogelijkheden gegeven tot het bestellen van producten door middel van 

een coupon. De lezer wordt aangezet tot activiteit doordat deze producten direct kunnen worden 

aangeschaft door het invullen opsturen van de coupon.15 Wellicht worden dit soort mogelijkheden 

ook gevonden bij bronnen die niet in de drie categorieën van Orgeron geplaatst kunnen worden en 

daarom worden ingedeeld in de categorie 'overig'.  In het geval dat er bronnen worden gevonden die 

onder de categorie 'overig' geplaatst worden, kunnen vormen van 'interactive fandom' worden 

geformuleerd die een aanvulling geven op het onderzoek van Orgeron. Bronnen die niet gekoppeld 

kunnen worden aan 'interactive fandom' worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit 

zijn bronnen die alleen informatie verschaffen en de lezer niet aanzetten tot activiteit. Zo wordt de 

film PETER PAN talloze malen aangekondigd in het filmtijdschrift.  

 Na het indelen van de bronnen in de categorieën, worden deze geanalyseerd op inhoud. Op 

deze manier wordt in kaart gebracht op welke manier invulling is gegeven aan de drie vormen van 

'interactive fandom' met betrekking tot Peter Pan. Hierbij wordt aandacht besteed aan zaken die 

opvallen omdat ze bijvoorbeeld overeenkomsten of afwijkingen vertonen met betrekking tot de 

theorie van Orgeron met betrekking tot 'interactive fandom'. Daarnaast kunnen zaken opvallen 

omdat ze steeds terugkeren of juist weinig aandacht krijgen in de bronnen. Ten slotte wordt een 

analyse uitgevoerd die specifiek is gericht op de factoren die volgens wetenschappelijke literatuur 

zorgen voor de aantrekkingskracht van Peter Pan. Hierbij wordt tevens gelet op de inhoud van 

bronnen met betrekking tot zaken die opvallend zijn om de redenen die hierboven zijn omschreven. 

                                                
13 Idem, 9. 
14 Idem, 13. 
15 Idem, 9. 
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De factoren voor de aantrekkingskracht worden uiteengezet in het tweede hoofdstuk van dit 

onderzoek. In het derde hoofdstuk van dit onderzoek worden de resultaten van de analyse 

uitgewerkt die met de hierboven beschreven methode zijn uitgevoerd. 
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2. De aantrekkingskracht van Peter Pan 
 
Om antwoord te verkrijgen op de hoofdvraag wordt ten eerste in kaart gebracht wat volgens 

literatuurstudies over Peter Pan de aantrekkingskracht van dit personage was. Orgeron schrijft dat 

filmsterren wegens hun aantrekkingskracht ingezet werden om 'interactive fandom' te bereiken.16   

Filmsterren hebben een bepaalde aantrekkingskracht die volgens Bärbel Sill ontstaat doordat het 

publiek beroemdheden ziet als belangrijke rolmodellen.  Ze worden gezien als de perfecte idolen om 

te adoreren en als modellen om te imiteren.17 Voor dit onderzoek is het van belang om in kaart te 

brengen wat specifiek de aantrekkingskracht was van het personage van Peter Pan waardoor 

filmtijdschriften als Photoplay dit personage inzetten en 'interactive fandom' konden bereiken. Dit 

wordt hieronder gedaan aan de hand van bestaande literatuurstudies over Peter Pan. Er is gebleken 

dat twee factoren een rol spelen bij de aantrekkingskracht van Peter Pan, namelijk de eeuwige jeugd 

en het feit dat het personage onderdeel is van het collectieve geheugen.  

 

2.1 Eeuwige jeugd 

 

Sinds de late negentiende eeuw ontstond er volgens Heather Addison een dualistisch model van 

''good' old age' en ''bad' old age' naar aanleiding van verschuivingen in het werkproces. Waar 

werknemers van verschillende generaties eerst samen werkten en woonden, werden ze in deze tijd 

in categorieën ingedeeld die gebaseerd waren op leeftijd en vaardigheden. Mensen met een ''good' 

old age' waren gezond en energiek terwijl mensen met een ''bad' old age' daarentegen versleten en 

afhankelijk waren. Door de toenemende industrialisatie en de opkomst van een wetenschappelijk 

wereldbeeld lag de nadruk vanaf het begin van de twintigste eeuw steeds meer op de negatieve kant 

van het ouder worden. Door de industrialisatie waren steeds sterkere, snellere werkkrachten nodig 

met veel uithoudingsvermogen waardoor jonge mensen de voorkeur kregen. Door ontwikkelingen 

binnen de wetenschap werd leeftijd gemedicaliseerd. Ouderdom werd steeds meer gezien als iets 

dat kon worden voorkomen en teruggedraaid. Dit kon bereikt worden door het nemen van de juiste 

voorzorgsmaatregelen. Jeugdigheid werd geïdealiseerd en gezien als iets om na te streven. Addison 

noemt dit 'the cult of youth'.18  

                                                
16 Idem, 5. 
17 Bärbel Sill, “Stardom and Fashion: on the  Representation of Female Movie Stars and Their Fasion(able) 
Image in Magazines and Advertising Campaigns,” in Fashion as Photograph: Viewing and Reviewing Images of 
Fashion, red. Eugenie Shinkle. (Londen: I.B. Tauris & Co Ltd. 2008), 129. 
18 Heather Addison, “”Must the Players Keep Young?”: Early Hollywood’s Cult of Youth,” Cinema Journal 45 
(2006): 3-6, geraadpleegd 10 januari 2015, doi: 10.1353/cj.2006.0037. 
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 Vanaf de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw stonden filmtijdschriften als Photoplay 

vol met advertenties en artikelen die ingingen op eeuwige jeugd.19 De consument kreeg te maken 

met advertenties en artikelen over onder andere dieetproducten, trainingsmachines en cosmetica 

om het proces van ouder worden te stoppen of terug te draaien. Er werden andere methoden 

ingezet om deze producten te verkopen dan voorheen. Niet langer stond het product centraal in 

advertenties, maar werd er bijvoorbeeld ingegaan op angsten en onzekerheden van de consument 

met betrekking tot een jeugdige uitstraling. Dit soort advertenties en artikelen waren vooral op 

jongvolwassenen gericht. Deze hielden namelijk minder vast aan een conservatieve levensstijl en 

waren daardoor ontvankelijker voor wat  adverteerders wilden bereiken, namelijk het verkopen van 

zo veel mogelijk producten. Jonge filmsterren werden vaak ingezet in artikelen en advertenties 

