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VOORWOORD 
 

Mijn vroegste herinnering aan de stad Istanbul dateert uit mijn kindertijd. Ik weet nog goed 

dat ik op zesjarige leeftijd met mijn moeder naar Istanbul reisde en hoe we daar aan de oevers 

van de Bosporus liepen. Zij hield mijn hand vast en ik, op mijn beurt, hield het touw vast van 

mijn speelgoedeend-op-wielen die ik achter mij aantrok. Er volgden nog veel meer bezoeken 

aan de stad, en de aantrekkingskracht ervan op mij werd steeds groter. Ik raakte er steeds 

meer van overtuigd dat ik ooit in deze grote, dynamische en historische stad zou gaan wonen. 

Op mijn achttiende was het zover; ik verhuisde naar Istanbul om te gaan studeren.  

Ik kan mij niet herinneren welke film ik als eerste in mijn leven gezien heb, maar mijn 

vroegste herinneringen aan dit medium worden gevormd door de speciale filmvoorstellingen 

in mijn geboorteplaats tijdens feestdagen en de zomervoorstellingen in de openluchtbioscoop. 

Tijdens mijn tienerjaren werd ik steeds meer gefascineerd door alles wat met film te maken 

had en vanaf mijn studententijd in Istanbul zou ik jaarlijks uitkijken naar het Internationale 

Film Festival van de stad dat ik steevast bijwoonde. Mijn liefde, passie en belangstelling voor 

Istanbul en het medium film hebben uiteindelijk geresulteerd in dit onderzoek. Ik beschouw 

het als een voorrecht dat ik een proefschrift heb mogen schrijven waarin deze twee 

onderwerpen bij elkaar komen.  

Dit onderzoek had niet tot stand kunnen komen zonder de steun van bepaalde 

personen en instellingen aan wie ik veel dank verschuldigd ben. In de eerste plaats wil ik mijn 

begeleiders Frank Kessler en Nanna Verhoeff bedanken voor hun vertrouwen, betrokkenheid 

en kritisch blik. Zij hebben mij steeds weer de moed gegeven om verder te gaan en mij daarbij 

gestimuleerd om mijn grenzen te verleggen. Mijn dank gaat ook uit naar de professoren Erik-

Jan Zürcher, William Uricchio, Bert Hogenkamp en Gloria Wekker die zo vriendelijk zijn 

geweest plaats te willen nemen in de beoordelingscommissie. In het bijzonder wil ik professor 

Zürcher bedanken voor zijn bereidheid om mij vanaf de beginfase van dit onderzoek op 

diverse manieren bij te staan. Zijn steun en die van dr. Sabine Luning, de toenmalige 

studieadviseur van de opleiding Advanced Masters Programme van de Onderzoekschool voor 

Aziatische, Afrikaanse en Amerindische Studies (CNWS), waren al van groot belang bij de 

totstandkoming van het onderzoeksvoorstel. 



Het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) stelde mij niet alleen 

financiële middelen tot beschikking, maar heeft mij in samenwerking met het Huizinga 

Instituut de mogelijkheid geboden om diverse cursussen en opleidingen te volgen. De 

financiële steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

heeft het mogelijk gemaakt dat ik in Istanbul archiefonderzoek kon uitvoeren. Ik ben al deze 

organisaties zeer erkentelijk voor hun ondersteuning. Ook ben ik dank verschuldigd aan 

bepaalde instellingen in Istanbul waaronder het Duitse Orient-Institut, het Institut français 

d’études anatoliennes, het Ottomaans Archief en diverse bibliotheken die hun collecties en 

expertise beschikbaar stelden.      

De volgende personen, die in verschillende fases van het onderzoek bereid waren om 

hun kennis met mij te delen en/of mij informatie en advies te verschaffen, wil ik graag 

bedanken: Richard Abel, Michelle Aubert, Aldo Bernardini, Ivo Blom, Stephen Bottomore, 

Petra de Bruijn, Henri Busquet, Guido Convents, Karel Dibbets, Edhem Eldem, Mustafa 

Gökmen, Ismail H. Kadı, Yavuz Selim Karakışla, Elif Röngen-Kaynakçı, Nico de Klerk, 

Luke McKernan, Jean-Jacques Meusy, Liesbet Nyssen, Nicole van Os, Giovanni 

Scognamillo, Jean-Claude Seguin, Judith Thissen en Jacques Thobie.  

Daarnaast wil ik mijn kamergenoten Kristine Steenbergh en Bregtje Lameris, en alle 

andere promovendi en collega’s uit het voormalige Tuinhuis en uit de Muntstraat bedanken. 

Zij waren niet alleen bereid tot het uitwisselen van ideeën en ervaringen, maar dankzij de 

gezellige etentjes en feestjes die zij organiseerden werd het solistische bestaan van het aio-

schap geregeld doorbroken en opgefleurd.     

Ibrahim Akdağ ben ik dankbaar voor zijn hulp bij het transcriberen van de 

handgeschreven Ottomaanse teksten, Gon Hokke voor het redigeren van het proefschrift en 

Valérie Latil voor het corrigeren van de samenvatting in het Frans. 

Ook al zaten mijn moeder en zussen in Turkije, dankzij de vele telefoontjes waarbij zij 

steeds hun zorg uitten en mij steeds maanden het vooral rustig aan te doen, kon ik mijn werk 

af en toe relativeren. Mijn schoonouders wil ik bedanken voor de warme ontvangst bij hen 

thuis waar ik onder het genot van lekker eten en een goed glas wijn steeds gewezen werd op 

hun waardering en hun vertrouwen in de goede afloop van mijn onderzoek. 

En Roeland, zonder jouw onvoorwaardelijke liefde, inspiratie, scherpe blik en geduld 

had ik dit onderzoek niet kunnen realiseren.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INLEIDING 
 

In deze studie wordt de opkomst van de cinema in Istanbul in de periode van 1896 tot 1914 

bestudeerd, waarbij het maatschappelijk functioneren van het medium centraal staat. Welke 

functies vervulde het, welke functies werden aan het medium toegekend, en voor welke 

doeleinden werd de cinema aangewend? Aan de hand van deze vragen concentreer ik me op 

de publieke vertoningsactiviteiten waarbinnen het medium geëxploiteerd, geconsumeerd en 

gecontroleerd werd. Onder de exploitatie, consumptie en controle van vertoningsactiviteiten 

versta ik achtereenvolgens de manier waarop het medium aangeboden werd met de daarbij 

behorende strategieën en de doelen die daarbij nagestreefd werden, hoe het publiek 

aangetrokken en benaderd werd om de cinema tot zich te nemen en de manier waarop deze 

activiteiten door de maatschappelijke geledingen gereguleerd, bekritiseerd of juist 

aangemoedigd werden. Binnen de vertoningscontext vormen de drie bovengenoemde 

aspecten, exploitatie, consumptie en controle, tezamen met externe factoren het publieke 

functioneren van de cinema. Het begrip externe factoren is zeer breed, maar in de context van 

deze studie worden met name politiek-maatschappelijke gebeurtenissen en fenomenen 

bedoeld zoals revoluties, oorlogen en de opkomst van bepaalde ideologieën en politieke 

ideeën. De voornaamste externe factoren die in deze studie aan bod zullen komen zijn de Jong 

Turkse Revolutie, de Balkanoorlog en de opkomst van het Turks nationalisme. De nadruk op 

het maatschappelijk functioneren van het medium in Istanbul – de toenmalige hoofdstad van 

het Ottomaanse Rijk – biedt tevens de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de lokale 

specificiteit van de cinema in zijn beginperiode, die getypeerd wordt als “de meest 

internationale fase”, met andere woorden de fase waarin het medium nog niet over een 

bepaalde “nationale identiteit” beschikte of nog geen bepaalde “nationale ideologie” 

reflecteerde.1
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Definitie cinema 

 

Met de opkomst van de cinema wordt in deze studie het “begin”, oftewel de introductie en de 

eerste ontwikkeling, van het medium bedoeld. Het betreft namelijk een periode waarin de 

cinema in de hoofdstad van niets tot iets uitgroeide. De term cinema behelst aan het begin van 

de genoemde periode dan ook iets anders dan aan het einde. Aan het begin verwijst de cinema 

vooral naar de technologische nouveauté cinematograaf waarmee “bewegende beelden” op 

een scherm geprojecteerd konden worden. Daardoor werd het medium in die tijd ook wel 

“levende fotografie” genoemd, waarmee verwezen werd naar een andere nieuwe visuele 

technologie die al eerder zijn intrede had gedaan in de hoofdstad.2 De materiële aard van de 

cinematograaf werd door de lokale autoriteiten snel geassocieerd met fysieke gevaren die het 

met zich bracht zoals ontploffings- of brandgevaar. Daarentegen benadrukte de lokale pers 

juist het “amusante” aspect van dit nieuw “spektakel” dat ook “niet duur” was.  

Het Franstalige dagblad Stamboul kondigde in december 1896 de eerste publieke 

cinematograafvoorstellingen aan als “curieuze seances van een interessante nouveauté”.3 

Deze voorstellingen vonden plaats in een brasserie van de populaire Europees georiënteerde 

wijk Péra die ook bekend was onder de naam Beyoğlu.4 Niet veel later was deze amusante 

nouveauté te bewonderen in een ander populair deel van de stad, de wijk Şehzadebaşı die met 

name bevolkt werd door moslims. Deze wijk bevond zich in Stamboul, het oude gedeelte van 

de toenmalige hoofdstad. Op 9 februari 1897 meldde het Ottomaanstalige dagblad Sabah dat 

de cinematograaf wegens de grote publieke belangstelling in Beyoğlu nu ook in een 

kıraathane in de wijk Şehzadebaşı geïntroduceerd zou worden in verband met de 

feestelijkheden van de ramadan.5 In de loop van de periode verspreidde deze technologische 

nouveauté zich weliswaar naar de andere delen van Istanbul, maar de genoemde twee 

amusementscentra, Péra en Şehzadebaşı, vormden door de periode heen steeds de basis van 

waaruit de verdere ontwikkeling van het medium in de hoofdstad plaatsvond. 

 Tevens verwijst de term cinema aan het begin van de periode naar korte opnames die 

vertoond werden binnen andere vormen van commercieel amusement zoals het variété. Het 

ging hier om opnames die de mogelijkheid van het medium om op te nemen en weer te geven 

demonstreerden. Er was nog geen sprake van een verhalende lijn en de beelden toonden 

bijvoorbeeld de aankomst van een trein of een actrice die een dansnummer opvoerde. Later 

zou de genreaanduiding verder verfijnd worden, hetgeen blijkt uit de terminologie van de 

Franstalige pers die schreef over: “représentations de la vie réelle, faits fantastiques, tragiques, 
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pathétiques ou comiques”.6 De vertoningen vonden plaats in verscheidene publieke ruimtes 

zoals cafés, theaters, parken, hotels en scholen. 

Op den duur maakte het medium geen deel meer uit van andere vormen van 

amusement maar het ontwikkelde zich tot een zelfstandige vorm van entertainment. Dat hield 

in dat er voorstellingen werden aangeboden die louter uit filmvertoningen bestonden. Het 

“Cinémathéâtre” dat begin 1908 geïntroduceerd werd door de Franse productiefirma Pathé 

Frères en waarbij films werden vertoond in allerlei genres, werd de algemene benaming van 

dergelijke voorstellingen. De introductie van het Cinémathéâtre was in feite de eerste stap in 

de richting van een vaste vertoningsruimte; de bioscoop zoals we die in zijn huidige vorm 

kennen. Dit was tevens het startpunt van een veranderingsproces waarbij veel cafés, theaters 

en zelfs scholen in de stad omgebouwd zouden worden tot bioscopen. 

 Net zoals de betekenis van de term cinema in de loop van de jaren wijzigt, geldt dit 

ook voor het imago van het medium. De aanbidders van filmvertoningen probeerden het 

imago van amusant spektakel om te zetten in dat van een respectabel medium. Dagbladen 

benadrukten bijvoorbeeld dat het ging om “kwaliteitsfilms” van “gerenommeerde Europese 

firma’s” die vertoond zouden worden in modern uitgeruste ruimtes die bovendien “veilig” 

waren. Hiermee hoopte men vooral op de komst van publiek uit de gegoede klasse. Daarnaast 

werden er matineevoorstellingen gehouden om gezinnen aan te trekken en werden er aparte 

voorstellingen georganiseerd voor moslimvrouwen voor wie het toen verboden was zich in 

aanwezigheid van mannen in openbare ruimtes als theaters te bevinden.  

Parallel aan de imagoverbetering maakte de functie van het medium een ontwikkeling 

door. Het medium stond niet alleen meer in dienst van commercieel amusement maar werd 

ook in toenemende mate ingezet voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld de politiek of 

voor het verspreiden van een bepaalde ideologie. De functie van het medium was daarbij 

tweeledig. Enerzijds functioneerde het als visuele weergave van belangrijke politiek-

maatschappelijke gebeurtenissen die op hun beurt weer als een vorm van propaganda kon 

dienen. Anderzijds werd het medium, als amusementsvorm, ingezet voor patriottistische, 

nationalistische of militaristische doeleinden. Filmvertoningen maakten daarbij naast andere 

vormen van amusement zoals toneel en muziek maar ook lezingen deel uit van 

propagandistische (benefiet)voorstellingen die door bepaalde verenigingen of invloedrijke 

personen georganiseerd werden voor dergelijke doeleinden.  

Aan het eind van de onderzoeksperiode verwijst de term cinema dus naar veel meer 

dan alleen de cinematograaf zelf die als amusante, curieuze, interessante technologische 

nouveauté op de markt werd gebracht. Cinema was tegen die tijd uitgegroeid tot een 
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zelfstandig medium dat zich kenmerkte door onder andere vaste vertoningsruimtes met een 

eigen publiek en een eigen programmering met films die ingezet werden voor verscheidene 

doeleinden.  

 

 

Cinema in Istanbul 
 

Er zijn een aantal redenen waarom ik me in deze studie concentreer op één locatie, de stad 

Istanbul. Ten eerste, omdat de Turkse filmindustrie daar haar oorsprong heeft en deze stad 

daar nog steeds het centrum van is. Ten tweede was Istanbul in deze periode het belangrijkste 

culturele, politieke en economische centrum van het Ottomaanse Rijk dat verwikkeld was in 

veranderingsprocessen die veelal geassocieerd kunnen worden met pogingen tot 

modernisering zoals het invoeren van “aan het Westen ontleende ideeën, technieken, regels en 

instellingen”.7 Deze pogingen tot modernisering leidden tot spanningen die veroorzaakt 

werden door enerzijds een politiek-economische afhankelijkheid van het westen en anderzijds 

door de angst om de eigen identiteit hierbij te verliezen. De opkomst van het moderne 

medium cinema in de Ottomaanse hoofdstad maakt in feite integraal deel uit van deze 

westerse oriëntatie die vanaf het einde van de achttiende eeuw op gang kwam en tot op heden 

actueel is gebleven. Met zijn multi-etnische en multireligieuze bevolking bestaande uit onder 

meer Albanezen, Arabieren, Armeniërs, Grieken, Koerden, Levantijnse immigranten, 

Serviërs, Turken, moslims, joden en christenen, met zijn rijke amusementscultuur en als 

bestuurcentrum van het rijk, is de toenmalige hoofdstad Istanbul een geschikte locatie voor 

een casestudie over de beginjaren van de cinema in de Ottomaanse context. Bovendien biedt 

de focus op de kosmopolitische hoofdstad de mogelijkheid om de ontwikkeling van het 

medium op een lokaal niveau in al zijn verscheidenheid grondig te kunnen bestuderen.8

Binnen het academisch onderzoek naar de cinema in Turkije is er nog relatief weinig 

aandacht voor de vroege filmperiode al dan niet op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Het 

aantal publicaties dat in de laatste decennia is verschenen geeft weliswaar informatie over de 

ontwikkeling van het medium in Turkije, vooral in steden als Istanbul en Izmir, maar een 

grondige bestudering van de periode in de genoemde en andere steden of delen van het land 

ontbreekt nog.9 Deze publicaties hebben een belangrijke pioniersfunctie op het terrein van de 

cinema in Turkije en zij vormen een belangrijke informatiebron voor dit onderzoek. Toch is er 

een aantal punten dat enige kritiek beoogt. Ten eerste is er binnen deze publicaties een 

algemene tendens te herkennen dat de beginperiode van het medium, die samenviel met de 
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laatste decennia van het Ottomaanse Rijk, benaderd wordt als een soort “primitieve voorfase” 

van de nationale Turkse cinema.10 Daarbij krijgt het “Ottomaanse” karakter van het medium 

een ondergeschikte rol toegewezen binnen de Turkse filmhistoriografie. Deze nationalistisch 

georiënteerde blik op de Ottomaanse periode wordt vooral zichtbaar in de zoektocht naar “het 

begin van de Turkse cinema”. Bij deze zoektocht worden soms zelfs opnames die gemaakt 

zijn door Ottomaanse onderdanen van een andere dan Turkse origine, gerekend tot de 

“eersten” van de nationale Turkse cinema, zoals Burçak Evren in het volgende citaat 

beargumenteert:  

 

Donc, parmi quatre films candidats au titre de premier film turc, un seul a survécu jusqu’à nos 

jours: celui réalisé par les frères Yanaki et Milton Manaki. Il est tout à fait opportun de 

considérer ce film comme le premier film turc (même si Theo Angelopoulos provoqua la 

réaction -fondée d’ailleurs- des cinéastes macédoniens en prétendant dans Le Regard d’Ulysse, 

Grand Prix du jury au 48e Festival du Cannes, que les frères Manaki étaient d’origine grecque) 

car, quelles que soient la religion ou l’origine des frères Manaki, ils étaient citoyens ottomans 

vivant sur le territoire de l’Empire ottoman et ils signèrent le premier film dont le sujet même 

était une visite du sultan ottoman; ils ne sont certes pas les premiers réalisateurs turcs, mais ils 

réalisèrent le premier film ottoman et par conséquent turc de l’histoire.11    

 

Zo worden de “Ottomaanse” én de zogenaamde “Turkse” identiteit van de in het citaat 

genoemde opname door Evren op een ietwat paradoxale manier verenigd. De logica van deze 

formulering die uit het citaat afgeleid kan worden is als volgt: aangezien de huidige Turkse 

natie de erfgenaam van het Ottomaanse Rijk is, behoren de opnames die gemaakt zijn in de 

Ottomaanse periode ongeacht de etnische of religieuze achtergrond van de maker tot het 

culturele erfgoed van de Turkse Republiek. Een dergelijke formulering geeft niet alleen aan 

hoe complex de Ottomaanse erfenis is, maar een dergelijk perspectief doet ook geen recht aan 

de historische specificiteit van de periode. Het Ottomaanse Rijk bestond in die tijd uit een 

aantal etnische en religieuze groeperingen waarvan Turken er slechts één waren. In hoeverre 

is de huidige Turkse natie bijvoorbeeld aan te merken als de legitieme erfgenaam van 

culturele producten die afkomstig zijn uit delen van het Ottomaanse Rijk die nu niet meer tot 

Turkije behoren? In hoeverre zijn opnames van niet-Turkse onderdanen uit die tijd te 

beschouwen als Ottomaans, Turks of vallen zij onder hun eigen cultuur (bijvoorbeeld Grieks, 

Armeens of  Macedonisch)? Op deze complexe vragen is geen pasklaar antwoord te vinden. 

Bovendien als het toch gaat om de “Turkse” aspecten van de cinema in de Ottomaanse 
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periode is het waardevoller om na te gaan (zoals deze studie doet) hoe en in hoeverre het 

maatschappelijk functioneren van het medium beïnvloed werd door de opkomst van het 

‘Turks nationalisme’ dat met name tijdens en na de Balkanoorlog in 1912-1913 een grote 

vlucht nam. De officiële ideologie van de staat die tot dan toe vooral Ottomaans patriottistisch 

georiënteerd was, was juist uit op de vereniging van alle verschillende groepen rond de 

Ottomaanse troon ongeacht hun etnische of religieuze achtergrond.   

 Ten tweede valt in deze publicaties op dat er niet of nauwelijks verbanden worden 

gelegd met factoren die de introductie en ontwikkeling van de cinema in Istanbul veroorzaakt, 

gestimuleerd, uitgedaagd of vertraagd zouden kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld het reeds 

genoemde Turks nationalisme. Hierdoor ontstaat een beeld van het medium als een 

geïsoleerd, op zichzelf staand fenomeen. De opkomst van het medium cinema in Istanbul kan 

beter begrepen worden wanneer deze geplaatst wordt binnen een brede historische, culturele 

en politieke context waarbinnen het medium functioneerde, maar waar het ook een product 

van was. In zijn standaardwerk over de geschiedenis van de Turkse cinema, Türk Sinema 

Tarihi, 1896-1959, merkt Giovanni Scognamillo weliswaar op dat het medium in de eerste 

twee decennia niet tot wasdom heeft kunnen komen wegens “technische mankementen”, 

“historische wendingen” en “politieke obstakels”, maar hij legt vervolgens niet uit waar deze 

mankementen, wendingen en obstakels precies uit bestonden en op welke manier zij invloed 

uitoefenden op de ontwikkeling van het medium in deze periode.12 Dit geldt ook voor zijn 

andere publicatie, Cadde-i Kebir’de Sinema, waarin de ontwikkeling van de cinema tot de 

jaren zestig in de wijk Beyoğlu (Péra) centraal staat.13 Hoewel Scognamillo in deze publicatie 

deels aandacht besteedt aan de beginperiode van het medium in deze wijk en vanuit de 

vertoningscontext een beeld schetst van de ontwikkeling van de cinema in deze periode, zegt 

hij nergens iets over mogelijke verbanden tussen deze ontwikkeling en culturele, politieke of 

economische factoren in die tijd. Ook is het opvallend, in verband met de reeds hierboven 

besproken tendens, dat Scognamillo in beide publicaties bijna nergens de term Ottomaans 

bezigt.  

 In tegenstelling tot Scognamillo benoemt de reeds genoemde Burçak Evren in zijn 

werk enkele factoren die volgens hem het uitgroeien tot een volwaardig medium van de 

cinema in zijn beginjaren in Istanbul in de weg stonden. Dit zijn volgens Evren 

“infrastructurele”, “politieke” en “morele” factoren zoals het feit dat filmvertoningen lange 

tijd deel uitmaakten van het variété, dat de ruimtes waar films vertoond werden in een slechte 

staat verkeerden, dat het strenge regiem van de toenmalige sultan Abdülhamit II die van 1876 

tot 1909 regeerde een beperking met zich bracht en dat het medium binnen de 
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moslimgemeenschap vaak aangeduid werd als “zondig” en “aanstootgevend”.14 Maar hij legt 

vervolgens niet uit hoe en in welke mate de ontwikkeling van het medium dan belemmerd 

werd door de genoemde factoren en hoe deze situatie zich door de periode heen verder heeft 

ontwikkeld. Evren stipt bijvoorbeeld de enigszins paradoxale houding van sultan Abdülhamit 

ten opzichte van de cinema aan, maar hij laat de houding van zijn opvolger, sultan Mehmet V 

die in 1909 de troon besteeg, buiten beschouwing – met uitzondering van de reeds in het citaat 

genoemde opname van de gebroeders Manaki waarin deze sultan te zien is. Het feit dat sultan 

Mehmet V vergeleken met zijn broer Abdülhamit die over een “absolute” macht beschikte, 

vooral een “ceremonieel” vorst was en dus mogelijkerwijs minder invloed heeft kunnen 

uitoefenen op het publieke functioneren van het medium dan zijn voorganger, kan hierbij van 

betekenis geweest zijn. Maar juist de “visuele macht” die sultan Mehmet in zijn 

regeringsperiode verwierf, zoals deze studie laat zien, is van groot belang als het gaat om de 

publieke functie van het medium cinema dat naast de andere media zoals de fotografie en de 

pers werd ingezet voor het propageren dan wel construeren van een bepaald beeld van de 

sultan.  

Ten slotte vraagt de manier waarop (de feiten uit) verschillende bronnen in deze 

publicaties over de beginperiode van de cinema in Istanbul gepresenteerd en geïnterpreteerd 

worden om een kritische en zorgvuldige herziening. Voordat hier verder op wordt ingegaan, is 

het echter van belang na te gaan welke bronnen er zoal beschikbaar zijn en welke daarvan 

door wie reeds werden gebruikt. De meest “tastbare” bronnen die naar deze periode verwijzen 

zoals films en ruimtes waarin zij vertoond werden, zoals theaters, parken, cafés, scholen, zijn 

grotendeels verdwenen. De overige informatie over de introductie en ontwikkeling van het 

medium is afkomstig uit secundair bronnenmateriaal zoals dagbladen, politierapporten, 

decreten van de sultan, gemeentedocumenten en memoires. Sommige van deze bronnen die al 

dan niet systematisch onderzocht zijn, vormen de basisinformatie van de tot nu toe 

gepubliceerde studies. Zo maakt Scognamillo bijvoorbeeld in zijn publicaties Türk Sinema 

Tarihi en Cadde-i Kebir’de Sinema onder andere gebruik van berichten uit de lokale Frans- en 

Engelstalige bladen uit deze periode zoals Le Moniteur Oriental/The Oriental Advertiser, The 

Levant Herald en La Turquie. Burçak Evren baseert zich in zijn werk ook op dergelijk 

bronnenmateriaal. Daarnaast verwijst hij naar enkele berichten uit Ottomaanstalige bladen 

zoals Sabah en naar enkele officiële documenten zoals decreten van sultan Abdülhamit II.   

Echter, er wordt in deze studies veelal voorbij gegaan aan de aard van dergelijke 

bronnen en er worden soms wat voorbarige conclusies getrokken op grond van informatie die 

afkomstig is uit eclectisch verzamelde feiten over publieke vertoningsactiviteiten. Er zou 
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bijvoorbeeld onderscheid gemaakt moeten worden tussen de publicitaire, informatieve en 

soms propagandistische aard van de pers en het regulatieve karakter van de 

overheidsdocumenten waarbij een “beoogd” publiek of een bepaalde gebeurtenis op 

verschillende wijzen wordt benaderd voor verscheidene doeleinden. Feiten uit dergelijke 

bronnen zouden niet beschouwd moeten worden zonder in te gaan op de manier waarop zij 

gebracht werden en voor wie zij bedoeld waren. De problematiek hierbij is dat dergelijke 

doelen niet altijd direct zichtbaar zijn waardoor een bepaalde interpretatie noodzakelijk is.  

Het beeld van sultan Abdülhamit zoals geschetst wordt door Burçak Evren is hier een 

goed voorbeeld van. Aan de hand van een verbod op de aanvraag van twee buitenlandse 

operateurs om opnames te mogen maken op de Bosporus en van de memoires van een andere 

buitenlandse operateur waarin hij onder andere zijn belevenissen in het rijk onder het regiem 

van Abdülhamit beschrijft, concludeert Evren dat de sultan zich verzette tegen de 

ontwikkeling van de cinema in de hoofdstad. Evren verwijst hierbij naar het zogenaamde 

wantrouwen van de sultan tegen het gebruik van elektriciteit in de hoofdstad en tegen 

machines die voorzien waren van een “hendel”.15 Het brandgevaar dat het medium cinema 

met zich bracht zou volgens Evren de aanleiding voor de sultan geweest zijn om zich te 

verzetten tegen het medium. Abdülhamit zou op verzoek van notabelen zoals ambassadeurs 

en bankiers wel enkele vertoningen toegelaten hebben, maar over het algemeen zou hij zich 

blijven verzetten tegen het publieke functioneren van het medium. Echter, uit de bestudering 

van de lokale pers blijkt dat er tijdens de regeringsperiode van Abdülhamit niet enkele maar, 

in tegenstelling tot de visie van Evren, vele publieke voorstellingen werden georganiseerd 

waarbij de ene “technisch geperfectioneerde” cinematograaf na de andere werd 

gedemonstreerd. Uit de bestudering van enkele politierapporten uit de betreffende periode kan 

men zelfs concluderen dat er bij sommige voorstellingen sprake was van een “illegaal” 

gebruik van de benodigde elektrische stroom voor vertoningen. Het beeld dat Evren van 

sultan Abdülhamit inzake cinema schetst, wordt nog meer verwrongen wanneer we ons 

realiseren dat bepaalde exploitanten zelfs door de sultan gedecoreerd werden met een 

medaille. Niet te vergeten, zoals Evren zelf ook opmerkt, werden er indertijd speciale 

filmvertoningen georganiseerd in het paleis waar de sultan en zijn aanhang resideerden zoals 

blijkt uit de memoires van één van de dochters van Abdülhamit.16 Al deze bevindingen 

impliceren niet alleen dat Abdülhamit ‘meerdere gezichten’ kon hebben maar zij suggereren 

ook dat feiten uit verschillende bronnen met elkaar in verband moeten worden gebracht als 

het gaat om de houding van maatschappelijke geledingen ten opzichte van het publieke 

functioneren van het medium cinema.  

 8



Een laatste punt van kritiek is dat er in deze publicaties veelal voorbijgegaan wordt 

aan de notie van de “tijdsgeest”. Bij het interpreteren van feitelijke informatie zou steeds een 

link gelegd moeten worden naar de historische context. In het geval van sultan Abdülhamit II 

spelen bovendien naast de historische gebeurtenissen ook zijn persoonlijke beslissingen een 

belangrijke rol. Zo kan er bijvoorbeeld een verband gelegd worden tussen een verbod op de 

aanwezigheid van een generator die gebruikt zou worden bij de vertoningen in een ruimte 

naast de Armeense kerk en de aanslagen in dezelfde periode die soms gericht waren op de 

sultan zelf waarbij gevreesd werd voor Armeens terrorisme. Bij het voorbeeld van Evren over 

het verbod op het verzoek van twee buitenlandse operateurs om opnames te mogen maken op 

de Bosporus zou er een link gelegd kunnen worden met de vrees voor een mogelijke aanval 

vanuit zee op het paleis van Abdülhamit dat gelegen was aan de westelijke oever van de 

Bosporus. Deze aanvraag viel namelijk samen met de periode waarin de sultan door de Jong 

Turken met geweld bedreigd werd als hij niet zou instemmen met de herinvoering van de 

constitutie. Het toenemende wantrouwen van Abdülhamit dat in zijn lange regeringsperiode 

uitgroeide “tot een aan paranoia grenzende angst voor alles en iedereen” dat geïllustreerd kan 

worden door anekdotes over de marine die de dokken van de Gouden Hoorn niet mocht 

verlaten uit angst dat de schepen hun kanonnen op het paleis zouden richten en over de 

infanterie die geregeld schietoefeningen moest houden zonder kogels, ligt in de lijn van de 

hierboven gelegde verbanden.17  

 

 

Bronnen 
 

In deze studie streef ik ernaar om met een geselecteerd aantal bronnen dat systematisch 

onderzocht is, een completer en genuanceerder beeld te schetsen. Zo wordt de lokale pers in 

deze studie niet alleen beschouwd als de bron van informatie over de publieke vertoningen in 

de hoofdstad maar ook als een van de factoren die het maatschappelijk functioneren van de 

cinema beïnvloed heeft, oftewel daarop invloed wilde uitoefenen, door de lezer te informeren, 

aan te moedigen of er juist tegen te ageren. Met name de lokale Franstalige pers speelde bij de 

introductie en verdere ontwikkeling van het medium in Istanbul een belangrijke intermediaire 

rol tussen de exploitanten en het publiek. Aan het begin van de twintigste eeuw bestond de 

lokale pers in Istanbul uit een aantal dag- en weekbladen die gepubliceerd werden in 

verscheidene talen zoals Frans, Engels, Ottomaans, Grieks en Armeens. Ongeveer een derde 

van de bevolking las in die tijd een dag- of weekblad.18 Voor deze studie zijn er twee 
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Franstalige, Stamboul en Le Moniteur Oriental, en twee Ottomaanstalige dagbladen, Ikdam en 

Sabah, geselecteerd. De Franse taal was in die tijd de lingua franca, gevolgd door andere 

Europese talen zoals Engels, Grieks en Italiaans. Het Ottomaans was de administratieve en 

literaire taal van het rijk. Deze taal was een variant op de toenmalige Turkse taal die werd 

geschreven in Arabische letters waarbij veelvuldig gebruik werd gemaakt van woorden uit het 

Arabisch en Perzisch. Het Ottomaans Turks dat gesproken werd in de hoofdstad verschilde 

opmerkelijk veel van het Turks dat gesproken werd op het platteland en het verschil was soms 

zo groot dat men elkaar niet kon verstaan. 

 De geselecteerde bladen uit de onderzoeksperiode 1896-1914 zijn chronologisch per 

dag doorgenomen. Hieruit bleek dat de Franse bladen zich in hun berichtgeving over het 

aanbod aan amusement vooral richtten op de publieke activiteiten die werden georganiseerd 

in de wijk Péra. De Ottomaanstalige bladen richtten zich daarentegen juist vooral op het 

publiek van de wijk Şehzadebaşı. Ook bleek dat de Franstalige bladen gedetailleerdere 

informatie gaven over de vertoningen dan de Ottomaanstalige bladen; zij publiceerden veelal 

de titels van de films die vertoond werden en binnen welke programmering zij aangeboden 

werden. De Ottomaanstalige bladen vermeldden daarentegen wel de programmering maar 

lieten verdere informatie over de filmvertoningen vaak achterwege. Veelal stond er dan alleen 

vermeld “cinemavoorstelling”. Daarnaast valt op dat de berichtgeving in de Ottomaanse 

bladen door de onderzoeksperiode heen minder frequent en constant was dan in de Franse 

bladen. Hier moet overigens vermeld worden dat de aanbieders van filmvertoningen in die tijd 

nog geen gebruik maakten van advertenties; de berichtgeving in de pers over het medium 

bestaat dus uitsluitend uit de aankondigingen van de bladen zelf. Pas tegen het einde van de 

bestudeerde periode zouden de eerste advertenties over filmvertoningen verschijnen en met 

name in de Franstalige bladen. 

Om mijn bevindingen in de bladen te kunnen relativeren, en de houding van de lokale 

officiële autoriteiten ten opzichte van de cinema te kunnen bestuderen, heb ik onderzoek 

verricht in het Ottomaanse Archief in Istanbul waar ik een geselecteerd aantal officiële 

documenten heb geraadpleegd.19 De beschikbare documenten in het archief zijn ontsloten in 

catalogi. Een aantal catalogi die op grond van hun thematiek en chronologie van betekenis 

konden zijn voor dit onderzoek, waren: de catalogi over het toenmalige Ministerie van 

Buitenlandse Zaken (Dahiliye Nezareti Belgeleri), over de Politie (Zaptiye Nezareti Evrakı) 

en over decreten van de sultan (Iradeler). Ruim vijftig catalogi zijn pagina per pagina 

doorgenomen, aangezien de documenten niet per onderwerp gerangschikt waren en er geen 

sprake was van een volledige chronologische volgorde. De documenten die in het archief 
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getraceerd zijn, bevatten informatie over diverse onderwerpen zoals onder meer de belasting 

die cinematheaters moesten betalen, vertoningsactiviteiten die wel of geen vergunning kregen, 

de kwestie inzake het bijwonen van filmvoorstellingen door moslimvrouwen en 

bouwvoorschriften waaraan bioscooptheaters moesten voldoen. Het probleem dat zich 

voordeed bij dit soort documenten was dat een bepaalde beslissing niet altijd voorzien was 

van de motivatie van de betrokken persoon of instantie. Als een verbod was afgevaardigd 

voor een bepaalde vertoningsactiviteit werd bijvoorbeeld vaak niet uitgelegd waarom. 

Naast bladen en officiële documenten ben ik op zoek gegaan naar aanvullend 

bronnenmateriaal omdat ik bepaalde informatie niet kon terugvinden in de genoemde 

bronnen, zoals kenmerken van buurten waar vertoningen plaatsvonden, de mogelijke 

afwijzende houding van bepaalde groeperingen op de opkomst van de cinema en de 

informatie over de rol van buitenlandse instellingen zoals de ambassades die zij gespeeld 

zouden hebben bij het functioneren van het medium in Istanbul. Om meer inzicht te krijgen in 

de buurten waar voorstellingen werden gehouden, heb ik de verzekeringsplattegronden van E. 

Goad-Plans d’Assurance de Constantinople en van Jacques Pervititch uit die periode 

geraadpleegd die het bijvoorbeeld mogelijk maakten om te bepalen of een vertoningsruimte 

zich in een woonwijk of winkelbuurt bevond. Aangezien de geselecteerde lokale bladen die 

tot mijn primaire bronnen behoorden overwegend ‘positief’ gestemd waren over het nieuwe 

medium, ben ik op zoek gegaan naar ‘negatieve’ geluiden in de pers. Ik vermoedde dat ik 

dergelijke geluiden zou kunnen vinden in twee religieus georiënteerde bladen, Sırat-ı 

Müstakim (Het Juiste Pad) dat later Sebilü’r-Reşat (Het Pad van de Rechtschapenheid) heette, 

en het radicale Volkan (Vulkaan), die bekend stonden vanwege hun kritische houding ten 

opzichte van de westerse oriëntatie van de maatschappij. Echter, ik heb in deze bladen weinig 

tot geen artikelen over de cinema gevonden, laat staan negatieve geluiden. Wel heb ik enkele 

artikelen getraceerd waarin men zich zorgen maakte over het gevaar dat het uit het westen 

geïmporteerde amusement zoals theater kon opleveren voor de islamitische samenleving, en 

voor de moslimvrouw in het bijzonder, wat relevant is voor de bestudering van de positie van 

moslimvrouwen binnen de publieke filmvoorstellingen. Daarnaast heb ik archiefonderzoek 

verricht in het Centre des Archives diplomatiques de Nantes in Frankrijk waar zich 

documenten bevinden uit het archief van de Franse ambassade te Istanbul uit de periode. Uit 

mijn bevindingen in de Franse dagbladen bleek namelijk dat de Franse ambassade een 

prominente rol speelde bij het functioneren van het medium, met name binnen de Franstalige 

gemeenschap in Istanbul. Bovendien onderhield de Franse ambassade in Istanbul in deze 

periode de contacten tussen de Franse ondernemers en de Ottomaanse overheid.20  
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Tot slot heb ik tijdens mijn onderzoek geprobeerd om me een beeld te vormen van de 

films die in die tijd geproduceerd en vertoond werden. Aangezien de meeste films uit deze 

periode grotendeels verloren zijn gegaan, heb ik om mijn beeld bij te stellen deelgenomen aan 

speciale festivals over de vroege cinema, zoals het Pordenone Silent Film Festival dat jaarlijks 

in Italië wordt gehouden. Daarbij heb ik de kans gekregen om onder meer opnames van de 

gebroeders Manaki te kunnen zien die zij in deze periode maakten in de Balkan-provincies 

van het Ottomaanse Rijk.21 Daarnaast beschikt het Filmmuseum in Amsterdam over enkele 

opnames van Istanbul uit die tijd en ook van andere delen van het Ottomaanse Rijk, die 

gemaakt zijn door Europese productiemaatschappijen.22 Ook bevindt zich een aantal opnames 

van sultan Mehmet V in het archief van het Instituut voor Film en TV (Sinema-TV Enstitüsü) 

te Istanbul.23   

 

 

Vertoningscontext 
 

Er is dus weinig overgebleven van de lokale opnames die in deze periode in Istanbul gemaakt 

zijn. Deze opnames zijn grotendeels verloren gegaan of zij zijn tot op heden nog onontdekt of 

ongeïdentificeerd. Daarom is de berichtgeving van de lokale, vooral de Franstalige pers die 

dagelijks over de publieke filmvertoningen schreef, van groot belang. Zo blijkt uit de 

berichtgeving van de dagbladen als Stamboul en Le Moniteur Oriental dat er lokaal 

opgenomen beelden werden vertoond van stadstaferelen (de oevers van de Bosporus en de 

Gouden Hoorn waren geliefde locaties), van actuele gebeurtenissen zoals de kroning van de 

sultan, verkiezingen of (natuur)rampen zoals de in die tijd veel voorkomende branden die 

soms een hele wijk in as legden en van het publiek dat vertoningen bijwoonde. Het ging hier 

echter om een gering aantal opnames dat grotendeels werd geproduceerd door Europese met 

name Franse filmmaatschappijen die op de lokale markt opereerden zoals Pathé Frères, Éclair 

en Gaumont. Daarbij waren soms ook lokale krachten betrokken zoals Sigmund Weinberg; 

een joodse ondernemer die aanvankelijk in fotografisch materiaal handelde maar die zich later 

zou gaan toeleggen op het distribueren, maken en vertonen van films. Hij werd de Istanbul-

agent van de Franse firma Pathé. 

Op dit geringe aantal lokale opnames na bestond het aanbod aan films die in deze 

periode in Istanbul werden vertoond uitsluitend uit importproducties die tevens veelal tot 

dezelfde Europese makelij behoorden. Dergelijke producties varieerden van natuuropnames 

tot komedies en drama’s. Aan het begin van de periode ging het om korte opnames die 
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meestal maar enkele minuten duurden en uit een beperkt aantal shots bestonden. In de loop 

van de tijd werden de opnames steeds langer en bestonden zij uit meerdere spoelen. Zoals 

reeds opgemerkt maakte het medium aan het begin van de periode deel uit van andere vormen 

van commercieel amusement zoals het variété. Een variétéprogramma bestond in die tijd over 

het algemeen uit meerdere nummers waaronder muziek- en dansuitvoeringen, acrobatie, korte 

sketches en circusacts. Het variété zoals dat in deze periode in Istanbul aangeboden werd, kan 

onderscheiden worden in twee varianten: de Europese en de Ottomaanse variant. De Europese 

variant werd aangeboden door reizende Franse, Italiaanse en Griekse compagnies en artiesten 

die regelmatig in Istanbul op tournee kwamen. Hoewel zij in verschillende delen van de 

hoofdstad voorstellingen gaven, was de wijk Péra (waar de eerste publieke filmvoorstellingen 

plaatsvonden) de uitvalsbasis voor dergelijk westers amusement. De Ottomaanse variant 

bestond onder andere uit de traditionele vormen van amusement zoals Karagöz (vergelijkbaar 

met wajangpoppentheater), meddah (de verhalenverteller), ortaoyunu (comedia dell’arte) en 

kanto (de erotisch getinte zang- en dansacts die vooral uitgevoerd werden door niet-moslim 

actrices). Deze variant werd met name aangeboden in de wijken die veelal bevolkt werden 

door moslims zoals de al eerder genoemde wijk Şehzadebaşı. 

 De nouveauté cinematograaf werd al snel als nieuwe attractie binnen de genoemde 

twee varianten van het variété in Istanbul opgenomen. Binnen beide varianten zou het 

medium vervolgens een eigen ontwikkeling doormaken. Binnen de westerse variant zou de 

cinema steeds meer de overhand krijgen, hetgeen zou leiden tot voorstellingen waarbij louter 

films werden vertoond. Het programma van een dergelijke voorstelling bestond over het 

algemeen uit drie delen en per deel werd zo’n vijf à zes korte films in verscheidene genres 

aangeboden. Binnen de Ottomaanse variant van het variété zou de filmvertoningen echter 

langer een bijrol vervullen, maar uiteindelijk zou ook daarbij het accent steeds meer verlegd 

worden naar de filmvertoningen. 

Een dergelijk filmprogramma oftewel filmprogrammaformat bestaande uit een aantal 

opnames in allerlei genres, dat ook “nummersprogramma” wordt genoemd, doet in feite 

denken aan de voorstellingsvorm van het variété zelf dat ook uit verscheidene nummers 

bestond.24 Dit filmprogrammaformat dat overigens op vele nationale of lokale markten in die 

tijd werd gebruikt als standaardformat, werd beïnvloed door en kreeg vorm onder invloed van 

verscheidene factoren. In Early Cinema in Russia and Its Cultural Reception laat Yuri Tsivian 

bijvoorbeeld zien hoe het nummersprogramma in die tijd in Rusland (Tsivian schaart dit 

format onder de term “performance”) beïnvloed werd door een aantal factoren van onder 

andere akoestische, architectonische, regulatieve en (film)stilistische aard.25 Tsivian baseert 

 13



zich hierbij voornamelijk op de belevenissen van de Russische schrijvers, dichters en 

journalisten die de effecten van dergelijke performances bewerkt hadden in een literaire vorm 

zoals romans, gedichten en memoires. Aan de hand van dergelijke literaire bronnen toont 

Tsivian aan hoe de belevenissen van de Russische intelligentsia van de filmperformances die 

in die tijd gehouden werden in de steden als Moskou en Sint-Petersburg, beïnvloed werden 

door onder andere de verlichting en de temperatuur van de vertoningsruimtes en door de 

technische aspecten van het medium en ook door de stijlontwikkeling van films. Daarnaast 

had de toeschouwer in deze periode volgens Tsivian een bepaalde “semiotische vaardigheid” 

nodig om een onderscheid te kunnen maken tussen de vertoonde producties, aangezien de 

programmering in die tijd bestond uit een aantal “onsamenhangende” korte opnames die 

achter elkaar vertoond werden. In sommige gevallen werd er weliswaar een pauze tussen de 

opnames ingelast of kondigde een bel de overgang van de ene opname naar de andere aan, 

maar Tsivian is ervan overtuigd dat een dergelijke performance in die tijd door het publiek 

toch waargenomen zal zijn als een geheel waarbij men veelal voorbij ging aan de individuele 

opnames. Juist dit aspect speelde volgens hem een belangrijke rol bij het officieel “verbieden” 

van publieke vertoningen van opnames van de tsarenfamilie die toen namelijk veelvuldig 

gemaakt werden.26 Volgens Tsivian waren de lokale autoriteiten vooral bang dat de 

“imperiale” beelden niet tot hun recht zouden komen binnen de voorstellingen. Dit was ook 

de reden waarom de autoriteiten later, toen het verbod werd opgeheven, enkele richtlijnen 

opstelden voor de vertoning van beelden van de Russische tsarenfamilie waarbij werd 

geprobeerd om dergelijke beelden te onderscheiden van de rest. Er werd bijvoorbeeld 

vastgesteld dat deze niet gepaard mochten gaan met muzikale begeleiding en dat ze alleen 

vertoond mochten worden als zij duidelijk een aparte plaats kregen binnen de programmering 

zodat deze films en niet de gehele performance de blikvanger van de voorstelling werden. 

Een ander voorbeeld voor het belang van de programmastructuur is het essay van Nico 

de Klerk waarin hij de programmeringstrategie van de Mutoscope and Biograph Company in 

steden zoals Den Haag en Londen onder de loep neemt.27 De Klerk baseert zich hier 

voornamelijk op de bulletins van deze maatschappij die verschenen zijn tussen 1896 en 1908. 

Aan de hand van de programma’s zoals die besproken werden in de bulletins en die over het 

algemeen samengesteld werden door de firma zelf, constateert De Klerk dat er binnen de 

programmering vaak sprake was van een “narratieve”, “thematische” of “symbolische” link 

die gecreëerd werd door het gebruik van bepaalde films die effect hadden op het publiek, 

zoals bijvoorbeeld oorlogsopnames. De “semantiek” van de programma’s was in dat geval 

dus al van tevoren bepaald door de firma’s die het medium exploiteerden. De Klerk geeft 

 14



enkele voorbeelden van de strategieën die daarbij gevolgd werden om het beoogde effect te 

kunnen bereiken. Eén daarvan was het hercombineren van oorlogsbeelden zoals die van of 

over de Boerenoorlog (1899-1902), waarbij de oude opnames gecombineerd werden met 

recente beelden. Met andere woorden, het programmaformat veranderde hiermee “in een 

vorm van montage”. De vertoningen over deze oorlog waren volgens De Klerk het 

hoofdbestanddeel van de filmvoorstellingen geworden die daarmee een soort 

propagandistische lading kregen. De Klerk schrijft hierover het volgende: 

 

To be sure, these were sometimes provisional links. The Anglo-Boer War pictures may not 

have been propaganda […, there were no official connections between Biograph and the 

military], but the programmes skirted the heavy defeats which the British initially suffered, 

even though the public would have known about them from news-reports. Rather, the 

programmes appeared to boost morale at home, or at least assemble audiences around 

commonly held nationalistic views.28

 

De opnames van de oorlog hadden dus de potentie om de nationalistische sentimenten van de 

toeschouwers te kunnen aanwakkeren en deze potentie kon leiden tot een impliciete 

propaganda. Zo kon een bepaald nummerspgrogramma door vertoning van een bepaalde soort 

film een andere betekenis krijgen.  

De context waarin de films vertoond werden en de doeleinden waarvoor zij 

aangewend werden, konden dus van invloed zijn op, of zelfs bepalen hoe een bepaalde film 

werd geïnterpreteerd. In zijn bestudering van de vroege Duitse koloniale film laat Wolfgang 

Fuhrmann bijvoorbeeld zien hoe non-fictiebeelden van Afrika, die opgenomen werden in de 

toenmalige Duitse kolonies, zoals reis- en natuuropnames en etnografische films, gebruikt 

werden als propagandamateriaal binnen de speciale voorstellingen van de Duitse Koloniale 

Vereniging (Deutsche Kolonialgesellschaft).29 Dit “alternatieve” vertoningscircuit dat zich 

parallel aan het commerciële circuit ontwikkelde, was zelfs zo’n succes bij het publiek dat het 

ten koste ging van de lokale exploitanten.  

Een zelfde fenomeen deed zich voor bij de voorstellingen van de Duitse 

Marinevereniging (Deutscher Flottenverein). Volgens Martin Loiperdinger, die de 

voorstellingen van de vereniging heeft bestudeerd die georganiseerd werden in de periode van 

1901 tot 1907, werden er binnen deze voorstellingen opnames van de Duitse marine vertoond 

naast films van de marine van andere landen en andere filmgenres zoals komedies.30 Deze 

vertoningen maakten deel uit van een breder programma dat verder bestond uit onder andere 
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lezingen, (militaire) muziek en zang en patriottistisch toneel. De voorstellingen waren 

overigens niet alleen bedoeld voor de leden van de vereniging maar ook voor andere 

bevolkingsgroepen. Uit het artikel van Loiperdinger blijkt dat de vereniging zich vooral 

richtte op een geletterd publiek en schoolkinderen. Voor de laatstgenoemde groep werden 

zelfs aparte voorstellingen gehouden.  

Loiperdinger beschouwt de filmvertoningen binnen de voorstellingen van de Duitse 

Marinevereniging als “het begin van de politieke filmpropaganda” in Duitsland. Binnen 

dergelijke voorstellingen werden non-fictiebeelden zoals die van de marine volgens hem 

gepresenteerd als visueel bewijs (“pictorial evidence”) die ingezet werden voor de 

propagandistische doeleinden van de Marinevereniging. Het ging hier echter vooral om een 

“impliciete” filmpropaganda die ondersteund werd door andere propagandamiddelen zoals 

lezingen en patriottistisch toneel. De “expliciete” filmpropaganda, zoals Loiperdinger in een 

andere studie aangeeft, zou pas tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt worden.31 Met de 

term expliciet wordt hier vooral de manier bedoeld waarop non-fictiebeelden zoals de 

opnames van de oorlog “gedramatiseerd” werden, met name door middel van tussentitels. 

Deze ontwikkeling beschouwt Loiperdinger, in navolging van Tom Gunning, tegelijkertijd als 

het begin van de documentaire zoals wij die in zijn huidige vorm kennen (als een vorm van 

“creative treatment of actuality”).32  

Met andere woorden, het documentaire karakter van de non-fictie vóór de Eerste 

Wereldoorlog was anders dan tijdens en na die oorlog. Om dit verschil te kunnen accentueren 

gebruikt Tom Gunning er zelfs een aparte term voor: “view”.33 Met deze term probeert 

Gunning vooral een onderscheid te maken tussen de representatietechniek of het 

representatieregiem van de non-fictie vóór en na de oorlog. Volgens Gunning ging het in de 

vooroorlogse periode om het “simpel vastleggen” van een gebeurtenis of een landschap wat 

hij karakteriseert met de non-fictievorm “actualiteit”. De periode daarna kenmerkt zich 

volgens hem door de specifieke representatiestrategie van het “arrangeren” naar de 

zogenaamde documentaire vorm. Het onderscheid tussen simpel vastgelegde en 

gearrangeerde opnames, zoals Gunning opmerkt, is echter niet altijd makkelijk aan te geven. 

In het verlengde daarvan zou de “simpliciteit” van de vastgelegde beelden van de actualiteiten 

ook niet gebagatelliseerd worden: 

 

Certainly it would be an oversimplification to claim that the earlier ‘view’ films are entirely 

innocent of larger discourses. […], in cinema there is no such thing as the ‘uninterpreted fact’. 

No image is innocent of ideological assumptions and the syntax of the look exchanged 
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between camera and subject or screen and spectator can be quite complex. Further, […], early 

non-fiction films were the genre of early productions most likely to be accompanied by a 

lecture which could place these views in a variety of discursive contexts. Finally, audiences 

would undoubtedly receive an image in terms of preconceived discursive contexts […] and 

tend to fit them into already learned discourses.34    

 

De actualiteiten die in de periode vóór de Eerste Wereldoorlog gemaakt werden, kunnen dus 

weliswaar beschouwd worden als simpele registraties van de realiteit, maar hun simpliciteit 

moet niet verward worden met een gebrek aan ideologische lading. Bovendien zouden 

dergelijke opnames, zoals Gunning opmerkt, binnen verschillende contexten verschillende 

betekenissen kunnen krijgen. Ook zou de voorkennis van de toeschouwer die gevormd is 

binnen een bepaalde discours, zoals in de reeds genoemde besloten voorstellingen van de 

Duitse koloniale en militaire verenigingen, van invloed kunnen zijn bij het interpreteren van 

de vertoonde beelden. Net als Fuhrmann en Loiperdinger legt Gunning hier dus ook de nadruk 

op de vertoningscontext als bepalend element voor het publieke functioneren van de vroege 

non-fictie die ingezet kon worden voor propagandistische doeleinden. 

Deze benaderingswijze is relevant voor de bestudering van de Ottomaanse context die 

overeenkomsten toont met de zojuist beschreven Duitse context. Ook in Istanbul was er naast 

het commerciële circuit sprake van “alternatieve” circuits van patriottistische, nationalistische 

of militaristische verenigingen waarbinnen het medium werd ingezet voor specifieke 

doeleinden van dergelijke organisaties. Net als de voorstellingen van de Duitse 

Marinevereniging maakten de filmvertoningen daarbij veelal deel uit van een breder 

programma dat verder bestond uit onder andere lezingen, (militaire) muziek en zang en 

patriottistisch toneel. Daarnaast maakte het medium deel uit van benefietvoorstellingen die 

speciaal georganiseerd werden voor uiteenlopende doeleinden door verscheidene invloedrijke 

personen, groepen of instellingen. De doeleinden varieerden van het geld inzamelen voor de 

slachtoffers van (natuur)rampen, pogroms of economische tegenspoed tot liefdadigheids- 

voorstellingen waarbij werd ingespeeld op bepaalde sentimenten van het publiek. Dergelijke 

voorstellingen werden soms zelfs ‘gesponsord’ door of georganiseerd in samenwerking met 

de buitenlandse filmmaatschappijen die op de lokale markt opereerden zoals de Franse firma 

Pathé Frères. 
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Strijd om het publiek 
 

Welke effecten de programmering van de voorstellingen binnen het commerciële én het 

alternatieve circuit in de Ottomaanse hoofdstad op de bezoekers gehad moet hebben, zoals in 

de studie van Tsivian aan bod komt, weten we niet precies. In sommige memoires verwijzen 

enkele journalisten, schrijvers of andere prominente figuren zoals één van de dochters van 

sultan Abdülhamit weliswaar naar de vertoningen die zij in hun kindertijd bijgewoond 

hebben, maar een eigentijds, ‘volwassen’ verslag van belevenissen ontbreekt.35 Daarentegen 

geeft een enkel journalistiek verslag uit die periode ons wel een idee van het soort films dat in 

de smaak viel bij een bepaalde groep, zoals “Turken”:  

 

The Turks understand its [cinema] language thoroughly, and flock in crowds to the picture 

theatres. They show an especial preference for warlike subjects, hunting, Oriental scenes, 

comic episodes, and adventure. They display a lively interest in actual occurrences, but 

instruction films are not to their taste.36

 

Dit soort verslagen komt echter slechts sporadisch voor en zoals uit het citaat opgemaakt kan 

worden zijn zij van een generaliserende aard. De term “Turken” wordt hier niet nader 

omschreven. De thema’s zoals “warlike subjects” en “hunting” die eerder bij mannen dan 

vrouwen in de smaak zouden kunnen vallen, doen vermoeden dat het om een mannelijk 

publiek gaat, maar deze informatie is feitelijk niet meer dan een fait divers.  

Deze studie concentreert zich bovendien eerder op de manier waarop de ‘beoogde’ 

bezoekers van dergelijke voorstellingen benaderd werden door de maatschappelijke 

geledingen zoals exploitanten, lokale autoriteiten en de lokale pers, dan op de ‘smaak’ of 

‘reële belevenissen’ van een bepaald filmpubliek. Het gaat hier dus om de manier waarop het 

publiek ‘geconstrueerd’ werd. Met constructie wordt met name de wijze bedoeld waarop een 

bepaalde groep toeschouwers of bezoekers van publieke voorstellingen om een bepaalde 

reden of overtuiging onderworpen werd aan specifieke eisen of intenties van bepaalde 

groepen zoals exploitanten en autoriteiten die over een bepaalde sociale, economische of 

politieke macht beschikten. Vanuit dit standpunt wordt het publiek beschouwd als 

“ondergeschikt” aan de specifieke doelen van commerciële en politieke machten.37  

Deze benaderingswijze van het filmpubliek is vergelijkbaar met die van de 

filmhistorici William Uricchio en Roberta Pearson zoals zij die hanteren in hun onderzoek 

naar de vroege Amerikaanse cinema en zijn publiek. In ‘Constructing the Audience: 
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Competing Discourses of Morality and Rationalization During the Nickelodeon Period’ 

bestuderen de auteurs bijvoorbeeld hoe en waarom het filmpubliek door een aantal groepen en 

instituten zoals “progressieve hervormers”, “professionals”, “de kerk” en “de filmindustrie” in 

New York werd geconstrueerd.38 De percepties van het publiek zoals opgemaakt kunnen 

worden uit bronnen zoals krantenberichten, vergunningen, verzekeringen, tonen volgens 

Uricchio en Pearson de pogingen aan die de betrokken groep of instantie ondernam om 

invloed te kunnen uitoefenen op het “reële” publiek. Vanuit hetzelfde standpunt richten de 

auteurs zich in een andere studie op een specifieker publiek in New York, te weten 

kinderen.39 Daarin nemen zij onder de loep hoe kinderen als een “demografische categorie” 

benaderd werden door de lokale groepen en instituten.  

In hun studie Reframing Culture. The case of the Vitagraph Quality Films, waarin een 

aantal verfilmingen van populaire literaire, bijbelse en historische teksten door de 

Amerikaanse filmmaatschappij Vitagraph in de periode tussen 1907 en 1910 centraal wordt 

gesteld, conceptualiseren Uricchio en Pearson de onderlinge relaties tussen de lokale groepen 

en instituten die invloed wilden uitoefenen op een dergelijk potentieel filmpubliek als volgt.40 

Volgens de auteurs werd de culturele status van dergelijke verfilmingen grotendeels bepaald 

door de machtsstrijd tussen een aantal maatschappelijke geledingen zoals de reeds genoemde 

progressieve hervormers, professionals, de kerk en de filmindustrie. Aan de hand van de 

conceptuele modellen die ontwikkeld zijn door Antonio Gramsci en Pierre Bourdieu plaatsen 

Uricchio en Pearson deze strijd binnen de toenmalige “hegemoniale” machtsstructuur van de 

Verenigde Staten.41 Door de productie en de publieke receptie van de Vitagraph-verfilmingen 

te koppelen aan de werkingsmechanismen van een dergelijke sociale structuur in de 

Verenigde Staten in deze periode, laten zij zien hoe en waarom bepaalde staatsinstellingen of 

commerciële en culturele instituten zich richtten op het maatschappelijk functioneren van de 

Vitagraph-producties met het doel het publiek van dergelijke producties te kunnen 

beïnvloeden.     

 Vanuit een vergelijkbaar perspectief wordt in deze studie de relatie onder de loep 

genomen die er is tussen het maatschappelijk functioneren van de cinema in Istanbul en de 

maatschappelijke geledingen die daar invloed op wilden uitoefenen. Echter, in tegenstelling 

tot Pearson en Uricchio, heb ik niet gekozen voor een benadering in termen van Gramsciaanse 

“hegemoniale” machtsstructuur die in feite ontwikkeld is als alternatief voor de “totalitaire” 

variant daarvan, omdat de Ottomaanse structuur van de onderzochte periode niet eenvoudig 

onder een hegemoniale of een totalitaire machtsstructuur onder te brengen is. De zogenaamde 

absolute macht van sultan Abdülhamit die tot 1909 regeerde en de strenge censuur die hij 
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oplegde op het publieke leven in de hoofdstad, is bijvoorbeeld niet te verenigen met de 

privileges die toegekend werden aan de publieke activiteiten van Europese firma’s en 

instellingen zoals ambassades. De machtspositie van de laatstgenoemden kan op zijn beurt 

geassocieerd worden met de voorrechten die toegekend werden aan de Europese 

mogendheden en met de groeiende economische en politieke invloed van Europa op het 

Ottomaanse Rijk. De machtspositie van Abdülhamits opvolger, sultan Mehmet V, is een geval 

apart want zij werd sterk ingeperkt onder invloed van de reeds genoemde economische en 

politieke relatie met Europa en door de interne politiek-maatschappelijke veranderingen die 

onder andere veroorzaakt werden door de constitutionele revolutie van juli 1908 die ook de 

Jong Turkse Revolutie wordt genoemd. Ook is de machtspositie van de liberale progressieve 

Jong Turkse beweging, die sultan Abdülhamit onder druk zette om de constitutie te 

herinvoeren maar zich in de loop van de periode tot een dictatoriale regeringsmacht 

ontwikkelde, niet binnen een rechtlijnige machtsstructuur te vatten.   

Net zo complex is de machtsverhouding tussen of binnen deze en andere 

maatschappelijke geledingen zoals religieuze of nationalistische groeperingen, exploitanten, 

buitenlandse filmmaatschappijen en de lokale pers als het gaat om de invloed die zij 

uitoefenden op of wilden uitoefenen op het publieke functioneren van het medium cinema. De 

manier waarop en de mate waarin deze machtsfactoren zich verhielden tot de cinema voor 

verscheidene economische, culturele en politiek-ideologische doeleinden vertoont grote 

verschillen. In economische termen zou bij het bestuderen van de publieke vertoningen in 

Péra en Şehzadebaşı bijvoorbeeld rekening gehouden moeten worden met het feit dat de 

onroerendgoedbelasting in Şehzadebaşı hoger was dan in Péra. In het verlengde daarvan zou 

bij het bestuderen van de positie van buitenlandse ondernemingen en Ottomaanse niet-

moslimexploitanten op de amusementsmarkt van de hoofdstad rekening gehouden moeten 

worden met de capitulaties (voorrechten) die in die tijd toegekend waren aan buitenlandse 

mogendheden die met het rijk handel dreven. Dit hield in dat de buitenlandse ondernemingen 

bepaalde privileges genoten ten opzichte van de lokale maar vooral islamitische ondernemers. 

Want sommige lokale niet-moslimondernemers konden ook gebruik maken van dergelijke 

privileges, waaronder een lagere belasting of vrijstelling van bepaalde heffingen, door de 

nationaliteit aan te nemen van een van de buitenlandse mogendheden aan wie dergelijke 

privileges toegekend waren. Het is echter op grond van de bestudeerde bronnen en publicaties 

moeilijk na te gaan wat de belasting op het gebied van commercieel amusement in deze 

periode in Istanbul precies inhield en hoe dit systeem zich verhield tot de lokale entrepreneurs 

en exploitanten van verschillende religieuze en etnische afkomst. Het tweeledige karakter van 
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de houding van de religieus georiënteerde groeperingen is tevens een voorbeeld van de 

complexiteit van de machtsverhoudingen binnen bepaalde maatschappelijke geledingen. 

Enerzijds was er in die tijd sprake van een groep radicalen die zich verzette tegen het invoeren 

van westerse technologieën of het consumeren van westers vermaak. Anderzijds is bekend dat 

sommige theaters die gelegen waren in de wijk Şehzadebaşı eigendom van islamitische 

geleerden (ulema) waren.42

Door deze complexiteit leent de Ottomaanse context zich niet voor een analyse in 

termen van hegemoniale of een totalitaire machtsstructuur. Een dergelijke simplificering kan 

echter omzeild worden wanneer het accent verschoven wordt van de structuur naar de 

maatschappelijke geledingen zelf die vanuit een bepaalde reden of overtuiging invloed wilden 

uitoefenen op het maatschappelijk functioneren van de cinema en zijn publiek. Hierbij kon er 

sprake zijn van een strijd of conflict tussen deze eenheden maar ook van een samenwerking al 

dan niet tijdelijk. Om deze complexe relatie tussen de houdingen van bepaalde invloedrijke 

personen, groepen en instituten ten opzichte van het medium optimaal te kunnen benaderen 

maak ik gebruik van het model van de sociaal-cultureel antropoloog Ulf Hannerz dat 

oorspronkelijk ontwikkeld is voor het bestuderen van culturele processen in de hedendaagse 

westerse steden.43 Ondanks het feit dat het in deze studie niet gaat om een antropologisch 

onderzoek waarin culturele processen in de huidige stad Istanbul onderzocht worden, biedt het 

model van Hannerz mij (echter) toch een strategisch raamwerk waarbinnen de houding van de 

genoemde maatschappelijke geledingen ten opzichte van publieke vertoningsactiviteiten 

geanalyseerd kan worden. In Hannerz optiek is cultuur sterk gebonden aan de dynamiek van 

het sociale leven en is zij niet statisch maar voortdurend in beweging en ontwikkeling en 

voldoet zij daarbij aan de eisen van een bepaalde sociale groep of instituut. In zijn model legt 

hij de nadruk op de verhouding tussen en binnen verscheidene maatschappelijke geledingen, 

oftewel, factoren waarbij een bepaalde machtspositie steeds op verschillende wijze en in 

verschillende mate tot uitdrukking gebracht kan worden. Deze factoren worden door Hannerz 

in vier conceptuele kaders ondergebracht; form of life, market, state en movements, 

waarbinnen de publieke circulatie van cultuur volgens hem grotendeels georganiseerd en 

gestuurd wordt.   

 In de definitie van Hannerz gaat het binnen het kader form of life om cultuur van 

alledaagse activiteiten en praktijken die onder andere plaatsvinden op het werk, thuis, in de 

nabije omgeving of in andere ruimtes. Deze activiteiten en praktijken vormen over het 

algemeen frequent terugkerende elementen in het dagelijkse leven. Het geheel hiervan is 

onder te brengen onder de noemer form of life. In principe is ieder individu vrij om te kiezen 
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voor een bepaalde form of life en voor verschillen ten opzichte van die van anderen. Maar 

volgens Hannerz kunnen individuen ook een bepaalde form of life kiezen die hen 

samenbrengt. Binnen het kader market gaat het om cultuur tussen producenten en 

consumenten die tot stand komt door middel van producten die op de markt ter consumptie 

aangeboden worden. Volgens Hannerz draagt ieder product een betekenis die onder meer tot 

uiting kan komen door informatieve, intellectuele, esthetische of emotionele 

aantrekkingskracht. De mate waarin een product de genoemde elementen al dan niet bevat 

kan variëren. Producten worden op de markt gebracht in ruil voor materiele compensatie die 

bepalend is voor de relatie tussen producenten en consumenten. De kern van het verschil met 

de cultuur binnen de form of life is dat het doel vaster omschreven is. Binnen het kader market 

is er sprake van een voortdurende concurrentie tussen verschillende producenten om hun 

klandizie steeds uit te kunnen uitbreiden en van innovatie om nieuwe vraag te scheppen. Het 

culturele proces binnen het volgende kader, state, wordt volgens Hannerz grotendeels 

beïnvloed door de macht van het staatsapparaat dat een bepaalde controle kan uitoefenen op 

publieke activiteiten. Om haar autoriteit te kunnen legitimeren probeert de staat op allerlei 

manieren bij zijn subjecten het idee te creëren dat de staat een natie is. Dit idee is vaak 

gebaseerd op noties zoals geschiedenis en traditie. Aldus probeert de staat zijn subjecten om 

te vormen tot burgers. Binnen dit kader is er dus over het algemeen sprake van 

homogenisering hoewel de staat soms juist de diversiteit binnen de natie kan benadrukken. In 

beide gevallen gaat het in feite om de vorming van een volk dat in dienst staat van de 

specifieke doelen van het staatsapparaat waarbij stabilisatie een kernbegrip is. Door middel 

van allerlei culturele instituties zoals scholen en musea, symbolen als de vlag en het volkslied 

en activiteiten zoals nationale feesten en ceremonies probeert de staat deze stabiliteit tot stand 

te brengen en te consolideren. Met movements, het laatste kader dat Hannerz benoemt, 

worden sociale bewegingen bedoeld zoals de vrouwenbeweging, milieubeweging, 

vredesbeweging of nationalistische en etnische bewegingen. Net als binnen het kader state 

speelt macht hier ook een belangrijke rol. Bewegingen ontstaan namelijk vaak vanuit het 

verlangen naar veranderingen. In de kern gaat het binnen dit kader om cultuur tussen de voor- 

en tegenstanders en aanhangers en opponenten van bepaalde bewegingen.  

 Volgens Hannerz is het van groot belang om na te gaan hoe form of life, market, state 

en movements van elkaar verschillen in hun neiging macht ten opzichte van cultuur naar zich 

toe te trekken of te verdelen, en hoe deze relatie tussen deze kaders zich verhoudt. Want 

hoewel form of life, market, state en movements culturele processen op hun eigen manier 

sturen, zijn ze niet geïsoleerd van elkaar. Het gaat hier immers om een interactie tussen de 

 22



kaders. State, market en movements moeten bijvoorbeeld, om te kunnen opereren, steeds 

manieren vinden om met de form of life te kunnen ‘communiceren’. Soms kan een strategie 

die de state bij het organiseren van de cultuur binnen zijn eigen kader volgt, in conflict komen 

met de diversiteit binnen het kader form of life. Of deze diversiteit kan juist de culturele 

entrepreneurs van de market uitdagen om strategieën te ontwikkelen om een bepaalde niche 

op de markt te bespelen. Soms kan de state de concurrentie aangaan met de market, een 

nationalistische movement kan zich transformeren tot een state, soms creëren movements 

interne markets voor hun aanhangers waarin zij speciale producten aanbieden. Daarnaast 

kunnen de forms of life gebracht worden als nieuwe stijl waarvan sommige bijzondere 

kenmerken op commerciële wijze uitgebuit kunnen worden. Volgens Hannerz spelen de 

media hierbij een belangrijke rol door al deze culturele veranderingen als nieuws te 

verpakken: 

 

To the extent that the media operate within the market framework for the flow of meaning, we 

tend to see them mostly as helping accelerate the passage of all sorts of cultural manifestations 

into history, by packaging them as news. […] If media have a persuasive power, such news 

may well do more than only reflect changes. It may speed them up, it may again make people 

more acutely aware of what might otherwise be mere common sense. And it may delegitimise 

the old as it legitimises the new.44

 

Wanneer we dit standpunt nader beschouwen in relatie tot de situatie in de stad Istanbul is het 

weliswaar onmogelijk de ‘overtuigingskracht’ van de cinema en andere media in die tijd te 

meten, maar de manier waarop het medium naast de andere media zoals fotografie en de pers 

ingezet werd voor specifieke doeleinden van een aantal maatschappelijke geledingen kan wel 

onder de loep genomen worden. De vier genoemde kaders van Hannerz bieden hierbij een 

kapstok voor een structurele analyse van de wijze waarop dit gebeurde, de strategieën die 

daarbij gebruikt werden en de strijd die daarmee gepaard ging of de samenwerkingsverbanden 

die de daarbij betrokken invloedrijke personen, groepen en instituten aangingen. Deze kaders 

bieden niet alleen de mogelijkheid om de dynamiek van de machtsrelaties binnen deze 

factoren ten opzichte van publieke vertoningsactiviteiten analytisch te kunnen benaderen, 

maar zij bieden ook de mogelijkheid om de mate van de machtsverhoudingen tussen deze 

eenheden nader te bepalen waarbij interactie een centrale plaats neemt.   

 Vanuit dit standpunt fungeert de form of life in deze studie als het kader waarbinnen 

het potentiële publiek van de publieke vertoningen zich bevindt. Zoals gezegd, wordt het 
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publiek in deze studie om strategische redenen beschouwd als ‘ondergeschikt’ aan de 

specifieke doelen van commerciële en politiek-ideologische machten. Vanuit dit perspectief 

zal gefocust worden op de manier waarop het beoogde publiek werd benaderd binnen de 

kaders, market, state en movements. Binnen de market zal het dan gaan om het bestuderen van 

de manier waarop het medium op de markt werd gebracht, de strategieën die door 

producenten zoals de exploitanten en productiemaatschappijen gevolgd werden om een 

bepaald publiek te bereiken. De lokale pers wordt hier beschouwd als het intermediair tussen 

producenten en consumenten dat het medium cinema kon promoten maar soms ook het 

publieke functioneren van het medium kon verstoren of uitdagen. Het kader state verwijst hier 

naar het Ottomaanse bestuursysteem van het rijk en niet naar een vorm van een natiestaat 

zoals in het model van Hannerz gedefinieerd wordt. In deze periode was er (nog) geen sprake 

van een Turkse natiestaat. Die zou pas in 1923 opgericht worden. In theorie werd het rijk 

bestuurd door de sultan maar zijn macht werd beïnvloed door verscheidene factoren zoals 

regiemwisselingen, revoluties, oorlogen en buitenlandse politiek. In het licht van dergelijke 

factoren zal ingegaan worden op de houding van de autoriteiten ten opzichte van het publieke 

functioneren van het medium. Binnen het kader movements neemt de Jong Turkse beweging 

een centrale plaats in. Het gaat hier namelijk om een beweging die een belangrijke stempel 

zette op het politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in het rijk en die zich in de loop van de 

periode tot een regeringsmacht ontwikkelde. De door mannen gedomineerde Jong Turkse 

beweging ondersteunde ook de maatschappelijke emancipatie van de moslimvrouw. Er zal 

nagegaan worden hoe het medium cinema werd benaderd door, of ingezet voor specifieke 

doeleinden van, verscheidene groepen/groeperingen die een bepaalde ideologie aanhingen.  

 

 

Periodisering 
 

De relatie tussen de cinema en de maatschappelijke geledingen die zoals reeds besproken 

geconceptualiseerd wordt aan de hand van het model van Ulf Hannerz, zal in deze studie 

uiteengezet worden in twee periodes. De eerste periode betreft de introductiefase van het 

medium die begint met de eerste publieke cinematograafvoorstellingen in december 1896 en 

loopt tot de introductie van het “Cinémathéâtre” in januari 1908. In deze fase staat het 

innovatieve en attractieve karakter van de technologische nouveauté “Cinématographe” 

centraal die als een amusant spektakel op de lokale markt werd gebracht; een spektakel dat 

met zijn capaciteit van het vastleggen en reproduceren emotionele effecten bij het publiek kon 
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teweegbrengen en tegelijkertijd een spektakel dat juist door dergelijke emotionele én 

materiele aspecten ook beschouwd werd als bedreiging voor de gevestigde orde. Het jaar 

1908 vormt binnen de ontwikkeling van de cinema in Istanbul een keerpunt. Niet alleen 

omdat het medium met de introductie van het Cinémathéâtre dat jaar een nieuwe fase is 

ingegaan, wat ik de ontwikkelingsfase noem. In deze fase groeide de amusante technologische 

nouveauté uit tot een volwaardig medium dat ingezet kon worden ook voor andere doeleinden 

dan alleen amusement.45 Ook vormt het jaar 1908 een keerpunt omdat de constitutionele 

revolutie die dat jaar plaatsvond zijn weerslag zou hebben op de ontwikkeling van het 

medium. De revolutie betekende niet alleen een regiemwisseling, maar leidde ook tot een 

machtswisseling van sultan Abdülhamit met de Jong Turken. Met de herinvoering van de 

constitutie in juli 1908 onder dwang van de Jong Turkse beweging kwam er een eind aan de 

macht van Abdülhamit die opgevolgd werd door zijn broer Mehmet V. De macht van de 

nieuwe sultan werd echter sterk ingeperkt door de Jong Turken die een stempel drukten op de 

nieuwe constitutionele periode. De periode van de introductiefase tussen 1896 en 1908 wordt 

aangeduid als de Hamidiaanse periode, een term die dus verwijst naar het regiem van 

Abdülhamit. De ontwikkelingsfase die de periode 1908 tot 1914 behelst gelieerd wordt aan de 

zogenoemde Jong Turkse periode. Het jaar 1914 waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak en 

waaraan het Ottomaanse Rijk zou deelnemen als bondgenoot van de as-mogendheden, vormt 

het ‘eindpunt’ van de onderzoeksperiode. Deze oorlog betekende namelijk een nieuwe fase in 

de ontwikkeling van de cinema in de hoofdstad. Het meest kenmerkend aan de fase in de 

oorlog, die in deze studie verder niet aan bod zal komen, is dat het medium veelvuldig 

gebruikt werd als propagandamiddel. Een militair filminstituut geënt op het Duitse model dat 

tijdens de oorlog binnen het Ottomaanse leger werd opgericht, zou in deze periode de lokale 

circulatie van propagandafilms organiseren die uiteraard van Duitse oorsprong waren.46 

Daarnaast werden tijdens de oorlog de eerste stappen genomen tot het maken van de eerste 

lokale speelfilms. Tot dan toe werd de lokale filmmarkt vrijwel overwegend gedomineerd 

door de producties van buitenlandse firma’s als Pathé Frères, Gaumont en Éclair.  

 De in deze studie gehanteerde periodisering komt in grote lijnen overeen met die van 

een aantal studies waarin de beginjaren van het medium in de westerse context wordt 

bestudeerd. Dit is deels te verklaren door het feit dat er in Istanbul of in het rijk geen sprake 

was van een eigen filmindustrie maar dat de Ottomaanse hoofdstad vooral een afzetmarkt was 

voor de producten van firma’s als Pathé Frères die ook vele andere lokale of nationale 

markten domineerden. Zo vormen de periode rond 1908 en de periode rond het jaar 1914 ook 

een keerpunt in de ontwikkeling van het medium in de landen als Verenigde Staten en 
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Frankrijk waar een eigen filmindustrie zich ontwikkelde, maar ook in landen die in die tijd net 

als het Ottomaanse rijk eerder een afzetmarkt vormden voor buitenlandse opnames dan eigen 

filmproductie zoals Duitsland.  