betreffende jeugdigheid omdat het jonge publiek zich hiermee kon identificeren. Ten tweede was het 

effectief om filmsterren in te zetten in artikelen en advertenties over jeugdigheid omdat ze hun 

jeugdige uiterlijk moesten behouden om hun carrière te behouden. Om deze reden was het publiek 

in de veronderstelling dat filmsterren kennis hadden van de meest effectieve producten om 

ouderdom tegen te gaan. Door middel van advertenties en artikelen in filmtijdschriften werd ten 

slotte het idee gecreëerd dat ook gewone vrouwen hun relaties of werk konden verliezen als ze 

faalden om jong te blijven. Filmsterren konden hun roem en carrière verliezen, maar ook gewone 

vrouwen moesten volgens advertenties hun jeugdige energie en uiterlijk behouden als ze succesvol 

wilden zijn in relaties en hun carrière.20   

 De hierboven beschreven 'cult of youth' is dominant wanneer de film PETER PAN in 1924 

uitkomt. Het personage Peter Pan sluit aan op deze culturele context omdat zijn belangrijkste 

kenmerk is dat hij nooit op zal groeien. Hij kan gezien worden als metafoor voor de eeuwige jeugd.21 

In de introductie van haar overzichtswerk van al het geschreven materiaal over Peter Pan noemt 

Anne Hiebert Alton de eeuwige jeugd van Peter Pan als verklaring voor de aantrekkingskracht van 

het personage. Dit thema spreekt het publiek aan omdat iedereen te maken krijgt met volwassen 

worden. Volgens Alton speelt het verhaal in op de intense wensen uit de kindertijd van het publiek. 

De nadruk ligt op het feit dat Peter Pan nooit volwassen hoeft te worden.22 De opening van het boek 

Peter Pan and Wendy van Barrie luidt dan ook: “All children, except one, grow up.”.23  Nell Boulton 

concludeert net als Alton dat de aantrekkingskracht van Peter Pan gevonden kan worden in het 

nastreven van de eeuwige jeugd. Ze koppelt de theorie over 'psychic retreat' van psychoanalyticus 
                                                
19 Addison, 17. 
20 Idem, 17-20. 
21 James Mathew Barrie, Peter Pan, or the Boy Who Would Not Grow Up (Londen: Hodder and Stoughton, 
1928), 5. 
22 Alton, 11. 
23 James Mathew Barrie, Peter Pan in Kensington Gardens and Peter and Wendy (Oxford: Oxford University 
Press, 1991), 67. 
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John Steiner aan Peter Pan. Steiner's observaties van enkele van zijn psychische patiënten en hun 

verstoorde relatie met de realiteit zijn naar haar mening relevant voor de situatie van Peter Pan. Het 

personage kan gezien worden als de belichaming van het verlangen van sommige individuen om zich 

terug te trekken uit de realiteit van de volwassen wereld en terug te gaan naar de kindertijd.24 Na het 

lezen van het verhaal van Peter Pan kan worden geconcludeerd dat het personage zelf kan kiezen of 

hij opgroeit. Wanneer hij verblijft op het eiland Neverland, waar hij kan spelen met feeën, indianen,  

zeemeerminnen de 'lost boys' - het groepje kinderen dat ook nooit op zal groeien - en kan vechten 

met piraten, zal hij voor altijd jong blijven. Wanneer hij daarentegen bij zijn goede vriendin Wendy en 

haar broertjes John en Michael  in de 'echte wereld' verblijft zal hij opgroeien. Wanneer hij Wendy en 

haar broertjes thuis brengt, nadat hij hen had meegenomen naar Neverland en allerlei avonturen 

met ze heeft beleeft, maakt hij duidelijk dat hij nooit volwassen wil worden. Hierna vliegt hij terug 

naar Neverland.25 

 

2.2 Collectief geheugen 

 

Naast de aantrekkingskracht van de eeuwige jeugd die een essentiële rol speelt bij Peter Pan is het 

personage volgens Alton aantrekkelijk omdat het onderdeel uitmaakt van het collectieve geheugen.26 

Astril Erll en Ann Rigney schrijven dat het collectieve geheugen kan worden omschreven als de 

herinneringen die gedeeld worden binnen generaties en tussen verschillende generaties.27 Er kunnen 

volgens Alexander Dhoest twee betekenissen gekoppeld worden aan het concept van collectief 

geheugen. Ten eerste kan het verwijzen naar herinneringen aan dingen die individuen mee hebben 

gemaakt. Het collectief geheugen heeft hier betrekking op wat deze individuele herinneringen 

gemeenschappelijk hebben. Deze vorm van collectief geheugen wordt ook wel 'popular memory' 

genoemd.  Vaak speelt een terugverlangen naar het verleden hierbij een rol waardoor het begrip 

nostalgie hieraan gekoppeld kan worden. Bij de tweede betekenis van het concept van collectief 

geheugen die Dhoest onderscheidt speelt officiële geschiedschrijving een rol, in tegenstelling tot de 

eerste betekenis. Het gaat bij deze tweede betekenis om officieel vastgelegde herinneringen van het 

verleden.28 Er kan hierbij gedacht worden aan historische verhalen, afbeeldingen, musea en 

                                                
24 Nell Boulton,"Peter Pan and the flight from reality: A tale of nacissism, nostalgia and narrative trespass," 
Psychodynamic Practice 12 (2006): 312-313, geraadpleegd op 8 maart 2015, doi:10.1080/14753630600765709. 
25 Barrie, Peter Pan in Kensington Gardens and Peter and Wendy. 
26 Alton, 12. 
27 Astrid Erll and Ann Rigney, "Literature and the production of cultural memory: Introduction," European 
Journal of English Studies 10, (2006): 111-112, geraadpleegd op 1 juni 2015, doi:10.1080/13825570600753394. 
28 Alexander Dhoest, "Nostalgie en collectief geheugen," Tijdschrift voor Mediageschiedenis 8 (2015): 43-44. 
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monumenten.29 Het gaat om representaties van het verleden in culturele praktijken. Om deze reden 

kan deze laatste vorm van collectief geheugen ook cultureel geheugen genoemd worden.  

 In dit onderzoek staat de eerste vorm van collectief geheugen centraal. Het personage Peter 

Pan behoort tot herinnering van individuen. Volgens Alton heeft iedereen uit de westerse 

samenleving een bepaald beeld bij dit personage.30 Sinds Peter Pan vanaf 1902 toegankelijk werd 

voor het publiek kan het personage gezien worden als een icoon. Het verhaal van Peter Pan is 

sindsdien in elke generatie in verschillende vormen verschenen met een hernieuwde impact.  Om 

deze reden is het verhaal van Peter Pan tijdloos en is het personage vertrouwd voor het publiek.31 

Humphrey Carpenter omschrijft Peter Pan om deze reden als een publiek fenomeen.32 Alton vraagt 

zich naar aanleiding hiervan af waar individuen naar refereren wanneer ze denken aan Peter Pan en 

op welke manier dit gevormd wordt door de versies van de verhalen over het personage waarmee ze 

zijn opgegroeid.33 In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat het algemene beeld dat individuen 

van Peter Pan hebben overeenkomsten bevat op de belangrijkste kenmerken ervan. Zo stelt Ann 

Yeoman: 'I think it is safe to assume that almost everyone exposed to modern Western culture 

knows Peter Pan, that is, is familiar with the personality traits and boyish heroism he embodies, and 

the compelling ideal of childhood discovered on his island kingdom of Neverland.'34 Door de 

bekendheid van Peter Pan werd het publiek vermoedelijk nieuwsgierig naar de eerste film over dit 

personage. Filmtijdschriften als Photoplay konden het nieuwsgierige publiek op de hoogte houden 

van alles wat met de film te maken had. 

 
 
  

                                                
29 Erll en Rigney, 111. 
30 Alton, 12. 
31  Donna White en Anita Tarr, Inleiding van Now or Neverland: Peter Pan and the myth of eternal youth: A 
psychological perspective on a cultural icon, door Donna White en Anita Tarr. (Maryland: The Rowman and 
Littlefield Publishing Group, 2006), vii. 
32 Humphrey Carpenter, Secret Gardens: A Study of the Golden Age of Children's Literature (Londen: George 
Allen & Unwin, 1985), 170. 
33 Alton, 14. 
34 Ann Yeoman, Now or Neverland: Peter Pan and the Myth of Eternal Youth: A Psychological Perspective on a 
Cultural Icon (Toronto: Inner City Books, 1998), 11. 
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3. Peter Pan en 'interactive fandom' 

 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat twee factoren een rol spelen bij de 

aantrekkingskracht van Peter Pan: de eeuwige jeugd en het feit dat Peter Pan onderdeel 

uitmaakt van het collectief geheugen. Daarmee is antwoord gegeven op de eerste deelvraag 

van dit onderzoek. Om een antwoord te kunnen formuleren op de hoofdvraag van dit 

onderzoek worden in dit hoofdstuk antwoorden op de tweede en derde deelvraag 

uitgewerkt. Er wordt ten eerste antwoord gegeven op de vraag welke vormen van 'interactive 

fandom' terug te zien zijn rondom het personage van Peter Pan in Photoplay tussen 1924 en 1926. 

Daarnaast wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de factoren die zorgen voor de 

aantrekkingskracht van Peter Pan terug te zien zijn in de bronnen die gekoppeld worden aan 

'interactive fandom' uit Photoplay tussen 1924 en 1926. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens 

aandacht besteed aan de categorieën 'wedstrijden', 'critici', 'zelfverbetering' en 'overig' met 

betrekking tot de twee bovengenoemde deelvragen. Deze vragen worden beide in dit hoofdstuk 

behandeld omdat de informatie die er antwoord op kan geven in enkele gevallen met elkaar 

verweven is.    

Wanneer in de digitale versie van Photoplay gezocht wordt met de zoekerm 'Peter Pan' in 

alle uitgaven van 1924 tot en met 1926, worden 98 hits gevonden. Hiervan kunnen 29 bronnen 

worden gekoppeld aan 'interactive fandom' en daardoor dus aan één van de vier categorieën die in 

de methode van dit onderzoek zijn gedefinieerd. Deze resultaten zijn weergegeven in onderstaande 

tabel. In 1925 wordt ten opzichte van de andere twee jaren meer geschreven over Peter Pan en 

kunnen ook meer bronnen aan 'interactive fandom' worden gekoppeld. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is het feit dat de film PETER PAN  in december 1924 voor het eerst werd vertoond en 

daardoor vanaf toen meer in de belangstelling kwam te staan.35  

 

Tabel 1. Bronnen met betrekking tot Peter Pan die te koppelen zijn aan 'interactive fandom' 
 Totaal aantal 'hits' Peter Pan Te koppelen aan 'interactive fandom' 

1924 22 5 

1925 49 21 

1926 27 4 

Totaal 98 30 

 

                                                
35 Alton, 12. 



12 
 

Tabel 2. geeft een overzicht van het aantal bronnen dat in de vier categorieën is ingedeeld. Deze 

historische bronnen zijn te vinden in de eerste, tweede en derde bijlage bij dit onderzoek. Het 

merendeel van de bronnen is geplaatst in de categorie 'critici'. De categorie 'zelfverbetering' en 

'overig' nemen een gedeelde tweede plek in. Er zijn geen bronnen gevonden die geplaatst kunnen 

worden in de categorie 'wedstrijden'.  

 

Tabel 2. Bronnen met betrekking tot Peter Pan en 'interactive fandom' ingedeeld in categorieën 

Categorie Aantal 

Critici 17 

Zelfverbetering 6 

Wedstrijden 0 

Overig 6 

Totaal 29 

 

Orgeron schrijft dat filmtijdschriften verschillende soorten wedstrijden inzetten om de lezer aan te 

zetten tot activiteit. Zo waren er 'star popularity' wedstrijden waarbij de lezer kon stemmen op zijn 

favoriete filmster. Daarnaast werd door filmtijdschriften naar reacties van lezers gevraagd op vragen 

die bijvoorbeeld gingen over met welke filmster men vrienden zou willen zijn. Tevens waren er korte 

kennistesten met vragen over de filmindustrie en filmsterren. Met dit soort wedstrijden droegen 

filmtijdschriften de boodschap uit dat lezers informatie moeten blijven vergaren over films en 

filmsterren en dat deze kennis een mogelijke waarde heeft. Deelnemers werden namelijk vaak 

beloond door middel van publicatie van hun brief of een prijs.36 Dit soort wedstrijden zijn niet van 

toepassing op Peter Pan omdat dit geen filmster is maar een personage. Daarnaast waren er 'star 

search contests' met het doel het publiek het gevoel te geven dat ze zelf filmsterren konden worden. 