In A Second Life: German Cinema’s First Decades wijst bijvoorbeeld Thomas 

Elsaesser op twee fases die volgens hem van cruciaal belang zijn in de ontwikkeling van de 

cinema in Duitsland. De eerste fase, de jaren tussen 1902-1906, consolideert volgens hem 

onder andere de vertoningscontext rond de zogenoemde “fixed-cite cinemas” die kan 

gekenmerkt worden met het reeds genoemde nummersprogramma. De tweede fase in de 

periode van 1907 tot 1913 kenmerkt zich door de opkomst van “purpose built-houses” en 

“movie palaces” en de zogenoemde “multi-reel-films” die binnen het nummersprogramma 

naast korte opnames vertoond werden.47  

In The Ciné Goes to Town. French Cinema 1896-1914, waarin de ontwikkeling van de 

Franse filmindustrie centraal staat, hanteert Richard Abel een fasering die gebaseerd is op de 

activiteiten en strategieën van de Franse firma’s zoals Pathé, Gaumont en Lumière op de 

nationale filmmarkt. Hij traceert hierbij vier fases: de fase 1896-1902 waarin de productie van 

de cinematografische apparatuur centraal staat, de fase 1902-1907 van vertoningen binnen 

andere vormen van amusement zoals variété, de fase 1907-1911 waarin de bioscoop werd 

geïntroduceerd en de fase 1911-1914 waarin de dominante positie van deze firma’s op de 

nationale markt begon gebroken te worden door films van buitenlandse, vooral door de 

Amerikaanse productiemaatschappijen.48  

In het eerste volume van de meerdelige Amerikaanse filmgeschiedenis, History of the 

American Cinema. The Emergence of Cinema. The American Screen to 1907, behandelt 

Charles Musser de ontwikkeling van het medium op de Amerikaanse markt tot het jaar 1907 

wat hij beschouwt als keerpunt vanwege de economische recessie in dat jaar die volgens hem 

van invloed is geweest op de verdere ontwikkeling van het medium in de Verenigde Staten.49 

Zo worden er bij de periodisering van de beginperiode van het medium, die zoals aan het 

begin van deze inleiding gezegd getypeerd wordt als de meest internationale fase; een fase 

waarin (nog) geen sprake was van een bepaalde nationale identiteit, ook specifieke factoren 

betrokken die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van het medium op een bepaalde 

lokale of nationale markt. Daar waar Musser kiest voor een economische recessie als 

keerpunt, heb ik in feite gekozen voor de regiemwisseling in 1908, die naast de introductie 

van het Cinémathéâtre in hetzelfde jaar, gezien kan worden als een bepalend element voor de 

ontwikkeling van de cinema in Istanbul. De lokale of nationale verschillen in de sociale, 
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economische of politieke context waarin het medium functioneerde bepalen namelijk juist wat 

specifiek is aan de ontwikkeling van de cinema in een bepaalde stad of een bepaald land.  

 

 

Indeling 
 

Tot slot is de indeling van dit proefschrift als volgt: voorafgaand aan de bestudering van de 

introductie en de ontwikkeling van het medium in de genoemde twee periodes, wordt er eerst 

ingegaan op de politiek-maatschappelijke en infrastructurele veranderingen die de hoofdstad 

Istanbul rond de vorige eeuwwisseling onderging; hoofdstuk 1: Istanbul, stad der contrasten. 

Deze veranderingen kunnen veelal geassocieerd worden met het op het westen georiënteerde 

moderniseringstraject van het rijk dat reeds aan het eind van de achttiende eeuw van start 

ging. De opkomst van de cinema in Istanbul wordt in deze studie beschouwd als integraal 

onderdeel van deze westerse oriëntatie die tegelijkertijd een spanningsveld creëerde tussen de 

voor- en tegenstanders van modernisering. Het steeds terugkerende dilemma hierbij was (en is 

nog steeds) het vinden van een balans tussen het doorvoeren van aan het westen ontleende 

veranderingen en het behoud van eigen identiteit. 

Vervolgens komt Deel I: De introductie van het medium in de Hamidiaanse periode, 

1896-1908 aan bod. Dit deel bevat twee hoofdstukken. Het hoofdstuk De Cinématographe: 

een nieuw “amusant” spektakel in de Ottomaanse hoofdstad gaat in op de manier waarop het 

medium als een amusante technologische nouveauté op de amusementsmarkt van de stad 

werd gebracht. Gezien vanuit het model van Hannerz, dat zoals gezegd een strategisch 

raamwerk biedt voor deze studie om de relatie tussen het medium en de maatschappelijke 

geledingen optimaal te kunnen analyseren, betreft dit hoofdstuk het kader market. Het 

daaropvolgende hoofdstuk, Controle over het nieuwe spektakel bestudeert de manier waarop 

de lokale autoriteiten op de introductie van de nouveauté reageerden. Dit hoofdstuk is 

gebaseerd op het kader state uit het model van Hannerz. Zoals reeds besproken bestaat het 

model van Hannerz uit vier kaders, te weten market, state, form of life en movements. Het 

laatstgenoemde kader waarin de maatschappelijke bewegingen en hun verhouding tot cinema 

centraal staat, komt in dit deel niet ter sprake omdat dergelijke bewegingen in de periode van 

1896 tot 1908 nog geen beschikking hadden over het medium. Daarnaast liet de censuur van 

Abdülhamit op het openbare leven weinig ruimte voor een dergelijke toepassing. Wat betreft 

het achterwege laten van een apart hoofdstuk dat gebaseerd is op het kader form of life, moet 
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vermeld worden dat dit kader verwerkt is in de overige kaders. Zoals reeds gezegd fungeert 

form of life in deze studie als het kader waarbinnen het potentiële publiek van de publieke 

vertoningen zich bevindt. Aangezien het publiek in deze studie beschouwd wordt als 

ondergeschikt aan de specifieke doelen van commerciële en politiek-ideologische machten, 

komt het publiek binnen de andere kaders aan bod. Daarbinnen zal steeds gekeken worden 

naar de relatie met het publiek. 

Deel II: De ontwikkeling van het medium in de Jong Turkse periode, 1908-1914  

bestaat uit drie hoofdstukken. Net als in Deel I zijn de hoofdstukken steeds gebaseerd op een 

van de kaders van Hannerz. Zo verwijst het hoofdstuk Het Cinémathéâtre: een ‘volwaardig’ 

spektakel naar het kader market. Hierin wordt de ontwikkeling van het medium op de lokale 

markt bestudeerd vanuit de exploitanten. Het volgende hoofdstuk, De visuele macht, gaat in 

op de houding van de lokale autoriteiten ten aanzien van het medium en is gebaseerd op het 

kader state. Het laatste hoofdstuk, Het medium in dienst van bewegingen, betreft het kader 

movements waarin de relatie tussen de maatschappelijke bewegingen en het medium wordt 

bestudeerd. Daarin is een centrale plaats ingeruimd voor de Jong Turkse beweging.    
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1. 

ISTANBUL, STAD DER CONTRASTEN 
 

Om Istanbul te kunnen beschrijven hebben veel auteurs door de eeuwen heen hun toevlucht 

genomen tot de contrasten waar de stad zo rijk aan is. In zijn reisverslag dat gepubliceerd 

werd in het weekblad De Kroniek in 1896, het jaar waarin het medium zijn intrede deed in 

Istanbul, beschrijft de Nederlandse kunstenaar Marius Bauer de stad bijvoorbeeld als volgt: 

 

Constantinopel is de stad der verrassingen; je kunt zitten in een theater, waar de modernste 

opera’s worden opgevoerd, en op twintig passen daarvandaan leeft men tien eeuwen vroeger; 

naast de danshuizen liggen kerkhoven; achter winkels, waar katoentjes worden verkocht, 

vieren de Perzen hun bloedig feest; op de brug, waar een wereld voorbijtrekt, hangen de lijken 

aan de lantaarns, en de minaretten verrijzen tusschen de gekartelde muren van het oude 

Byzantium.1

 

Ruim honderd jaar later, in 2005, vat de journaliste Sandra Smallenburg van het NRC 

Handelsblad haar indrukken van Istanbul ook in dergelijke contrasten samen: 

 

Istanbul mag dan in een razend tempo verwestersen, het blijft een plek vol bizarre 

tegenstrijdigheden tussen eeuwenoude tradities en moderne invloeden. Een stad waar de tram 

ineens leegstroomt omdat de mobieltjes van de mannelijke passagiers gelijktijdig hun gebeds-

ringtone laten horen. Een stad waar je het ene moment op straat omringd wordt door Turkse 

zakenvrouwen op naaldhakken, om even later in een café tevergeefs te zoeken naar de 

damestoiletten. Een stad waar de ene brug dag en nacht vólstaat met hengelaars –zwervers én 

mannen in pak- die hun maal voor de volgende dag bij elkaar scharrelen, terwijl onder de 

andere brug privé-jachten bij nachtclubs met hagelwitte interieurs aanmeren.2

 

Het lijkt dat de ‘verrassingen’ die Bauer in 1896 opvielen zoals “modernste opera’s” en 

“lijken aan de lantaarns”, in de tekst van Smallenburg plaats hebben gemaakt voor “bizarre 
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tegenstrijdigheden tussen eeuwenoude tradities en moderne invloeden” zoals “mobieltjes met 

gebeds-ringtones” en “Turkse zakenvrouwen op naaldhakken”.  

Het is opvallend dat bijna elke reisgids, artikel of geschiedenisboek over de stad 

gebruik maakt van tegenstellingen. Istanbul wordt veelal beschreven als ‘stad met twee 

gezichten’ waarbij de invulling van de twee gezichten steeds gebaseerd is op geografische, 

historische, sociale, economische of culturele aspecten. Zo gaat John Freely in De 

geschiedenis van Istanbul in op het feit dat Istanbul de hoofdstad is geweest van twee 

wereldrijken, het Byzantijnse en Ottomaanse Rijk.3 Daarnaast wijst Freely op het feit dat 

Istanbul de enige stad ter wereld is die op twee continenten ligt, Azië en Europa, gescheiden 

door de Bosporus. De schrijver Geert Mak noemt de stad in zijn boek In Europa: reizen door 

de twintigste eeuw onder andere als “de scharnier tussen Oost en West” en als “de rijkste 

metropool tussen Londen en Peking”.4  

Deze vorm van contrasteren, die dus in een tijdsspanne van ruim een eeuw niet heeft 

ingeboet aan actualiteit, kan zelfs geassocieerd worden met het (huidige) publieke debat in de 

westerse media rond de beoogde toetreding van Turkije tot de Europese Unie, waarbij de 

tegenstellingen als modern en traditioneel, westers en oosters of christelijk en islamitisch 

steeds weer een centrale plaats lijkt in te nemen. Hierbij kan opgemerkt worden dat deze 

beschrijvingswijze ook een dubbele betekenis heeft. Contrasten als modern/traditioneel, 

westers/oosters of christelijk/islamitisch bieden niet alleen de mogelijkheid steeds twee 

gezichten van Istanbul of van Turkije te benadrukken, maar zij fungeren tegelijkertijd ook als 

‘graadmeter’ om aan te geven in hoeverre de stad of het land Europees, westers of modern 

zou zijn. Steeds weer wordt benadrukt dat Turkije nog een lange weg te gaan heeft en 

blijkbaar nog niet voldoet aan de eisen die Europa stelt aan een moderne staat. Daarnaast 

wijzen sommige groepen in Turkije de aansluiting bij het westen juist af omdat zij daarin een 

bedreiging of verloochening van de Turkse identiteit zien. 

Zo impliceren dergelijke contrasten dus ook een waardeoordeel dat twee kanten kan 

opgaan: enerzijds kunnen de termen als Europees, westers of modern geassocieerd worden 

met een ‘vooruitgang’ of een ‘verbetering’. Anderzijds kan het Europees, westers of modern 

zijn in de Ottomaanse of Turkse context gezien worden als het verloochenen van de ‘eigen 

identiteit’. Deze tegenstelling is waarschijnlijk het meest kenmerkende van de zogenaamde 

‘modernisering’ van het Ottomaanse Rijk en later van de Turkse Republiek. Het 

spanningsveld dat daaruit voortkomt tussen de westerse oriëntatie en het behouden van de 

eigen traditionele, culturele en religieuze waarden bestaat al sinds het eind van de achttiende 

eeuw toen het ‘moderniseringstraject’ door onder andere de veranderende verhouding tussen 
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het Ottomaanse Rijk en Europa op de politieke agenda werd gezet. Dit traject bestond rond de 

vorige eeuwwisseling onder andere uit op het westen georiënteerde hervormingen binnen het 

onderwijs, het leger en het bestuursapparaat en aanpassingen van de infrastructuur zoals de 

aanleg van spoorwegen en de totstandbrenging van stoombootverbindingen. Ook de invoering  

van westerse technologieën zoals elektriciteit en telegrafie maakte deel uit van de 

modernisering. Daarnaast deden fenomenen zoals westerse architectonische stijlen, mode en 

ook de cinema hun intrede. 

De term modern duidt in de Ottomaanse context dan ook niet alleen op datgene wat 

nieuw is maar ook op datgene wat uit het westen geïmporteerd is. In het verlengde daarvan 

verwijst de term modernisering hier naar de veranderingsprocessen die tot stand kwamen als 

gevolg van de introductie of invoering van de aan het westen ontleende ideeën, technologieën 

en stijlen. Als politiek, economisch en cultureel centrum van het rijk was de hoofdstad 

Istanbul de plek waar de gevolgen van deze ontwikkelingen het meest tot uitdrukking 

kwamen. In dit stuk zal ik ingaan op de modernisering van de hoofdstad in de periode 

voorafgaand aan en ten tijde van de beginjaren van het medium cinema. De pogingen om te 

moderniseren die ondernomen werden in de periode van 1896 tot 1914 borduurden immers 

voort op de veranderingen die het rijk al vanaf het eind van de achttiende eeuw onderging. 

Deze ontwikkelingen zal ik benaderen vanuit de constructie van contrasten als 

Europees/Ottomaans, modern/traditioneel en islamitisch/niet-islamitisch die ten grondslag 

liggen aan het reeds genoemde spanningsveld. Hoewel het uitgaan van dergelijke zwart-wit 

tegenstellingen in strijd is met de – veel complexere – realiteit, biedt deze theoretische 

constructie mij juist de mogelijkheid om de complexiteit van de verhouding tussen het 

Ottomaanse Rijk en Europa en van de strijd tussen de drang én dwang om te moderniseren en 

het behouden van eigen identiteit in deze periode tegen het licht te kunnen houden.  

 

 

Het begrip modernisering 
 

Volgens de historicus Peter Burke vindt de moderniseringstheorie haar oorsprong in het werk 

van Europese denkers als Spencer, Durkheim en Weber, die concepten ontwikkelden om de 

maatschappelijke veranderingen in het westen te kunnen bestuderen.5 Daarbij werd de 

maatschappelijke ontwikkeling beschouwd als een “geleidelijke en cumulatieve evolutie” van 

het traditionele naar het moderne. Burke licht de dualiteit van modern en traditioneel binnen 
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de moderniseringstheorie als volgt toe: de sociale hiërarchie van traditionele samenlevingen is 

gebaseerd op geboorte waarbij de sociale mobiliteit laag is. Daarentegen is de sociale 

hiërarchie van moderne samenlevingen gebaseerd op de intrinsieke waarde van het individu 

waarbij de sociale mobiliteit hoog is. Een standenmaatschappij wordt dan vervangen door een 

klassenmaatschappij waarin relatief gelijke kansen zijn. In een traditionele samenleving gaat 

het om een kleine “gemeenschap” (Gemeinschaft) waarin iedereen elkaar kent terwijl het in 

een moderne samenleving gaat om een grotere anonieme “maatschappij” (Gesellschaft). In 

economische termen komt dit tot uiting tot een markt en in politieke termen tot een 

bureaucratie. Het universele, oftewel de maatschappij, vervangt hier het specifieke oftewel de 

gemeenschap. Volgens Burke verdwijnt in deze grotere “anonieme” maatschappij het 

rechtstreekse of persoonlijke communiceren van groepen niet, maar ze passen zich aan aan de 

nieuwe situatie. Om te kunnen participeren in een grotere maatschappij organiseren groepen 

zich in sociale organisaties met specifieke doeleinden zoals beroepsgenootschappen, kerken, 

clubs en politieke partijen. Binnen de traditionele maatschappij is de verandering langzaam 

waarbij er wordt aangenomen dat deze maatschappij zich vaak niet eens bewust is van de 

veranderingen die plaatsvinden. Daarentegen is de verandering in de moderne maatschappij 

snel en constant waarbij er vanuit wordt gegaan dat iedereen zich bewust is van deze 

veranderingen. De moderne maatschappij verwacht en gaat zelfs uit van veranderingen, er is 

voortdurend sprake van “vooruitgang”. De cultuur van traditionele maatschappijen wordt 

vaak beschouwd als “religieus”, “magisch” en zelfs “irrationeel” terwijl die van moderne 

maatschappijen gezien wordt als “seculier”, “rationeel” en “wetenschappelijk”.  

 Daarnaast onderscheidt Burke drie algemene punten van kritiek op deze 

moderniseringstheorie. Ten eerste impliceert de term modernisering volgens hem een lineair 

veranderingsproces waarbij de geschiedenis benaderd wordt als “eenrichtingsverkeer”. Het is 

echter niet altijd zo dat de maatschappij zich steeds in de richting van de vooruitgang 

beweegt. Als reactie op dit aspect werd zelfs het concept van “regressie” geïntroduceerd 

waaruit de verandering verklaard wordt in termen van “achteruitgang”, het tegenovergestelde 

van vooruitgang. Ten tweede wordt door de nadruk op de evolutionaire ontwikkeling van 

binnenuit de buitenwereld uitgesloten. Zo kwam volgens Burke de term “acculturatie” binnen 

de antropologie om contacten tussen verschillende groepen binnen de samenleving te kunnen 

bestuderen zoals tussen christenen en moslims. Ten derde faalt het klassieke model van 

modernisering om de dynamiek van de verandering te kunnen weergeven. Volgens hem ligt 

het accent op slechts één exclusief lineair pad dat modernisering heet en dat in de volgende 

metafoor tot uitdrukking komt: het is alsof de maatschappij op een roltrap gestapt is en 
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langzaam en geleidelijk naar boven gaat en waarbij er geen andere of zijpaden ingeslagen 

kunnen worden. 

 Ondanks deze tekortkomingen neemt de moderniseringstheorie sinds de jaren vijftig 

een centrale plaats in binnen het onderzoek naar de maatschappelijke veranderingen in het 

Ottomaanse Rijk en de Turkse Republiek. Twee publicaties uit deze periode, The Passing of 

Traditional Society. Modernizing The Middle East van Daniel Lerner en The Emergence of 

Modern Turkey van Bernard Lewis, zijn hier prominente voorbeelden van.6 In beide studies 

die geschreven zijn vanuit de overtuiging dat de vooruitgang via een westers georiënteerde 

modernisering het enige pad is, worden de laatste decennia van het Ottomaanse Rijk en de 

beginjaren van het Turkse Republiek vanaf 1923 tegenover elkaar geplaatst. Vanuit dit 

perspectief wordt de geschiedenis van het rijk en die van de republiek geschetst als een ‘strijd’ 

tussen het traditionele en het moderne. Lerner karakteriseert bijvoorbeeld in The Passing of 

Traditional Society het Ottomaanse Rijk als “het traditionele verleden” dat geplaatst wordt 

tegenover de Turkse Republiek die “de moderne toekomst” symboliseert. Het gaat hier om 

een strijd tussen de verlichte modernisten – Lerner noemt deze groep als “transitionals” 

oftewel “new Turks”7 – en de traditionele geledingen van de maatschappij waarbij de positie 

van de laatstgenoemden langzaam “uitgehold” wordt, zoals de historicus Zürcher aanduidt in 

zijn kritiek op de studie van Lerner.8 Het gaat dus om een strijd die uiteindelijk geleidelijk 

gewonnen zal worden door de modernisten. Lerner speculeert daarbij dat zelfs de islam, een 

belangrijk aspect van het traditionele dat over het algemeen gezien wordt als een obstakel 

voor de modernisering, “absoluut machteloos” is tegen de “rationalistische en positivistische 

spirit” van het moderne denken.9 Zo wordt de strijd ook nog eens verlegd naar de religie. 

 Deze blik van Lerner op de modernisering van de Turkse natiestaat waarbij de 

Ottomaanse periode afgeschilderd wordt als het ‘mislukte’ traditionele verleden, verschilt in 

die zin niet veel van die van Lewis. In The Emergence of Modern Turkey constateert Lewis 

dat de moderniseringspogingen binnen het Ottomaanse Rijk in de negentiende en begin 

twintigste eeuw simpelweg mislukt zijn en dat dit volgens hem te wijten is aan het verzet van 

de religieuze instituten en autoriteiten die zich vastklampten aan de islamitische civilisatie.10 

Door de radicale hervormingen die door de moderne Turkse Republiek in haar beginperiode 

ingevoerd werden, zou dit verzet volgens hem uiteindelijk doorbroken worden. Zo kon er een 

moderne seculiere Turkse natiestaat tot stand komen die volgens Lewis binnen korte termijn 

zijn welverdiende plaats tussen de andere westerse staten zou gaan innemen.11 Het contrast 

tussen modern en traditioneel wordt dus in de benadering van Lewis belichaamt door het 
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contrast tussen het ‘traditionele’ en ‘islamitische’ Ottomaanse Rijk en de ‘moderne’ en 

‘seculiere’ Turkse Republiek. 

   In de jaren die op de studies van Lerner en Lewis volgden, werd de 

moderniseringstheorie binnen het onderzoek naar de Ottomaanse en Turkse geschiedenis 

verder toegepast en uitgewerkt én bekritiseerd. Historici als Çağlar Keyder en Reşat Kasaba 

namen bijvoorbeeld in hun werk begin jaren tachtig afstand van de benadering waarbij de 

modernisering, zoals die geschetst werd in het werk van Lerner en Lewis, gezien wordt als 

een bewijs van succes. Geïnspireerd door het Marxistische model waarbinnen het 

maatschappelijke stelsel gedefinieerd wordt in termen van economische systemen zoals 

kapitalisme, communisme en socialisme, en in termen van “interne conflicten” die leiden tot 

een crisis of een revolutie12, benadrukten Keyder en Kasaba het autoritaire aspect van de 

moderniserende Ottomaanse en Turkse elite die de hervormingen van bovenaf oplegde. 

Hierdoor werden deze hervormingen volgens hen niet door de gehele bevolking gedragen en 

kon men zich dus afvragen in hoeverre er sprake was van een succes.13 Daarnaast waren zij 

van mening dat de economische en politieke afhankelijkheid van het rijk en later van de 

republiek van het westen die in verband stond met de modernisering nu niet bepaald een 

succes genoemd zou moeten worden. Bij deze benadering neemt de zogenoemde 

“dependency” theorie die zich met name ontwikkelde binnen de Latijns Amerikaanse en 

Oost-Europese studies, een centrale plaats in. Volgens deze theorie wordt de politieke en 

economische ontwikkeling van niet-geïndustrialiseerde landen (periferie) oftewel die van de 

zogenaamde ontwikkelingslanden gezien als ondergeschikt aan die van de geïndustrialiseerde 

landen (centrum) oftewel het westen. Vanuit dit perspectief gaat het om een 

afhankelijkheidsproces, ook incorporatie genoemd, waarin de periferie deel gemaakt wordt 

van het politieke en economische systeem van het centrum.  

In zijn boek Een geschiedenis van het moderne Turkije benadert de historicus Erik Jan 

Zürcher de late Ottomaanse en Turkse geschiedenis vanuit beide theorieën (modernisering en 

incorporatie). In tegenstelling tot Lerner, Lewis, Keyder en Kasaba gebruikt hij deze theorieën 

vooral om de dynamiek van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het rijk en de 

republiek te kunnen conceptualiseren en niet als bewijs van het succes of niet-succes van de 

westerse oriëntatie van het Ottomaanse Rijk en de Turkse Republiek. In zijn benadering gaat 

het dan om een “defensieve” modernisering oftewel om de pogingen die ondernomen werden 

“om het proces van groeiende afhankelijkheid te keren door in geforceerd tempo aan het 

Westen ontleende ideeën, technieken, regels en instellingen in te voeren”.14 Volgens hem zijn 

beide ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt vanaf het eind van de achttiende eeuw, 
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de periode van de Franse Revolutie, en sindsdien zijn de processen van incorporatie en 

modernisering wel eens tijdelijk vertraagd, maar nooit stopgezet. 

 Het concept modernisering binnen de geschiedschrijving over het Ottomaanse Rijk 

beperkt zich niet alleen tot de politiek en economie maar strekt zich ook uit tot andere 

terreinen zoals de literatuur, het maatschappelijke stelsel en de consumptie. Şerif Mardin 

bestudeert bijvoorbeeld in zijn essay ‘Super Westernization in Urban Life in the Ottoman 

Empire in the Last Quarter of the Nineteenth Century’ aan de hand van romans die 

geschreven zijn in de Ottomaanse periode, de manier waarop de Ottomaanse schrijvers de 

“verwestersing” van de stedelijke upper-class interpreteerden.15 Mardin gebruikt daarbij zelfs 

de term “over-Westernization” die de wat overdreven en artificiële oriëntatie van met name de 

mannelijke elite op het westen impliceert. Daarnaast verwijst hij naar termen als alafranga 

(‘op zijn Europees’) en alaturka (‘op zijn Turks’) die in deze periode – ook later – gebruikt 

werden om het contrast tussen deze twee levenstijlen aan te duiden. Het valt op dat Mardin de 

genoemde maatschappelijke ontwikkeling als verwestersing beschouwt en niet als 

modernisering. In Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and 

Social Change schrijft Fatma Müge Göçek dat de term verwestersing verwijst naar het 

verlangen van maatschappijen die veranderingen ondergingen om op het “westen” te lijken of 

om als “westers” beschouwd te worden.16 Deze term werd volgens haar vervolgens vervangen 

met de term modernisering om het fenomeen te “globaliseren” oftewel te “universaliseren” 

zodat de veranderingen niet alleen of niet altijd ten opzichte van het westen gedefinieerd 

hoefden te worden. Volgens Göçek zou de term modernisering echter beschouwd kunnen 

worden als “een cultureel verantwoorde en neutrale hedendaagse versie” van de term 

verwestersing.17 Daarentegen verwijst de historicus Donald Quataert in de bundel 

Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550-1922: An Introduction 

naar het misverstand dat de term verwestersing veroorzaakt. Volgens hem hoeft het 

consumeren van westerse producten in de Ottomaanse context bijvoorbeeld niet per se te 

betekenen dat de consument daarmee westers wilde worden of is geworden. Net zo min zou 

de consumptie van Ottomaanse producten in het westen weer als “verottomanisering” 

beschouwd kunnen worden, aldus Quataert.18

 De terminologie van de maatschappelijke veranderingen in het rijk die geassocieerd 

kunnen worden met de modernisering is dus net zo complex als het begrip zelf. De  

ontwikkelingen vallen niet eenvoudigweg onder één noemer te brengen. Om deze 

complexiteit, die juist het specifieke karakter van het op het westen georiënteerde 

moderniseringstraject aangeeft dat sinds het eind van de achttiende eeuw gaande is, te 
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accentueren wordt in deze studie gebruikt gemakt van zowel de term modernisering als 

verwestersing. De complexe verhouding tussen het Ottomaanse Rijk en Europa en de 

complexe strijd tussen de drang én dwang om te moderniseren en de eigen traditionele, 

culturele, religieuze waarden te behouden is steeds  terug te vinden in de 

moderniseringspogingen en hervormingen die rond de vorige eeuwwisseling ondernomen en 

ingevoerd werden. Zoals gezegd was de hoofdstad Istanbul als politiek, economisch en 

cultureel centrum van het rijk de belangrijkste stad waar de gevolgen van deze 

ontwikkelingen het meest tot uitdrukking kwamen.  

 

 

Het ‘moderne’ Istanbul 
 

Aangezien de moderniseringspogingen en hervormingen die ondernomen en ingevoerd 

werden in de hier bestudeerde periode van 1896 tot 1914 voortborduurden op veranderingen 

die al eerder ingezet waren, is het van belang om het moderniseringstraject vanaf het begin 

onder de loep te nemen. Dit traject zal dan ook in chronologische volgorde per 

regeringsperiode van de sultans benaderd worden aangezien de pogingen die ondernomen 

werden van bovenaf werden opgelegd. Dit hoofdstuk beoogt een beeld te schetsen van het 

moderniseringstraject en de implicaties daarvan door die te beschrijven, maar velt geen 

oordeel over het veranderingsproces zelf. Deze beschrijving dient ertoe om uiteindelijk een 

context te construeren voor het bestuderen van de introductie en verdere ontwikkeling van het 

medium cinema die zoals gezegd in deze studie beschouwd wordt als integraal onderdeel van 

het op het westen georiënteerde moderniseringstraject.  

 

Sultan Selim III (1789-1807) 

Door een veranderende verhouding met Europa en de toenemende militaire en economische 

zwakte van het Ottomaanse Rijk waren de sultans vanaf het eind van de achttiende eeuw 

genoodzaakt hervormingen in te voeren.19 De eerste Ottomaanse heerser die hiermee te 

maken kreeg was sultan Selim III die regeerde van 1789 tot 1807. Zijn 

hervormingsprogramma, de zogenaamde Nizam-i Cedid (Nieuwe Orde), was vooral gericht 

op het versterken van het staatsapparaat door met name het leger te moderniseren.20 Zo werd 

met behulp van Europese officiëren (vooral Franse officiëren die via de Franse regering 
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aangetrokken werden), een nieuwe artillerie-eenheid opgebouwd. Hierbij speelde de fascinatie 

van de sultan voor Europa en zijn adoratie voor Lodewijk XVI een belangrijke rol.  

Voor deze nieuwe artillerie liet Selim in de wijk Kadıköy aan de Aziatische oever van 

de Bosporus een nieuwe, uit hout opgetrokken kazerne (Selimiye Kışlası) bouwen.21 Ook 

werd een nieuw onderkomen voor de artillerie gebouwd in Tophane aan de Europese kant van 

de Bosporus. Verder werd de al bestaande technische school voor de marine gemoderniseerd 

en werd er een gelijksoortige school voor de landmacht opgericht. Naast de hervormingen op 

militair gebied werden er veranderingen doorgevoerd die tot doel hadden de contacten met 

Europa te versterken. Zo werden er bijvoorbeeld permanente ambassades geopend in 

belangrijke Europese steden als Londen (1793), Wenen (1794), Berlijn (1795) en Parijs 

(1796).  

De manier waarop Selim zijn hervormingspogingen probeerde te bekostigen, door 

middel van onder meer tijdelijke extra heffingen, de confiscatie van bezittingen en devaluatie, 

leidde tot een toenemende impopulariteit bij zijn bevolking. Daarnaast stuitten zijn westerse 

oriëntatie en hervormingsprogramma op verzet van de traditionele legereenheden zoals de 

janitsaren en de Sipahi-cavalerie die ondersteund werden door een ruime meerderheid van 

godsdienstgeleerden (ulema). In mei 1807 werd hij afgezet op basis van een fatwa van de 

şeyhülislam (de hoogste religieuze autoriteit) waarin verklaard werd dat de hervormingen in 

strijd waren met de islamitische wet (şeriat).22 Dit is een duidelijk voorbeeld van op westerse 

leest geschoeide veranderingen die niet in goede aarde vielen waardoor de sultan zijn positie 

verloor. Echter, de op het westen georiënteerde moderniseringspogingen van Selim III werden 

door zijn opvolger sultan Mahmut II die van 1808 tot 1839 zou regeren, voortgezet.23  

 

Sultan Mahmut II (1808-1839) 

Net als het programma van Selim was het hervormingsprogramma van Mahmut II ook vooral 

gericht op het versterken van het staatsapparaat waarin het opbouwen van een modern leger 

naar Europees voorbeeld een belangrijke plaats innam. Volgens de historicus Zürcher kunnen 

alle hervormingen die in die tijd ingevoerd werden, gezien worden als middelen om dat ene 

doel te bereiken: “het opbouwen van een nieuw leger kostte geld, geld moest gegeneerd 

worden door efficiëntere belastinginning, die alleen maar te realiseren was met een moderne 

en effectieve centrale en provinciale bureaucratie”.24 Daarnaast waren volgens Zürcher betere 

verbindingen nodig om de controle van de centrale overheid te vergroten en nieuwe typen 

opleiding en onderwijs om de nieuwe officieren en bureaucraten te vormen die de sultan 

nodig had om het rijk te kunnen beheersen en de belastinginning veilig te stellen.  
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Bij het invoeren van de hervormingen werd veelvuldig gebruik gemaakt van kennis, 

machinerie en mankracht uit Europa dat in die periode een indrukwekkende economische 

groei kende en steeds meer invloed uitoefende op de Ottomaanse politiek en economie. Een 

andere invloed die uit Europa kwam, was het ideologische gedachtegoed van de Franse 

Revolutie. Begrippen als vrijheid, nationalisme en constitutie vormden snel de grondslag van 

onafhankelijkheidsbewegingen binnen de christelijke gemeenschappen van het rijk, zoals die 

van de Grieken en Serviërs die gesteund werden door de Europese mogendheden als Frankrijk 

en Engeland.25  

Een belangrijke gebeurtenis inzake de militaire hervormingen van sultan Mahmut was 

de ontbinding van de janitsaren. In juni 1826 hief hij per decreet dit militaire korps op dat vijf 

eeuwen had bestaan.26 Volgens John Freely maakte het verdwijnen van de janitsaren 

“waarvan de leden beroemd en berucht waren vanwege zowel hun dappere als schandelijke 

daden”, Istanbul uiteindelijk veiliger maar minder kleurrijk.27 Als gedenkteken voor zijn zege 

over de janitsaren noemde de sultan zelfs de moskee die hij liet bouwen op de Europese oever 

van de Bosporus, niet ver van zijn nieuwe kanongieterij in Tophane, de Moskee van de 

Overwinning (Nusretiye Camii). De opheffing van het janitsarenregiment had tot gevolg dat 

de taken van politie en brandweer die tot dan toe door deze infanterie werden uitgevoerd 

opnieuw georganiseerd moesten worden.28

Verder betrof het militaire hervormingsprogramma van de sultan de oprichting van 

nieuwe opleidingsinstellingen: in 1827 werd een militaire medische school gesticht waar 

moderne geneeskunde werd gedoceerd, gevolgd door de oprichting van een militaire 

muziekschool in 1831 en drie jaar later door een militaire academie in het Maçka-district van 

de hoofdstad. Net als sultan Selim maakte Mahmut ook gebruik van de kennis van Europese 

officieren. Maar in tegenstelling tot zijn voorganger nodigde hij geen Franse maar Pruisische 

officieren uit om het nieuwe officierenkorps Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Hervormde 

Soldaten van Mahmut) te komen opleiden, waarschijnlijk omdat de Pruisische officieren op 

dat moment politiek minder gevaarlijk geacht werden.29 Vergeleken met het traditionele 

onderwijssysteem dat behalve enkele scholen voor christelijke minderheden over het 

algemeen bestond uit op religieuze leest geschoeide scholen zoals mekteps en medreses die 

verbonden waren aan moskeeën en andere instellingen, had het leger met een op Europees 

onderwijs geënt systeem een grote voorsprong. De sultan verving het traditionele 

onderwijssysteem echter niet, in plaats daarvan bouwde hij aanvullende lagere en middelbare 

scholen waar kinderen over wereldse onderwerpen konden leren. Hiermee legde hij in feite de 

basis voor de secularisatie.  
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 Voor de oprichting van de Militaire Muziekschool (Muzika-i Hümayun) in 1828 naar 

Europees voorbeeld werd Giuseppe Donizetti, de oudere broer van de beroemde Italiaanse 

componist Gaetano Donizetti, uitgenodigd. Donizetti, die de status van pasja kreeg, boekte 

dankzij zijn “talentvolle jonge leerlingen” snel resultaat, zoals blijkt uit het volgende 

reisverslag van de Britse marineofficier Sir Adolphus Slade:   

 

The strains of a military band, and, unexpected treat to me on the banks of the Bosphorus, we 

heard Rossini’s music, executed in a manner very creditable to Professor Signor Donizetti. We 

rose and went down to the palace quay, on which the band was playing. I was surprised at the 

youth of the performers […] and still more surprised on finding that they were the royal pages, 

thus instructed for the Sultan’s amusement. Their aptitude in learning, which Donizetti 

informed me would have been remarkable even in Italy, showed that the Turks are naturally 

musical.30

 

De kapel van de muziekschool speelde niet alleen in het paleis maar ook in de straten van de 

hoofdstad. Dankzij Donizetti, die nieuwe instrumenten en een aantal muziekleraren uit Italië 

liet brengen, en het werk van Italiaanse componisten zoals Rossini liet uitvoeren, werd de 

Italiaanse muziek en opera aan het Ottomaanse hof en in de hoofdstad razend populair, vooral 

in de wijk Péra.     

Een andere belangrijke verandering tijdens het bewind van Mahmut vond plaats op het 

gebied van de officiële kleding. Met een decreet in 1829 verbood hij met uitzondering van de 

geestelijken het dragen van de traditionele gewaden en tulbanden aan het hof. De fez, een 

rode vilten hoed zonder rand uit Noord-Afrika, werd de officiële hoofdbedekking voor de 

ambtenaren. Ter bevordering van eigen productie van fezzen die een tijd lang uit Tunesië 

geïmporteerd werden, werd zelfs in Istanbul aan de oever van de Gouden Hoorn een 

fezfabriek (Feshane) geopend die een van de bekendste voorbeelden van de vroege 

Ottomaanse staatsindustrie is.31 Samen met de fez werd de pandjesjas en de pantalon het 

nieuwe officiële uniform van de ambtenaren. Dezelfde kleding werd overigens ook 

overgenomen in niet-officiële kringen van de betere standen om dezelfde status en aanzien te 

genieten, terwijl arbeiders van de lagere standen juist traditionele kleding bleven dragen. 

Volgens Donald Quataert was de kleding in de Ottomaanse samenleving – vooral in de 

stedelijke context – een belangrijk middel waarmee werd aangegeven tot welke sociale klasse 

men behoorde. Zo kon men aan de kleding afzien of iemand arbeider was of behoorde tot de 
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betere standen, of iemand in dienst was van de sultan of slechts een gewone onderdaan was, 

en de religieuze overtuiging zou ook in de kleding tot uiting komen.32  

 Het was overigens niet voor de eerste keer dat er een officieel verbod werd 

uitgevaardigd tegen het dragen van bepaalde kleding. Gedurende de achttiende eeuw 

probeerden de Ottomaanse autoriteiten door middel van talloze kledingsvoorschriften om de 

openbare verschijning van bepaalde groepen die bepaalde kleding droegen onder controle te 

houden of juist tegen te gaan. Soms ging het daarbij om kleding die niet voldeed aan bepaalde 

morele normen en waarden of soms voelde de heersende elite zich door de dracht van  

bepaalde kledij door onderdanen ‘bedreigd’. Zo werd een decreet uitgevaardigd om het 

dragen van een bepaald soort overjas door vrouwen te verbieden omdat de stof ervan 

doorschijnend was. Verder waren er wetten die het verboden om hermelijnbont te dragen 

aangezien de dracht daarvan voorbehouden was aan de sultan en zijn viziers.33 Ook in latere 

regeringsperiodes zou de bemoeienis van de autoriteiten met de openbare kledij, met name 

van moslimvrouwen, doorgaan. Er werd kritiek geuit op vrouwen die zich in ‘ongepaste’ 

kleding op straat begaven. Met de term ongepast werd vaak de kleding bedoeld die óf van een 

te dunne stof was gemaakt óf die in stijl of vorm niet overeenkwam met de traditionele manier 

van kleden. In die tijd werden moslimvrouwen namelijk geacht om in het openbaar een sluier 

te dragen. De opkomst van de westerse mode in de hoofdstad zou deze kwestie nog verder 

doen aanscherpen. De verschijning van de moslimvrouw in het openbaar al dan niet gekleed 

in een westers ogende kledingsstijl werd zelfs niet alleen door de autoriteiten maar ook door 

hun sekse- en geloofsgenoten onder vuur genomen. Zij beschouwden dergelijke 

veranderingen als een inbreuk op de traditionele en religieuze normen en waarden van de 

islamitische gemeenschap. Sommigen vonden zelfs dat dergelijke ontwikkelingen ook een 

gevaar vormden voor de man-vrouw relatie binnen de (traditionele) moslimgezinnen.  

Behalve de reeds genoemde fezfabriek die een van de bekendste voorbeelden van de 

vroege Ottomaanse staatsindustrie is, werden er in de eerste helft van de negentiende eeuw in 

de buitenwijken van de hoofdstad aan de Zee van Marmara nog enkele staatsfabrieken 

geopend zoals de metaalgieterij in Zeytinburnu, de scheepswerf in Bakırköy en de 

kruitfabriek in Küçükçekmece. Maar al de nodige machinerie en de mankracht werd 

geïmporteerd uit Europa. Er werden deskundigen en vaklieden op het gebied van 

stoommachines, scheepsbouw en metaalbewerking uit landen als Engeland, België, Frankrijk, 

Italië en Oostenrijk naar deze fabrieken gehaald waar gebruik werd gemaakt van hun 

specialismen.34 Zo ontwikkelde zich in de hoofdstad een staatsindustrie die grotendeels 
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afhankelijk was van de Europese technologie en expertise. Een Belgische werknemer uit de 

textielindustrie had hier het volgende over te zeggen: 

 

It would be very odd if we could not turn out a piece of the finest cloth occasionally, seeing 

that we have the best machinery of France and England, that the finest wools for the purpose 

are imported, via Trieste from Saxony and the best wool countries, and that we Frenchmen en 

Belgians work it. You could not call it Turkish cloth –it [is] only cloth made in Turkey by 

European machinery, out of European materials, and by good European hands.35

 

Bij deze ontwikkeling vormde het vrijhandelsverdrag dat in 1838 met Engeland werd gesloten 

een keerpunt. Daardoor werd de Ottomaanse markt geheel opengesteld voor de Britse handel 

en industrie. In daaropvolgende jaren zou ook met andere Europese mogendheden 

vergelijkbare verdragen getekend worden. Het gevolg van deze verdragen, die samenvielen 

met het begin van de snelle economische groei in Europa, was dat de buitenlandse handel van 

het rijk toenam.36 De groeiende handel met Europa had een groot effect op de ontwikkeling 

van de Ottomaanse handelsondernemingen die grotendeels in handen waren van Grieken en 

Armeniërs. Hun ondernemingen, die vooral gefinancierd werden door banken en bankiers uit 

de wijk Galata, vormden een belangrijke schakel in de handel tussen het Ottomaanse Rijk en 

Europa. Veel van de Ottomaanse handelaren en bankiers die behoorden tot de niet-moslim 

bevolking van de hoofdstad, werden beschermd door Europese mogendheden. Over het 

algemeen was het zo dat de christelijke en joodse gemeenschappen hun vrijheden kochten 

door een aparte hoofdelijke belasting (cizye) te betalen waardoor zij een zekere mate van 

autonomie genoten wat betreft het regelen van hun eigen zaken. Als gevolg van de 

toenemende politieke en economische dominantie van Europa op het rijk konden deze 

groepen hun positie verbeteren door de status van onderdaan van een Europese mogendheid te 

krijgen en door gebruik te maken van voorrechten die door het rijk verleend werden aan deze 

mogendheden zoals vrijhandel.   

De modernisering die dus een bepaalde afhankelijkheid van westerse machinerie en 

expertise met zich bracht, leidde in deze periode niet alleen tot een positieverbetering van 

bepaalde handelsgroepen maar ook tot een verbetering van de infrastructuur. De stoomboot is 

hier een goed voorbeeld van. In navolging van de uitvinding van de stoommachine in Europa 

tegen het eind van de achttiende eeuw zou deze nieuwe technologie vergeleken met de op 

dier- en mankracht gebaseerde vervoermiddelen van goederen en passagiers een bij uitstek 

effectief en snel vervoermiddel blijken te zijn waardoor de vervoerscapaciteit toenam. De 
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eerste stoomboot die de kust van de Ottomaanse hoofdstad bereikte, dateert uit de jaren 

twintig van de negentiende eeuw. Het ging hier om een Britse stoomboot die in 1828 in de 

hoofdstad aanmeerde. Vijf jaar later zou de Odessa Company via de Zwarte Zee een 

Russische stoomboot naar Istanbul sturen, gevolgd door een Oostenrijkse stoomboot die via 

de Donau de hoofdstad zou bereiken.37 In 1833 kwamen er regelmatige verbindingen tot 

stand tussen Napels en Istanbul en vanuit Marseille en Trieste voorzagen de Messageries 

françaises en de Oostenrijkse Lloyd in een stoombootverbinding met de Ottomaanse 

hoofdstad.38  

 De reguliere stoombootverbindingen in de hoofdstad zelf zouden pas vanaf 1850 

gerealiseerd worden. Tot dan toe berustte het publieke vervoer op de Bosporus en de Gouden 

Hoorn vooral op de traditionele transportmiddelen zoals roeiboten en zeilschepen die ook 

veelvuldig ingezet werden voor recreatieve doeleinden: ‘flaneren’ op het water was een 

populaire vorm van vermaak. Daarnaast waren er een groot aantal privéboten die met name in 

de zomermaanden gebruikt werden om hoogwaardigheidbekleders te vervoeren zoals 

ministers, officieren en buitenlandse ambassadeurs die dan aan de Bosporus resideerden.39 De 

afmeting van de boot en het aantal roeiers duidden de sociale status aan van de persoon die 

vervoerd werd.40 Het waren twee buitenlanders die in 1850 het vervoer per stoomboot op de 

Bosporus introduceerden. Een jaar later werd de Ottomaanse vervoerscorporatie Şirket-i 

Hayriye opgericht die het stoombootvervoer op de Bosporus zou reguleren. De gebruikte 

boten kwamen uit Engeland en voor het onderhoud werden er Europese ingenieurs ingehuurd, 

maar het overige personeel diende over de Ottomaanse nationaliteit te beschikken. Het aantal 

boten zou in de loop der jaren groeien van één in 1851 tot 36 in 1909.41

Een andere verbetering van de infrastructuur was de aanleg van bruggen. In die tijd 

was er nog geen brugverbinding op de Bosporus. De eerste brugconstructie tussen de 

Europese en Aziatische oevers van de stad dateert uit 1973. Daarentegen werd de Gouden 

Hoorn die de Europese kant van de stad in tweeën deelt, al in 1836 overbrugd. Het ging hier 

om een houten constructie tussen Unkapanı en Azapkapı met twee bogen waar kleine boten 

onderdoor konden varen. Negen jaar later, in 1845, werd er nog een brug in gebruik genomen, 

de eerste zogenaamde Galata-brug tussen Karaköy en Eminönü. In verband met de 

brandbaarheid van de gebruikte materialen was roken op de brug per decreet verboden.42 

Twaalf jaar later zou naar aanleiding van een voorstel van een Engelse firma door de overheid 

besloten worden om de houten brug te vervangen door een ijzeren constructie.43  

De infrastructuur van de hoofdstad werd tijdens het bewind van sultan Mahmut II 

verder verbeterd door de aanleg van een beter wegennet. Daarnaast werden er vorderingen 
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gemaakt op het gebied van de communicatie door middel van de invoering van een postdienst 

en een staatscourant die in 1831 uitgebracht werd. Het betrof een officieel bulletin met een 

kleine oplage dat slechts verspreid werd onder hoogwaardigheidsbekleders.44 Het verscheen 

zowel in een Franstalige oplage (Moniteur Ottoman) als in een Ottomaanse versie (Takvim-i 

Vekayi) (Kalender van Gebeurtenissen). De eerste privékrant in de hoofdstad was Ceride-i 

Havadis (Nieuwsblad) die in 1840 opgericht werd door een Engelse emigrant. Net als de 

staatscourant domineerde de officiële politieke opinie in dit blad, maar daarnaast werd er ook 

enige aandacht besteed aan internationale ontwikkelingen. Vanaf 1860 nam het aantal 

Ottomaanse bladen toe. In dat jaar verscheen er een nieuwe krant met de naam Tercüman-ı 

Ahval (Tolk van de Toestanden) en twee jaar later de Tasvir-i Efkar (Illustratie van Opinie) 

die het als eerste aandurfde om het autoritaire en op Europa gerichte regeringsbeleid te 

bekritiseren. 45 Journalistiek zou bij uitstek een middel vormen voor de oppositie onder 

Ottomaanse intellectuelen, waaronder de Jong Ottomanen, tegen de hervormingen die gezien 

werden als een oppervlakkige imitatie van Europa. Volgens hun opinie werden hierbij eigen 

traditionele en religieuze waarden ondermijnd. Geïnspireerd op het Europees liberalisme 

pleitten zij voor een constitutionele regeringsvorm met islamitische waarden.46 Zo probeerden 

zij het ideologische gedachtegoed uit het westen te combineren met de eigen religieuze 

identiteit. 

 

Sultan Abdülmecit (1839-1861) 

Onder de opvolgers van Mahmut II, die in 1839 overleed aan tuberculose, nam de invloed van 

Europese mogendheden – met name van Engeland – op de politieke besluitvorming in 

Istanbul toe. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het aankondigen van de nieuwe bestuurlijke en 

wettelijke hervormingen (Tanzimat) in dat jaar onder de nieuwe sultan Abdülmecit, de oudste 

zoon van sultan Mahmut II. De Ottomaanse overheid had de Europese steun én hervormingen 

ook nodig om zich te kunnen omvormen tot een moderne rechtsstaat naar westers voorbeeld. 

Zo werd onder andere de invoering van een nieuw belastingssysteem en van de militaire 

dienstplicht aangekondigd alsmede de rechtelijke gelijkheid van alle onderdanen van de 

sultan, ongeacht hun geloofsovertuigingen. De laatstgenoemde hervorming zou in de loop van 

de negentiende eeuw leiden tot een toename van het aantal christelijke ambtenaren in de 

Ottomaanse bureaucratie.  

In deze periode verplaatste de macht zich van het paleis naar de ambtenaren van de 

Porte, zoals de regering genoemd werd. Zij vormden steeds meer een echte bureaucratie. Er 

werd een aantal nieuwe ministeries opgericht waaronder de ministeries van Buitenlandse 
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Zaken, Financiën, Binnenlandse Zaken, Oorlog, Onderwijs en Justitie. Om de toekomstige 

ambtenaren op te leiden werd er in 1859 speciaal een bestuurschool (Mekteb-i Mülkiye) 

opgericht. Samen met de Militaire Academie (Mekteb-i Harbiye) die al in 1834 was opgericht, 

zou deze school ‘de top van de onderwijspiramide in het rijk’ vormen.47 In de loop van de 

negentiende eeuw zou zich een nieuwe bestuurlijke elite vormen die er een Europese 

levensstijl op nahield en die graag met Europeanen omging. De lokale bevolking kon echter 

niet altijd waardering opbrengen voor deze westerse oriëntatie van de elite die door hen vaak 

als overdreven werd gezien. Bij de ontwikkeling van deze westerse oriëntatie speelde het 

Vertaalbureau (Tercüme Odası) dat al tijdens het bewind van Mahmut II officieel geopend 

werd, een belangrijke rol. Daar leerden de jonge bureaucraten de diplomatieke taal, het Frans, 

en deden zij kennis op van Europa. Pogingen om een seculiere universiteit te stichten zouden 

pas in 1900 resulteren in de oprichting van de Darülfünun-u Şahane (Rijksuniversiteit) terwijl 

de pogingen om een academie van wetenschappen op te richten in 1861 reeds hadden geleid 

tot de stichting van de Encümen-i Danış.48

 Verder werd er in deze periode zoals aangekondigd nog een aantal veranderingen 

doorgevoerd. Vanaf 1840 werden er pogingen ondernomen om het belastingstelsel verder te 

moderniseren. Drie jaar later werd een nieuwe strafwet uitgevaardigd die de wettelijke 

gelijkheid tussen moslims en niet-moslims erkende. De doodstraf voor afvalligheid van de 

islam werd afgeschaft. De invloed van de islamitische wetgeving, de şeriat, werd ingeperkt.49 

In 1845 werd de militaire dienstplicht officieel ingevoerd. Het leger werd voorzien van een  

moderne uitrusting waaronder de vervanging van houten marineschepen door schepen van 

staal. Naar Frans voorbeeld werd er in 1850 een nieuw handelswetboek ingevoerd. Daarnaast 

werden er veranderingen en verbeteringen aangebracht in de infrastructuur van de hoofdstad. 

Zo werd er een vuilnisophaaldienst ingesteld en werden nieuwe straten, stoepen, pleinen, 

rioleringen, afvoerkanalen en straatverlichting aangelegd.  

 Het enige grote internationale conflict tijdens het bewind van sultan Abdülmecit was 

de Krimoorlog (1853-1856) die vergaande consequenties had voor zowel de modernisering 

van het rijk als voor de rijksfinanciën. Het conflict was ontstaan als gevolg van een 

meningsverschil tussen Frankrijk en Rusland over het beheer van de bedevaartplaatsen in 

Palestina. De orthodoxe kerk, gesteund door Rusland, wilde dat zij dit beheer mocht houden 

terwijl de katholieke kerk, gesteund door Frankrijk, het beheer juist opeiste. Aangezien de 

Ottomaanse overheid de eisen van Rusland niet inwilligde, brak er oorlog uit. De hoge kosten 

van de oorlog gingen de begroting van de Ottomaanse overheid te boven. Dit leidde tot het    

aangaan van een reeks buitenlandse leningen tegen hoge rente die onmogelijk konden worden 
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terugbetaald. Ter bevordering van de economische ontwikkeling en om het tekort aan  

investeringskapitaal op te heffen werd in 1856 de Ottomaanse Bank gesticht. Achter deze 

bank stond echter een Frans-Britse onderneming waarvan het hoofdkantoor in Parijs zetelde. 

 Ondanks de financiële problemen van de Ottomaanse staat had de sultan kosten noch 

moeite gespaard om een imposant nieuw paleis (Dolmabahçe Sarayı) te laten bouwen op de 

Europese oever van de Bosporus. Het paleis werd met een banket in 1856 ingewijd ter 

gelegenheid van de ondertekening van het vredesverdrag dat het einde van de Krimoorlog 

inluidde. Dit nieuwe paleis dat beschouwd kan worden als de ‘ultieme declaratie’ waarin het 

Ottomaanse hof zijn voorkeur voor Europese stijlen duidelijk maakte, werd na het Oude 

Paleis (waar nu de Istanbul Universiteit gevestigd is) en het Topkapı Paleis de nieuwe 

residentie van het hof.50 De buitensporigheid van sultan Abdülmecit beperkte zich niet alleen 

tot dit paleis maar hij liet nog meer paleizen, van kleiner formaat, (her)bouwen zoals het 

Çırağan Paleis aan de Europese kant van de Bosporus en het van oorsprong houten Küçüksu 

Paleis (Küçüksu Kasrı) aan de overzijde van de Bosporus dat in rococostijl in steen werd 

herbouwd.  

Behalve in de Europese architectonische stijlen was sultan Abdülmecit ook 

geïnteresseerd in nieuwe technologieën en muziek uit het westen. Hij was degene die  

opdracht gaf voor het aanleggen van telegraaflijnen. “Sultan Abdülmecit was the first 

European great man who understood the value of my invention with this medal and 

congratulations”, in deze woorden zou Samuel F.B. Morse – de Amerikaanse patenthouder 

van de telegrafie – de sultan prijzen nadat hij door Abdülmecit gedecoreerd was met een 

medaille en met een berat, een officiële blijk van erkenning.51 In de loop van de negentiende 

eeuw zou het telegrafienetwerk met behulp van westerse ondernemingen verder uitbreid 

worden.52 De interesse van de sultan voor de westerse muziek resulteerde in 1847 in een 

officiële uitnodiging aan de beroemde componist Franz Liszt om een serie concerten te komen 

geven aan het Ottomaanse hof. Verbaasd over de aandacht van Abdülmecit schreef Liszt in 

hetzelfde jaar in een brief naar Gravin Marie d’Agoult het volgende: 

 

His majesty was extremely gracious to me, and after having recompensed me both in money 

[…] and with a gift (a delightful enamel box with brilliants), he conferred on me the Order of 

Nichan-Iftikar in diamonds […]. I admit I was greatly surprised to find him so well informed 

about my bit of celebrity.53

 

 49



Liszt die tijdens zijn verblijf in Istanbul van ruim een maand begeleid werd door de 

grootvizier Mustafa Reşit Pasja (een van de boegbeelden van de hervormingen), trad behalve 

aan het hof ook op bij de Russische ambassade in Péra en in de residentie van de familie 

Franchini in dezelfde wijk. Het enthousiasme van de sultan voor de westerse muziek werd 

beloond doordat de beroemde componist, Rossini, zijn Marcia militaire opdroeg aan 

Abdülmecit. En zoals blijkt uit het volgende bericht dat verscheen in 1856 in het Parijse La 

gazette musicale, was niet alleen de sultan zelf maar ook zijn harem in de ban van de westerse 

muziek: 

 

The European taste for music has, of late, made immense progress here. The Sultan has at 

present for his harem an excellent orchestra composed of women alone. One in particular, is 

remarkable for her performance on the violin; her style of execution resembling exceedingly 

that of Teresa Milanollo [1827-1904]. Very few harems are now without a pianoforte, and 

many of the Turkish ladies are excellent performers. The Sultan has signified his intention of 

building a theatre at Tophane.54    

 

Het in het citaat genoemde theater dat in de buurt van het nieuwe Dolmabahçe Paleis 

gebouwd werd, zou inderdaad in 1858 zijn deuren openen. Het zou echter zes jaar later 

verloren gaan in een grote brand. In die tijd werd Istanbul geteisterd door grote branden die 

soms hele wijken in de as legden. Hierbij speelde het feit dat vele huizen van hout gebouwd 

waren en daardoor snel in vlammen konden gaan, een belangrijke rol. Hoewel er in die tijd 

een moderne brandweer ingesteld was, was het materieel en personeel ontoereikend om grote  

branden te kunnen bestrijden. Door de vele branden kwamen er bouwplaatsen vrij waar  

moderne gebouwen in steen herrezen in nieuwe architectonische stijlen. Dit was met name 

zichtbaar in de wijk Péra die zich vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde 

tot het meest moderne, westers deel van de hoofdstad. Péra werd in die tijd vooral bevolkt 

door niet-moslims waaronder Levantijnen oftewel Europese immigranten die zich daar in de 

afgelopen eeuwen hadden gevestigd en werd bevolkt door het personeel van de buitenlandse 

ambassades die ook in die wijk lagen. In de parken als de Jardin Municipal des Petits Champs 

en de Jardin Municipal du Taxim die naar Europese voorbeelden ingericht waren, kon de 

menigte flaneren, eten of amusementsvoorstellingen bijwonen.55 In luxueuze hotels zoals 

Péra Palace logeerde de Europese beau monde die met de luxetrein Oriënt-Express naar de 

hoofdstad reisde.56 In de theaters die in deze wijk geopend werden met namen als Concordia, 
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Odéon en Variétés, maakte het publiek kennis met toneelstukken en opera’s van Europese 

schrijvers en componisten die uitgevoerd werden door Europese gezelschappen die op tournee  
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Afbeelding 1: Péra rond 1900. 
Bron: Said N. Duhanî, Beyoğlu’nun adı Pera iken, 1990. 
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Afbeelding 2: Şehzadebaşı rond 1900. 
Bron: Tarih ve Toplum, Şubat 1994. 
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kwamen naar Istanbul. De voorstellingen werden vaak door de sultan en andere 

hoogwaardigheidsbekleders bijgewoond.  

 Met zijn moderne gebouwen, chique winkels, cafés en restaurants, het 

amusementsaanbod en bewoners vormde Péra enigszins een contrast met de wijk Şehzadebaşı 

waar veelal moslims woonden in houten huizen in Ottomaanse stijl, waar traditionele 

theehuizen gevestigd waren die alleen door mannen bezocht werden en waar met name 

traditionele vormen van commercieel amusement werden aangeboden. Daarnaast was 

Şehzadebaşı vooral tijdens de ramadan naast Péra het belangrijkste amusementscentrum van 

de stad waar de Europese gezelschappen die op tournee naar de hoofdstad kwamen ook 

voorstellingen gaven. Nieuwe vormen van commercieel amusement uit Europa zoals 

filmvertoningen zouden snel deel uitmaken van voorstellingen waarbij traditionele vormen 

van amusement werden aangeboden zoals de reeds in de Inleiding genoemde Karagöz, 

meddah, ortaoyunu, fasıl en kanto. Dergelijke voorstellingen vonden in verscheidene publieke 

ruimtes plaats waaronder de eveneens in de Inleiding besproken kıraathanes en theaters. 

Şehzadebaşı was het centrum voor de  Ottomaanse intelligentsia zoals journalisten, schrijvers 

en dichters en was een geliefde wijk bij de Ottomaanse middenklasse. Door de vestiging van 

religieuze scholen en later van de universiteit werd de wijk ook bevolkt door studenten, 

onderwijspersoneel en geleerden. In zekere zin was Şehzadebaşı de Ottomaanse tegenhanger 

van het Europees georiënteerde Péra. 

 

Sultan Abdülaziz (1861-1876) 

In 1861 stierf sultan Abdülmecit, net als zijn vader, aan tuberculose. Hij werd opgevolgd door 

zijn halfbroer Abdülaziz die zou regeren tot 1876. In sommige opzichten leek Abdülaziz op 

zijn voorganger maar vanwege zijn wispelturigheid veranderde hij nogal eens van koers en 

zijn karakter kenmerkte zich door tegenstrijdigheden. Net als zijn broer liet hij een nieuw 

vorstelijk paleis bouwen. Hij gaf in 1861 opdracht tot de bouw van zijn zomerresidentie, het 

paleis Beylerbeyi Sarayı aan de Aziatische oever van de Bosporus dat in 1865 voltooid werd. 

Aan het begin van zijn regeringsperiode was hij voorstander van hervormingen, maar later 

zou hij van mening veranderen en de kant van de behoudende oppositie kiezen. Hoewel hij 

zijn eigen ceremoniële mars liet componeren naar Brits en Frans voorbeeld, was hij eigenlijk 

niet geïnteresseerd in westerse muziek. Zijn interesse ging vooral uit naar worstelen, een sport 

die gezien zijn eigen gewicht van meer dan honderd kilo goed bij hem paste. Hij was de eerste 

sultan die West-Europa bezocht. Op uitnodiging van Napoleon III ging hij in 1867 naar Parijs 

om diens wereldtentoonstelling te zien. Ook werd hij ontvangen door andere Europese vorsten 

 54



en vorstinnen zoals de koningin van Engeland, de koning van België en de keizer van 

Oostenrijk.  

Tijdens de regeringsperiode van Abdülaziz werden er steeds meer concessies verleend 

aan Europese investeerders die dankbaar gebruik maakten van pogingen van het Ottomaanse 

Rijk tot modernisering. Een van de belangrijkste gebieden waarop concessies verleend 

werden was de aanleg van de spoorwegen. In 1866 was er door buitenlandse maatschappijen 

inmiddels ruim vierhonderd kilometer spoor aangelegd, voornamelijk in Anatolië. Drie jaar 

later zou de Duits-Belgische baron Maurice von Hirsch de concessie in de wacht slepen voor 

de aanleg van een groot deel van het spoorwegnetwerk in het Europees deel van het rijk.57 De 

lijn tussen Salonika en Istanbul, waarop later ook de luxueuze Oriënt-Express van de 

Belgische Compagnie des Wagons-Lits zou gaan rijden, was in handen van Frans kapitaal. De 

eindstations in Istanbul, waar men immers per boot de Bosporus moest oversteken om de reis 

per trein te kunnen voortzetten, waren ontworpen door Europese architecten. Het Sirkeci-

station (aan de Europese zijde) dat voltooid werd in 1887, was van de hand van de Duitse 

architect August Jachmund.58 Het Haydarpaşa-station (aan de Aziatische kant) dat pas in 

1908 voltooid zou worden was een ontwerp van de Duitse architecten Helmuth Cuno en Otto 

Ritter. Aangezien de spoorlijn in het Europese deel van Istanbul door de woonwijken aan de 

Zee van Marmara liep, werden op dit traject ook lokale treinen ingezet die een snelle 

verbinding mogelijk maakten tussen de buitenwijken en het centrum van de hoofdstad. 

Hetzelfde gold ook voor de spoorlijn aan het Aziatische gedeelte waar in 1873 een 

treinverbinding tot stand zou komen tussen het Haydarpaşa-station en de voorstad Izmit.  

 Een andere concessie betrof de aanleg van de ondergrondse kabelspoorweg, de 

zogenaamde Tünel (Tunnel), die werd aangelegd tussen Karaköy aan de oever van de Gouden 

Hoorn en de hellingen van Péra. Voor de constructie van de ruim vijfhonderd meter lange 

tunnel en de exploitatie van dit metrosysteem werd in 1869 een concessie verleend aan de 

Franse ingenieur Eugène Henri Gavand voor een periode van tweeënveertig jaar. Gavand 

richtte in 1872 het bedrijf Chemin de fer métropolitain de Constantinople op en drie jaar later 

werd de Tünel geopend. Het systeem bestond uit twee parallelle sporen waarop twee 

treinconstructies tegelijk in tegengestelde richting reden. Iedere constructie bestond uit twee 

wagons. De ene wagon was gereserveerd voor passagiers en verdeeld in twee klassen, iedere 

klasse had twee compartimenten: één voor mannen en één voor vrouwen. De andere wagon 

was bestemd voor handelswaar, dieren en zelfs voor paardenwagens. De glazen en lampen 

van de wagons waren geïmporteerd uit Londen en de stations aan de twee uiteinden 

voorzagen in plekken om posters, advertenties en aankondigingen op te hangen, net als in de 
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Europese steden.59 De Tünel die aan het begin door de menigte minachtend ‘het muizenhol’ 

werd genoemd, zou al snel een populair vervoermiddel worden dat de ingezetenen de lange 

klim naar Péra bespaarde (en nog steeds bespaart). Niet iedereen was met deze modernisering 

ingenomen en sommigen zouden de helling te voet blijven nemen. Een oude voetganger zou 

ooit gezegd hebben: “Waarom zou een mens onder de grond gaan voor hij sterft?”60  

 Ondertussen was de Ottomaanse overheid steeds meer verwikkeld geraakt in een 

politieke en financiële crisis. Er waren opstanden in verscheidene delen van het rijk waar de 

regering van Abdülaziz geen oplossing voor had. Daarnaast stond het rijk aan de rand van een 

financiële afgrond door de torenhoge schulden die het niet kon aflossen. Het 

hervormingsprogramma van de overheid werd door de tegenstanders van de op het westen 

georiënteerde moderniseringen naar voren geschoven als oorzaak van alle problemen. Een 

demonstratie tegen de regering in mei 1876 leidde uiteindelijk tot de afzetting van de sultan 

door een staatsgreep van zijn minister van Oorlog en de şeyhülislam, de hoogste religieuze 

autoriteit. Eens te meer hadden de hervormingen en de politiek-financiële afhankelijkheid die 

daarmee gepaard ging een sultan zijn kop gekost en beschouwde de gevestigde orde het 

ingezette moderniseringstraject vooral als bedreiging. De neef van de sultan, Murat V, besteeg 

de troon maar werd enkele maanden later vanwege zijn psychische gesteldheid vervangen 

door zijn jongere broer prins Hamit.61 Hij kwam op 1 september 1876 als sultan Abdülhamit 

II aan de macht. 

 

Sultan Abdülhamit II (1876-1909) 

Korte tijd later in dat jaar werd de eerste Ottomaanse grondwet afgekondigd die gebaseerd 

was op de Belgische grondwet van 1831. In de Ottomaanse versie was er echter voldoende 

ruimte gelaten voor de sultan om in te grijpen. Abdülhamit zou snel gebruik maken van de 

ruimte die hem geboden werd toen hij in 1878 onder zware kritiek van het parlement lag 

vanwege de toenmalige politieke situatie als gevolg van de oorlog met Rusland die een jaar 

eerder was uitgebroken. Op 14 februari 1878 schorste Abdülhamit het parlement voor 

onbepaalde tijd. Pas in juli 1908 zou hij onder druk van de Jong Turken de constitutie 

opnieuw afkondigen. Tot die tijd zou hij als een “absoluut vorst” regeren.62 Het opzij zetten 

van de grondwet om zijn eigen politieke koers te kunnen varen, laat zien dat Abdülhamit 

veranderingen alleen kon accepteren zolang die niet van invloed waren op zijn machtspositie.  

 Zowel qua politieke daden als qua persoon is Abdülhamit een bijzonder voorbeeld van 

de Ottomaanse sultans uit de periode die steeds geconfronteerd werden met het vinden van 

een balans tussen het moderniseren van het rijk, waarbij veelvuldig gebruik werd gemaakt van 
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Europese technologie, expertise en financiële steun, en het behouden van de eigen 

traditionele, religieuze identiteit en normen en waarden. En niet te vergeten moesten de 

sultans daarnaast hun eigen machtspositie proberen te behouden want die kwam namelijk 

steeds onder vuur te liggen door onder meer de invloed van de Grote Machten en de 

etnisch/religieuze conflicten in het rijk. Het hardhandige optreden van Abdülhamit II bij de 

onderdrukking van het opkomende Armeense nationalisme in de jaren 1890 leverde hem in 

het westen zelfs de bijnaam Kızıl Sultan (rode oftewel de bloederige sultan) op. Dit beeld 

vormt een groot contrast met dat van de zachtaardige liefhebber van kunst en cultuur zoals hij 

beschreven werd door één van zijn dochters en door zijn hoofdsecretaris.63  

Abdülhamit liet aan het begin van zijn regeringsperiode in de hoofdstad enkele 

moderne culturele staatsinstellingen oprichten zoals het Nationale Museum (Müze-i 

Hümayun) en de Kunstacademie (Sanayi-i Nefise Mektebi-i Alisi).64 Met de oprichting van het 

Müze-i Hümayun werd de basis gelegd van het huidige Museum voor Archeologie (Arkeoloji 

Müzesi) en de Sanayi-i Nefise Mektebi-i Alisi zou zich in de loop der jaren tot een 

gerenommeerde kunstinstelling ontwikkelen. Verder ondersteunde Abdülhamit financieel de 

oprichting van het verzorgingstehuis Darülaceze voor hulpbehoevenden en armen en liet hij 

moderne scholen en ziekenhuizen bouwen die vervolgens gefotografeerd werden en 

gebundeld in imposante albums gestuurd werden naar de Europese staatshoofden om te laten 

zien hoe modern het rijk inmiddels geworden was.65 Zo maakte Abdülhamit, die bijzonder 

geïnteresseerd was in nieuwe technologieën uit het westen, dankbaar gebruik van de 

mogelijkheden van het moderne medium fotografie. Zijn interesse voor het medium maar dus 

vooral de mogelijkheden die het bood, bleef overigens niet beperkt tot de genoemde albums. 

Hij liet bijvoorbeeld foto’s van gevangenen maken met bijbehorende informatie waaronder de 

naam, reden van opsluiting en de strafmaat, waarop hij zich dan baseerde als hij amnestie 

verleende.66 Daarnaast selecteerde hij de kandidaten voor de Militaire Academie via foto’s. 

Ook gaf Abdülhamit opdracht tot het fotograferen van belangrijke gebeurtenissen zoals 

openingen van scholen en ziekenhuizen of van bezoeken van buitenlandse 

hoogwaardigheidsbekleders, zodat hij zich ook visueel op de hoogte kon stellen van wat er 

zich afspeelde in het rijk. De sultan maakte dus veelvuldig gebruik van het nieuwe medium 

fotografie voor zowel privé- als staatsdoeleinden. Daarbij werd een geselecteerd aantal 

dienaren ingezet die dus fotobestanden moesten aanleggen en ontwikkelen. Dit kan 

geassocieerd worden met zijn drang om overal controle over te houden. 

 Bewust van de manipulatieve en propagandistische potentie van de moderne media 

zoals de fotografie en van andere communicatiemiddelen en amusementsvormen zoals de pers 
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en toneel, hield Abdülhamit met behulp van de spionagenetwerken die hij in zijn 

regeringsperiode opbouwde het publieke functioneren van deze middelen en vormen streng 

onder controle. Hij zou zelfs verboden hebben dat zijn portretten onder zijn onderdanen 

werden verspreid.67 Ook was er een verbod op het uitvoeren van toneelstukken waarbij 

patriottistische, liberalistische en nationalistische begrippen gepropageerd werden zoals 

vaderland (vatan), vrijheid (hürriyet) en natie (millet) die de Ottomaanse equivalenten waren 

van het Franse “patrie”, “liberté” en “nation”.68 Sultan Abdülhamit was namelijk “fel gekant 

tegen de in zijn ogen ontwrichtende krachten van het liberalisme, nationalisme en 

constutionalisme”.69 Zijn westerse oriëntatie betrof dan ook vooral het gebied van nieuwe 

technologieën zoals de moderne communicatiemiddelen die ingezet konden worden voor 

eigen doeleinden of voor de modernisering van het rijk op een manier zoals hij het zelf wilde.  

 Met de wetenschap dat de westerse oriëntatie van zijn voorgangers of de op het westen 

georiënteerde hervormingen die zij uitvoerden met name binnen de radicale of conservatieve 

moslimkringen vaak niet in goede aarde waren gevallen wat zelfs tot afzetting kon leiden, 

voerde sultan Abdülhamit nadrukkelijk een islam-politiek. Omringd door een groep 

islamitische geleerden deed Abdülhamit zich voor als de bewaker van de traditionele en 

vooral religieuze waarden van het rijk en van de moslimgemeenschap waarbij hij gebruik 

maakte van zijn positie als kalief, de titel die Ottomaanse sultans droegen als de opvolger van 

de profeet Mohammed. Zo verzette Abdülhamit zich tegen het aanbieden van commercieel 

amusement tijdens de heilige maand ramadan met name in de wijken als Şehzadebaşı waar 

veelal moslims woonden. Hij legde een verbod op op het openen van cafés en restaurants in 

de buurt van moskeeën en waakte streng over de zogenaamde zedelijke bescherming van de 

moslimvrouw in het openbare leven. Maar het belangrijkste symbool van Abdülhamits islam-

politiek was de aanleg van de Hejaz-spoorweg van Damascus naar Medina in de jaren 1901-

1908 voor het vervoer van pelgrims naar Mekka en Medina.70 Ironisch genoeg ging het hier 

wel om een initiatief waarbij gebruik werd gemaakt van westerse technologie en expertise.71 

De aanleg van deze spoorweg vormt een goed voorbeeld van de manier waarop de sultan zijn 

westerse oriëntatie met de religieuze waarden van de islam combineerde oftewel de manier 

waarop hij de moderne technologieën uit Europa en de Europese expertise inzette voor zijn 

eigen politiek-religieuze doeleinden. Deze combinatie doet denken aan de in het begin van dit 

stuk genoemde “bizarre tegenstrijdigheden tussen eeuwenoude tradities en moderne 

invloeden”. Het sprekende voorbeeld van de journalist Smallenburg over “mobieltjes met 

gebeds-ringtones” is vergelijkbaar met het voorbeeld van de spoorwegaanleg waarbij de  
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westerse technologie in dienst gesteld wordt van de islam; de vereniging van twee elementen 

die veelal als elkaars tegenpolen worden gezien. 

De manier waarop sultan Abdülhamit ook op andere gebieden omging met dergelijke 

moderne technologieën en invloeden is in feite net zo ambigu. Aan de ene kant omringde hij 

zich met de conservatieve kant van de islam die het westen verwerpelijk vond. Aan de andere 

kant amuseerde Abdülhamit zich in zijn paleis regelmatig met het westers amusement zoals 

de optredens van Europese gezelschappen en de cinematograaf waarop later in deze studie 

wordt ingegaan. Hij waakte vanuit de islamitische overtuiging over de zedelijke bescherming 

van de moslimvrouw waarbij modieus geklede vrouwen in westerse stijlen streng werden 

bekritiseerd omdat hun kleding ‘schaars’ of ‘ongepast’ werd bevonden, terwijl de kleding van 

de hofdames die zich indertijd in openbare gelegenheden lieten zien naar dezelfde maatstaven 

net zo schaars of ongepast was. Door zijn hervormingen in het onderwijs nam het 

analfabetisme af en bloeide de pers op. Tegelijkertijd kondigde Abdülhamit strenge 

censuurmaatregelen af. Al deze tegenstrijdigheden die te maken hadden met de persoonlijke, 

religieuze en politieke overwegingen van de sultan laten zien hoe complex zijn omgang was 

met de moderne technologieën en invloeden uit Europa.  

 

 

Istanbul tussen 1896 en 1914 
 

Op het moment dat het medium cinematograaf in de hoofdstad in het openbaar werd 

geïntroduceerd, kampte sultan Abdülhamit met een etnisch/religieus conflict dat onder 

invloed van het toenemende nationalisme bij de christelijke gemeenschappen van het rijk 

oplaaide. Het conflict met Armeense, Servische, Macedonische en Bulgaarse 

onafhankelijkheidsbewegingen die gesteund werden door de Europese mogendheden als 

Frankrijk en Engeland, resulteerde in een spiraal van geweld die veel slachtoffers eiste. 

Hierdoor kwam er een stroom op gang van mensen die uit hun regio verdreven werden. Onder 

invloed van immigranten uit de Balkan en uit andere delen van het rijk groeide de bevolking 

van de hoofdstad van ongeveer één miljoen in 1896 tot rond anderhalf miljoen inwoners in 

1914.72 Met deze aantallen was Istanbul in deze periode na Londen, Parijs, Berlijn en Wenen 

in grootte de vijfde stad van Europa.73  

Geïnspireerd op Parijs was de Ottomaanse hoofdstad verdeeld in ‘arrondissementen’ 

waaronder ook de Prinseneilanden, gelegen in de Zee van Marmara op ruim twaalf kilometer 
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afstand van de stad.74 Volgens de geograaf Reclus die een etnische kaart maakte van de stad, 

was Stamboul Turks, Balat en Hasköy joods, Fanar of de dorpen bij de Bosporus en de 

eilanden Grieks, Kumkapı en Psamatia Armeens en Péra Levantijns.75 Een Turkse Istanbuliet 

uit die tijd, Abdülaziz Bey, beschrijft in zijn memoires zowel de etnische als de sociale 

samenstelling van delen van de hoofdstad rond de vorige eeuwwisseling als volgt. Hij begint 

met het Europese deel van de stad. Rond het Topkapı Paleis ten zuiden van de Gouden Hoorn 

tot het Beyazıt Plein lagen volgens hem de herenhuizen van de Ottomaanse 

grootwaardigheidsbekleders. In het gebied van Beyazıt tot Aksaray woonden de families van 

ambtenaren en ondernemers. Rond de wijk Şehzadebaşı bevonden zich de huizen van de 

Ottomaanse middenklasse en geleerden. Langs de kust van Zee van Marmara woonden vooral 

Armeniërs en Grieken. Aan de zuidelijke oever van de Gouden Hoorn lagen de huizen van de 

Griekse middenklasse (tussen Cibali en Balat), van joden (tussen Balat en Eyüp) en van 

moslims (in Eyüp). Aan de noordelijke oever van de Gouden Hoorn woonden in Kasımpaşa 

en Sütlüce moslims, in Hasköy en Piripaşa vooral joden en in Péra christenen en 

buitenlanders. Galata en Tophane werden bewoond door moslims. Aan de Europese oever van 

de Bosporus was de verdeling als volgt: van Beşiktaş tot Ortaköy lagen de paleizen van het 

hof en landhuizen (yalıs) van de Ottomaanse grootwaardigheidsbekleders, in Ortaköy huizen 

van joden en Armeniërs, van Kuruçeşme tot Arnavutköy yalıs van Armeniërs en moslims, in 

Arnavutköy huizen van Griekse handelaren, Bebek was moslim, in Rumelihisarı werd de kust 

bevolkt door moslims en het binnenland door Armeniërs, in Boyacıköy werd de kust bevolkt 

door moslims en het binnenland door Grieken, tussen Mirgün en Istinye lagen yalıs van 

moslims, in Yeniköy woonde de Griekse middenklasse, tussen Tarabya en Büyükdere 

bevonden zich yalıs van Grieken en Armeniërs en zomerresidenties van buitenlandse 

ambassades, tussen Sarıyer en Kavaklar lagen yalıs van moslims. Aan de Aziatische oever 

van de Bosporus woonden in Beykoz, Beylerbeyi en Kandilli moslims; in Kuzguncuk en 

Çengelköy vooral joden en wat Grieken; in Usküdar moslims, wat zigeuners en verder 

Grieken en Armeniërs; in Haydarpaşa en Kadıköy moslims en christenen. De eilanden werden 

bevolkt door christenen.76   

In de periode tussen 1896 en 1914 werd de modernisering van het rijk en van de 

hoofdstad voortgezet. Het netwerk van telegraaflijnen werd verder uitgebouwd waardoor 

bijna iedere provinciestad daarop aangesloten was. Daarnaast werd het spoorwegennet verder 

uitgebreid. Net als in de periode die hieraan vooraf ging, werden er voor het aanleggen van de 

spoorwegen ook ditmaal weer concessies verleend aan Europese ondernemingen. Deze 

traditie van het verlenen van concessies aan Europese bedrijven werd gehandhaafd bij de 
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aanpak van de modernisering van de infrastructuur van de hoofdstad. Dit blijkt uit het 

volgende bericht uit het Franstalige dagblad Le Moniteur Oriental van 24 september 1898: 

 

Pour le moment, […], le gouvernement se trouve en présence de trois demandes émanant de: 

le Dr Zander, président du Comité de direction de la Société du chemin de fer d'Anatolie, dont 

la personnalité implique la coopération du groupe de la Deutsche-Bank; Chirinian effendi dont 

nous ne connaissons pas les moyens financiers; le groupe Rothschild, agissant pour son propre 

compte. Mais il y a, en outre, deux autres concurrents dont il faut tenir compte et qui, bien que 

ne prenant pas part à la lutte, pour le moment du moins, n'en sont pas moins redoutables, car 

ils occupent en quelque sorte une situation privilégiée pour l'éclairage. Ce sont les deux 

Sociétés du gaz, Stamboul et Scutari Cadikeuy, dont les consentions prévoient une sorte de 

préemption, dans le cas où le gouvernement serait disposé à éclairer la ville à l'électricité.   