Dit soort wedstrijden moedigen lezers aan om hun ambities om in de filmwereld terecht te komen 

waar te maken.37 Wanneer wordt gekeken naar artikelen met betrekking tot Peter Pan uit Photoplay 

tussen 1924 en 1926 was deze 'star search contest' mogelijk niet van toepassing omdat de film PETER 

PAN al in productie was vanaf 1924. Er was al bepaald welke acteurs en actrices de rollen van de 

personages zouden vervullen. Hierdoor werden geen nieuwe acteurs en actrices gezocht door middel 

van een ‘star search contest. Zoals is gebleken zijn in de andere drie categorieën wel bronnen 

geplaatst. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk komen deze drie categorieën aan bod.  

 

                                                
36 Orgeron, 15. 
37 Ibidem. 
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3.1 Categorie: 'Critici' 

 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de categorie ‘critici’ die gebaseerd is op de eerste 

vorm van 'interactive fandom' waarover Orgeron in haar artikel schrijft. In onderstaande tabel wordt 

het aantal bronnen dat binnen de categorie 'critici' valt weergeven per jaar. In 1924 werden er geen 

bronnen gevonden die in deze categorie geplaatst kunnen worden. Dit kan verklaard worden door 

het feit dat de film PETER PAN pas aan het einde van 1924 uitkwam, namelijk in december. Mogelijk 

werden pas nadat de film uitkwam reacties gegeven met betrekking tot Peter Pan. 

 

Tabel 3. Aantal bronnen binnen de categorie 'critici' per jaar 

1924 0 

1925 14 

1926 3 

Totaal 17 

 

De zeventien bronnen die in de categorie 'critici' zijn geplaatst zijn allemaal geanalyseerd op 

taalgebruik. Er is gekeken naar het gebruik van positieve en negatieve woorden. Door middel van het 

uitvoeren van deze analyse wordt geconcludeerd dat zestien bronnen positief zijn over PETER PAN. Er 

is maar één negatieve reactie. De schrijver van de brief, Harry J. Hokanson, schrijft dat hij spijt heeft 

dat hij geld heeft uitgegeven om de film PETER PAN te bekijken. Hij zegt dat het geen film is voor 

volwassenen die het verstand hebben om niet meer in feeën te geloven.38 De brief met de negatieve 

kritiek krijgt vier reacties van andere brievenschrijvers. In drie van deze brieven gaat het over dat 

Hokanson ongelijk heeft.39 Er is tevens een brief die niet volledig tegen de brief van Hokanson ingaat, 

maar deze nuanceert.  R.E. Lombardi schrijft dat hij tot een bepaald niveau eens is met Hokanson. Hij 

zegt dat hij ook vindt dat PETER PAN geen film is voor volwassenen. Hij voegt er echter aan toe dat elk 

kind in het land de film moet gaan zien.40 Er kan niet met zekerheid gesteld worden dat Photoplay 

opzettelijk alleen positieve brieven plaatst en de enige negatieve brief nuanceert door vier 

tegenreacties te plaatsen. Er kan echter worden gesteld dat dit mogelijk dit te maken had met de 

wederzijdse afhankelijkheid tussen filmtijdschriften en filmstudio's waarover Fuller schrijft. 

Filmtijdschriften wakkerden de nieuwsgierigheid naar de nieuwste films aan en artikelen die 

                                                
38 Photoplay, juni 1925, 14. Te vinden in Figuur 4., in de eerste bijlage van dit onderzoek.  
39 Photoplay, juni 1925, 14. Te vinden in Figuur 5., in de eerste bijlage van dit onderzoek.  
Photoplay, december 1925, 132. Te vinden in Figuur 8., in de eerste bijlage van dit onderzoek.  
Photoplay, december 1925, 151. Te vinden in Figuur 10., in de eerste bijlage van dit onderzoek.  
40 Photoplay, december 1925, 151. Te vinden in Figuur 10., in de eerste bijlage van dit onderzoek.  
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geschreven werden door beroemde filmsterren zorgden ervoor dat filmtijdschriften werden 

verkocht.41 Volgens Orgeron kregen filmtijdschriften dikwijls te maken met reacties van fans in de 

vorm van brieven.42 Logischerwijs konden niet alle reacties worden gepubliceerd. Er is sprake van een 

selectieproces door filmtijdschriften. Door over het algemeen een positief beeld te geven van de film 

kon de wederzijdse afhankelijkheid worden behouden. Door het plaatsen van één negatieve reactie 

bleef de lezer daarnaast mogelijk toch het gevoel krijgen dat elke mening er toe deed. Uit 

bovenstaande kan tevens geconcludeerd worden dat interactiviteit niet alleen bestond tussen het 

publiek en de filmtijdschriften maar ook tussen leden van het publiek onderling. Dit geeft een 

aanvulling op het onderzoek van Orgeron, waarin ze zich slechts focust op interactiviteit tussen lezers 

en filmtijdschriften.43 

 Iets dat tevens opvalt in de categorie 'critici' is dat in het merendeel van de brieven 

geschreven wordt over het onderwerp van volwassen zijn als het tegengestelde van jeugd. Zo werd al 

duidelijk dat de schrijver van de negatieve brief de film PETER PAN afkeurt, omdat hij vindt dat het 

geen film is voor volwassenen.44 Andere brievenschrijvers zijn daarentegen van mening dat het wel 

degelijk een film voor volwassenen is. Zo schrijft James Keddie dat de film een groot succes was en 

dat een groot percentage bezoekers van de film volwassen waren.45 Daarnaast zijn er 

brievenschrijvers die van mening zijn dat de film geschikt is voor zowel kinderen als volwassenen. 

Harry Hilpert schrijft: “Pictures like ‘Peter Pan’ […] are heavy drawing cards, not only for children, but 

grown-ups as well. […] Anyone who feels he is growing old before his time should not fail to see 

pictures of this kind.”46 Dit sluit aan bij de theorie over 'psychic retreat' van Steiner waarbij het gaat 

om  het verlangen van individuen om terug te gaan naar de kindertijd.47 Daarnaast schrijft Sarah B. 

Coates dat volwassenen vanzelfsprekend niet geloven in feeën maar dat de film niettemin werkt voor 

volwassenen. Het blijkt dat de meningen verdeeld zijn of PETER PAN uit 1924 een film is voor kinderen, 

volwassenen of beide. Alton heeft hier tevens aandacht aan besteed in haar onderzoek naar Peter 

Pan. Ze schrijft dat critici Max Beerhbohm en Bernard Shaw beiden van mening zijn dat het verhaal 

van Peter Pan geschreven is voor volwassenen, ondanks het feit dat Peter Pan gezien wordt als een 

klassieker binnen de jeugdliteratuur. Het verhaal van Peter Pan gaat weliswaar over kinderen maar 

onder de oppervlakte behandelt het allerlei volwassen thema's. Zo is er volgens Alton bijvoorbeeld 

onderzoek gedaan naar onderwerpen als het oedipuscomplex, genderkwesties, erotiek en 

                                                
41 Fuller, 151-152. 
42 Idem, 5. 
43 Orgeron, 5-7.  
44 Photoplay, juni 1925, 14. Te vinden in Figuur 4., in de eerste bijlage van dit onderzoek.  
45 Photoplay, december 1925, 151. Te vinden in Figuur 11., in de eerste bijlage van dit onderzoek. 
46 Photoplay, mei 1926, 142. Te vinden in Figuur 17., in de eerste bijlage van dit onderzoek. 
47 Boulton, 312. 



15 
 

patriottisme met betrekking tot Peter Pan.48  Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar wegens de 

omvang van dit onderzoek niet verder op in zal worden gegaan. Voor dit onderzoek is van belang te 

vermelden dat de vraag of het verhaal van Peter Pan bestemd is voor kinderen of volwassenen niet 

alleen leefde bij het publiek van Photoplay tussen 1924 en 1926. Het is ook herhaaldelijk het 

onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Uit de bronnen uit Photoplay blijkt echter dat het niet 

uitmaakt of de film gemaakt is voor kinderen of volwassenen. De brievenschrijvers hebben, op één 

schrijver na, allemaal genoten van de film. Dit kan mogelijk voor een deel worden toegeschreven aan 

het thema van eeuwige jeugd. Over het algemeen worden woorden in de brieven die betrekking 

hebben op jeugd zoals  “youth”, “little”, “children”, “the spirit of youth”, “eternal youth” en “the 

fountain of youth” namelijk in positieve zin gebruikt.  

   

3.3 Categorie: 'Zelfverbetering' 

 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de categorie 'zelfverbetering' die is gebaseerd op de 

tweede vorm van 'interactive fandom' waarover Orgeron in haar artikel schrijft. In onderstaande 

tabel wordt het aantal bronnen dat binnen de categorie 'zelfverbetering' valt weergeven per jaar. 

Net als bij de categorie 'critici' werden er in het jaar 1924 geen bronnen gevonden die in deze 

categorie geplaatst kunnen worden. Dit kan wederom verklaard worden door het feit dat de film 

PETER PAN pas in december 1924 werd vertoond. Er kan worden verondersteld dat producten in 

artikelen en advertenties in Photoplay vanaf 1925 aan Peter Pan werden gekoppeld omdat het 

personage sinds het vertonen van de film meer in de belangstelling was komen te staan.  

  

Tabel 4. Aantal bronnen binnen de categorie 'zelfverbetering' per jaar 

1924 0 

1925 5 

1926 1 

Totaal 6 

 

Zoals eerder in dit onderzoek aangehaald werden filmsterren talloze malen in advertenties en 

artikelen in filmtijdschriften ingezet om producten te verkopen.49 Uit de analyse van de bronnen die 

onder de categorie 'zelfverbetering' geplaatst zijn blijkt dat dit ook het geval is bij het personage 

Peter Pan. Zo wordt de naam van het personage gekoppeld aan een japon, een korte broek en een 

                                                
48 Alton, 35-37. 
49 Addison, 6. 
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gezichtspoeder.50 Daarnaast is er een artikel gevonden getiteld “Haircuts to fame”. In dit artikel 

wordt omschreven hoe Betty Bronson haar haren liet knippen toen ze de rol van Peter Pan kreeg. Het 

artikel pretendeert dat Betty door het knippen van haar haren een beter carrière heeft gekregen. In 

dit artikel worden ook andere actrices genoemd die hun haren kort knipten.51 Door dit artikel kan de 

lezer het idee krijgen dat deze op de filmsterren kan lijken door ook de haren kort te laten knippen. 

Wanneer Orgeron het heeft over producten die ervoor zorgen dat het publiek een betere versie van 

zichzelf kan worden gaat het over uiterlijke zelfverbetering. Dit komt overeen met de hierboven 

omschreven bronnen met betrekking tot Peter Pan. Er is in deze categorie echter ook een bron 

gevonden waarbij dit niet het geval is. Het gaat hierbij namelijk om een advertentie voor een 

schilderij waarin foto's van de filmsterren die in Peter Pan spelen zijn verwerkt.52 Er kan worden 

geconcludeerd dat het personage van Peter Pan Photoplay niet alleen wordt ingezet met betrekking 

tot uiterlijke zelfverbetering maar ook met betrekking tot verbetering van de leefomgeving.  

 Wanneer wordt gelet op het verschijnen van het thema van eeuwige jeugd in de bronnen die 

zijn ingedeeld in de categorie 'zelfverbetering' valt daarnaast op dat er maar één bron is waarin dit 

expliciet wordt vernoemd. De titel van het artikel luidt: “Has Betty Bronson Grown Up?”. De eerste 

zin van het artikel spreekt dit direct tegen: “Not that one has to be so very grown up to have the 

lovely dance frock Betty Bronson is wearing!”. Er wordt verder geschreven dat de jurk een sprankje 

jeugdigheid bevat en daarom passend is voor jonge meisjes. Er wordt meteen aan toegevoegd dat de 

jurk geraffineerd is en daarom ook door oudere vrouwen gedragen kan worden. De nadruk ligt 

echter op de jeugdigheid die men uitstraalt als men de jurk draagt.53 Het is opvallend dat dit artikel 

zich niet alleen op jonge vrouwen richt. Addison schreef namelijk dat advertenties en artikelen die 

ingingen op jeugdigheid vooral op jongvolwassenen gericht waren.54 Dit artikel richt zich eveneens op 

oudere vrouwen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat adverteerders een brede doelgroep wilden 

aanspreken. 