 

De overheid zou echter pas in 1913 een beslissing nemen en de concessie aan het Belgische 

bedrijf Ganz verlenen dat in het citaat niet wordt genoemd. De aanleg van elektriciteit liep dus 

vertraging op die men vaak wijt aan sultan Abdülhamit. Hij zou bang geweest zijn voor het 

publieke gebruik van deze nieuwe technologie gezien het fysieke gevaar dat die met zich mee 

bracht. Maar de vertraging in het gebruik van een dergelijke moderne technologie in de stad 

viel niet in goede aarde. “Personne ne doute que si, à l'heure qu'il est, nous sommes en retard 

sur les autres villes européennes”, schreef hetzelfde blad op 29 september 1910 naar 

aanleiding van de wens voor het vervangen van de paardentrams die dateerde uit 1870, door  

elektrische trams.77 Bovendien was de redactie van het blad ervan overtuigd dat de 

elektriciteitsleidingen van de nieuwe trams een “betoverend” effect zouden hebben op het 

stadsgezicht.   

 De aanblik van de stad zou in deze periode ook veranderen door de bouw van moderne 

gebouwen. Er werd een aantal overheidsgebouwen gerealiseerd waarbij lokale stijlvormen  

gemengd werden met architectonische stijlen en zelfs met bouwmaterialen uit Europa. De 

meest karakteristieke voorbeelden hiervan zijn het gebouw van de Düyun-u Umumiye (Het 

Fonds voor de Staatsschuld oftewel Caisse de la Dette Publique Ottomane) en dat van de 

Mekteb-i Tıbbiye (School voor Geneeskunde).78 Het gebouw van de Düyun-u Umumiye is 

ontworpen in de zogenaamde Islamitische School-stijl (Islamic revivalism) die gecombineerd 

werd met de architectonische vormen van de Beaux-Arts-stijl.79 Bij het bouwen van de school 

voor geneeskunde werd gebruik gemaakt van een dergelijke mix en wel in het bouwmateriaal. 

Zo werden het graniet van verschillende kleuren speciaal uit Hereke en Bilecik (twee stadjes 
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uit Anatolië) gehaald en werd er gemetseld met cement uit Marseille. De metaalconstructies 

van het gebouw waren afkomstig uit België, terwijl de metalen kozijnen uit Wenen 

geïmporteerd werden. Het schoolplein werd aangelegd met planten en bomen die uit Frankrijk 

kwamen. Het ontwerp van de school was in handen van de Italiaanse architect Raimondo 

d’Aronco die in 1893 door Abdülhamit naar Istanbul was uitgenodigd voor de Expositie voor 

de Nijverheid en Landbouw. 

 Raimondo d’Aronco, die in de periode van 1896 tot 1908 de hoofdarchitect van het 

hof was, speelde een belangrijke rol bij de introductie van de Art Nouveau-stijl in Istanbul. 

Hij ontwierp niet alleen gebouwen voor de leden van het Ottomaanse hof maar ook voor  

hoogwaardigheidsbekleders zoals de residentie van de Italiaanse ambassadeur aan de 

Europese oever van de Bosporus waarbij hij de karakteristieke kenmerken van Art Nouveau 

met Ottomaanse vormen en structuren mengde. Daarnaast bouwde D’Aronco in Art Nouveau-

stijl enkele appartementen in de wijk Péra. Het bekendste daarvan is de Casa Botter (Het 

Botter-huis) dat gebouwd werd in 1907 voor de hoofdkleermaker van de sultan, de van 

Nederlandse origine Jean Botter. De Art Nouveau-stijl zou ook toegepast worden bij de 

kantoorgebouwen in de wijk Eminönü zoals de Flora Han.   

Zoals gezegd werd het openbaar leven in de hoofdstad waaronder de pers, het 

amusement en de positie van de moslimvrouw onder het regiem van Abdülhamit streng in de 

gaten gehouden. Iedere politieke discussie in de Ottomaanse pers, waarvan de oplages onder 

Abdülhamit juist sterk groeiden, werd uitgebannen. Tijdens de ramadan waarin er vooral in de 

door moslims bewoonde delen van de stad gedurende één maand ’s avonds een rijk aanbod 

aan amusement was, wilden de autoriteiten een verbod opleggen op theatervoorstellingen. In 

die tijd werden theatereigenaren soms gewaarschuwd om hun actrices in toom te houden. De 

reden daarvoor was het zogenaamde “immorele” gedrag van toneelspeelsters die vooral van 

Armeense afkomst waren. De verschijning van de moslimvrouw op het toneel was verboden. 

Ook mochten moslimvrouwen in deze periode geen amusementsvoorstellingen bijwonen in 

aanwezigheid van mannelijk publiek.  

 Met de Jong Turkse Revolutie in 1908 oftewel het begin van de tweede constitutionele 

periode waarin Abdülhamit II afgezet en vervangen werd door zijn broer Mehmet V, zou men 

de teugels wat laten vieren en kwam er een minder strenge censuur. In deze periode volgde 

een explosie van bladen waaronder speciale bladen voor moslimvrouwen. In groeiende 

aantallen werden er (vrouwen)verenigingen opgericht die opkwamen voor de rechten van de 

moslimvrouw in het bijzonder. In het openbaar werd steeds zichtbaarder dat sommige 

moslimvrouwen hun traditionele kleding aanpasten aan de westerse mode hetgeen bij de 
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lokale bevolking niet altijd in goede aarde viel. Daarnaast ontstond er onder de 

moslimvrouwen een culturele elite van goeden huize die deelnam aan het publieke debat dat 

gevoerd werd in de pers en door middel van lezingen. Hier zal ik later in deze studie op 

terugkomen. 

 Met de Jong Turkse Revolutie kwam er ook een eind aan de macht van het 

Ottomaanse hof. Sultan Mehmet V die in 1909 zijn broer Abdülhamit II opvolgde, kreeg 

slechts een ceremoniële functie. De regeringsmacht verschoof naar de leden van de Jong 

Turkse beweging die onder het regiem van Abdülhamit binnen een groep militairen en 

ambtenaren was ontstaan. In de loop van de periode ontwikkelde deze beweging zich tot de 

machthebber, terwijl op de achtergrond de politieke instabiliteit in de Balkan en in de Noord-

Afrikaanse provincies van het rijk leidden tot onrust, oorlogen en uiteindelijk tot het verlies 

van deze rijksdelen. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd het rijk op 

dictatoriale wijze bestuurd door de officieren van de Jong Turkse beweging die één jaar 

eerder door middel van een staatsgreep de macht naar zich toe hadden getrokken. 

 

In dit stuk heb ik een beeld willen schetsen van de modernisering van de stad Istanbul in de 

periode voorafgaand aan en ten tijde van de beginjaren van het medium cinema. Uit dit beeld 

kan opgemaakt worden dat de stad indertijd belangrijke maatschappelijke en infrastructurele 

veranderingen onderging die voortkwamen uit de drang om te moderniseren. Deze drang was 

van een grote complexiteit en werd veroorzaakt door verschillende factoren zoals de invloed 

van verschillende sultans en regeringen, van lokale bevolkingsgroepen en instellingen en van 

buitenlandse mogendheden en bedrijven. Iedere betrokken partij had zijn eigen belang bij het 

al dan niet moderniseren van het rijk of van de hoofdstad. De veranderingen waarbij 

veelvuldig gebruik werd gemaakt van Europese financiële bronnen, technologie en 

mankracht, werden niet alleen gezien als een verbetering of vooruitgang, maar ook 

beschouwd als bedreiging voor de traditionele identiteit, voor de religieuze normen en 

waarden en voor de gevestigde orde. Soms werden sultans afgezet omdat men vond dat de aan 

het westen ontleende hervormingen die zij ingevoerd hadden in strijd waren met de 

islamitische wetgeving. Aan de andere kant waren sultans soms zelf tegenstander van 

moderniseringen als deze nadelig konden zijn voor hun eigen positie. Daarnaast vormde het 

extravagante en verkwistende gedrag van sommige sultans, dat zich uitte in de bouw van 

nieuwe paleizen naar westers voorbeeld, een sterk contrast met de verslechterende financiële 

situatie in het rijk die leidde tot steeds meer economische afhankelijkheid van het westen. 

Enerzijds ontwikkelde zich een nieuwe handelsklasse van Griekse en Armeense afkomst en 
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een bestuurlijke elite met een islamitische achtergrond die profiteerden van de op het westen 

georiënteerde veranderingen. Anderzijds ontstond hierdoor veel afgunst jegens hun westerse 

oriëntatie en nieuwe status. De Europese mogendheden stimuleerden en ondersteunden het 

moderniseringstraject van het rijk zolang dit ze goed uitkwam en er mogelijkheden waren 

voor hun investeerders en bedrijven om zich op de Ottomaanse markt te begeven. Zo kon de 

Franse Société Antoine Lumière et fils als één van de eerste Europese firma’s een poging op 

de Ottomaanse markt wagen met hun nieuwe uitvinding Cinématographe. Hoe de poging 

afliep en hoe de autoriteiten en andere maatschappelijke geledingen op de komst van de 

nouveauté in de hoofdstad reageerden zal blijken uit de bestudering daarvan in de volgende 

hoofdstukken.  
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zijn indrukken van de stad in enkele contrasten samenvat, schreef Bauer na een bezoek aan het befaamde 
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bestond uit papieren figuren die door een draaiende beweging leken te bewegen. Diorama’s waren grote 
schermen waarop beelden geprojecteerd werden die langzaam in elkaar overgingen. 
56 Hotel Péra Palace dat nog steeds in gebruik is, werd indertijd ontworpen door Alexandre Vallaury (1850-1921) 
-de zoon van een Levantijns immigrant (een beroemde banketbakker die ook aan het hof zeer gerespecteerd was) 
die een deel van zijn studie in Europa had genoten. Vallaury was naar Parijs gestuurd voor een studie 
architectuur en na zijn terugkeer naar zijn geboortestad Istanbul ontwierp hij naast Péra Palace ook het gebouw 
van de Ottomaanse Bank en dat van de Union française en een aantal herenhuizen voor leden van het 
Ottomaanse hof en enkele hoogwaardigheidsbekleders. Hotel Péra Palace werd aanvankelijk ontworpen in 
opdracht van de Belgische Compagnie des Wagons-Lits die de Oriënt-Express exploiteerde. Maar later zou het 
hotel overgenomen worden door de Compagnie Internationale des Grands Hotels. Met de luxetrein Oriënt-
Express die in 1884 werd ingewijd op het traject tussen Parijs en Varna, zou de treinreis tussen de Franse 
hoofdstad en Istanbul indertijd nog geen drie dagen duren terwijl het stoomboottraject tussen Wenen en Istanbul 
langs de Donau tien dagen kostte en vanaf Marseille via de Middellandse Zee moest men op een bootreis van 
acht dagen rekenen. De Oriënt-Express kwam de Ottomaanse hoofdstad voor het eerst in 1888 aan. In Péra 
werden er in deze periode nog meer luxueuze hotels geopend. De bekendste daarvan waren ‘Hotel Bristol’, 
‘Grand Hotel de Londres’ en ‘Hotel Tokatlıyan’. Deze hotels die gerund werden door Armeense en Griekse 
ondernemers waren voorzien van een eigentijdse luxe waaronder een hydraulische lift en badkamers met 
ligbaden. 
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57 Deze vooraanstaande financier en filantroop van Hongaars-joodse afkomst was onder andere consul van 
België in Istanbul en kreeg later de bijnaam ‘Türkenhirsch’; Vandeputte en Basch ed. (1997), 8. 
58 De Pruisische Jachmund die door de Duitse overheid naar Istanbul was gestuurd om Ottomaans architectuur te 
bestuderen, doceerde ook architectuur aan de Technische Hogeschool in de hoofdstad. Later zou hij in opdracht 
van sultan Abdülhamit II de aanleg van de Hejaz-spoorlijn begeleiden. 
59 De Tünel was een van de eerste vroege voorbeelden van de ondergrondse metro’s. De eerste metrolijn in 
Europa werd geopend in Londen in 1862. Een jaar later was de Franse stad Lyon aan de beurt, gevolgd door 
Boedapest en Wenen.      
60 Freely (1996), 296. 
61 Volgens Emre Aracı was Murad V een toegewijde componist van Europese muziek. Zijn niet-gepubliceerde 
werk dat vooral gecomponeerd was voor piano in de eigentijdse populaire dansvormen zoals polka, polka-
mazurka, waltz en quadrille, zou honderden pagina’s beslaan; zie Aracı (200), 6. 
62 Zürcher (1995), 91. 
63 Zie memoires van zijn dochter Ayşe Osmanoğlu (1960) en van zijn toenmalige hoofdsecretaris Tahsin Pasja, 
Sultan Abdülhamid (Istanbul: Bogaziçi Yayinlari, 1999).    
64 Bij de oprichting en verdere ontwikkeling van deze instellingen speelden twee figuren, Osman Hamdi Bey 
(1842-1910) en de reeds bovengenoemde architect Alexandre Vallaury, een belangrijke rol. Net als Vallaury 
behoorde Osman Hamdi Bey tot de nieuwe generatie Istanbulieten die van gegoede afkomst waren en die een 
deel van hun studie in Europa genoten hadden. Osman Hamdi was de zoon van de toenmalige grootvizier van de 
sultan en hij was naar Parijs gestuurd om rechten te studeren en specialiseerde zich ook in beeldende kunst.  
65 Philip Mansel, ‘Selling the Ottoman Empire’, in: Saudi Aramco World, volume 40, nr. 1, January/February 
1989. 
66 Güzel, Oğuz en Karatay ed. (2002), 829. 
67 Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi (Istanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1995), deel 1, 40. 
68 Sultan Abdülhamit was ook tegen het openbare gebruik van bepaalde woorden zoals het woord ‘ster’ (yıldız) 
omdat zijn paleis ook naar dit woord werd genoemd. In tegenstelling tot zijn voorganger koos Abdülhamit 
namelijk niet voor het extravagante Dolmabahçe Paleis, maar voor het Yıldız Sarayı (het Paleis van de Ster) als 
zijn residentie, afgezonderd gelegen op de beboste heuvels van het Yıldız Park aan de Europese oever van de 
Bosporus. De nieuwe residentie bestond uit een reeks losstaande paviljoens die tot een paleiscomplex 
omgevormd werden. Ook was de sultan tegen het gebruik van het woord ‘paleis’ voor andere gebouwen of 
ruimtes dan zijn residentie. Zo verzette hij zich in een decreet tegen het gebruik van het woord ‘palace’ als 
hotelnaam zoals Péra Palace. Het feit dat het hotel Péra Palace nog steeds dezelfde naam draagt (wel als Palas op 
zijn Turks) kan gezien worden als bewijs dat er niet aan zijn wens tegemoet gekomen werd. Dit laat overigens 
ook zien dat niet ieder decreet van de sultan van een absolute aard was. Voor het genoemde decreet zie 
Vahdettin Engin, Sultan Abdülhamid ve Istanbul’u (Istanbul: Simurg, 2001), 126.  
69 Zürcher (1995), 94. 
70 Ook liet Abdülhamit, net als sommige van zijn voorgangers, een moskee bouwen, de Hamidiye Camii die in 
1886 in dienst werd gesteld. Vier jaar later zou hij in de tuin van deze moskee een klokkentoren (Yıldız Saat 
Kulesi) laten bouwen. Die maakte deel uit van een reeks klokkentorens die in opdracht van de sultan in 
verscheidene delen van de stad gebouwd werden. Twee andere voorbeelden van dergelijke klokkentorens zijn 
die op het Tophane Plein en die voor de ingang van het Dolmabahçe Paleis. 
71 Zoals reeds bovenvermeld werd de aanleg van de spoorweg begeleid door de Duitse architect August 
Jachmund die ook het treinstation aan de Europese kant van de hoofdstad realiseerde. 
72 De precieze bewonersaantallen van Istanbul in deze periode zijn moeilijk te achterhalen. In zijn boek over de 
geschiedenis van de Ottomaanse bevolking noemt de historicus Kemal Karpat (1985) voor het jaar 1896 het 
cijfer van 1,030,234 inwoners die etnisch en religieus gezien in de volgende aantallen verdeeld waren: 520,194 
moslims; 161,867 Grieken; 158,131 Armeniërs; 6,364 Bulgaren; 6,636 katholieken; 45,369 joden; 2,325 
protestanten; 3,253 Latijnen; 126,752 buitenlanders (zie Tabel I.12); Karpat (1985), 158-159. Voor het jaar 1914 
geeft hij het cijfer van 909,978 inwoners waarvan: 560,434 moslims; 205,375 Grieken; 72,962 Armeniërs; 
52,126 joden; 387 katholieke Grieken; 9,918 katholieke Armeniërs; 1,213 protestanten; 2,905 Latijnen; 562 
Aramezen; 476 Chaldeeërs; 280 zigeuners; 3,339 Serviërs (zie Tabel I.17.A), 170-171. In een andere studie 
noemen Halil Inalcik en Donald Quataert voor het jaar 1897 het cijfer van 1,052,000 inwoners (zie Tabel IV:6); 
Inalcik en Quataert ed. (1997), 780. Inalcik en Quataert geven geen bruikbare informatie over de etnische of 
religieuze verdeling van de stad. Zij melden voor het jaar 1913 1,160,000 inwoners.   
73 Volgens de cijfers in B. R. Mitchell, European Historical Statistics 1750-1970 (New York, 1975), 76-79, was 
Londen de meest bevolkte Europese stad met ruim 6,5 miljoen inwoners in 1900 en 7,2 miljoen in 1910, gevolgd 
door Parijs (2,7 miljoen in 1900 en 2,8 miljoen in 1910), Berlijn (1,8 miljoen in 1900 en ruim 2 miljoen in 1910) 
en Wenen (1,6 miljoen in 1900 en ruim 2 miljoen in 1910). 
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74 Volgens de historica Zeynep Çelik werd de stad in 1877 net als Parijs verdeeld in twintig arrondissementen, 
maar een jaar later was het aantal gereduceerd tot tien; Çelik (1986), 47. Zij meldt echter niet precies welke 
arrondissementen dit waren. Op een stadskaart van Istanbul uit 1934 worden de volgende tien arrondissementen 
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76 Kazım Arısan en Duygu Arısan Günay ed., Abdülaziz Bey, Osmanlı âdet, merasim ve tabirleri: toplum hayatı 
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de bekende overheidsfunctionaris Pertev Pasja (1824-1872) van de Tanzimat (Hervormingen).  
77 De paardentram werd voor het eerst gebruikt in New York in 1832 en verspreidde zich binnen enkele decennia 
naar ander grote steden. De elektrische tram werd in 1888 in Richmond, Virginia geïntroduceerd en het gebruik 
ervan breidde zich snel uit in zowel de Verenigde Staten als in Europa; Çelik (1986), voetnoot 60, 172.   
78 Het Fonds voor de Staatsschuld werd beheerd door de representanten van diegene (overwegend Europeanen) 
die obligaties van de Ottomaanse overheid hadden. Het werd door Abdülhamit opgericht om de steeds erger 
wordende schuldenlast van de overheid onder controle te brengen. 
79 Voor de stijlbeschrijvingen van deze periode zie: Çelik (1986), ‘6. Architectural Pluralism and The Search for 
a Style’, 126-153. 
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DEEL I 

 

DE INTRODUCTIE  

VAN HET MEDIUM  

IN DE HAMIDIAANSE PERIODE  

1896-1908 
 

In dit deel staat de introductie van het medium als een amusante technologische nouveauté in 

Istanbul rond de vorige eeuwwisseling centraal. In het eerste hoofdstuk van dit deel, De 

‘Cinématographe’: een nieuw amusant spektakel in de Ottomaanse hoofdstad, zal bestudeerd 

worden hoe het medium op de lokale amusementsmarkt van de hoofdstad werd 

geïntroduceerd en hoe het zijn positie daarbinnen consolideerde als een nieuwe vorm van 

commercieel entertainment. Het betreft hier het kader market van het model van Hannerz dat 

reeds in de Inleiding werd besproken. Vervolgens komt het kader state aan bod dat bestudeerd 

wordt in het hoofdstuk Controle over het nieuwe spektakel. Daarin zal worden ingegaan op de 

houding van de autoriteiten ten opzichte van de introductie en de consolidatie van de 

nouveauté.   
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Vendredi 22 mai 1896 
à Monsieur l’ambassadeur de France à Constantinople 

 
 
Monsieur 
 
J’ai l’honneur de solliciter votre haut et bienveillant appui pour me faire obtenir de la 
préfecture de police, une autorisation de laquelle dépend, la réussite où l’insuccès d’une 
entreprise française.  

Il s’agit, Monsieur l’ambassadeur, de l’exploitation à Constantinople du 
Cinématographe Lumière, dont toutes les revues scientifiques de France et du monde ont 
parlé, et à laquelle: Paris, Londres, Berlin, Vienne et toutes les grandes villes marquent 
actuellement un si vif intérêt. 

Cet appareil, dont le but est de reproduire en photographie le mouvement, et, par ce 
fait, les scènes de la vie les plus variées, n’est complet, et ne peut fonctionner, que s’il est 
muni d’une lampe électrique, une seule. Pour cela, il faut, une petite machine électrique, dite 
de « laboratoire ». Une machine par conséquent ne pouvant causer le moindre danger, et 
qu’un enfant peut toucher impunément. Or j’ai appris, en arrivant à Constantinople, que 
l’électricité est interdite, et, je crains, qu’on ne confonde ma simple projection électrique, avec 
une installation destinée, soit à l’éclairage public, soit à l’éclairage particulier: 

C’est pour parer à cet inconvénient, et aux désagréments qui peuvent en résulter, que 
j’ai recours à votre protection, persuadé Monsieur l’ambassadeur, que vous userez de votre 
haute influence pour faire tomber un malentendu, gros de conséquences pour moi: 
« Respectueux de tous les usages du pays, il me serait pénible d’avoir à encourir un blâme 
très-facile à éviter. » 

Me permettez-vous d’ajouter que de cette autorisation peut résulter pour moi un vrai 
désastre financier. Je suis ici depuis quinze jours avec trois jeunes gens venus de Lyon. J’ai 
pour l’obtention de mon appareil, les voyages, séjour ici, etc. etc. fait des frais énormes. Le 
retour serait désastreux. Personnellement avant de quitter Lyon, j’ai renoncé à une situation 
importante que je ne retrouverai plus. Peut être en est-il un peu ainsi de mes aides? 

Pour ces graves raisons, j’ose espérer, Monsieur l’ambassadeur, que vous me ferez 
obtenir une autorisation, insignifiante en elle-même, mais de laquelle dépend la situation de 
votre très respectueux et très reconnaissant serviteur.  

 
 
L. Janin 

 
 
Je prendrai l’engagement de faire constater que mon appareil électrique n’est vu d’aucun 
spectateur, ne sert bien que pour une projection lumineuse, qu’il entre tel jour chez moi, et 
pour les temps seulement qu’on voudra bien m’accorder.1  
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2. 

DE ‘CINÉMATOGRAPHE’: 

EEN NIEUW “AMUSANT” SPEKTAKEL  

IN DE OTTOMAANSE HOOFDSTAD 
 

In begin mei 1896, vier maanden na de eerste publieke filmvertoningen waarbij de 

‘Cinématographe’ van de Société Antoine Lumière et fils op 28 december 1895 in het Grand 

Café in Parijs geïntroduceerd werd, reisde de Lumière-vertegenwoordiger Louis Janin samen 

met zijn drie collega’s vanuit Frankrijk naar Istanbul om het nieuwe product van zijn firma 

aldaar te introduceren. De firma Lumière had namelijk besloten, nadat de publieke introductie 

in Parijs een commercieel succes was geworden, om de Cinématographe ook in het buitenland 

te exploiteren en stuurde een aantal van haar vertegenwoordigers en operateurs naar 

verschillende landen om deze technologische nouveauté wereldwijd te promoten én lokaal 

opnames te gaan maken.2  

 Aangekomen in Istanbul slaagde Janin er echter niet in om snel een vergunning bij de 

lokale autoriteiten te verkrijgen voor de publieke introductie van dit nieuwe apparaat waarmee 

“de meest gevarieerde bewegende fotografische beelden uit het leven” geprojecteerd konden 

worden, zoals hij dit zelf uitdrukte in zijn op de vorige pagina geplaatste brief aan de Franse 

ambassade in Istanbul. De behandeling van zijn vergunningsaanvraag bij de lokale overheid 

zou namelijk enkele maanden in beslag nemen. De voornaamste reden hiervoor was de ene 

lamp, zoals onderstreept door Janin zelf, die nodig was voor de projectie. Janin had voor het 

functioneren van de lamp eveneens “een kleine elektrische machine” oftewel een generator 

nodig, maar zoals hij zelf in de brief aangeeft was het gebruik van elektriciteit in de stad op 

dat moment volgens hem verboden. In het volgende hoofdstuk waarin de houding van de 

Ottomaanse autoriteiten ten opzichte van het medium in deze periode bestudeerd zal worden, 

kom ik op deze kwestie terug.   
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In afwachting van de vergunning schreef Janin in juni en juli nogmaals brieven naar de Franse 

ambassade waarin hij de ambassadeur steeds om hulp vroeg om een “financiële ramp” te 

voorkomen, aangezien zijn verblijf in de hoofdstad samen met zijn collega’s sinds begin mei 

nogal begrotelijk werd. Pas in oktober werd hem echter per brief door de ambassade 

medegedeeld dat zijn vergunningsaanvraag door de Ottomaanse autoriteiten ingewilligd was. 

Janin bevond zich toen helaas al niet meer in Istanbul. Hij was inmiddels afgereisd naar de 

stad Boekarest en was dus niet meer in de gelegenheid om vertoningen met de 

Cinématographe in Istanbul te organiseren.3

 

De nouveauté in Péra  

Toch werden de “bewegende fotografische beelden”, om de woorden van Janin te gebruiken, 

korte tijd later in Istanbul voor het eerst in het openbaar geprojecteerd en wel door een andere 

Fransman – de kunstschilder Henri Delavallée die sinds 1893 in de hoofdstad woonde.4 De 

introductie van het “wonderbaarlijke en boeiende spektakel waar heel Parijs voor was 

uitgelopen”, zoals indertijd uitgedrukt op een reclamefolder (zie afbeelding 3), vond in 

december 1896 op de eerste etage van de brasserie Salle Sponeck in de wijk Péra plaats. 

Behalve door middel van reclamefolders werd de introductie van dit ‘wonderbaarlijke en 

boeiende’ spektakel ook in de lokale pers aan het publiek onder de aandacht gebracht. Zo 

kondigde het Franstalige dagblad Stamboul op 12 december 1896 de “geanimeerde projecties 

op ware grootte” van de “levende fotografie” aan die iedere avond zouden plaatsvinden. De 

vertoningen die tevens op zondag en vrijdag overdag gehouden zouden worden, konden tegen 

betaling van vijf piaster bijgewoond worden.5  

Uit de verdere berichtgeving van het blad blijkt dat de eerste projecties in de Salle 

Sponeck echter niet vlekkeloos verlopen waren. Op 17 december merkte de Stamboul 

namelijk op dat “de gebreken” die geconstateerd waren tijdens de première inmiddels 

verholpen waren door een betere organisatie en een week later meldde het blad dat de 

“merkwaardige seances” die gegeven werden door Delavallée iedere avond veel publiek 

trokken. Zo was er zelfs op een van de seances een Griekse minister tezamen met zijn 

delegatie gesignaleerd.6 Vervolgens raadde het blad zijn lezers aan om dit “amusante 

spektakel” bij te wonen dat bovendien “niet duur” was.7 Dit ‘goedkope amusante spektakel’ 

trok ook kinderen. De Turkse schrijver Ercüment Ekrem Talu die in die tijd ongeveer negen 

jaar oud was, schreef later in een artikel dat hij en zijn broer op weg van school naar huis – de  

familie Talu woonde in de wijk Cihangir dichtbij Péra –  werden aangesproken door een 

bekende die ze wees op de filmvertoningen bij de Salle Sponeck.8 Talu herinnert zich dat hij  
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Afbeelding 3: aankondiging van de eerste filmvertoningen in de Salle Sponeck. 
Bron: Burçak Evren, Sigmund Weinberg, 1995. 
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en zijn broer zelfs door zijn vader aangemoedigd werden om deze nieuwe attractie te gaan 

zien. Ze gingen naar een van de matineevoorstellingen die volgens Talu nogal rustig was. Hij 

benadrukt dat dit het algemene beeld was van de voorstellingen in die tijd die overdag werden 

gehouden. Zij konden zelfs op de eerste rij plaats nemen. Talu herinnert zich dat het publiek 

van de voorstelling angstig reageerde toen de ruimte met behulp van gordijnen donker werd 

gemaakt voordat de projectie begon. De menigte moest uiteindelijk gerustgesteld worden met 

een uitleg waarin duidelijk werd gemaakt dat dit voor de vertoning noodzakelijk was. Qua 

vertoonde films kan Talu zich nog de beelden van “de aankomst van een trein bij een station” 

en van “een corrida in Andalusië” herinneren. De voorstelling zou ongeveer een half uur 

geduurd hebben.9

 

Naar Şehzadebaşı tijdens de ramadan 

Aangemoedigd door de publieke belangstelling voor de vertoningen bij de Salle Sponeck in 

Péra, besloot Delavallée om de “amusante” nouveauté ook in de tuin van een populaire 

kıraathane in de wijk Şehzadebaşı te introduceren en wel ter opluistering van de islamitische 

vastenmaand Ramadan, zoals blijkt uit het volgende bericht dat verscheen in het 

Ottomaanstalige dagblad Sabah van 9 februari 1897: 

 

Cinematograaf oftewel levende fotografie in de tuin van Fevziye Kıraathanesi. 

De wetenschap blijft verbazen. Bijvoorbeeld de uitvinding van de fotograaf, zijn innovatie 

leidde tot kleurenfotografie en nu is de levende fotografie aan de beurt. Het publiek van Parijs 

kon zich er ook niks bij voorstellen bij zo’n term als levende fotografie. Maar inmiddels 

geloven zij dus dat zoiets bestaat en mogelijk is. De uitvinder van deze nouveauté is de 

bekende Franse zakenman de heer Lumière. Deze uitvinding werd door velen al geprezen. 

Ondertussen hebben de Amerikanen een beter apparaat uitgevonden. Ons apparaat is er daar 

een van. Tot nu toe waren de levende fotografieën in de zaal van Sponek te zien. Gezien de 

publieke belangstelling hebben we besloten om deze gedurende de ramadan in de tuin van 

Fevziye Kıraathanesi te introduceren. We hopen dat het publiek deze vertoningen zal 

waarderen en dat degene die dit al in Europa of Amerika meegemaakt heeft, zal merken dat 

ons apparaat beter is dan dat van Lumière. Bovendien zullen we alle noodzakelijke 

maatregelen nemen zodat het publiek geen last zal hebben van de kou. De directeur van 

compagnie: Henri.10

 

Zo blijkt dus ook dat de vertoningen in de Fevziye Kıraathanesi met een “Amerikaans 

apparaat” werden gehouden dat zelfs “beter” was “dan dat van Lumière”. Er wordt echter hier 
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vervolgens niet vermeld om welk Amerikaans apparaat het dan ging en evenmin welke films 

daarbij vertoond werden. Overigens is het wel opvallend dat de vertoningen in de Fevziye 

Kıraathanesi, die zoals gezegd gehouden werden ter opluistering van de ramadan die dat jaar 

in februari viel, in de tuin plaatsvonden terwijl het dus winter was en er daardoor extra 

maatregelen nodig waren en terwijl er binnen de kıraathane zelf wel degelijk voldoende 

ruimte was voor dergelijke evenementen. Deze kıraathane bood namelijk in die tijd ruimte 

aan honderdvijftig personen. De keuze om de filmvertoningen toch in de tuin en niet in de 

binnenruimte te laten plaatsvinden had vermoedelijk te maken met de angst voor het 

brandgevaar dat het medium met zich bracht. In het volgende hoofdstuk kom ik op deze 

kwestie terug. Fevziye Kıraathanesi was in die tijd een populaire ontmoetingsplaats voor de 

Ottomaanse intellectuelen waaronder dichters, schrijvers, journalisten en theaterspelers.11 

Hierbij moet vermeld worden dat dergelijke publieke ruimtes slechts door een mannelijk 

publiek bezocht werd. Met name tijdens de ramadan werd hier een maand lang iedere avond 

entertainment in allerlei vormen aangeboden, vooral de traditionele vormen van amusement 

zoals Karagöz, meddah, ortaoyunu, fasıl en kanto. Met de introductie van de “amusante” 

nouveauté uit het westen was het aanbod nu ook een ‘moderne’ vorm rijker geworden. 

 De ramadan betekende dus, tenminste voor moslims, niet alleen een maand lang 

vasten maar stond ook voor een maand lang feesten met een gevarieerd aanbod aan 

(commercieel) vermaak. Tijdens de ramadan kreeg het dagelijks leven van de Ottomaanse 

moslims in de stad een totaal ander ritme. Overdag was, vooral in de wijken in het oude 

gedeelte van de stad waar veelal moslims woonden, alles gesloten. Gedurende de avond 

waren alle winkels, kahvehanes (koffiehuizen) en kıraathanes tot in de late uren open en met 

feestverlichting versierd. Een dergelijk nachtleven bloeide dus alleen tijdens de ramadan 

wanneer de nacht veranderde in de dag.12 In die tijd noemde het blad Stamboul de sfeer 

tijdens de islamitische vastenmaand in Şehzadebaşı met zijn versierde winkels, kıraathanes en 

theaters “un spectacle féerique”.13 Gedurende de ramadan van 1897, die zoals gezegd dat jaar 

in februari viel, was de nouveauté overigens in deze wijk ook in een andere publieke ruimte te 

bewonderen. Het dagblad Sabah dat de reeds genoemde vertoningen in de Fevziye 

Kıraathanesi aankondigde, schreef dezelfde maand dat er in de zaal van het Ottomaans 

Theater (Osmanlı Tiyatrosu) een maand lang iedere avond films vertoond zouden worden met 

de cinematograaf die afkomstig was uit het Odéon Theater in Péra.14 Deze cinematograaf was 

volgens het blad het beste apparaat dat op dat moment op de amusementsmarkt van de 

hoofdstad circuleerde. Onder de films die vertoond werden bevonden zich ook lokale 

opnames met beelden van onder andere de brug op de Gouden Hoorn en van de oevers van de 
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Bosporus. De voorstellingen konden tegen betaling van vijf kuruş (piaster) bijgewoond 

worden. Een cinematograafvoorstelling in Şehzadebaşı was dus net zo duur als die in Péra en 

het ging hier om voorstellingen die tijdens de ramadan verplaatst werden van Péra naar 

Şehzadebaşı.  

 Zo maakte het medium rond de jaarwisseling van 1896-1897 zijn intrede op de 

amusementsmarkt van Şehzadebaşı en Péra, de twee populaire amusementscentra van de 

hoofdstad die in die tijd bekend stonden met een gevarieerd aanbod aan commercieel 

vermaak. Zoals gezegd was Şehzadebaşı meer het centrum van traditionele vormen van 

amusement dat vooral tijdens de ramadan floreerde en Péra stond vooral bekend met zijn 

aanbod aan westers of moderne vormen van entertainment dat gedurende het hele jaar werd 

aangeboden. In de loop van de zogenoemde introductieperiode tussen 1896 en 1908 die in dit 

deel van de studie centraal staat, verspreidde het medium zich weliswaar naar de andere delen 

van Istanbul, maar deze twee amusementscentra vormden door de periode heen steeds de 

basis van waaruit de verdere ontwikkeling van het medium cinema in de hoofdstad 

plaatsvond. In deze periode ging het dan ook vooral om de technologische nouveauté zelf die 

als een curieus, interessant, amusant spektakel op de markt werd gebracht en waarbij steeds 

de nadruk werd gelegd op zijn innovatieve en attractieve karakter; een spektakel dat met zijn 

capaciteit van het vastleggen en reproduceren emotionele effecten bij het publiek kon 

teweegbrengen.   

 Zoals bij de reeds genoemde voorbeelden naar voren kwam, is het op basis van het 

voor deze studie gebruikte bronnenmateriaal niet altijd duidelijk of mogelijk te verifiëren 

welke varianten van de cinematograaf bij de vertoningen in Istanbul in deze periode gebruikt 

werden. Hierbij moet men niet uit het oog verliezen dat er in die tijd in het westen vele 

varianten van de uitvinding cinematograaf op de markt werden gebracht. Alleen al in 

Frankrijk werden er in het jaar 1896 bij het patentbureau ter registratie van uitvindingen 

(bureau des brevets d’invention) een honderdtal apparaten geregistreerd waarvan de namen 

eindigden op “graphe” of “scope” zoals Cinétographe, Phantographe, Kinétographe, 

Cinographoscope en Viroscope.15 Sommige daarvan werden zelfs genoemd naar een reeds 

bestaande variant zoals de Cinématographe van Henri Joly die zich niet geneerde om de naam 

van de Lumière-variant over te nemen.16 Aangezien de technologische ontwikkeling van het 

medium niet alleen in Frankrijk plaatsvond maar ook in andere landen, waaronder de 

Verenigde Staten, Duitsland en de Groot-Brittannië, zou de lijst met varianten verder 

uitgebreid kunnen worden met namen als Kinetoscope, Phantoscope, Eidoloscope, Vitascope, 

Mutoscope, Bioskope of Bioscope en Theatrograph. Het zal dan ook geen verbazing wekken 
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dat de lokale pers in Istanbul vooral in de beginperiode wel eens moeite had om de ‘juiste’ 

naam van de nouveauté te melden of te spellen. 

 

 

Cinévitographe, Cinévitagraph of Cinématographe? 
 

“Cinévitographe (Cinématographe)”, zo noemde het lokale dagblad Le Moniteur Oriental het 

apparaat waarmee de levende fotografieën in de Salle Sponeck in Péra geprojecteerd 

werden.17 Volgens het blad Stamboul daarentegen ging het om de “Cinévitagraph”.18 De 

onjuiste spelling van de naam van het nieuwe medium kan hier in eerste instantie gezien 

worden als een typefout of zetfout, wat in de tijd in de berichtgeving van deze bladen 

regelmatig voorkwam.19 Aan de andere kant wekt vooral de eerstgenoemde benoeming 

gevolgd door de juiste naam tussen haakjes, Cinévitographe (Cinématographe), de indruk dat 

het blad op dat moment niet zo goed wist hoe het apparaat precies genoemd moest worden. 

Tegelijkertijd geeft het gebruik van de naam Cinématographe, of iets dat daarop lijkt, aan dat 

de technologische nouveauté in zijn beginperiode in de Ottomaanse hoofdstad al met de 

merknaam Cinématographe van de Société Lumière werd geassocieerd terwijl de aanbieders 

van de eerste cinematograafvoorstellingen zoals Henri Delavallée juist benadrukten dat het 

niet om het product van de firma Lumière ging maar om een andere en vooral een ‘betere’ 

variant daarvan.  

 

De “Cinématographe parisien” in het Théâtre Odéon 

Dit gold ook voor de cinematograaf die bij de vertoningen in het Odéon Theater in Péra werd 

gebruikt. Zoals reeds eerder vermeld zou hetzelfde apparaat ook gebruikt worden bij de 

vertoningen die tijdens de ramadan van 1897 in de maand februari in het Ottomaans Theater 

in Şehzadebaşı werden aangeboden. Een maand eerder publiceerde het blad Stamboul de 

volgende brief van ene F. de Bouillaune die het apparaat in het Odéon had geïnstalleerd: 

 

Veuillez me permettre d'avoir recours à votre estimable journal pour renseigner le public sur le 

nouveau cinématographe que j'ai installé au théâtre de l'Odéon. On a eu le tort d'affirmer que 

le cinématographe n'est pas la propriété exclusive de MM. Lumière, de Lyon. C'est une 

découverte à laquelle plusieurs inventeurs ont apporté des perfectionnements, qui se 

poursuivent d'ailleurs. Chaque jour. Je possède moi-même un brevet pour l'appareil que 

j'exploite ici. J'y ai apporté personnellement, dont m'ont félicité les personnes à même de 
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discuter et de juger ce genre de travaux scientifiques. J'insisterai spécialement sur le fait que la 

plupart de mes projections sont coloriées, ce qui est digne d'attention au point du vue 

d'illusion, ainsi que le public a pu s'en rendre compte. On m'a fait le plaisir de m'assurer 

qu'aucun spectacle de ce genre n'avait été représenté à Constantinople. On a eu ici le 

cinévitographe, qui est, je crois, une pale copie du cinématographe; il n'est pas douteux que le 

public évitera toute confusion. D'ailleurs, je me propose non seulement d'intéresser le public et 

lui présentant des projections, mais ainsi en l'initiant aux curiosités de l'histoire de la 

cinématographie. Il n'existe pas de monopole, si ce n'est pour tel ou tel système inventé et 

adopté par son auteur. 20

 

Deze cinematograaf in dit theater die dus “niet toebehoorde aan de Société Lumière” en “niet 

te vergelijken was met de slechte varianten zoals de cinévitographe”, werd bij de 

aankondiging van de première in hetzelfde blad gelanceerd als de nieuwe “Cinématographe 

parisien avec toutes ses dernières perfections”.21 Maar net als Delavallée liet De Bouillaune 

ook niet weten van welke fabrikant zijn Parijse cinematograaf dan wel afkomstig was. Uit de 

benoeming van het apparaat zou afgeleid kunnen worden dat het hier mogelijk ging om de 

‘Cinématographe’ van Henri Joly uit Parijs. Zoals al eerder gezegd werd het apparaat van Joly 

in Frankrijk gelanceerd met dezelfde naam als dat van de firma Lumière. De Franse exploitant 

van deze Joly-variant-Cinématographe, Ernest Normandin, exploiteerde het product namelijk 

indertijd onder de naam “Cinématographe perfectionné”.22

 

‘Projections animées de grandeur naturelle’ 

Dezelfde onduidelijkheid geldt ook voor de films die vertoond werden. Uit de berichtgeving 

van de lokale bladen is het niet altijd mogelijk op te maken om welke opnames het precies 

ging. De reeds genoemde beelden van “de aankomst van een trein bij een station” en van “een 

corrida in Andalusië”, die de Turkse schrijver Talu indertijd bij de vertoningen in de Salle 

Sponeck gezien zou hebben, doen enigszins vermoeden dat deze beelden, met name “de 

aankomst van een trein bij een station”, tot de Lumière-producties behoorden zoals de 

beroemde L’ARRIVÉE D’UN TRAIN EN GARE DE LA CIOTAT die in 1896 werd 

geproduceerd.23 Ook wijzen de titels als L'arrivée du tsar à Paris, Les bateaux-mouches sur 

la Seine en La baignade, die volgens Le Moniteur Oriental van 22 januari 1897 bij de Salle 

Sponeck vertoond werden, enigszins op de gelijknamige Lumière-producties uit die tijd. Aan 

de andere kant is het wel bekend dat dergelijke titels, net als de namen van de cinematografen, 

ook door meerdere producenten gebruikt werden. Zo is het ook moeilijk na te gaan van welke 
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firma de film La danse serpentine afkomstig was, die in de Stamboul aangekondigd werd als 

de “nouvelle projection colorée” in de Salle Sponeck.24 Er waren namelijk in die tijd 

meerdere serpentine-films in omloop die door verschillende firma’s geproduceerd waren.25 

Bovendien kunnen we niet aannemen dat de vermelde titel in de Stamboul gelijk naar de 

Franse versie verwijst, aangezien alle filmtitels ongeacht het land van afkomst in de 

Franstalige bladen in Istanbul altijd in het Frans (en in de Ottomaanstalige bladen in het 

Ottomaans) werden vermeld.  

 Dezelfde situatie deed zich voor bij de in het Odéon vertoonde films. Op 26 januari 

1897 meldde de Stamboul de volgende titels van de films die in het Odéon werden vertoond: 

L’Arroseur, Rentrée des foins, L’Arrivée d’un train en gare, Cortège du tsar à Paris, Bain 

d’une parisienne, Cortège du président de la République, Bal d’enfants en Tribulations d’un 

voyageur. De films met titels als L’Arroseur, L’Arrivée d’un train en gare en Bal d’enfants 

zouden afkomstig kunnen zijn van de firma Lumière, terwijl er werd beweerd dat er bij de 

vertoningen geen Lumière-apparaat werd gebruikt. Hier rijst ook de vraag of sommige van de 

films werkelijk tot de producten van deze firma behoorden en of de Lumière-films in die tijd 

wel met een niet-Lumière-apparatuur vertoond konden worden. Charles Musser merkt in The 

Emergence of Cinema: The American Screen to 1907 op dat met de Cinématographe van de 

firma Lumière alleen de door de firma zelf geproduceerde films vertoond konden worden, 

omdat er een ander formaat gebruikt werd dan door de concurrenten.26 Hoewel Musser 

daarbij niet vermeldt of het omgekeerde tot de mogelijkheden behoorde, dat wil zeggen of 

Lumière-films wel met een andere projector vertoond konden worden, lijkt de situatie in 

Istanbul hier te bevestigen dat dat misschien mogelijk was.27  

 

‘Vues locales’  

Naast de importproducties werden er in het Odéon ook lokale opnames vertoond. De 

Stamboul meldde bijvoorbeeld de vertoning van “vues locales” met titels als Le pont de 

Karakeuy, Les quais du Bosphore en Danses du pays.28 Wie deze films opnam is niet bekend, 

maar wat wel bekend is, is dat de Lumière-operateur Alexandre Promio later dat jaar naar 

Istanbul reisde en films opnam zoals PANORAMA DE LA CORNE D’OR, PANORAMA 

DES RIVES DU BOSPHORE, DÉFILÉ DE L’INFANTERIE TURQUE en DÉFILÉ DE 

L’ARTILLERIE TURQUE.29 Uit de volgende woorden van Promio blijkt dat het niet 

eenvoudig was om toestemming te krijgen voor de opnames van deze films:   
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J’ai peu à dire de mon voyage en Turquie, si ce n’est la très grande difficulté que j’eus pour 

introduire mon appareil de prise de vues. À cette époque, dans la Turquie d’Abdul-Hamid, tout 

instrument muni d’une manivelle était suspect; il fallut faire intervenir l’ambassade de France 

et puis aussi quelques pièces de monnaie adroitement oubliées dans la main de quelque 

fonctionnaire, pour obtenir libre entrée. Je pus enfin opérer à Constantinople, Smyrne, Jaffa, 

Jérusalem, etc.30   

 

Net als Louis Janin, de vertegenwoordiger van dezelfde firma die ruim vier maanden in 

Istanbul had moeten wachten op een vergunning van de lokale overheid om de 

Cinématographe in de hoofdstad te mogen introduceren, stuitte Promio blijkbaar ook op de 

‘argwaan’ van de lokale autoriteiten onder het regime van sultan Abdülhamit die “ieder 

instrument voorzien van een hendel” verdacht vonden. Zoals de Lumière-operateur zelf in het 

citaat aangeeft kon hij echter de moeilijkheden wel omzeilen door de bemiddeling van de 

Franse ambassade en door “wat steekpenningen” uit te delen. Aan de andere kant kan 

gespeculeerd worden dat het in beeld brengen van het Ottomaanse leger, zoals blijkt uit de 

bovengenoemde titels als DÉFILÉ DE L’INFANTERIE TURQUE en DÉFILÉ DE 

L’ARTILLERIE TURQUE, van doorslag geweest kan zijn voor het verkrijgen van 

toestemming om te mogen filmen. De houding van de sultan en de lokale overheid ten 

opzichte van het medium in deze periode komt in het volgende hoofdstuk aan bod. 

 

 

‘Cinématographe Edison, le plus perfectionné de ceux qu’on a eu jusqu’ici’ 

 

Ondanks de problemen die exploitanten en operateurs dus soms hadden ondervonden bij het 

verkrijgen van een vergunning bij de lokale overheid, zoals reeds geïllustreerd in de 

voorbeelden van Janin en Promio, blijkt uit de berichtgeving van de Franstalige pers dat in de 

Hamidiaanse periode steeds de ene ‘geperfectioneerde’ cinematograaf na de andere zijn 

intrede deed op de lokale amusementsmarkt. Er kwamen niet alleen steeds nieuwe varianten 

van het apparaat op de markt, ook was het in steeds meer en andere publieke ruimtes te zien. 

Na de introductie van de verschillende varianten van de technologische nouveauté eerst in de 

brasserie Salle Sponeck en het theater Odéon in de wijk Péra, en vervolgens in de tuin van 

Fevziye Kıraathanesi en het Ottomaans Theater in de wijk Şehzadebaşı, maakten steeds meer 

publieke ruimtes in de genoemde wijken in hun amusementsprogramma plaats voor 

filmvertoningen die dus steeds met nieuwe varianten van de nouveauté gehouden  werden.  
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De “toverachtige effecten”  van het nieuwe spektakel 

Zo introduceerde het Théâtre Municipal des Petits Champs in Péra in maart 1897 de nieuwe 

‘Cinématographe Edison’ waarmee in de middaguren en ’s avonds tijdens de pauze van het 

reguliere programma in de foyer van het theater films vertoond werden.31 Twee dagen voor 

de première, op donderdag 25 maart 1897, schreef het blad Le Moniteur Oriental dat deze 

cinematograaf “de meest geperfectioneerde van alle modellen” was “die tot dan toe waren 

verschenen”. De effecten van de “interessante voorstellingen met letterlijk levende fotografie 

op ware grootte” waren “werkelijk verbazingwekkend”. Het was volgens het blad onmogelijk 

om volledig of slechts deels te beschrijven wat voor “toverachtige effecten” door deze 

Cinématographe teweeg gebracht werden. De beelden waren “zo levensecht” dat men ervan in 

verwarring raakte.32 De redactie van het blad raadde haar lezers aan de opname te gaan zien 

van de Place de L’Opéra in Parijs waarin beelden getoond werden van “gehaaste personen die 

snel voorbij liepen; flaneurs die elkaar troffen, groetten en elkaar de hand schudden en een 

praatje maakten; gewone en luxe rijtuigen, bussen die voorbij raasden”. Deze beelden waren 

dus zo levensecht dat men de indruk kreeg alsof ze in werkelijkheid door een venster gezien 

werden. Ook raadde de redactie aan te gaan kijken naar de opname van “de aankomst van de 

trein” die misschien wel het bijzonderste was van alle opnames:  

 

Cette enceinte de la gare, tout à l'heure déserte, est soudain peuplée d'une foule énorme: le 

train arrive, les employés ouvrent les portières, on descend, on se dit adieu, on monte en 

voiture; c'est d'un effet que rien ne peut décrire. Encore une fois, allez voir ce merveilleux 

spectacle, la chose en vaut largement la peine.33

 

Om deze “onbeschrijfelijke effecten” van dergelijke beelden op het publiek te kunnen 

illustreren gaf de redactie van het blad vervolgens een voorbeeld van een voorval dat zich had 

voorgedaan in St. Petersburg: een Russische soldaat die tijdens een voorstelling op de eerste 

rij tussen de toeschouwers zat, zag op het doek de trein aankomen en onder de passagiers die 

uitstapten herkende hij zijn kolonel. Het beeld was zo waarheidsgetrouw dat de soldaat 

opstond om te salueren. Volgens de redactie was er voor de Cinématographe Edison geen 

betere reclame denkbaar dan deze gebeurtenis. Daaraan werd toegevoegd dat het blad zelf 

“niet kwistig” was met reclame: “Personnellement nous ne sommes pas prodigues de réclame, 

mais le Cinématographe Edison mérite d’être signalé à notre monde pérote”, aldus de 

redactie.34  
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 De entree voor de vertoningen met de Cinématographe Edison kostte per seance voor 

volwassenen drie piaster terwijl kinderen twee piaster moesten betalen. Vergeleken met de 

eerder genoemde seances in de Salle Sponeck en het Ottomaans Theater waar vertoningen 

tegen betaling van vijf piaster bijgewoond konden worden, hanteerde de directie van het 

Théâtre Municipal des Petits Champs dus lagere entreeprijzen voor de voorstellingen waarbij 

men overigens ook naar de fonograaf van Edison kon luisteren – een andere technologische 

nouveauté uit die tijd. De vertoningen in het theater werden georganiseerd door Sigmund 

Weinberg, een Ottomaans-joodse ondernemer van Roemeense afkomst die in Péra handelde 

in fotografisch materiaal uit Duitsland en Oostenrijk. Weinberg zou later de Istanbul-agent 

van de Franse firma Pathé Frères worden. Dit zal later in deze studie nog aan bod komen. 

Aangezien het apparaat dat bij de vertoningen in het Théâtre Municipal gebruikt werd 

door de lokale pers Cinématographe Edison werd genoemd, kan hieruit afgeleid worden dat 

het vermoedelijk om een Vitascope ging die indertijd in Amerika op de markt werd gebracht 

door de firma Edison. De naam van de firma was waarschijnlijk voor het publiek op dat 

moment niet onbekend omdat de andere uitvinding van Edison, de Kinetoscope, al eerder in 

de Ottomaanse hoofdstad was geïntroduceerd. De Turkse journalist Sermet Muhtar Alus 

herinnert zich hierover het volgende:  

 

De Kinetoskop was een apparaat met een lens waardoor men beelden van een film kon 

waarnemen die achtereenvolgens met grote snelheid verschenen. Het apparaat was een grote 

houten kist. Boven in de kist zat een kijkgat waardoor men de vergrote en verlichte levende 

beelden kon zien. De totale duur hiervan was minder dan een minuut. Zo zag men 

bijvoorbeeld een smid die ijzer bewerkte op een aambeeld waarbij vonken wegsprongen; een 

jager die een vogel uit de lucht neerschoot en zijn hond die de prooi apporteerde, of een 

bokswedstrijd. De Kinetoskop kwam in 1895 naar Istanbul. Het apparaat kon eerst in Péra en 

vervolgens ook in Şehzadebaşı aanschouwd worden tegen betaling van een “ikilik” of een 

“kuruş”. Ik kan me dit nog vaag herinneren. Later kwam er een kleinere versie op de markt die 

men zelf kon bedienen, die Motoskop genoemd werd.35

 

De kleinere versie, Mutoscope (in het citaat motoskop genoemd) die later op de markt 

gebracht zou worden, was vermoedelijk een exemplaar van de American Mutoscope 

Company. De Stamboul schreef indertijd dat een “cinematografisch apparaat van handzaam 

formaat” te bezichtigen was in de voormalige Printemps-winkel tegenover de Bon Marché in 

de wijk Péra.36 Volgens het blad waren er vijfentwintig exemplaren van het apparaat in de 
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winkel opgesteld die individueel bediend konden worden door een munt van één piaster in de 

gleuf te werpen. Door aan een hendel te draaien kon men dan beelden zien van films zoals Les 

joueurs de cartes, L’heureux père de trois enfants en La visite de l’Empereur d’Allemagne à 

Budapest. Naast het verschil in afmetingen was het verschil tussen de Kinetoscope en de 

Mutoscope dat de beelden bij de Kinetoscope op een celluloid band stonden en de beelden bij 

de Mutoscope op papier gedrukt waren die volgens het flipboek-systeem functioneerden.37   

  

 

 ‘Le nouvel appareil The Bioscope’ 
 

Wanneer de zomermaanden in zicht kwamen en het theaterseizoen afliep verplaatste het 

aanbod aan amusement in Istanbul zich van de theaters naar openluchtvoorstellingen in 

parken. Aangezien de hygiëne in de theaters in die tijd nog veel te wensen overliet – er werd 

namelijk gerookt, gegeten en er was nog geen sprake van efficiënte luchtcirculatiesystemen –  

kan men zich voorstellen dat dergelijke openluchtvoorstellingen in de warme zomermaanden 

door het publiek zeer gewaardeerd werden. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw 

werden er in de hoofdstad steeds meer parken ingericht waar de menigte kon flaneren, eten of 

amusementsvoorstellingen bijwonen. Rond Péra lagen onder meer de parken van de Jardin 

Municipal du Taxim en van de Jardin Municipal des Petits Champs. Zoals reeds eerder 

vermeld werden er in deze parken met name in de zomermaanden geregeld concerten 

gegeven, circusacts opgevoerd, sportwedstrijden en demonstraties gehouden van de laatste 

technologische uitvindingen en visuele attracties uit Europa zoals de ‘Lanterne Magique’, de 

‘Zootrope’ en het ‘Diorama’ die ook als kermis- of circusattractie aangeboden werden door 

Europese circussen en kermissen die op tournee kwamen. De technologische nouveauté 

cinematograaf werd snel toegevoegd aan de reeks visuele snufjes uit het westen.  

 

Vertoningen in de Jardin Municipal du Taxim 

In de zomer van 1898 maakte de nouveauté deel uit van het programma van een benefietbal 

dat in de Jardin Municipal du Taxim werd gehouden ten bate van de armen. De organisatie 

was in handen van de vrouwen van de Société de bienfaisance israélite allemande.38 De 

cinematograaf waarmee de films geprojecteerd werden was volgens de Stamboul een nieuwe 

variant: “The Bioscope”.39 De vertoningen met deze nieuwe variant in het park dat voor de 

gelegenheid van het bal “groots verlicht” was, maakten deel uit van een programma met 

“surprises”.40 De toegangskaarten die vijf piaster kostten waren onder andere verkrijgbaar bij 
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de heer P. Rosenthal in de wijk Galata, of bij de heer A. Rosenthal in Péra, of bij de heren J. 

Chapira en L. Goldstein in Yeni Cami; in het oude gedeelte van de stad dat ook Stamboul 

werd genoemd, of aan het loket van het park. De vrouwen van de Société de bienfaisance 

israélite allemande organiseerden hetzelfde bal twee jaar later nogmaals hetgeen blijkt uit de 

aankondiging daarvan in de Franstalige pers. Dit keer werd echter niet bekend gemaakt of het 

filmprogramma vertoond zou worden met een ‘nieuwe’ variant van de cinematograaf. Wel 

werd vermeld dat het park, net als in de zomer van 1898, ter gelegenheid van het bal “briljant 

verlicht” werd en “net zo versierd werd als de parken van Nice, Oostende en Wenen”.41 De 

Jardin du Taxim kon zich dus helemaal meten met Europese parken die in die tijd en vogue 

waren.   

 In de zomer van 1898 was er naast het bovengenoemde benefietbal van de Société de 

bienfaisance israélite allemande in een ander park in Péra, de Jardin Municipal des Petits 

Champs, een andere nieuwe visuele attractie te zien: “Le Diorama du modèle le plus recent et 

le plus perfectionné” zoals aangekondigd in Le Moniteur Oriental van 31 augustus. Het blad 

beschreef de nieuwe door Europa reizende attractie die nu vanuit St. Petersburg naar Istanbul 

was gekomen, als volgt: 

 

Ce Diorama, de forme ronde, est si grand que l'on place 25 chaises tout autour; le public est 

donc commodément assis et c'est le Diorama qui, mû par un puissant mécanisme, fait défiler 

sous les yeux des spectateurs les merveilles de l'art et de la nature, empruntées à tous les pays 

du monde. Ces merveilles -grâce à des procédés d'optique très perfectionnées et à des effets de 

lumière- sont rendues, avec une vérité saisissante, dans leur nature, leur coloris et même dans 

leurs proportions. La vogue de cette nouveauté, pour notre ville, est considérable; aujourd'hui, 

on ne va plus au jardin sans faire station au Diorama et quand on y a été on y retourne. Le 

Diorama ne fonctionnera qu'une quinzaine de jours; avis aux amateurs.42

 

De redactie van het blad prees in hetzelfde bericht de directie van het park, de gebroeders 

Psihouli die deze attractie in het park introduceerden:    

 

Les frères Psihouli sont toujours en éveil et prêts à introduire au jardin municipal des Petits-

Champs tout ce qui peut développer la vogue -déjà si considérable- qu'ils ont su attacher à la 

promenade aimée du beau monde pérote. Dans l'ordre spectacle et divertissement rien de 

nouveau, curieux et intéressant ne passe par notre ville sans faire étape au jardin. C'est ainsi 

que depuis nombre d'années (sans compter le tir, les chevaux tournants et l'orchestre, qui sont 

de fondation) nous avons eu successivement: Les Montagnes russes, dont l'énorme succès n'est 
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pas encore oublié; un panorama; un phonographe; un cinématographe; des chanteurs roumains 

et cette année des chanteurs populaires et mandolinistes napolitains, etc. Et maintenant que 

l'engagement de ces derniers arrive à terme, le jardin municipal est déjà pourvu d'un spectacle 

nouveau qui est la géante attraction du jour.43  

 

Zo waren de gebroeders Psihouli steeds bezig nieuwe attracties te introduceren voor het 

publiek in de hoofdstad, waaronder de nouveauté cinematograaf. 

 

‘The Bioscope’ in Şehzadebaşı 

Een half jaar later organiseerden de gebroeders Psihouli tijdens de ramadan van 1899 net als 

in de Jardin Municipal du Taxim ook met een Bioscope-exemplaar filmvertoningen in de wijk 

Şehzadebaşı. Op 17 januari van dat jaar schreef de Franstalige pers dat de Psihoulis het 

theater van Abdi Efendi in deze wijk voor een maand afgehuurd hadden voor een serie 

voorstellingen met het gezelschap Fantoches. Volgens Le Moniteur Oriental hadden de 

gebroeders “dit laatste model dat vrij was van trillingen” in Londen aangeschaft en aan het 

programma van Fantoches toegevoegd “om de voorstelling nog boeiender te maken”.44  

De voorstelling was als volgt opgebouwd:  

 

1 – Fantoches. Les deux blondins. L’ivrogne. La danse chinoise. La danse merveilleuse. 

2 – Cinématographe 

3 – Fantoches. La guerre des poissons. Concert anglais. 

4 – Cinématographe 

5 – Fantoches. Comédie: Boby au restaurant. 

6 – La cascade dans le jardin des Naïades.45  

 

De variéténummers van Fantoches werden dus afgewisseld met cinematograafvertoningen 

waarbij overigens opvalt dat de naam Cinématographe inmiddels een algemene aanduiding 

van het medium was geworden. Het repertoire van de Bioscope bestond uit ruim twintig titels 

waaronder Le grand fleuve amazone d’Amérique avec plongeon et coups de poings de six 

individus, Changement d’un squelette en femme vivante et vice versa, Scènes fantastiques de 

quatre têtes vivantes, Un duel au pistolet, Prestidigitateur américain, Bains américains en 

Jeux enfantins sur la glace. Later zou het variétéprogramma van Fantoches plaatsmaken voor 

het programma van een Grieks gezelschap onder leiding van de ene Eftichios Bonassera, maar 

het filmprogramma met de Bioscope ging onverminderd door.46  
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Net als de naam Cinématographe waaronder zowel de Franse firma Lumière als de 

producent Henri Joly hun product op de markt hadden gebracht, waren er in deze periode 

meerdere varianten cinematografen die een gelijkluidende naam droegen zoals ‘Bioscope’. 

Een voorbeeld daarvan is de ‘Bioskope’ van de gebroeders Skladanowsky die ook ‘Bioscop’ 

of ‘Bioskop’ werd genoemd. Deze variant was voor het eerst op 1 november 1895 in 

Duitsland in het openbaar te zien. Een ander voorbeeld is de Phonoscope van Georges 

Demenÿ die vanaf 1895 geëxploiteerd werd door de Franse firma Gaumont onder de naam 

Bioscope. Ook bracht de Anglo-Amerikaanse producent Charles Urban in Engeland een 

cinematograaf op de markt die dezelfde naam droeg. Aangezien er in de pers vermeld werd 

dat de Psihoulis hun Bioscope in Londen gekocht hadden, is het mogelijk dat het hier om een 

Urban-variant ging.  

 

‘Bekwame’ operateurs 

Na de ramadan verhuisde de Bioscope van het theater van Abdi Efendi in Şehzadebaşı naar 

het Théâtre Municipal des Petits Champs dat zich bevond in de Jardin Municipal des Petits 

Champs in Péra. In dit theater, waarvan de leiding ook in handen was van de gebroeders 

Psihouli, was al twee jaar eerder zoals in dit stuk aan bod kwam de Cinématographe Edison 

geïntroduceerd. De vertoningen met de Bioscope in het Théâtre Municipal des Petits Champs 

maakten deel uit van een variétéprogramma. De Stamboul schreef op 21 februari 1899 dat de 

film Le voyage de Boby et de son papa en ballon uit het filmprogramma in het oog sprong. 

Ook werden er lokale opnames vertoond zoals Le pont de Karakeuy en Le passage des 

bateaux de la Corne d’Or. Het andere Franstalige blad, Le Moniteur Oriental, meldde 

dezelfde dag dat zowel de matinee- als avondvoorstellingen met de nieuwe cinematograaf 

Bioscope volle zalen trokken. Volgens het blad was het succes van de voorstellingen in grote 

mate te danken aan de “bekwaamheid” van de operateur die de machine zo bediende dat de 

beelden “naar gelang hun aard sneller of langzamer” getoond werden.47 Een dag later meldde 

het blad dat de bekwame operateur niemand anders was dan één van de gebroeders Psihouli 

zelf. Hieruit blijkt wel dat de lokale entrepreneurs die publieke vertoningen organiseerden er 

geen moeite mee hadden om zelf de apparatuur te bedienen.  

Aan het eind van de maand was het zover dat de Bioscope het theater zou verlaten. Op 

1 maart waarschuwde de pers alle personen die de voorstellingen met de Bioscope nog niet 

bijgewoond hadden dat zij zich moesten haasten omdat het apparaat binnen enkele dagen naar 

Athene zou gaan.48 Het is frappant dat de Bioscoop het land zou gaan verlaten omdat eerder 

vermeld werd dat het apparaat door de gebroeders gekocht was. De vraag is welke connecties 
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zij in Athene hadden en of het apparaat nu weer verkocht was of in bruikleen naar Athene 

ging. 

 

 

‘Biographe, le merveilleux cinématographe’ 
 

Soms kwamen exploitanten of fabrikanten zelf naar Istanbul om hun cinematograaf op de 

lokale markt te promoten, zoals de Lumière-vertegenwoordiger Louis Janin die indertijd een 

poging waagde om het nieuwe apparaat van zijn firma in de stad te introduceren. De Franse 

exploitant Victor Continsouza reisde in de herfst van 1898 met dit doel met zijn ‘Biographe’ 

naar de Ottomaanse hoofdstad.49 Hij introduceerde zijn apparaat in het hotel Péra Palace dat 

behalve het overnachtingsadres voor de reizigers van de luxetrein Oriënt-Express ook een 

ontmoetingsplaats was voor de lokale beau monde. Péra Palace was in die tijd bekend om zijn 

aanbod aan westers amusement. In het hotel werd er regelmatig ‘soirées dansantes’, bals en 

concerten gehouden die bezocht werden door de notabelen waaronder leden van het 

diplomatieke corps, burgemeester, ministers en Ottomaanse functionarissen al dan niet in 

gezelschap van hun echtgenotes. Met de Biographe-vertoningen kreeg het amusementsaanbod 

van het hotel dus nog een extra troef in handen. Het soort publieke ruimtes waar de nouveauté 

tot dan toe te zien was, zoals brasserie, kıraathane, theaters en parken, werd nu uitgebreid met 

een hotel. Het bereik van het medium nam dus niet alleen toe wat betreft het aantal ruimtes, 

maar door een grotere variatie in het soort ruimtes werd er een breder dan wel ander publiek 

bereikt.  

 

De nieuwe variant in het hotel Péra Palace 

De Biographe-vertoningen in het hotel waren het slotstuk van een avondvullend programma 

waarbinnen er overigens ook plaats was ingeruimd voor de andere nouveauté, de fonograaf. 

Le Moniteur Oriental van 22 november 1898 beschreef het programma als volgt: vanaf 17.00 

uur kon men tegen betaling van dertig piaster deelnemen aan een “dinerconcert”.50 Het 

concert begon om 19.00 uur en bevatte stukken als de mars Le Père la Victoire van Ganne, de 

ouverture Die Felsenmühle zu Etalières van Reissiger, de wals Schatz van Strauss, de fantasie 

La Gran Via van Valverde en het menuet van Boccherini. De avond werd afgesloten met een 

“demi-séance de projections animées” met de Biographe waarvoor nog eens twintig piaster 

extra betaald moest worden.  
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De voorstellingen met de Biographe in het hotel waren echter van korte duur. Binnen 

afzienbare tijd verhuisde het apparaat naar een andere locatie, het Cirque de Péra. Le 

Moniteur Oriental legde dit als volgt aan zijn lezers uit: 

 

Ainsi que le public le sait déjà, le cinématographe-phonographe était installé jusqu'ici dans le 

bar du Péra Palace. Chacun avait voulu y assister mais la cherté des prix des places, d'une part 

-un medjidieh par personne- ainsi que l'exiguïté relative du bar, d'autre part, ont retenu le 

nombreux public de Péra. C'est pourquoi cette administration s'est transportée dans le local 

occupé par le Cirque précédemment -Péra, Cité d'Alep- et c'est dans cet établissement 

spacieux qu'elle donnera bientôt rendez-vous au public pour admirer, à prix modérés, le 

saisissant spectacle du cinématographe-phonographe.51

 

De hoge entreeprijzen en het beperkte aantal beschikbare plaatsen in het hotel waren volgens 

het blad dus de redenen om “het spektakel van cinématographe-phonographe” voortaan 

“tegen betaalbare prijzen” in het Cirque de Péra aan te bieden, dat bovendien meer ruimte 

bood dan de nauwe bar van het hotel.52  

 

Naar het Cirque de Péra 

Hoewel het Cirque de Péra aanvankelijk gebouwd was voor circusvoorstellingen werden er 

later ook variété-, opera- en dus vanaf begin december 1898 cinematograafvoorstellingen 

gehouden. De Biographe-vertoningen zouden ook daar deel uitmaken van een 

variétéprogramma bestaande uit onder meer de acts van Monsieur en Madame Marzella en 

Bartoldy met hun “geleerde eend en duiven”, de “excentrieke musical” van Monsieur Johnson 

en het optreden van de koorddanser/jongleur Monsieur Georges.53 Ter gelegenheid van de 

aankomende première van de “wonderbaarlijke” Biographe in het Cirque de Péra meldde Le 

Moniteur Oriental op 30 november dat het programma en de datum van aanvang later op 

affiches aangekondigd zou worden. Zo werden dergelijke voorstellingen in die tijd in de 

hoofdstad naast de tot nu toe genoemde middelen zoals reclamefolders en persberichten ook 

door middel van affiches aangekondigd en verspreid.   

 Na de première op 6 december liet de pers weten dat de voorstellingen in het Cirque 

de Péra iedere avond druk bezocht werd en op 8 december gaf de redactie van Le Moniteur 

Oriental aan dat de volgende titels bij de Biographe-vertoningen waren opgevallen: Les vues 

(avenues) des Champs-Elysées, Le roi de Siam à Paris en Le manoir du diable.54 Uit latere 

berichtgeving van het blad blijkt overigens dat de première niet geheel probleemloos was 
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verlopen. Er was namelijk sprake van “trillende beelden”, maar dat probleem was volgens de 

redactie van het blad snel opgelost zodat de vertoningen “op gepaste wijze” voortgezet 

konden worden.55 Desalniettemin vond de redactie het de moeite waard om de voorstellingen 

met de “werkelijk wonderbaarlijke” cinematograaf bij te wonen en om “de ongelofelijke en 

moeilijk te beschrijven effecten” ervan te ervaren.56  

 

Speciale voorstellingen 

Aan het eind van de maand, op 30 december, stond het programma van het Cirque de Péra in 

het teken van de verjaardag van sultan Abdülhamit II de op dat moment het rijk regeerde. Ter 

gelegenheid daarvan werd er op die dag een gala-avond georganiseerd waarbij de beelden van 

Padişahım çok yaşa (Lang leve de sultan) volgens Le Moniteur Oriental veel succes 

oogstten.57 De beelden werden herhaaldelijk vertoond en het publiek luisterde staande naar 

het Hamidiaanse volkslied dat door een orkest gespeeld werd, en riep om meer. De sultan had 

zijn waardering voor de bewegende beelden al overigens eerder laten blijken door aan de 

exploitant van de Biographe, Victor Continsouza, een “médaille des beaux-arts” te 

overhandigen.58 Het was de gewoonte van de sultan ter gelegenheid van dergelijke bijzondere 

gebeurtenissen zoals zijn verjaardag personen te decoreren.  

 Een andere bijzondere gewoonte in die tijd was de zogenoemde “soirée diplomatique”, 

een traditie die in Péra binnen de amusementssector in stand werd gehouden. Aangezien het 

grootste deel van de buitenlandse ambassades en residenties van het personeel in deze wijk 

gestationeerd was, lag het bestaan van zo’n traditie voor de hand. Zo werd iedere 

woensdagavond de voorstelling in het Cirque de Péra gereserveerd voor leden van de  

diplomatieke dienst. Het programma van een dergelijke voorstelling zag er als volgt uit: 

  

Ouverture – piano 

Phonographe concert, par M. Rolland 

Jeux Antipodes, par M. Wilhelm 

Song and Dance, par M. Wilkins 

Clown musical, par M. George 

Danse hongroise, par Mlles Ida et Sidonie 

Cinématographe 

 10 minutes d’entracte 

Ouverture – piano 

Phonographe concert, par M. Rolland 

Le fit de fer, par Mlle Ida 
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American comic, par M.Wilkins 

Entrée comique, par MM. Freyer et Albert 

Les 3 clowns, MMM. Albert, Wilhelm et Lalo 

Cinématographe59

 

Dit is een goed voorbeeld van een variétéprogramma met onder meer filmvertoningen zoals 

dat indertijd in Péra aangeboden werd. Het variétéprogramma van het Cirque de Péra bestond 

dus uit verscheidene variéténummers zoals komische sketches, dans- en zanguitvoeringen die 

in tweeën opgedeeld werden en waarbij de cinematograafvoorstellingen bij ieder deel steeds 

als slotnummer functioneerden. Het valt hierbij op dat in vergelijking tot het eerder vermelde 

variétéprogramma van Fantoches waarbij de Bioscope werd geïntroduceerd, deze indeling 

anders van opbouw is. Bij het programma van Fantoches was het zo dat de vertoningen met  

de cinematograaf om en om afgewisseld werden met variéténummers.  

Door de belangstelling van het publiek werden de cinematograafvoorstellingen in het 

Cirque de Péra geprolongeerd en de toenmalige directeur van het theater, de heer Ramirez, 

besloot zelfs om nog negen balkonloges bij te laten opbouwen.60 Enkele jaren later, in 1904, 

zou een brand het Cirque de Péra echter volledig in de as leggen. Vervolgens zou er op 

hetzelfde terrein een nieuw theater gebouwd worden dat in 1906 zijn deuren zou openen 

onder de naam Théâtre des Variétés.  

 

 

‘Trillende beelden, eindeloze herhalingen, problemen met elektriciteit’ 
 

Behalve de Biographe van Continsouza werden er in het seizoen van 1898-1899 in Péra 

tenminste nog twee andere varianten van de cinematograaf gelanceerd die het woord 

Biographe in hun namen droegen; de Royal Biographe en de American Biograph. De Royal 

Biographe werd in maart 1899 in het Odéon theater geïntroduceerd. Zoals in het begin van dit 

stuk ter sprake kwam, introduceerde dit theater al eerder, in januari 1897, de zogenaamde 

‘Cinématographe parisien’ waarbij nadrukkelijk vermeld werd dat het “niet” om de 

Cinématographe van de Lumières ging maar om een andere cinematograaf. Daarbij rees het 

vermoeden dat dit een exemplaar van de Cinématographe van Henri Joly zou kunnen zijn die 

in die tijd in Frankrijk geëxploiteerd werd door de firma Normandin uit Parijs. Het apparaat 

werd daar gelanceerd als ‘Cinématographe perfectionné’ of ‘Cinématographe Joly’. Maar na 

een brand in Parijs die veroorzaakt was door een ‘oxygène-éther’ projectielamp tijdens een 
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voorstelling met de Cinématographe Joly veranderde de exploitant de naam van het apparaat 

in ‘Royal Biographe’.61 Het is dus mogelijk dat de Royal Biographe die in het Odéon theater 

in Péra werd geïntroduceerd, in principe de Cinématographe parisien was maar net als in 

Frankrijk onder een andere naam opnieuw werd gelanceerd. 

Een nieuwe naam paste in feite goed bij de trend die op dat moment op de lokale 

amusementsmarkt in Istanbul heerste en waar de ene “geperfectioneerde” cinematograaf na de 

andere zijn intrede deed. Uit de tot nu toe besproken berichtgeving van de lokale pers kan 

geconstateerd worden dat de nouveauté door met name de Franstalige bladen zeer enthousiast 

werd ontvangen. De bestudeerde Franstalige bladen Stamboul en Le Moniteur Oriental die  

hoofdzakelijk positieve geluiden lieten horen over de nouveauté, speelden in feite een 

belangrijke rol bij de introductie én verdere ontwikkeling van het medium in Istanbul.  

In hun berichtgeving over de vertoningen merkten deze bladen soms weliswaar op dat de 

vertoningen “niet vlekkeloos” waren verlopen of dat de beelden die op het scherm 

geprojecteerd werden “trilden”, maar de kritiek op het medium ging niet verder dan dat. 

Daarentegen werd er in sommige berichten zo lovend over bepaalde eigenschappen van het 

medium geschreven dat men kan concluderen dat een beschreven eigenschap niet 

vanzelfsprekend was. Dit kwam doordat de bladen de door de exploitanten verzonden brieven 

oftewel persberichten vaak zeer letterlijk overnamen.  