 In de andere bronnen die in deze categorie zijn ingedeeld wordt niet expliciet verwezen naar 

eeuwige jeugd. Dit is opvallend omdat jeugdigheid volgens Addison voortdurend werd ingezet om 

producten te verkopen.55 Zoals in dit onderzoek duidelijk is geworden is het thema eeuwige jeugd 

inherent aan het personage Peter Pan. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor het feit dat er in 

                                                
50 Photoplay, april 1925, 86. Te vinden in Figuur 19., in de tweede bijlage van dit onderzoek.  
Photoplay, oktober 1925, 48. Te vinden in Figuur 20., in de tweede bijlage van dit onderzoek.  
Photoplay, oktober 1925, 49. Te vinden in Figuur 21., in de tweede bijlage van dit onderzoek.  
Photoplay, april 1926, 85. Te vinden in Figuur 23., in de tweede bijlage van dit onderzoek.  
51 Photoplay, november 1925, 30. Te vinden in Figuur 22., in de tweede bijlage van dit onderzoek.  
52 Photoplay, januari 1925, 120. Te vinden in Figuur 18., in de tweede bijlage van dit onderzoek.  
53 Photoplay, oktober 1925, 49. Te vinden in Figuur 21., in de tweede bijlage van dit onderzoek.  
54 Addison, 5. 
55 Ibidem. 
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bronnen niet expliciet naar wordt verwezen. Als we dit koppelen aan het feit dat Peter Pan 

onderdeel uitmaakt van het collectief geheugen kan worden verondersteld dat het publiek onbewust 

denkt aan eeuwige jeugd wanneer het gaat over het personage Peter Pan. Het is mogelijk dat 

adverteerders het om deze reden niet nogmaals expliciet benadrukken. Het kan echter ook liggen 

aan het feit dat de advertenties in Photoplay worden geplaatst op het moment de film PETER PAN net 

uitkomt. Door het zien van deze film en het lezen van informatie er omheen in bijvoorbeeld 

filmtijdschriften is het publiek mogelijk ook op de hoogte van het kenmerk van eeuwige jeugd 

waardoor dit in advertenties niet meer expliciet wordt benoemd.   

 

3.5 Categorie: 'Overig' 

 

De drie vormen van 'interactive fandom' die Orgeron omschrijft zijn in dit onderzoek ingezet om te 

kunnen zien in hoeverre dit concept aan het personage Peter Pan in Photoplay tussen 1924 en 1926 

kan worden gekoppeld. De categorie 'overig' bevat bronnen die gekoppeld kunnen worden aan 

'interactive fandom' omdat ze tevens zorgen voor activiteit bij de lezer. Deze bronnen kunnen echter 

niet in de hierboven genoemde categorieën geplaatst worden. In onderstaande tabel wordt het 

aantal bronnen dat binnen de categorie 'overig' valt weergeven per jaar. In het jaar 1924 worden vijf 

bronnen gevonden die in deze categorie vallen. In 1925 kan één bron in deze categorie geplaatst 

worden. Dit artikel werd in januari 1925 in Photoplay gepubliceerd. Uit de analyse van de bronnen 

die binnen deze categorie zijn geplaatst blijkt dat ze allemaal gaan over de onbekendheid van Betty 

Bronson die de rol van Peter Pan zal gaan vertolken in gelijknamige film. Deze bronnen gaan dus niet 

direct over het personage Peter Pan maar om een actrice. Het is echter van belang deze bronnen in 

dit onderzoek mee te nemen omdat deze bronnen over de actrice, net als het personage Peter Pan, 

gekoppeld worden aan het thema van eeuwige jeugd. In de bronnen in de categorie 'overig' gaat het 

vooral over de uitstraling van Betty Bronson die de rol van Peter Pan vertolkt in de gelijknamige film. 

Hierbij worden woorden gebruikt als “Young”, “little girl” en “the spirit of eternal youth”. Er wordt 

geschreven dat James Mathew Barrie de jonge Betty Bronson heeft gekozen voor de rol van Peter 

Pan omdat ze eeuwige jeugd uitstraalt en dat dit past precies bij haar rol. Wat wordt geschreven over 

de actrice kan dus ook gekoppeld worden aan het personage Peter Pan. De bronnen in de categorie 

'overig' gaan immers allemaal over de manier waarop de actrice de rol van Peter Pan zal gaan 

invullen. Een verklaring voor het feit dat dit soort bronnen na het begin van 1925 niet meer in 

Photoplay worden gepubliceerd kan zijn dat Betty Bronson na vertonen van de film niet meer 

onbekend was. Artikelen over de onbekendheid van de actrice zouden dan niet meer gepast zijn.  
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Tabel 5. Aantal bronnen binnen de categorie 'overig' per jaar  

1924 5 

1925 1 

1926 0 

Totaal 6 

 

Volgens Heidi Kenaga trokken hordes vrouwen vanaf na de Eerste Wereldoorlog naar Hollywood in 

de hoop beroemd te worden. Ze gebruikt de termen 'extra girl' en 'movie-struck fan' om deze 

vrouwen te omschrijven. 'Extra girls' werkten op filmsets om mogelijk toegang te krijgen tot 

sterrendom. Meestal vervulden ze bijrollen of figurantenrollen waarmee ze hoopten door te 

breken.56  Bij de 'movie-struck fan'  ging het om personen die hun liefde voor film verwarden met een 

wens om zelf in films te spelen en beroemd te worden.57 Het kwam de filmstudio's goed uit dat 

zoveel vrouwen in films wilden spelen. De filmstudio's hadden hierdoor een vaste stroom van 

ongeschoolde werknemers die mogelijk konden worden getraind om specifieke vereisten van een 

verkoopbaar product tegemoet te komen. Hollywood werd neergezet als een plek waar fantasieën 

en dromen uitkwamen, waar iedereen een beroemdheid kon worden.58  

 Dit zien we ook in Photoplay rondom het personage Peter Pan terug. Zoals hierboven 

omschreven gingen alle bronnen die in dit onderzoek in de categorie 'overig' zijn ingedeeld over de 

onbekendheid van Betty Bronson. “A fairy wand was waved in England and a little seventeen-year-

old girl in Hollywood was made Peter Pan.” luidt de eerste zin van een artikel met de visueel 

opvallende titel “Unknown Girl Chosen for Greatest Role”.59 In een andere bron staat dat alle meisjes 

in Amerika jaloers op haar zijn omdat ze van de ene op de andere dag beroemd is geworden.60 Deze 

bronnen geven het publiek indirect het gevoel dat iedereen beroemd kan worden. In twee van de zes 

bronnen wordt de mogelijkheid hiertoe daadwerkelijk uitgesproken: “Every person who thinks he or 

she is screen material will get a chance to look the casting director in the eye and tell  him so. That, at 

least, is what he or she can do at the Famous Players-Lasky studios.”61 In de andere bron wordt 

gezegd dat dagelijks sollicitanten worden ontvangen tussen vijf en zes uur in de avond.62 Deze 

bronnen passen in de filmhistorische context van deze tijd omdat onder bepaalde individuen de 

                                                
56 Heidi Kenaga, "Making the'Studio Girl': The Hollywood Studio Club and Industry Regulation of Female 
Labour," Film History: An International Journal 18 (2006), 129.  
57 Shelley Stamp, Movie-struck girls: women and motion picture culture after the nickelodeon (Princeton: 
University Press, 2000),37. 
58 Kenaga, 130 
59 Photoplay, oktober 1924, 58. Te vinden in Figuur 24., in de derde bijlage van dit onderzoek.  
60 Photoplay, november 1925, 31. Te vinden in Figuur 27., in de derde bijlage van dit onderzoek.  
61 Photoplay, december 1924, 94. Te vinden in Figuur 28., in de derde bijlage van dit onderzoek.  
62 Photoplay, januari 1925, 70. Te vinden in Figuur 29., in de derde bijlage van dit onderzoek.  