Soms werden de brieven zelfs in de bladen gepubliceerd zoals de reeds genoemde 

brief van Bouillaune die de ‘Cinématographe parisien’ in het Odéon theater in Péra had 

geïnstalleerd. Het ligt voor de hand dat dergelijke brieven een nogal enthousiaste, positieve en 

zelfs ietwat overdreven toon hadden; het ging er de betrokken exploitant hier immers om zijn 

product zo aantrekkelijk mogelijk weer te geven en te promoten. Door de informatie uit 

dergelijke brieven soms dus zelfs letterlijk te verkondigen, maakten de bladen in feite een 

soort reclame voor het medium. Bij het aankondigen van cinematograafvoorstellingen werd er 

in die tijd nog geen gebruik gemaakt van advertenties in de pers. Pas later, tegen het einde van 

de bestudeerde periode, zouden de eerste advertenties verschijnen. Samen met reclamefolders 

en affiches behoorden de berichten in de lokale bladen dus tot de voornaamste middelen 

waarmee het publiek op de hoogte werd gesteld van publieke vertoningen. Bovendien moeten 

we hier niet uit het oog verliezen dat een dergelijke positieve, enthousiaste houding ook in het 

belang was van deze Franstalige bladen zelf. Zo konden zij niet alleen hun lezers van dienst 

zijn door dagelijks over het aanbod aan amusement in de hoofdstad met name in de wijk Péra 

te schrijven, maar door de lezers te attenderen op dergelijke nouveautés uit het westen konden 

zij ook laten zien dat zij eigentijds of op de hoogte waren van de laatste ontwikkelingen op het 
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gebied van modern amusement uit Europa en dat zij vol trots een gidsfunctie voor hun lezers 

vervulden. Ook kan de enthousiaste houding van de Franstalige bladen als Stamboul en Le 

Moniteur Oriental ten opzichte van het medium vanuit Frans nationalistische gevoelens 

verklaard worden. Het ging hier namelijk om bladen die een spreekbuis vormden van de 

Franstalige gemeenschap in Istanbul die uiteraard pro-westers, pro-Frans en pro-Europees 

was. Zij zetten zich in voor de behartiging van de Franse belangen waarbij veelvuldig werd 

ingespeeld op de nationalistische, patriottistische gevoelens van de lezers.    

Hoewel deze berichtgeving zoals gezegd veelal letterlijk gebaseerd was op de brieven 

van de exploitanten die dus een nogal positieve en zelfs ietwat overdreven toon hadden, kan 

tegelijkertijd soms uit dezelfde brieven afgeleid worden wat de mankementen van het nieuwe 

medium waren. Neem bijvoorbeeld de volgende brief van de directeur van het Odéon aan het 

blad Le Moniteur Oriental over de Royal Biographe die in maart 1899 in de oorspronkelijke 

briefvorm in hetzelfde blad werd gepubliceerd:   

 

J’ai l’honneur de vous informer que j’ai passé un contrat avec la firme E. Normandin et Cie, 

fabricant à Paris propriétaires du ‘The Royal Biograph’, pour une série de séances de 

projections animées dans ma salle du théâtre de l’Odéon. Le ‘Royal Biograph’ est dans son 

genre et son conteste, supérieur à tout ce qui existe actuellement dans le monde et a obtenu un 

énorme succès au Casino de Paris, où, durant deux années consécutives, il a fait des 

projections tous les soirs et dont tous les journaux de Paris ont parlé avec de grands éloges. Il 

me semble utile d’insister sur l’excellence de cet appareil qui n’est pas à comparer avec les 

cinématographes déjà connus, bioscopes, cosmographes et tout autre portant une dénomination 

semblable. 

La toile sur laquelle la projection se fait sera de la grandeur de notre scène de l’Odéon. 

Les sujets des projections consistent en hommes, animaux, bateaux, chemins de fer, etc., etc., 

ressortant en grandeur naturelle et, remarque a faire, sans qu’il se produise la moindre 

vibration, défaut énorme dans les autres systèmes par la fatigue visuelle qu’il occasionne aux 

spectateurs. Le propriétaire de cet appareil possède environ 300 tableaux composés de 

différentes vues intéressantes de la vie réelle: scènes comiques, tragiques, militaires, prises 

dans les derniers évènements, même les funérailles du président Félix Faure. 

La séance du Royal Biograph ne devant pas durer au delà d’une heure, j’ai traité en 

même temps avec la troupe dramatique grecque Veroni, si avantageusement connue du public 

de notre ville; de cette façon il y aura variété de distractions pour le public. Je publierai 

journellement un programme des vues à donner à chaque représentation, que je vous prierai de 

vouloir bien publier à l’occasion. […] 
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En attendant le début du ‘Royal Biograph’ qui aura lieu très prochainement -j’espère 

vers le 30 mars anc.- je vous prie de vouloir bien porter cette nouvelle attraction à la 

connaissance du public en lui faisant observer les sacrifices que je m’impose pour le contenter 

et maintenir la réputation du théâtre de l’Odéon a la hauteur a laquelle elle s’est toujours 

conservée et j’espère que le public me manifestera sa satisfaction par ses encouragements pour 

les sacrifices que je me suis imposés. En vous remerciant pour le bon accueil que vous 

voudrez faire a la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Rédacteur en chef, l’assurance 

de ma parfaite considération. 

  Le directeur du théâtre Odéon 

  Pierre S. Raftopoulos62      

 

Zo kan dus uit de brief afgeleid worden dat er in de tijd sprake was van bepaalde 

mankementen zoals te kleine afmetingen van de schermen, trillend beeld en gebrek aan en de 

duur van het repertoire. Ten eerste zouden dus de projectieschermen bij de vertoningen niet 

altijd even groot zijn waardoor het realiteitseffect van het medium niet tot zijn recht kwam. 

Ten tweede was er blijkbaar vaak sprake van trillende beelden die een vermoeidheid bij de 

kijker teweegbracht. Bovendien moesten de exploitanten steeds weer over nieuwe films 

kunnen beschikken omdat het publiek blijkbaar steeds andere beelden wenste te zien. 

Tenslotte valt te constateren dat filmvertoningen nog steeds deel uitmaakten van andere 

vormen van amusement zoals het variété. Met andere woorden, het medium was nog 

afhankelijk van andere gevestigde commerciële amusementsvormen; het was nog niet 

zelfstandig; nog geen op zichzelf staande volwaardige vorm van amusement.  

 Ondanks de enthousiaste, positieve berichten in de lokale bladen vertoonde de  

nouveauté, die steeds in nieuwe “geperfectioneerde” varianten op de amusementsmarkt van 

de hoofdstad gelanceerd werd, dus nogal wat mankementen. Om het beoogde commerciële 

succes van het medium hierdoor niet te laten beïnvloeden, de bezoekers van dergelijke 

voorstellingen te blijven boeien en steeds meer publiek te trekken, moesten de exploitanten en 

entrepreneurs in de hoofdstad steeds nieuwe strategieën bedenken en manieren vinden om de 

verdere commercialisering van de nouveauté op de lokale markt te realiseren. Zo probeerden 

zij naast het lanceren van steeds geïnnoveerde varianten van het medium ook steeds nieuwe 

opnames aan te bieden en de nouveauté onder de aandacht te brengen bij bepaalde groepen. 

De directie van het Concordia theater, waar in april 1899 de American Biograph werd 

gelanceerd, organiseerde bijvoorbeeld matineevoorstellingen speciaal voor gezinnen; “een 

spektakel voor gezinnen” zoals Le Moniteur Oriental de voorstellingen in dit theater indertijd 
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noemde.63 Een jaar later probeerde de directie van hetzelfde theater met de vertoning van zo’n 

“negentien” opnames van de wereldexpositie in Parijs publiek aan te trekken. Volgens het 

blad Stamboul was dit nodig want “het publiek had er zijn buik van vol” steeds dezelfde en 

daardoor dus “oninteressante” films te zien.64 In dit geval nam de Franstalige pers het dus op 

voor het publiek. Naast opnames over actuele gebeurtenissen in het buitenland zoals de 

wereldexpositie in Parijs, probeerden theaters ook nog publiek aan te trekken met recent 

gemaakte lokale opnames van gebeurtenissen in en panoramische beelden van de Ottomaanse 

hoofdstad zelf. Het Cirque de Péra vertoonde bijvoorbeeld in januari 1900 de opnames met 

titels als Les régates de Prinkipo, du pont à Cabatash en bateau en Keathane, les mouettes 

dans la Corne d’Or.65

Ondanks de inspanningen van de exploitanten en entrepreneurs om de bezoekers te 

blijven boeien of tegemoet te komen aan hun eisen en verwachtingen lukte dit niet altijd. Zo 

moesten er soms bijvoorbeeld voorstellingen afgelast worden omdat de verwachte films niet 

op tijd in Istanbul arriveerden. Of waren er technische problemen die de exploitanten 

ondervonden tijdens de vertoningen. Zo werd een seance van het Théâtre Municipal des Petits 

Champs herhaaldelijk onderbroken vanwege kortsluiting.66 Le Moniteur Oriental beschreef 

dit voorval uit 1902 als volgt: 

 

Les deux conducteurs aériens, amenant le courant électrique de Péra Palace aux Petits 

Champs, se sont trouvés en contact à un certain endroit de leur parcours; ce contact a 

déterminé un court circuit qui par trois fois a interrompu les projections. Des précautions 

spéciales ont été prises pour que cet accident ne puisse se reproduire. Dans cette circonstance 

le public a témoigné, par son attitude, qu’à Constantinople, on sait tenir compte des cas de 

force majeure. Malgré les velléités de quelques personnes étrangères qu s’étonnaient qu’on ne 

fit pas chorus avec les amateurs de ‘boucan’, on n’a pas voulu décourager l’artiste plus 

malheureux que coupable et des chut! énergiques ont vite réprimé les velléités des siffleurs. Le 

directeur de l’american biograph a tenu à réparer le tort fait malgré lui au public et il a invité 

assistance à revenir ce soir au théâtre en utilisant les coupons d’hier qui seront acceptés au 

contrôle.67  

 

Hieruit blijkt dat de nodige elektrische stroom voor de vertoningen in het Théâtre Municipal 

des Petits Champs betrokken werd uit het nabijgelegen hotel Péra Palace. Dit betekent dat 

sommige publieke ruimtes in die tijd elektriciteit aan elkaar leverden oftewel hun 

energiebronnen – waarvoor overigens een vergunning van de overheid nodig was – met elkaar 

deelden waardoor er problemen ontstonden met de lokale autoriteiten. Op deze kwestie wordt 
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in volgende hoofdstuk verder ingegaan. Overigens was het Théâtre Municipal des Petits 

Champs zelf dat jaar ook nog eens slachtoffer van een inbraak waarbij een grote som geld uit 

het theater werd gestolen.68

 

 

‘Le cinématographe « illusion »’ 
 

Het lijkt alsof de bovengenoemde problemen en incidenten hun weerslag hadden op de 

berichtgeving van de lokale pers. In de periode van 1903 tot 1906 zijn er in de bestudeerde 

bladen niet veel berichten meer te vinden over cinematograafvoorstellingen. Dit kan te maken 

hebben met het feit dat er in deze periode nauwelijks nieuwe varianten cinematografen op de 

markt gebracht werden of dat het ‘nieuwe’ er nu vanaf was. Het kan ook zijn dat het aantal 

vertoningen in die periode is teruggelopen, wat echter juist door het ontbreken van informatie 

in de bladen niet te verifiëren is. De oorzaak zou ook gezocht kunnen worden op het gebied 

van de veiligheid. De fysieke gevaren van het medium, waarvan brand de belangrijkste was, 

boezemde misschien wel veel angst in bij het publiek. Aangezien de meeste theaters in die tijd 

nog van hout waren, was de kans op brand vrij hoog. In deze periode werd de stad door 

diverse grote branden geteisterd. Het is echter niet bekend of er een relatie is tussen deze of 

een van deze branden en het medium. De berichtgeving in de pers gaat hier ook niet op in. 

Daarentegen blijkt uit de memoires van de journalist Alus dat er gevallen bekend waren van 

brand in theaters. Zo meldt hij dat de Ottomaanse komiek Sevki ternauwernood aan de dood 

ontsnapte bij een brand in een van de theaters in de wijk Şehzadebaşı.69 Hij laat echter niet 

weten of de oorzaak van de brand met het nieuwe medium te maken had. Dit geldt in feite ook 

voor de al eerdergenoemde brand die in 1904 het Cirque de Péra volledig in de as legde. Het 

ontbreken aan berichtgeving in de periode van 1903 tot 1906 laat zich niet makkelijk 

verklaren. 

 

Een gevarieerd repertoire 

Vanaf 1906 kwam de berichtgeving in de pers over de vertoningen echter weer op gang. In 

mei van dat jaar maakte de Stamboul melding van de vertoningen in de Jardin des Petits 

Champs waarbij de ‘Grand Cinématographe’ geïntroduceerd werd.70 Uit latere berichten 

blijkt dat het hier ging om de cinematograaf van de Franse maatschappij Lux.71 De 

voorstellingen zouden iedere dag vanaf 17.00 uur plaatsvinden. Het programma had een zeer 
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gevarieerd repertoire, bestaande uit “féeries, drames, scènes comiques, vues panoramiques, 

numéros sensationnels” dat drie keer per week wisselde. Een plaats op de eerste rang kostte 

vijf piaster en voor de tweede rang betaalde men de halve prijs. Dit gold ook voor kinderen. 

Er werd vermeld dat de films die vanuit Wenen gedistribueerd werden ook te huur en te koop 

waren. Geïnteresseerden konden daarvoor op het volgende adres terecht: Riktim Han, No. 2, 

Galata; een naburige wijk van Péra. 

Dat jaar werd er nog een andere “grand” cinematograaf geïntroduceerd: “le grand 

Pathéographe”. Dit apparaat van de “gerenommeerde” Franse firma Pathé Frères was volgens 

de Stamboul van 6 december “het laatste model waarmee de leukste beelden vertoond 

werden”. Bovendien boden de vertoningen met dit apparaat naast opera en komedie een 

nieuw soort spektakel waar men zich op kon verheugen, aldus het blad. Dit spektakel zou te 

zien zijn in het Amphithéâtre des Petits Champs in Péra. Het probleem dat zich echter hierbij 

voordeed was dat er vertragingen waren bij het vervoer van de films die vertoond zouden 

worden. Dergelijke vervoersproblemen deden zich ook voor bij de introductie van een andere 

nieuwe cinematograaf, het ‘Cosmographe système Messter’ uit Duitsland, dat later in 

hetzelfde theater geïntroduceerd werd. Het blad vermeldde namelijk dat de aangekondigde 

seances niet plaatsvonden vanwege de vertraagde aankomst van een machine die nodig was 

voor het goed functioneren van het apparaat.72  

 

Nog steeds problemen 

De entrepreneurs werden dus nog steeds geconfronteerd met dergelijke problemen. Ook 

gebeurde het wel eens dat de exploitant die verwacht werd niet kwam opdagen. Dit was het 

geval bij ene Miron Grossmann die in september 1907 voorstellingen zou komen geven met 

de “cinématographe parlant illusion”. Op 25 september kondigde de Stamboul de verwachte 

voorstellingen van Grossmann als volgt aan:  

 

M. Miron Grossmann vient d'arriver en notre ville et se prépare à offrir au public le rare plaisir 

de contempler des tableaux d'une vie extraordinaire qui, pour que l'illusion soit complète, -d'où 

le nom- seront accompagnés de chants et de dialogues. M. Grossmann vient d'accomplir une 

tournée triomphale dans toutes les grandes villes de Russie où les témoignages de satisfaction 

lui furent prodigués par toutes les classes de la société. Nul doute qu'il gagnera aussi la faveur 

de notre public, qui est si bon juge en nouveautés artistiques. 
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Twee dagen later meldde het blad echter dat de directie van het Théâtre des Variétés waar de 

vertoningen met de “cinématographe parlant illusion” zouden gaan plaatsvinden het publiek 

deze “illusie” moest ontnemen. De komst van de heer Miron Grossman was dus slechts een 

illusie gebleken.   

 

Het medium in de ‘moslimwijken’ 

De verminderde aandacht voor het medium in de periode van 1903 tot 1906 was ook 

merkbaar in de Ottomaanstalige pers, maar net als bij de Franstalige bladen volgde er in 1906 

weer een opleving. Vanaf dat jaar verschenen er steeds meer berichten over de vertoningen 

die georganiseerd werden in Şehzadebaşı maar ook in ander omliggende de wijken die net als 

Şehzadebaşı veelal bevolkt werden door moslims. Op 29 november 1906 meldde de Sabah 

bijvoorbeeld dat in de Merkez Kıraathanesi in de wijk Beyazıt voorstellingen met de 

cinematograaf en marionettentheater aangeboden werden. De entree bedroeg voor 

volwassenen vijf piaster en voor kinderen drie piaster. Een jaar later was het medium te zien 

in de wijk Sultanahmet in het Gemeentepark (Belediye Bahçesi). “Het modernste systeem van 

levende fotografie” dat uit Wenen geïmporteerd was, zou geprojecteerd worden door ene  

Josef Wolff.73 Het ging hier waarschijnlijk om projecties met de cinematograaf Lux die, zoals 

reeds genoemd, een jaar eerder in de Jardin des Petits Champs geïntroduceerd was. Toen werd 

vermeld dat de films die vanuit Wenen gedistribueerd werden ook verhuurd en verkocht 

werden. Degene die hierin geïnteresseerd was kon terecht op het volgende adres: Riktim Han, 

No. 2, Galata. Een dergelijk bericht met hetzelfde adres verscheen ook in het blad Sabah van 

18 juni 1907. 

 Net als bij de introductie van het medium in de tuin van de Fevziye Kıraathanesi 

werden de voorstellingen in Şehzadebaşı nog steeds vooral tijdens de ramadan aangeboden. 

Tijdens de ramadan van 1907 werden er in het theater van Ali Rıza Efendi bijvoorbeeld 

“gevarieerde tableaus” vertoond en wel met een sedalı sinematoğraf (cinématographe 

parlant).74 Naast deze vertoningen was er tijd ingeruimd voor een opvoering van een acrobaat 

(cambaz). Dat jaar werden er in de Fevziye Kıraathanesi ook nog steeds vertoningen 

georganiseerd. Op 14 november kondigde de Sabah aan dat de “speciaal uit Europa 

geïmporteerde films” waaronder komedies gedurende een week in deze ruimte aangeboden 

zouden worden. Ook in een andere publieke ruimte in deze wijk, in het theater van Şevki 

Efendi, zouden er die maand filmvertoningen plaatsvinden ter opvulling van de pauzes tijdens 

de opvoering van de traditionele fasıl-avonden.75  
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Een avondvullend filmprogramma met ‘The Royal View’ 
 

Terwijl de filmvertoningen in Şehzadebaşı en omliggende wijken nog aangeboden werden in 

combinatie met andere vormen van amusement zoals de traditionele cambaz-opvoeringen of 

fasıl-avonden, deed zich in Péra een grote verandering voor in de programmering. Net als in 

Şehzadebaşı maakte de filmvertoningen in deze wijk tot dan toe ook nog deel uit van andere 

vormen van (westers) amusement. In het jaar 1907 werden er echter voor het eerst in de 

theaters van Péra avondvullende programma’s aangeboden die louter uit filmvertoningen 

bestonden. En deze formule was een succes, althans volgens de berichtgeving van de 

Franstalige pers.  

 Het ging hierbij om de voorstellingen met de nieuwe cinematograaf Royal View die 

op 19 juni 1907 in het Théâtre des Variétés in première ging. Een dag later deelde de 

Stamboul zijn lezers mee dat het theater bij de première “complet” was en het publiek “razend 

enthousiast” reageerde. Volgens het blad waren de voorstellingen met de Royal View “een 

sensationeel spektakel” dat door iedereen gezien moest worden en wel om de volgende 

redenen: ten eerste onderscheidde het apparaat zich door aantrekkelijke beelden die van een 

scherpte waren die tot dan toe ongekend was in Istanbul. Ten tweede gingen de beelden 

vergezeld van begeleidende geluiden en zang. 

 De berichtgeving van het andere Franstalige dagblad Le Moniteur Oriental over dit 

nieuwe spektakel was niet minder enthousiast. De redactie van het blad meldde enkele dagen 

na de première dat al de Royal View-voorstellingen uitverkocht waren. De belangstelling was 

zo groot, aldus het blad, dat de directie een groot aantal bezoekers moest teleurstellen. Toch 

raadde Le Moniteur Oriental iedereen aan de voorstellingen te gaan zien waarbij een 

gevarieerd aantal films aangeboden werd. Het avondvullend programma van de Royal View 

bestond uit drie delen en per deel werden zo’n vijf à zes films vertoond. Een dergelijk Royal 

View-programma zag er als volgt uit: 

 

I. Inspection du capitaine 

La pêche au Thon 

Drame en express 

Victoire à ses nerfs 

  Ah! Quel malheur d'avoir un gendre!  

II. Un client peu commode 

Grand circuit automobile 
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Le pendu, chantée par "Maréchal" 

Histoire d'un malheureux 

L'art de dresser les femmes 

III. Le système du Dr. Soufflamort 

Fabrication des rails 

Les chiens contrebandiers à la frontière franco-espagnole 

De Nice à Monte-Carlo la côte d'Azur 

Evasion comique d'un forçat.76

  

De avondvoorstellingen werden zo aangepast dat het publiek uit andere wijken op tijd kon 

terugkeren. Ook werden er matineevoorstellingen gehouden. Op 23 juli van dat jaar kondigde 

Le Moniteur Oriental aan dat de voorstellingen van de Royal View in het Théâtre des Variétés 

tot 12 augustus geprolongeerd werden. Op 13 augustus zou deze succesvolle attractie volgens 

het blad namelijk aan boord van de boot La Phrygie van de Compagnie Paquet de hoofdstad 

verlaten. Hier valt overigens op dat de voorstellingen van de Royal View in het Théâtre des 

Variétés in de zomermaanden plaatsvonden, terwijl zoals reeds opgemerkt het aanbod aan 

amusement in Istanbul (met name in Péra) zich in die tijd verplaatste van de theaters naar 

openluchtvoorstellingen in parken wanneer de zomermaanden in zicht kwamen en het 

theaterseizoen afliep. Daarbij zouden de factoren als gebrek aan hygiëne en aan efficiënte 

luchtcirculatiesystemen van invloed geweest kunnen zijn. Het feit dat de voorstellingen van 

de Royal View bij het Variétés in de zomer plaatsvonden kan enigszins beschouwd worden 

als teken van enige verbetering op dat gebied. Daarnaast kan het feit dat de voorstellingen van 

de Royal View bij het Variétés in de zomer plaatsvonden, ten eerste geïnterpreteerd worden 

als een teken van de toenemende belangstelling voor het medium waardoor het aanbieden van 

filmvertoningen ook in de zomermaanden doorging. Ten tweede kan hierin een teken gezien 

worden dat het medium inmiddels een opzichzelfstaande vorm van commercieel amusement 

was geworden die zonder andere vormen ook buiten het theaterseizoen kon functioneren.77

 

Grote aandacht voor filmvoorstellingen 

Na de zomer keerde de Royal View terug naar het Théâtre des Variétés in Péra. Het publiek 

toonde net zo’n belangstelling als in de zomer. Dit was onder meer te merken aan berichten 

die op de deur van het theater werden opgehangen. Een daarvan luidde als volgt: “Mille 

regrets, il n’y a plus de place”.78 De directeur van het theater, de heer Lehman, zou op zijn 

beurt door de sultan gehonoreerd worden met de “medaille des beaux-arts”. De Franse 
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exploitant Victor Continsouza die eerder in december 1898 zijn Biographe in de stad kwam 

introduceren was hem reeds voorgegaan. Vooral de matinees en soirees op zaterdag en 

zondag trokken veel publiek. Er werden tijdens de Bayram (het Suikerfeest of het Offerfeest 

die ter afsluiting van de ramadan gevierd worden) zelfs iedere dag extra 

matineevoorstellingen ingelast. Hieruit blijkt dat de exploitanten in Péra dus ook aandacht 

besteedden aan het moslimpubliek. De belangstelling voor de zogenaamde “soirées 

diplomatiques” ging ook onverminderd door. De toenmalige Franse ambassadeur, Ernest 

Constans, behoorde tot de trouwe bezoekers van dergelijke speciale avondvoorstellingen.79  

De journalist Alus herinnert zich uit die tijd een voorstelling in het Théâtre des 

Variétés, waarschijnlijk een Royal View-programma, dat hij bijwoonde samen met zijn vader 

– een hoge officier in dienst van de sultan. Op die dag toen ze naar de voorstelling met 

“levende fotografieën” gingen was het bij het theater nogal druk. Hij beschrijft in het 

volgende het publiek voor zover hij zich dat kan herinneren:  

 

Het hoffelijke publiek van Beyoğlu [Péra], de zoet-water-Europeanen, de hofhouding van de 

sultan, madams in de loges chique aangekleed en versierd met sieraden, messieurs met 

monocle in smoking en met handschoenen, officiers met strepen en gouden medailles, 

beneden voor de deur is het een chaotische drukte, men hoort voortdurend dat er ‘complet!’ 

geschreeuwd wordt terwijl de politie probeert de orde te bewaren.80  

 

Het lijkt dat de voorstelling die Alus met zijn vader bijwoonde voor een select publiek werd 

gehouden. Het beroep van zijn vader en het beschreven publiek zoals officieren, chique 

madams en messieurs zijn elementen die dit doen vermoeden. Volgens Alus begon de 

voorstelling met een bel die gevolgd werd met orkestmuziek. Twee Griekse medewerkers van 

het theater dimden vervolgens de gaslampen. Deze werden niet helemaal uitgedaan want 

daarna was het een hoop werk om ze weer met een fakkel aan te steken. De cinematograaf die 

in een houten vak geplaatst was, maakte veel lawaai als de projectie van beelden op het doek 

begon, zoveel zelfs dat als je uit het theater kwam, je oren nog gonsden. Het programma 

begon met beelden van de Niagara Watervallen uit Amerika. Daarna kreeg men sleeënde 

figuren op de hellingen van de Alpen te zien. Hierna volgde een komische scène waarin dikke 

Amerikaanse politiemannen een dief achtervolgden die kippen gestolen had. Alus herinnert 

zich dat toen opeens de beelden op het doek weg waren omdat film gebroken was. Bovendien 

was de beeldkwaliteit op het doek nogal slecht. De geprojecteerde beelden hadden last van 

sneeuw. Desondanks trok de voorstelling blijkbaar toch volle zalen. 

 103



‘Sprookjesachtig’ verlicht 

Op het moment dat de Royal View in het Théâtre des Variétés volle zalen trok, werd in het 

Odéon een andere nieuwe cinematograaf geïntroduceerd. Op 7 oktober 1907 kondigde Le 

Moniteur Oriental de ‘Cinématographe Excelsior, le plus merveilleux des cinématographes 

parlants’ aan. Een week later, op 13 oktober, ging deze variant van de cinematograaf in 

première. Het programma van de Cinématographe Excelsior bestond net als dat van de Royal 

View louter uit films van verscheidene genres die eveneens ingedeeld waren in drie delen. De 

voorstellingen werden begeleid door een “symfonisch orkest”.81 Volgens Alus maakte de 

muzikale begeleiding van films in die tijd een niet onbelangrijk deel uit van de voorstelling. 

Orkesten van acht à tien personen speelden muziekstukken die volgens hem pasten bij de 

emoties die de vertoonde beelden opriepen. Zo hoorde men bijvoorbeeld de “Golven van de 

Donau”, de “Luxemburger wals” of de “Wals van Faust” wanneer er beelden van 

landschappen op het doek verschenen. Dramatische beelden werden voorzien van andante 

geluiden. Op zeer trieste momenten speelde het orkest de Begrafenismars van Chopin. 

Komische scènes werden begeleid met “galops” (snelle dans in twee kwartsmaat).82

In de berichtgeving van de lokale pers over de Excelsior-voorstellingen in het Odéon 

theater valt op dat de bladen steeds de aanwezigheid van elektriciteit benadrukten. Na de 

première schreef de Stamboul bijvoorbeeld dat de vertoningszaal van het theater 

“sprookjesachtig” verlicht was door “talrijke elektrische lampen”.83 Volgens Le Moniteur 

Oriental dwongen de “elektrische verlichting” van de vertoningszaal van het theater en de 

“elektrische projecties” met de Excelsior bij de kijkers bewondering af.84 De problematiek 

rond de elektriciteit die gespeeld zou hebben bij de introductie van het medium in de 

hoofdstad, althans volgens de Lumière-vertegenwoordiger Janin zoals hij in zijn aan het begin 

van dit stuk geplaatste brief aangeeft, was blijkbaar een decennium later van geen enkel 

belang meer. Op deze kwestie kom ik in het volgende hoofdstuk terug.  

 

 

Conclusie 
 

Aan de hand van dit hoofdstuk is het duidelijk geworden dat het medium dat werd 

geïntroduceerd als een amusante technologische nouveauté snel een plaats wist te verwerven 

binnen het aanbod aan commercieel amusement. Aan het eind van de bestudeerde periode was 
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het een nagenoeg zelfstandige vorm van entertainment geworden met een eigen 

programmering.  

Verscheidenheid speelde bij deze ontwikkeling een belangrijke rol. Het medium werd 

in twee verschillende belangrijke centra van commercieel amusement geïntroduceerd; elk 

daarvan stond bekend met een gevarieerd aanbod aan westers (Péra) en traditioneel 

(Şehzadebaşı) entertainment. Het innovatieve aspect van het medium stond in deze periode 

centraal; er werden steeds nieuwe cinematografen op de markt gebracht waarmee steeds 

nieuwe beelden vertoond werden die grote indruk maakten op het publiek. Dergelijke beelden 

demonstreerden de realistische, illusionistische en emotionele effecten van het medium. De 

nouveauté werd in verscheidene ruimtes aangeboden die varieerden van brasserieën tot luxe 

hotels waardoor er een verscheidenheid aan publiek werd aangetrokken. De lokale pers 

speelde bij deze ontwikkeling een cruciale rol omdat de bladen het publiek steeds informatie 

verschaften over het medium en het publiek aanspoorden om voorstellingen bij te wonen. De 

amusante nouveauté wist in te spelen op de specifieke kenmerken van de lokale markt, 

waarbij verscheidenheid ook weer een belangrijke rol speelde. Naast het reguliere aanbod 

werden er vertoningen georganiseerd voor speciale gelegenheden zoals de ramadan, soirées 

diplomatiques, benefietacties en de viering van de verjaardag van de sultan.   

Binnen de hierboven genoemde verscheidenheid waren er ook beperkingen die onder 

meer van technische dan wel logistieke aard waren. Zo waren er problemen met het gebruik 

van elektriciteit en films kwamen soms niet of te laat aan in Istanbul. Zowel de apparatuur als 

de films kwamen hoofdzakelijk uit het buitenland ondanks dat er ook wel lokaal opnames 

werden gemaakt en vertoond. De markt werd feitelijk beheerst door buitenlandse firma’s en 

exploitanten en de lokale entrepreneurs die betrokken waren bij de exploitatie van het medium 

waren nagenoeg allemaal niet-moslims. In ruim één decennium wist het medium dus dankzij 

de verscheidenheid en ondanks de beperkingen uit te groeien tot een nagenoeg zelfstandige 