19 
 

wens leefde om beroemd te worden. Dit werd onder andere aangewakkerd door filmtijdschriften als 

Photoplay. Er kan geconcludeerd worden dat de bronnen die geplaatst zijn in de categorie 'overig' 

allemaal gaan over de onbekendheid van Betty Bronson en de lezer hierdoor het idee geven dat ze 

ook beroemd kunnen worden.  
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Conclusie  

 

Dit onderzoek poogt in kaart te brengen in hoeverre Orgerons concept van 'interactive fandom' kan 

worden toegepast op het personage Peter pan in Photoplay tussen 1924 en 1926. Om deze vraag te 

kunnen beantwoorden is wetenschappelijke literatuur geraadpleegd en is er een historische 

bronnenanalyse uitgevoerd. Voor de analyse werden categorieën opgesteld die gebaseerd zijn op de 

drie door Orgeron geformuleerde vormen van 'interactive fandom': 'critici', 'wedstrijden' en 

'zelfverbetering'. Deze werden aangevuld met de vierde categorie 'overig'. De historische bronnen uit 

Photoplay tussen 1924 en 1926 werden hierin onderverdeeld en geanalyseerd op inhoud, zoals in de 

methode van dit onderzoek is omschreven. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden werd ten 

eerste in kaart gebracht wat volgens wetenschappelijke literatuur de aantrekkingskracht van het 

personage Peter Pan is. Daarnaast is onderzocht hoe deze factoren terug te zien zijn in de bronnen 

die betrekking hebben op Peter Pan en 'interactive fandom' uit Photoplay tussen 1924 en 1926. Er 

blijken twee factoren een rol te spelen. De eerste factor is de eeuwige jeugd. Peter Pan is de jongen 

die nooit op zal groeien en voor altijd jong zal blijven. Dit kenmerk van het personage sluit aan op het 

ideaal van de tijd dat Heather Addison 'the cult of youth' heeft genoemd. Vanaf het begin van de 

twintigste eeuw werd ouderdom gezien als iets dat vermeden moest worden en eeuwige jeugd als 

iets dat nagestreefd diende te worden. In alle categorieën die waaronder bronnen worden geplaatst 

in de analyse van dit onderzoek kan eeuwige jeugd gekoppeld worden.  Daarnaast wijst de analyse 

op een spanning in de bronnen met betrekking tot jeugdig en volwassen zijn. Zo wordt uit de analyse 

van de bronnen uit de categorie 'critici' duidelijk dat de meningen zijn verdeeld over de vraag of 

PETER PAN een film voor kinderen, volwassenen of beide is. In de categorie 'zelfverbetering' wordt de 

spanning duidelijk in een artikel voor een feestjapon. Het artikel bevat veel tegenstrijdigheden omdat 

het de japon omschrijft als iets voor volwassen vrouwen maar dat het daarentegen ook jeugd 

uitstraalt. Het is mogelijk dat de adverteerder een brede doelgroep wilde bereiken.  

 De tweede factor die een rol speelt in de aantrekkingskracht van Peter Pan is het feit dat het 

personage onderdeel is van het collectief geheugen. Iedereen in de westerse wereld heeft een 

bepaald beeld bij het personage. Het blijkt dat dit mogelijk in de categorie 'zelfverbetering' 

voorkomt. Zo wordt er, op de hierboven beschreven bron na, nergens een omschrijving gegeven van 

het personage en worden geen woorden gebruikt die verwijzen naar het meest bekende kenmerk 

van Peter Pan: eeuwige jeugd. Dit is opvallend omdat jeugd in filmtijdschriften vaak werd ingezet om 

producten te verkopen. Er kan verondersteld worden dat het publiek dit kenmerk onbewust koppelt 

aan Peter Pan door dat hij onderdeel uitmaakt van het collectief geheugen en dat het om deze reden 

niet meer benoemd wordt in advertenties en artikelen die het doel hebben producten te verkopen. 
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Er kan worden nagedacht of het feit dat Peter Pan onderdeel uitmaakt van het collectief geheugen 

impliciet ook in andere bronnen aan bod komt. In geen enkele geanalyseerde bron wordt namelijk 

uitgelegd wie Peter Pan is. Het lijkt alsof adverteerders en schrijvers van artikelen er van uit gaan dat 

het publiek al weet wie Peter Pan is. Dit kan echter ook te maken hebben met het feit dat de film 

vanaf december 1924 in de bioscopen vertoond werd en dat er om deze reden informatie over werd 

gegeven in bijvoorbeeld filmtijdschriften. Om deze reden behoeft het personage waarschijnlijk geen 

uitleg omdat mensen die de film hebben gezien en erover hebben gelezen in bijvoorbeeld kranten n 

tijdschriften deze al kennen. Er kan geconcludeerd worden dat het feit dat Peter Pan onderdeel 

uitmaakt van het collectief geheugen niet in de andere bronnen uit Photoplay uit de periode van 

1924 tot en met 1926 aan bod komt. Hieraan moet worden toegevoegd dat in dit onderzoek alleen 

bronnen zijn onderzocht die gekoppeld kunnen worden aan 'interactive fandom'. Mogelijk wordt in 

bronnen die niet gekoppeld kunnen worden aan 'interactive fandom' wel uitdrukking gegeven aan 

het feit dat Peter Pan onderdeel uitmaakt van het collectief geheugen.   

 Om een antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek te formuleren werd tevens in kaart 

gebracht welke vormen van 'interactive fandom' terug te zien zijn rondom het personage van Peter 

Pan in Photoplay tussen 1924 en 1926. Uit de analyse van de bronnen die in de verschillende 

categorieën geplaatst worden kan geconcludeerd worden dat het concept van Orgeron toepasbaar is 

op het personage Peter Pan. Het kan tevens op bepaalde punten worden aangevuld. In de eerste 

categorie 'critici' werden bronnen geplaatst die lezers het gevoel gaven dat ze invloed konden 

uitoefenen of de filmindustrie en filmsterren. Uit de analyse van deze bronnen kan geconcludeerd 

worden dat de brieven die in Photoplay gepubliceerd werden over het algemeen positief van toon 

zijn. De enige negatieve reactie wordt genuanceerd door het plaatsen van vier reacties van andere 

schrijvers die er tegenin gaan. Een mogelijke verklaring hiervoor is de wederzijdse afhankelijkheid 

tussen filmtijdschriften en filmstudio's. Filmtijdschriften zorgden voor kijkers en filmstudio's voor 

lezers. Daarnaast kan tot de conclusie worden gekomen dat interactiviteit niet alleen bestond tussen 

het publiek en de filmtijdschriften, zoals Orgeron schreef, maar ook tussen leden van het publiek 

onderling. Daarnaast werden binnen de tweede categorie 'zelfverbetering' bronnen geplaatst waarin 

producten werden aangeprezen die de lezer een betere versie van zichzelf beloofden. De naam van 

het personage Peter Pan wordt aan allerlei producten gekoppeld die te maken hebben met 

zelfverbetering. Uit de analyse kan geconcludeerd worden dat er met betrekking tot Peter Pan niet 

alleen artikelen en advertenties worden geplaatst met betrekking tot uiterlijke zelfverbetering zoals 

Orgeron schreef, maar ook met betrekking tot verbetering tot de leefomgeving. Verder konden er 

binnen de derde categorie is 'wedstrijden' geen bronnen geplaatst worden. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat deze vorm van 'interactive fandom' geen rol speelt met betrekking tot Peter Pan 

in Photoplay tussen 1924 en 1926. Er kan betreffende Peter Pan in Photoplay tussen 1924 en 1926 
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echter een nieuwe vorm van 'interactive fandom' worden voorgesteld. Deze vorm is gebaseerd op de 

categorie 'overig' en houdt in dat filmtijdschriften het publiek het gevoel willen geven dat ze zelf een 

filmster kunnen worden. Dit doen ze betreffende Peter Pan impliciet, door te stellen dat Betty 

Bronson die de rol van het personage in de film vertolkt onbekend was. In elk artikel dat in de 

categorie 'overig' geplaatst is ligt hierop de nadruk. In enkele bronnen wordt deze mogelijkheid 

daadwerkelijk uitgesproken. De ‘Famous Players-Lasky studios’ zullen volgens de bronnen elke dag 

sollicitanten ontvangen om op deze manier meer onbekend talent te ontdekken. Met deze vorm kan 

het concept van 'interactive fandom' worden uitgebreid als het gaat om het personage Peter Pan in 

Photoplay tussen 1924 en 1926. 

  

Suggesties voor vervolgonderzoek 

Een beperking van dit onderzoek heeft te maken met het feit dat er gebruik is gemaakt van één 

filmtijdschrift. Om een aangevuld beeld te krijgen van het concept van 'interactive fandom' in 

combinatie met Peter Pan is het aan te raden onderzoek te doen waarbij meerdere filmtijdschriften 

worden geraadpleegd. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het feit dat dit onderzoek 

een eerste aanzet biedt tot het koppelen van het concept van 'interactive fandom' aan een 

personage. Vervolgonderzoek zou dit onderzoek kunnen aanvullen door onderzoek te doen naar 

andere personages. Op deze manier kan duidelijk worden in hoeverre 'interactive fandom' 

toepasbaar is op personages in het algemeen.  

 Uit dit onderzoek is ten slotte gebleken dat er met betrekking tot Peter Pan een bepaalde 

spanning bestaat tussen jeugd en volwassen zijn. Dit is zowel terug te vinden in de geanalyseerde 

historische bronnen als in wetenschappelijke literatuur. Wegens de omvang van dit onderzoek 

bestond de mogelijkheid niet om hier verder op in te gaan. Dit is echter een interessante insteek voor 

vervolgonderzoek.  
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Bijlagen 
 
Bijlage I Bronnen die behoren tot de categorie 'critici' 
 

 
Figuur 1: Photoplay, februari 1925, 12. 
 

 
Figuur 2: april 1925, 126. 
 

 
Figuur 3: Photoplay, april 1925, 128.  
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Figuur 4: Photoplay, juni 1925, 14. 
 
 

 
Figuur 5: Photoplay, juni 1925, 14. 
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Figuur 6: Photoplay, augustus 1925, 12. 
 

 
Figuur 7: Photoplay, oktober 1925, 118. 
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Figuur 8: Photoplay, december 1925, 132. 
 

 
 
 
 
 
 
Figuur 9: Photoplay, december 1925, 135. 
 
 

 

 
Figuur 10: Photoplay, december 1925, 151. 
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Figuur 11: Photoplay, december 1925, 151. 
 

 
Figuur 12: Photoplay, augustus 1925, 17. 
 

 
Figuur 13: Photoplay, oktober 1925, 12. 
 



30 
 

 
Figuur 14: Photoplay, oktober 1925, 12. 
 

 
Figuur 15: Photoplay, januari 1926, 132. 
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Figuur 16: Photoplay, april 1926, 117. 
 
 

 
Figuur 17: Photoplay, mei 1926, 142. 
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Bijlage II Bronnen die behoren tot de categorie 'zelfverbetering' 
 

 
Figuur 18: Photoplay, januari 1925, 120. 
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Figuur 19: Photoplay, april 1925, 86. 
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Figuur 20: Photoplay, oktober 1925, 48. 
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Figuur 21: Photoplay, oktober 1925, 49. 
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Figuur 22: Photoplay, november 1925, 30. 
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Figuur 23: Photoplay, april 1926, 85
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Bijlage III Bronnen die behoren tot de categorie 'overig' 
 

 
Figuur 24: Photoplay, oktober 1924, 58. 
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Figuur 25: Photoplay, oktober 1924, 114. 
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Figuur 26: Photoplay, november 1924, 25. 
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Figuur 27: Photoplay, november 1925, 31. 
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Figuur 28: Photoplay, december 1924, 94. 
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Figuur 29: Photoplay, januari 1925, 70. 
 
 
 