vorm van entertainment.        
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van de Lumières én hun vertegenwoordigers en operateurs zie onder andere Michelle Aubert et Jean-Claude 
Seguin ed., La production cinématographique des Frères Lumière (Paris: Bifi, 1996); Jean-Claude Seguin, 
Alexandre Promio ou les énigmes de la Lumière (Paris: L’Harmattan, 1999); Jacques Rittaud-Hutinet, Antoine 
Auguste et Louis Lumière (Lyon: Editions Lyonnaise d’Art et d’Histoire, 1994a); Jacques Rittaud-Hutinet ed., 
Auguste et Louis Lumière: Correspondances 1890-1953 (Paris: Cahiers du Cinéma, 1994b). Volgens Laurent 
Mannoni was de Cinématographe tot begin mei 1897 niet te koop, tot dan toe exploiteerde de firma het apparaat 
zelf; Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l’ombre (Paris: Nathan, 1994), 427. Burçak Evren meldt 
in Sigmund Weinberg dat een fotograaf uit Istanbul, Theodore Vafiadis, tussen 3 oktober 1895 en 17 februari 
1896 met de gebroeders Lumière had gecorrespondeerd om een exemplaar van de Cinématographe in zijn bezit 
te krijgen, maar aan het verzoek van Vafiadis werd volgens Evren geen gehoor gegeven; zie Evren (1995), 19. 
Verder blijkt uit de correspondentie van de Lumières dat de firma O. Diradour et Cie uit Istanbul het initiatief 
had genomen om een artikel over de Cinématographe in een Ottomaans wetenschappelijk blad te laten 
publiceren; zie Rittaud-Hutinet (1994b), 44 en 155. 
3 Volgens Stephen Bottomore werden op 27 mei 1896 in Roemenië [Boekarest] voor het eerst Lumière-
vertoningen gehouden in het kantoor van een Franstalig dagblad [L’indépendance roumanie]; zie Stephen 
Bottomore, ‘The Balkans’, in: Richard Abel ed., Encyclopedia of Early Cinema (London and New York: 
Routledge, 2005), 58. Bottomore geeft echter niet aan door wie de vertoningen georganiseerd werden. 
Aangezien Janin zich op dat moment nog in Istanbul bevond, werden deze vertoningen dus door iemand anders 
gehouden. In Aubert et Seguin ed. (1996) wordt vermeld dat de Lumière-operateur André Carre op 24 april 1896 
in opdracht van zijn firma vertokken was naar Istanbul; zie pagina 407. (De auteurs vermoeden dat Carre samen 
reisde met Louis Janin) Onderweg organiseerde Carre vertoningen in Belgrado en vervolgens kwam hij op 20 
augustus in Galatz (Roemenië) aan. Volgens Aubert en Seguin keerde Carre op 8 november 1896 terug naar 
Lyon. Over wat Janin dan in oktober van dat jaar in Boekarest precies gedaan zou hebben, is niet bekend. 
4 Delavallée die tot de impressionisten van l’École de Pont-Aven gerekend wordt, woonde samen met zijn 
echtgenote Gabrielle Moreau die ook schilderde, tussen 1893 en 1902 in Istanbul waar hij schilderijen en prenten 
maakte. Enkele titels daarvan zijn Le Bosphore à Constantinople, Marchés turcs, Cimetières musulmans et leurs 
stèles en Femmes voilées. Tijdens zijn verblijf in Istanbul zou Delavallée een zekere bekendheid verwerven en 
hij zou zelfs aangesteld worden als officiële portretschilder van de grootvizier, wat hem de mogelijkheid 
verschafte om portretten te maken van de vrouwen aan het hof waaronder de dochters van de grootvizier zelf. 
Zie het deel ‘Henri Delavallée, 1862-1943. De l’influence de Millet à celle de Seurat’ in: Charles-Guy Le Paul, 
L’impressionisme dans l’école de Pont-Aven (Lausanne etc.: La Bibliothèque des Arts, 1983), 235-247. 
5 Piaster was een andere benaming voor de Ottomaanse (zilveren) kuruş. Honderd kuruş was gelijk aan een 
(gouden) lira. Voor meer informatie over het Ottomaanse geld waaronder zijn waarde ten opzichte van de 
buitenlandse valuta in die tijd zie: ‘Appendix: Money in the Ottoman Empire, 1326-1914’, in: Inalcık en 
Quataert ed. (1997), 947-980.  
6 Dergelijke berichten in de lokale pers over de aanwezigheid van hooggeplaatste personen zoals ministers, 
buitenlandse diplomaten of bijzondere buitenlandse gasten bij de publieke voorstellingen was een manier om het 
publiek aan trekken. Zie Metin And, Tanzimat ve Istibdad Döneminde Türk Tiyatrosu, 1839-1908 (Ankara: 
Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları, 1972), 99.  
7 De toegangsprijzen voor commerciële voorstellingen in de publieke ruimtes in Péra in die tijd waren zeer 
gevarieerd. Een klassiekmuziek concert in het hotel Péra Palace kostte twintig piaster. De toegangsprijs van een 
voorstelling in een theater afhankelijk van de rang varieerde van vijf tot veertig piaster. In die zin was de 
toegangsprijs van de cinematograafvoorstellingen in de Salle Sponeck gelijk aan de goedkoopste rang van een 
theatervoorstelling. Verder kostte een brood in die tijd één piaster en het blad zelf twee piaster. Voor informatie 
over de levensstandaard in deze periode zie: Alain Duben en Cem Behar, Istanbul Households: Marriage, 
Family and Fertility, 1820-1940 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 35-41. 
8 Evren (1995), 28-31. Het oorspronkelijke artikel: Ercüment Ekrem Talu, ‘Istanbul’da ilk sinema ve gramofon’ 
(Eerste film en grammofoon in Istanbul), in: Perde ve Sahne Dergisi, nr: 7, 15 Oktober 1943. Talu (1888-1956) 
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was een van de kinderen van Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914) die verscheidene functies vervulde binnen 
het onderwijs, de pers en de overheid waaronder de post van minister van Onderwijs (Evkaf ve Maarif Nazırı).  
9 Per seance bij de Sponeck werden vermoedelijk zes tot acht korte opnames vertoond en de vertoningen waren 
tot het eind van maart 1897 te bezichtigen. Tegen het eind van de maand deelde de Stamboul zijn lezers namelijk 
mee dat de vertoningen in de Salle Sponeck zouden aflopen, maar dat het publiek bij de laatste voorstellingen 
kon rekenen op meer films per seance dan voorheen. In plaats van de gebruikelijke zes tot acht films zouden er 
wel vijftien vertoond worden. Niet veel later zou de brasserie bovendien een renovatie ondergaan. De eigenaar 
Nicolas Soulopoulos, een lokale ondernemer van Griekse afkomst die tevens een hotel in de wijk Fener leidde, 
zou later in de pers publiek bekend maken dat het interieur van de ‘brasserie-restaurant Sponeck’ helemaal 
vernieuwd was en dat het voldeed aan de eisen van alle comfort en elegantie. Hij nodigde hierbij het publiek uit 
voor de heropening van zijn etablissement waar hij het volgende aanbood: ‘un service prompt et irréprochable, 
des comestibles tout frais et préparés avec l'art culinaire le plus recherché; de la bière provenant des premières 
fabriques et expédiée par l'Orient-Express, des excellents vins du pays et d'Europe et surtout des prix modiques 
bravant toute concurrence’ (zie Le Moniteur Oriental, 5 september 1898).   
10 Geciteerd in Evren (1995), 34. (Mijn vertaling) 
11 Zoals reeds eerder in deze studie vermeld ontstond de publieke ruimte kıraathane in de negentiende eeuw als 
modern variant op de traditionele kahvehane (koffiehuis). Het bijzondere aan kıraathanes was dan ook dat men 
hier onder andere door middel van bladen de actualiteiten kon volgen. Hierdoor werden deze plaatsen vooral 
bezocht door een geletterd publiek. Met name tijdens de ramadan vonden er in deze ruimtes regelmatig theater- 
en muziekvoorstellingen, en zoals het voorbeeld van de Fevziye Kıraathanesi laat zien, vanaf begin 1897 ook 
filmvertoningen, plaats. De sfeer rondom deze kıraathane weerspiegelde zich in het werk van bekende schrijvers 
uit die tijd zoals Hüseyin Rahmi Gürpinar, Ahmet Rasim, Mehmet Celal en Ahmet Ihsan Tokgöz die ook tot de 
vaste bezoekers behoorden. Voor meer informatie over de Fevziye Kıraathanesi en het amusementsaanbod 
aldaar zie Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi (Encyclopedie van Istanbul van verleden tot heden) (1993), 
deel 3, 307-308.  
12 Quataert (2000b), 164. Zie ook François Georgeon, ‘Le Ramadan à Istanbul de l’Empire à la République’, in: 
F. Georgeon et P. Dumont ed., Vivre dans l’Empire ottoman sociabilités et relations intercommunautaires (Paris, 
Montreal: L’Harmattan, 1997), 31-113.   
13 Stamboul, 31 januari 1898. Gezien de multireligieuze samenstelling van de bevolking werden er in die tijd in 
Istanbul naast de ramadan ook andere religieuze feesten zoals carnaval, vasten en Pasen gevierd. Gedurende deze 
feesten werden er in theaters, cafés en andere publieke ruimtes in de wijken waar veelal christenen woonden 
zoals Péra maar ook Kadıköy, Ortaköy en Fener extra voorstellingen gegeven, bals en ‘soirées dansantes’ 
gehouden. 
14 Zie de berichten in het blad Sabah van onder andere 3, 4, 6 en 26 februari 1897. 
15 Mannoni (1994), 428-430. 
16 Idem., 430. 
17 Le Moniteur Oriental, 16 en 22 januari 1897. 
18 Stamboul, 11 en 26 maart 1897. 
19 Om de leesbaarheid van de citaten uit deze bladen te vergroten zijn er echter correcties aangebracht op het 
gebied van spelling en grammatica.  
20 Stamboul, 27 januari 1897. 
21 Stamboul, 23 januari 1897. De vertoningen met deze variant van de nouveauté maakten overigens deel uit van 
het tournee van de ‘Merveilles Scientifiques’. 
22 Mannoni (1994), 404. 
23 Wanneer het een originele titel betreft zal die weergegeven worden in hoofdletters; wanneer het om een titel 
uit de lokale pers gaat, dan wordt die weergegeven in cursieve kleine letters. Hiermee wordt het verschil tussen 
de bron aangegeven. 
24 Stamboul, 11 maart 1897. 
25 De Amerikaanse firma Edison bracht bijvoorbeeld in 1896 ANNABELLE’S SERPENTINE DANCE uit die 
dat jaar voor het eerst werd vertoond in New York met een Vitascope projector. In hetzelfde jaar bracht de 
Franse firma Lumière haar eigen Serpentine-versie uit; DANSE SERPENTINE. Zie Giovanni Lista, ‘Loïe Fuller 
and the Cinema’, in: Cinegrafie, 19, Cineteca del comune di Bologna, 2006, 115-132.  
26 Musser (1990), 177. 
27 Volgens Roland Cosandey bracht de firma Lumière haar films in die tijd ook uit op een ander filmformaat (het 
Amerikaanse standaard filmformaat) dan alleen het eigen formaat. Zie Roland Cosandey, Cinéma 1900: Trente 
films dans une boîte à chaussures (Lausanne: Editions Payot, 1996), 44. 
28 Stamboul, 23 januari 1897. 
29 Aubert en  Seguin ed. (1996), 404. 
30 Geciteerd in Seguin (1999), 85. 
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31 Het programma van het theater bestond op dat moment uit de voorstellingen van een Italiaanse gezelschap 
waaronder de opvoeringen van ‘Cristoforo Colombo’ en ‘La Gran Via’, zoals aangekondigd in Le Moniteur 
Oriental van 26 maart 1897.   
32 Le Moniteur Oriental, 29 maart 1897. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ilıkan ed. (2001), 54-55. (Mijn vertaling)  
36 Stamboul, 23 november 1901. 
37 Een flipboek is een verzameling plaatjes die een beweging suggereren wanneer men snel bladert. 
38 Naar analogie van de internationale joodse hulporganisatie Alliance Israélite Universelle die in 1860 in Parijs 
werd opgericht als eerste officiële, internationale joodse hulporganisatie die als doel had om bedreigde joden 
waar ook ter wereld hulp te bieden en hun juridische en sociale positie te verbeteren, waren er in die tijd in 
Istanbul diverse organisaties voor etnische en religieuze gemeenschappen. 
39 Stamboul, 9 juni 1898. 
40 Le Moniteur Oriental, 8 juni 1898. 
41 Stamboul, 23 juni 1900. 
42 Le Moniteur Oriental, 31 augustus 1898. Mogelijkerwijs ging het hier om de zogenoemde Kaiser Panorama 
waarbij gebruik werd gemaakt van stereoscopische beelden.  
43 Ibid. 
44 Le Moniteur Oriental, 17 januari 1899. 
45 Stamboul, 16 februari 1899. 
46 Stamboul, 15 februari 1899. 
47 Le Moniteur Oriental, 21 februari 1899. 
48 Le Moniteur Oriental, 1 maart 1899. 
49 Continsouza registreerde in 1896 in Frankrijk een patent voor zijn apparaat en samen met René Bünzli 
produceerde de zogenaamde Maltese-cross projectoren die geëxploiteerd werden door de firma Pathé Frères; zie 
Laurent Mannoni, ‘Continsouza, Pierre-Victor’, in: Abel ed. (2005), 154. 
50 Het menu van het diner bestond uit ‘potage à l'écossaise, poisson, gigot de mouton à la bretonne, civet de 
lièvre, poulets de grain à la broche, salade de saison, petits pois au beurre, glace au citron, fruit’. 
51 Le Moniteur Oriental, 6 december 1898. 
52 Het Cirque de Péra was gebouwd aan de achterkant van de passage Cité d’Alep en had een doorgang naar dit 
complex waar zich winkels, cafés, handelskantoren en de Italiaanse rechtszaal bevonden (in die tijd regelde 
iedere gemeenschap zijn eigen juridische zaken). 
53 Le Moniteur Oriental, 3 december 1898. 
54 Le Moniteur Oriental, 8 december 1898. 
55 Le Moniteur Oriental, 9 december 1898. 
56 Le Moniteur Oriental, 14 december 1898. 
57 Le Moniteur Oriental, 31 december 1898. 
58 Le Moniteur Oriental, 26 december 1898. 
59 Stamboul, 2 januari 1899. 
60 Ibid. 
61 De brand was ontstaan in mei 1897 tijdens de jaarlijkse Bazar de la Charité in Parijs waarbij ruim honderd 
personen om het leven kwamen; Abel (1998), 17. 
62 Le Moniteur Oriental, 22 maart 1899. 
63 Le Moniteur Oriental, 25 mei 1899. 
64 Stamboul, 14 november 1900. 
65 Le Moniteur Oriental, 3 en 12 januari 1900. 
66 In die tijd was er in de hoofdstad nog geen sprake van een centrale elektriciteitsvoorziening. Zoals reeds 
vermeld in het hoofdstuk Istanbul, stad der contrasten zou de overheid pas in 1913 een concessie verlenen aan 
een Belgische exploitant voor de aanleg van deze moderne technologie. De elektrische stroom die nodig was 
voor het vertonen van films werd tot dan toe opgewekt met behulp van generators of gasflessen. 
67 Le Moniteur Oriental, 6 juni 1902. 
68 Le Moniteur Oriental, 2 oktober 1902. Al een jaar eerder had de krant een artikel gewijd aan de onveiligheid 
in de wijk Péra waar dit theater zich bevond. Er waren toen adequate maatregelen genomen om het grote aantal 
diefstallen te verminderen. De politie zou meer controles gaan houden. 
69 Ilıkan ed. (2001), 58-59. 
70 Stamboul, 19 mei 1906. 
71 De firma die ook films produceerde werd in 1906 onder de naam ‘Société Phonographes et Cinématographes 
Lux’ opgericht door Henri Joly.  
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72 Stamboul, 12 maart 1907. 
73 Sabah, 23 februari 1907 (10 Subat 1322). 
74 Sabah, 9 oktober 1907 (26 Eylül 1323). 
75 Een dergelijk fasıl-programma bestond uit sessies waarbij door een groep muzikanten met traditionele 
muziekinstrumenten gespeeld en gezongen werd. 
76 Le Moniteur Oriental, 17 juli 1907. 
77 Ook bereikte die zomer een nieuwe variant van het medium de andere kant van de Bosporus. In de maand juli 
vond in de wijk Moda de introductie van de variant ‘Royal Anglais’ plaats die onder leiding van ene H.C. Matley 
bij Moda Brasserie Central werd geïntroduceerd. Op 12 juli schreef Le Moniteur Oriental dat het programma 
met deze cinematograaf -die volgens het blad in steden als Londen, Parijs en Berlijn een groot succes boekte- 
prachtig gekleurde films bevatte, maar Le Moniteur Oriental meldde vervolgens niet welke. 
78 Stamboul, 22 oktober 1907. 
79 Le Moniteur Oriental, 24 oktober 1907. De Franse ambassadeur was een markante persoon, ‘eerder een 
krachtige politicus dan een opgeklommen diplomaat’, zoals Bruce Fulton hem beschrijft in het artikel ‘France’s 
Extraordinary Ambassador: Ernest Constans and the Ottoman Empire, 1898-1909’ gepubliceerd in: French 
Historical Studies, volume 23, number 4, Fall 2000, 683-706. Eind 1898 aanvaardde Constans het ambt in de 
Ottomaanse hoofdstad waar hij van 1898 tot 1909 een autonoom bestaand leidde, aldus Fulton. De goede 
connecties van Constans met de sultan en zijn hofhouding en zijn ambitie op het gebied van de bevordering van 
de economische belangen van Frankrijk in het Ottomaanse Rijk maakte hem tot een van de sleutelfiguren voor 
Franse investeerders. Constans hield zich echter niet alleen bezig met economische zaken. Ook oefende hij 
invloed uit op het culturele leven in de hoofdstad, met name voor de Franstalige gemeenschap. Dit beperkte zich 
overigens niet tot zijn verschijning op de soirees diplomatiques. Hij was de stichter van de in 1895 opgerichte 
‘Union Française’ die regelmatig bijeenkomsten, concerten en theatervoorstellingen organiseerde. Daarnaast 
speelde Constans een belangrijke rol bij het blad Stamboul dat werd aangewend voor de behartiging van de 
Franse belangen.  
80 Ilıkan ed. (2001), 56-58. Volgens Ilıkan die de memoires van Alus tot een bundel bewerkte, verwijst de 
journalist Alus met de aanduiding ‘de zoet-water-Europeanen’ naar de Ottomaanse niet-moslims die in Péra en 
omgeving een westers georiënteerd leven leidden. Dit betrof een leven waarvan de koffie Grieks was, de mode 
Frans, de jas Engels, de kroeg Duits, de muziek Italiaans en het personeel Turks. Deze groep werd ook 
‘Levantijnen’ genoemd, een naam die gebruikt werd voor de Europese immigranten; zie voetnoot 5 in de 
genoemde bundel. 
81 Le Moniteur Oriental, 7 december 1907. 
82 Ilıkan ed. (2001), 62. 
83 Stamboul, 15 oktober 1907. 
84 Le Moniteur Oriental, 7 december 1907. 
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3. 

CONTROLE OVER  

HET NIEUWE SPEKTAKEL 

 

Sultan Abdülhamit II die in 1876 de troon besteeg en het rijk als een “absoluut vorst” 

regeerde, werd vanaf de beginjaren negentig geconfronteerd met een groot etnisch/religieus 

probleem in de Balkan en Anatolische provincies dat gevoed werd door het toenemende 

nationalisme bij de christelijke volkeren van het rijk. In het toenmalige Macedonië dat  

bevolkt werd door orthodoxe christenen zoals Serviërs, Bulgaren, Vlachen (Roemenen) en 

Grieken, islamitische Albanezen en Turken, en een belangrijke joodse minderheid in Salonika 

(het huidige Thessaloniki), werden bijvoorbeeld organisaties opgericht die streden naar  

onafhankelijkheid.1 De nieuwe nationalistische ideologie was ook al vanaf de jaren zeventig 

voelbaar geworden binnen de Armeense gemeenschap. Net als in Macedonië werden er 

binnen deze gemeenschap organisaties opgericht die streefden naar Armeense 

onafhankelijkheid of een vorm van autonomie en door middel van terroristische aanslagen 

probeerden zij mondiale aandacht te krijgen voor hun streven.2   

 In 1896 was de hoofdstad Istanbul het toneel van zo’n aanslag. Op woensdag 26 

augustus bezette een groep Armeense onafhankelijkheidsstrijders van de organisatie 

Dashnakzoutiun (Armeense Revolutionaire Federatie) de Ottomaanse Bank in Galata en 

dreigde deze op te blazen. Zij doodden twee bewakers en gijzelden de in de bank aanwezige 

personen. Zij eisten de benoeming van een Europese hoge commissaris voor Armenië die 

door de grote mogendheden aangewezen moest worden en die de gouverneurs zou moeten 

benoemen. Daarnaast eisten zij een algehele amnestie voor alle Armeense gevangenen en 

vrije terugkeer voor alle ballingen.3 Aan deze aanslag lag vooral de hardhandige aanpak van 

Abdülhamit ten grondslag die uit een aantal Koerdische stammen in Anatolië de zogenaamde 

Hamidiye- (Hamidiaanse) regimenten oprichtte die een bloederig strijd aangingen met de 
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Armeense gemeenschap.4 Hierdoor kreeg Abdülhamit zelfs de bijnaam “de Rode Sultan”; “le 

sultan rouge” of “le grand saigneur” (let op: geen ‘seigneur’ maar ‘saigneur’ hetgeen 

‘slachter’ betekent) zoals de pers in Frankrijk hem in die tijd genoemd zou hebben.5  

 

 

Angst voor brand- en ontploffingsgevaar 
 

Ongeveer drie maanden vóór deze aanslag had de Lumière-vertegenwoordiger Louis Janin via 

de Franse ambassade in Istanbul een vergunningsaanvraag bij de lokale autoriteiten ingediend 

om de Cinématographe in de hoofdstad te mogen introduceren. Bij de bespreking van Janin’s 

aanvraag in het vorige hoofdstuk werd opgemerkt dat de behandeling daarvan door de lokale 

overheid enkele maanden in beslag nam en dat dit vooral te wijten was aan het feit dat Janin 

voor zijn projectie een lamp en een generator nodig had. In zijn brief gericht aan de Franse 

ambassadeur, die in zijn geheel in het vorige hoofdstuk is opgenomen, schrijft Janin dat het 

gebruik van elektriciteit in de stad op dat moment verboden was. Met die wetenschap 

vertrouwde Janin de ambassadeur in zijn brief toe dat het benodigde materiaal geen enkele 

gevaar voor het publiek vormde – zelfs een kind kon de generator zonder enig gevaar 

aanraken. Toch zouden de autoriteiten, voegde Janin eraan toe, zijn “simpele projectie” 

verkeerd kunnen interpreteren. Zij zouden er bijvoorbeeld vanuit kunnen gaan dat hij de 

benodigde energie voor andere doeleinden zou kunnen gebruiken zoals “het verlichten van 

een publieke of een particuliere ruimte”.  

 

Die ene projectielamp 

Uit de interne correspondentie van de Ottomaanse autoriteiten inzake de aanvraag van Janin 

blijkt dat zij wel voor gevaren vreesden die “die ene projectielamp” kon veroorzaken. Het 

behandelingsproces van de aanvraag verliep als volgt: de ambassade verzocht op 17 juni 1896 

namens Janin aan het ministerie van Buitenlandse Zaken (Hariciye Nezareti) de kwestie 

verder af te handelen omdat de andere overheidsinstellingen die reeds eerder benaderd waren 

zoals de gemeente (Şehremaneti) en het militaire hoofdkwartier (Tophane-i Amire) inmiddels 

hadden laten weten dat zij niet beschikten over de bevoegdheid om een dergelijke vergunning 

te verlenen.6 De minister van Buitenlandse Zaken legde het verzoek van de ambassadeur 

vervolgens bij de grootvizier die het op zijn beurt overdroeg aan de minister van Posterijen en 

Telegrafie. De minister liet in zijn verklaring weten dat de lamp die nodig was voor het 
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functioneren van de zogenaamde sinematoğraf die overigens “in grote Europese steden zeer 

geapprecieerd werd” geen gevaar zou vormen voor het gebruik in de publieke ruimtes zoals 

theaters. Hij raadde de grootvizier echter aan om het apparaat zelf toch eens door het militaire 

hoofdkwartier te laten inspecteren. Op het moment dat de maarschalk van het kwartier 

hierover benaderd werd, beweerde de laatstgenoemde dat de controle van het apparaat toch de 

taak was van de technische commissie van het ministerie van Posterijen en Telegrafie.  

Zo kwam de kwestie terug bij dit ministerie. De minister van Posterijen en Telegrafie liet de 

grootvizier nogmaals weten dat het installeren van de benodigde apparatuur in een theater of 

een dergelijke publieke ruimte geen gevaar opleverde. Vervolgens legde de grootvizier de 

zaak ter goedkeuring voor aan sultan Abdülhamit. Op 20 september deelde de hoofdsecretaris 

van de sultan uiteindelijk mee dat er een positief besluit was genomen.   

Het lijkt hier dat de oorzaak van de trage behandeling van Janin’s aanvraag eerder bij 

de overheidsfunctionarissen lag, die vreesden voor de eventuele gevaren van het medium  

waarvoor sommigen zelfs geen verantwoordelijkheid wilden nemen, dan bij de sultan die op 

zijn beurt wel instemde met het verzoek van Janin. Aan de andere kant kan er gesuggereerd 

worden dat de argwanende houding van de functionarissen juist werd beïnvloed door de reeds 

genoemde (politieke) sfeer en door de persoon van de sultan zelf. Zoals in het vorige 

hoofdstuk ter sprake kwam, was volgens de Lumière-operateur Alexandre Promio die in 1897 

naar het rijk reisde om lokaal opnames te maken, ieder instrument voorzien van een hendel in 

die tijd verdacht. Het is mogelijk dat de vrees voor de eventuele gevaren van de projectielamp 

die met elektriciteit functioneerde, vooral te maken had met de angst van Abdülhamit voor het 

gebruik van dergelijk materiaal voor terroristische doeleinden. Volgens Erik Jan Zürcher 

hadden politieke intriges aan het hof en met name de gebeurtenissen van 1876 die Abdülhamit 

op de troon hadden gebracht, de sultan “onzeker en achterdochtig” gemaakt.7 In de loop van 

zijn lange regeringsperiode zou dit wantrouwen uitgroeien tot een aan paranoia grenzende 

angst voor alles en iedereen, aldus Zürcher. “In alle departementen leed het rationele en 

efficiënte functioneren hieronder: de marine mocht de dokken in de Gouden Hoorn niet 

verlaten uit angst dat de schepen hun kanonnen op het paleis zouden richten; de infanterie 

moest regelmatig schietoefeningen houden zonder kogels.”8

  

Vrees voor terroristische aanslagen 

De angst van Abdülhamit voor een dergelijk gevaar speelde vermoedelijk een belangrijke rol 

bij het ‘niet’ verlenen van vergunningen voor sommige aanvragen zoals die van een 

Oostenrijkse exploitant die films wilde vertonen in het café Labrinto in de wijk Péra. Uit 
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politierapporten over de behandeling van deze aanvraag blijkt dat de lokale autoriteiten in 

principe geen bezwaar hadden tegen de geplande vertoningen. Het enige bezwaar dat zij 

hadden was dat het café zich in een “speciale buurt” bevond.9 Wat hiermee precies bedoeld 

werd kwam niet ter sprake behalve dat vermeld werd dat Labrinto dicht bij het Engelse 

consulaat lag en dat dit café aan de achterkant twee uitgangen had die naar de Armeense kerk 

leidden. Hierdoor zou volgens de autoriteiten het installeren van de benodigde apparatuur 

waaronder een cinematograaf en een generator bezwaarlijk kunnen zijn en op grond hiervan 

werd de aanvraag afgewezen. Vooral de nadruk op de twee uitgangen naar de Armeense kerk 

doet vermoeden dat de autoriteiten een link legden tussen de benodigde apparatuur en de 

Armeense kwestie. De volgende anekdote uit de memoires van de toenmalige hoofdsecretaris 

van Abdülhamit, Tahsin Pasja, versterkt dit vermoeden: volgens de hoofdsecretaris werden de 

Armeense kerken in die tijd door het hof beschouwd als een broedplaats van onrust waar 

Armeniërs geïndoctrineerd werden door hun religieuze leiders. Op een dag werd de sultan 

gerapporteerd over een Armeense kerk in Péra. Het ging om het vermoeden dat er in de muren 

van de kerk wapens verborgen waren. Een inval in de kerk door de lokale politie bleek dit 

vermoeden te staven.10

Een ander voorbeeld van een ‘niet-gehonoreerde’ vergunningsaanvraag uit de periode 

is het verzoek van twee Franse heren die in juni 1908 vanuit een stoomboot opnames wilden 

maken op de Bosporus. Abdülhamit liet per decreet weten dat er geen vergunning verleend 

mocht worden aan deze heren.11 De sultan motiveerde zijn reden niet maar gezien het tijdstip 

van de aanvraag kan uitgegaan worden van een vrees voor een mogelijke aanval op zijn paleis 

vanuit zee, aangezien zijn residentie aan de oever van de Bosporus lag. Hierbij kan men nog 

denken aan het reeds genoemde voorbeeld van de marine die de dokken in de Gouden Hoorn 

niet mocht verlaten uit angst dat de schepen hun kanonnen op het paleis zouden richten. Het 

feit dat de sultan de afgifte van de vergunning voor de Franse heren blokkeerde zou namelijk 

te maken kunnen hebben met het feit dat de aanvraag werd ingediend in de periode waarin de 

sultan met geweld werd bedreigd door de Jong Turkse militairen die de herinvoering van de 

constitutie eisten. Als de sultan niet zou instemmen met de herinvoering van de constitutie die 

overigens door hem zelf in 1878 voor onbepaalde tijd was ontbonden, zouden er van de kant 

van de Jong Turken represailles volgen. 

Vergeleken met het aantal vertoningen dat in deze periode in de hoofdstad gehouden 

werd, waarbij zoals beschreven in het vorige hoofdstuk de ene “technisch geperfectioneerde” 

cinematograaf na de andere in verscheidene publieke ruimtes werd gelanceerd en waarbij 

soms zelfs lokaal opgenomen films werden vertoond die kennelijk wel geschikt gevonden  
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Afbeelding 4: sultan Abdülhamit II. 
Bron: Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, 1995. 
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Afbeelding 5: kopie van het decreet waarin de aanvraag van twee Franse heren voor het 
maken van filmopnames vanuit een stoomboot op de Bosporus wordt afgewezen. 

Bron: Ottomaans Archief, 1326.Ca.20 / 95. 
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werden door de autoriteiten, kan gezegd worden dat de afwijzing van de bovengenoemde 

twee aanvragen slechts incidenten waren. Hieruit kan geconstateerd worden dat sultan 

Abdülhamit een vergunningsaanvraag blokkeerde indien er bij een bepaalde vertoning of 

opname sprake was van een verhoogde kans op gevaar of op een aanslag. Overigens moet hier 

wel vermeld worden dat het hier niet zozeer om een irrationele angst ging. Op vrijdag 21 juli 

1905 werd de vrees van Abdülhamit voor een mogelijke terroristische aanslag op zijn persoon 

namelijk werkelijkheid. De aanslag werd gepleegd tijdens de selamlık, het wekelijks ritueel 

van de sultan waarbij hij het vrijdagsgebed bijwoonde in de moskee die vlakbij zijn paleis was 

gelegen. Dit was in feite de enige openbare activiteit waarvoor Abdülhamit per koets zijn 

paleis verliet en voorbij trok aan een menigte die onder meer bestond uit belangstellenden, 

legereenheden, hoge ambtenaren en buitenlandse diplomaten. Uit angst voor aanslagen verliet 

Abdülhamit namelijk zijn residentie nauwelijks. Zelfs vermeed hij openbare feestelijkheden 

die georganiseerd werden ter gelegenheid van zijn verjaardag of zijn jubileum.  

Abdülhamit zelf ontsnapte aan de genoemde aanslag waarbij echter zesentwintig 

hoofdzakelijk militairen om het leven kwamen en achtenvijftig personen gewond raakten.  

De dader werd dankzij doeltreffend optreden van de door de sultan benoemde 

onderzoekscommissie snel aangehouden. Het spoor leidde naar ene Édouard Jorris, een 

“Belgische anarchist” die in Istanbul woonachtig was en die zich inzette voor de Armeense 

kwestie. Volgens de onderzoekscommissie was zijn plan als volgt : 

 

Son plan, arrêté en 1904, consistait à assassiner le sultan, puis à faire sauter un certain nombre 

de bâtiments à Istanbul, pour créer une atmosphère de panique et contraindre les grandes 

puissances à intervenir. L’enquête révèle que le coup avait été minutieusement préparé. Les 

conspirateurs avaient fait venir une voiture de type « victoria » de Vienne, introduit 

clandestinement des explosifs, et étaient venus observer à plusieurs reprises le cérémonial du 

selamlık, calculant le temps que le sultan mettait à sortir de la mosquée; ayant rempli la voiture 

d’explosifs et de mitraille, ils l‘avaient garée sous la tour d’horloge de Yıldız tout près de la 

mosquée.12

 

Volgens het onderzoek waren er eenenveertig personen betrokken bij de aanslag. Velen 

daarvan waren inmiddels al gevlucht. Abdülhamit zou naar verluid gratie aan Édouard Jorris 

verlenen en hem vervolgens aanstellen als geheim agent die informatie verstrekte over de 

Armeense activiteiten in Europa.13
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Het gebruik van elektriciteit 

Achter het zogenaamde verbod op het gebruik van elektriciteit in de hoofdstad in die tijd, 

zoals de Lumière-vertegenwoordiger Janin in zijn in het vorige hoofdstuk vermelde brief 

aangeeft, lag vermoedelijk dezelfde angst voor dergelijke aanslagen. Het is overigens 

überhaupt de vraag of er in deze periode werkelijk een officieel verbod lag op het gebruik van 

elektriciteit in de hoofdstad of dat het eerder ging om de wens van de sultan om deze kwestie 

streng onder controle te houden zodat de nieuwe energie niet ‘te pas en te onpas’ in het 

openbaar leven van de stad werd gebruikt.14 Deze energie mocht namelijk in principe wel 

gebruikt worden mits er een vergunning aangevraagd was en de autoriteiten op de hoogte 

waren van de doeleinden waarvoor deze elektriciteit gebruikt werd. Daarnaast werd de 

benodigde vergunning pas afgegeven als de autoriteiten ervan overtuigd waren dat het gebruik 

van elektriciteit geen gevaar vormde voor het openbare leven.  

De vraag hier is hoe of wanneer de autoriteiten overtuigd waren van het feit dat de 

cinematograafvoorstellingen die in deze periode in Istanbul georganiseerd werden, waaraan 

dus vergunningen werden verleend en waarbij gebruik werd gemaakt van elektriciteit, geen 

gevaar zouden vormen voor het openbare leven. Het zou hier overigens niet correct zijn om 

de vrees voor het gebruik van dergelijke nieuwe technologieën alleen toe te schrijven aan de 

paranoïde angst van de sultan voor terroristische aanslagen. De projectielamp en elektrische 

stroom die nodig waren voor vertoningen vormden namelijk wel degelijk gevaar voor het 

aanwezige publiek. Het is bekend dat “die ene projectielamp” kon ontploffen en brand 

veroorzaken zoals de reeds eerder genoemde brand in Parijs die was veroorzaakt door een 

‘oxygène-éther’ projectielamp tijdens een voorstelling met de Cinématographe Joly waarbij 

tientallen toeschouwers om het leven kwamen. Hierdoor veranderde de exploitant zelfs de 

naam van het apparaat om te voorkomen dat het steeds met deze catastrofe geassocieerd zou 

worden. Daarnaast was het goed mogelijk dat de licht ontvlambare filmrollen ook een brand 

konden veroorzaken. Gezien het feit dat veel ruimtes waarin de filmvertoningen in Istanbul 

plaatsvonden veelal van hout gebouwd waren, was het risico daarop tamelijk groot. Istanbul 

werd in die tijd geteisterd door diverse grote branden die soms een hele wijk volledig in de as 

legden. Ook kwamen branden in theaters voor zoals de reeds eerder genoemde branden in het 

Cirque de Péra en in een theater in de wijk Şehzadebaşı waarbij een bekende Ottomaanse 

komiek ternauwernood aan de dood ontsnapte. 

Dat de reeds eerder genoemde eerste cinematograafvoorstellingen in de wijk 

Şehzadebaşı in de tuin van de Fevziye Kıraathanesi plaatsvonden terwijl het midden in de 

winter was en er binnen in de kıraathane voldoende ruimte beschikbaar was voor dergelijke 
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evenementen, zou kunnen duiden op het feit dat men voor brand- of ontploffingsgevaar 

vreesde en door de vertoningen in de tuin te houden probeerde men het risico daarop te 

verkleinen. Bij de al eerder in deze studie genoemde aankondiging van de voorstellingen in de 

pers werd het publiek geattendeerd op “de noodzakelijke maatregelen” die genomen werden 

“zodat het publiek geen last zou hebben van de kou”. Er is bekend dat er in deze periode in 

deze wijk meer voorstellingen werden georganiseerd die ‘buiten’ werden gehouden. Er wordt 

namelijk in enkele politierapporten uit die tijd vermeld dat er vertoningen gegeven werden in 

de tuinen van ruimtes als restaurants en winkels die door exploitanten gehuurd werden. De 

politie vroeg zelfs de omliggende bewoners of zij er bezwaar tegen hadden dat dergelijke 

evenementen zo dichtbij hun woningen plaatsvonden.15 Uit de genoemde voorbeelden kan 

geconcludeerd worden dat er inderdaad een zekere vrees was voor brand- of 

ontploffingsgevaar tijdens de vertoningen. 

Desondanks werden er dus in deze periode, met uitzondering van enkele gevallen,  

toch vergunningen verleend aan veel cinematograafvoorstellingen. Door gebrek aan sluitende 

bewijzen is de motivatie van de autoriteiten bij het al dan niet verlenen van vergunningen 

voor dergelijke publieke voorstellingen echter niet eenduidig te verklaren. Het feit is dat er 

wel toestemming werd gegeven voor een aantal cinematograafvoorstellingen en voor enkele 

niet. Er moet hierbij wel gewezen worden op enkele factoren die van invloed geweest kunnen 

zijn bij de besluitvorming van de autoriteiten. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de 

argwanende houding van de ambtenaren in de loop van de tijd was omgeslagen waardoor zij 

makkelijker werden in het afgeven van vergunningen. Een andere mogelijkheid is dat er bij 

het verlenen van vergunningen sprake was van zekere mate van corruptie of willekeur. Bij de 

behandeling van de aanvraag van Janin wordt niet duidelijk of er sprake was van een 

dergelijke situatie, maar zoals eerder genoemd meldt de Lumière-operateur Promio in zijn 

memoires dat de moeilijkheden die hij indertijd in de Ottomaanse hoofdstad ondervond om 

toestemming te krijgen om te mogen filmen enigszins omzeild konden worden door ‘wat 

steekpenningen’ uit te delen. Dit komt overeen met de volgende opmerking van de historicus 

Zürcher. “Naarmate loyaliteit aan zijn persoon voor de sultan het allesoverheersende criterium 

werd, groeiden de mogelijkheden voor grootschalige corruptie en vriendjespolitiek, iets 

waartoe ook de overbezetting van de overheidsdiensten veel gelegenheid bood”.16 Het zou 

goed mogelijk kunnen zijn dat ambtenaren in deze periode soms tegen extra betaling 

vergunningen verstrekten of de aanvraag daarvan bespoedigden of vergemakkelijkten. Verder 

kon er sprake geweest zijn van de invloed van ambassadeurs. Naast de corruptie wijst de 

Lumière-operateur Promio in zijn memoires bijvoorbeeld ook nog op “de bemiddeling van de 
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Franse ambassade”. Deze factor zou zelfs ook een rol gespeeld hebben bij de positieve 

beslissing van sultan Abdülhamit over de vergunningsaanvraag van Louis Janin. In zijn 

brieven aan de ambassadeur vroeg Janin namelijk herhaaldelijk om hulp, hetgeen blijkt uit het 

volgende fragment: “j’ai recours à votre protection, persuadé Monsieur l’ambassadeur, que 

vous userez de votre haute influence pour faire tomber un malentendu”.17 Het ligt voor de 

hand dat de ambassadeurs die een belangrijke intermediaire functie tussen hun staatsburgers 

en de Ottomaanse overheid in die tijd vervulden, hun politieke en sociale positie inzetten voor 

economische, culturele en gemeenschappelijke belangen waaronder die van de exploitanten 

van het nieuwe medium.18  

Soms was het aan de entrepreneurs zelf die de autoriteiten moesten overtuigen een 

vergunning af te geven zoals de directeur van het Cirque de Péra, ene Ramirez van Spaanse 

afkomst, die in 1899 speciaal voor de sultan een demonstratie in het paleis gaf. In het 

volgende citaat wordt deze speciale demonstratie zelfs beschouwd als hét moment van omslag 

in de zogenaamde argwanende houding van Abdülhamit tegen het gebruik van elektriciteit:  

 

Die Eletricität fand in Constantinopel bisher keine freundliche Aufname, und namentlich war 

es der Sultan, welcher die Verbreitung des neuen Lichtes über das alte goldene Horn nicht 

wünschte, weil ihm die Erzeugung desselben noch zu gefährlich vorkam. Alle Vorstellungen 

seiner Umgebung waren bisher vergeblich, den “liebevollen” Herrn zu anderer Ansicht zu 

bewegen. In neuerer Zeit nun vollbrachte der Kinematograph das Wunder, den Freund Allahs 

für die glanzvolle Neuheit zu gewinnen. Wie wir einer diesbezüglichen Mittheilung des 

Patent- und technischen Bureaus von Richard Lüders in Görlitz entnehmen, wollte ein 

Spanier, Ramisez [sic], in einem Circus einen Kinematographen vorführen. Wegen 

Verwendung von elektrischem Licht wurde ihm hierzu behördlicherseits die Erlaubniss nicht 

ertheilt. Der Spanier wandte sich nun an den spanischen Gesandten, und dieser wusste in 

geschickter Weise den Sultan so für den bildlichen Zauber einzunehmen, dass er befahl, ihm 

den Kinematographen in seinem Palaste vorzuführen. Der Eindruck, den der Kinematograph 

nun auf den alten Herrn und seine Damen gemacht hat, ist ein so günstiger gewesen, dass er 

Mr. Ramisez die Erlaubniss ertheilte, das electrische Licht in Constantinopel weiter zu 

verwenden.19

 

Het is hier echter maar de vraag waarom de sultan die al eerder toestemming verleende aan de 

Lumière-vertegenwoordiger Janin, de nouveauté pas bij deze gelegenheid gezien zou hebben 

en in het verlengde daarvan kan men zich afvragen waarom zijn houding tegen het gebruik 

van elektriciteit pas na de demonstratie van Ramirez veranderd zou zijn. Wel is het bekend 
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dat de sultan zoals vermeld in het vorige hoofdstuk de Franse exploitant Victor Continsouza 

die in het theater van Ramirez (Cirque de Péra) filmvertoningen gaf, met een medaille des 

beaux-arts decoreerde. Ook is er bekend dat er in het Cirque de Péra indertijd ter gelegenheid 

van de verjaardag van de sultan speciaal een gala-avond werd gehouden waarbij films 

vertoond werden. Het is echter niet bekend of de sultan zelf die uit angst voor aanslagen zijn 

paleis nauwelijks verliet deze gala-avond wel bijwoonde.  

De complexiteit rond het gebruik van elektriciteit bleef overigens niet beperkt tot het 

verkrijgen van een vergunning; er waren ook praktische problemen. Zoals opgemerkt in het 

vorige hoofdstuk verliep het gebruik van deze energie bij publieke voorstellingen lang niet 

altijd vlekkeloos. Vertoningen werden soms herhaaldelijk onderbroken vanwege kortsluiting 

en andere technische problemen en er zijn gevallen bekend waarbij het publiek zelfs naar huis 

gestuurd werd omdat het probleem niet snel verholpen kon worden. Ook blijkt uit de 

bestudering van overheidsdocumenten dat de exploitanten het soms nalieten om een officiële 

vergunning aan te vragen. In een politierapport dat dateert uit 1907 wordt bijvoorbeeld 

vermeld dat er geen vergunning was aangevraagd voor het gebruik van elektriciteit bij de 

vertoningen in het Théâtre des Variétés.20 De energie die daarbij toen gebruikt werd, was 

namelijk afkomstig van de aangrenzende club die overigens wel over de vereiste vergunning 

beschikte. De organisatie van het Théâtre des Variétés was echter van mening dat er geen 

sprake was van een illegale situatie waarbij verwezen werd naar de vertoningen die enkele 

jaren eerder in het Théâtre des Petits Champs gegeven werden met gebruik van elektriciteit 

die betrokken werd uit het nabijgelegen hotel Péra Palace. Maar volgens de politie beschikten 

zowel het Théâtre des Petits Champs als het hotel Péra Palace over een vergunning terwijl in 

het geval van het Théâtre des Variétés slechts één van beide partijen, namelijk de 

aangrenzende club, over een vergunning beschikte. Dit theater was overigens niet de enige 

publieke ruimte waar films vertoond werden met behulp van elektriciteit die al dan niet op 

legale wijze afkomstig was van een andere ruimte. Uit een ander politierapport uit dat jaar 

blijkt dat de elektriciteit die gebruikt werd bij de vertoningen in het Odéon theater, afkomstig 

was van de aanpalende club.21  

 Daarnaast moet hier vermeld worden dat elektriciteit in deze periode niet alleen werd 

geassocieerd met gevaar, maar het gebruik daarvan met name bij de verlichting van de 

ruimtes waar vertoningen plaatsvonden zoals theaters en parken (en later bioscopen) behoorde 

tot elementen waarmee dergelijke ruimtes zich gingen onderscheiden. De aanwezigheid van 

deze nieuwe energie werd een belangrijk onderdeel van de moderne uitstraling. Zo schreven 

de lokale bladen Stamboul en Le Moniteur Oriental in de zomer van 1898 bij het aankondigen 
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van voorstellingen in de Jardin Municipal du Taxim waarbij films vertoond werden met de 

nieuwe variant The Bioscope dat het park “groots” of  “briljant” verlicht was met een 

versiering die niet onderdeed voor de Europese parken die toen en vogue waren. Enkele jaren 

later schreven dezelfde bladen bij het aankondigen van vertoningen bij het Odéon theater 

waarbij een andere variant, de Cinématographe Excelsior, werd geïntroduceerd, dat de 

vertoningszaal van het theater “sprookjesachtig” verlicht was door “talrijke elektrische 

lampen”; hetgeen “bewondering” afdwong bij het publiek. De verlichting van de hoofdstad 

zelf met name bij speciale gelegenheden was ook aanleiding voor een zekere bewondering bij 

de omstanders zoals valt op te maken uit het volgende krantenbericht uit de periode:  

 

The Illuminations Last Night 

Decidedly the scene last evening and for far into the night was as beautiful as ever. The 

illuminations showed no diminution in richness of design. Indeed, year after year, if it be 

possible, the festival presents a finer appearance than its predecessor. Certainly the Queen City 

showed to immense advantage on this annual fête. Before the moon ‘came out’, the twinkling 

lights from the minarets and other buildings, especially near the Bosphorus, had a beautiful 

effect, as they sparkled in the water, while the hills on the Asiatic side of the strait were 

resplendent with coloured lights. […] In one word Pera, Galata, Stamboul and all parts of the 

picturesque capital of the Ottoman Empire were splendidly illuminated last evening. The 

number of sightseers in the streets was not so numerous as on previous occasions, but the most 

perfect order prevailed in all public thoroughfares, and the people in the streets had more room 

to move about than is generally the case, and could thus view the illuminations in the Grand 

Rue of Pera and the Rue Cabristan to greater advantage -these streets being the chief centres of 

the most striking designs n coloured lights. Bands of music were, as usual, stationed at Galata-

Serai and other various places, and the crowds appeared to enjoy the music almost as much as 

the sights presented to them, or perhaps both combined only increased their enjoyment.22   

 

In het bericht wordt niet duidelijk vermeld om welk jaarlijks feest het hier ging, maar het is 

wel bekend dat er dergelijke “verlichting” aangebracht werd tijdens speciale of officiële 

gelegenheden zoals het jubileum van sultan Abdülhamit in 1900 dat groots werd gevierd. Op 

1 september 1900, de dag waarop Abdülhamit vijfentwintig jaar eerder de troon had bestegen, 

werden alle officiële gebouwen waaronder het Yıldız Paleis en de residenties van de hoge 

functionarissen en pasja’s verlicht en versierd met grote borden waarop stond “Lang leve onze 

sultan”.23 De gevels van de warenhuizen, restaurants, banken en theaters waren ook versierd 

en verlicht. Zoals gebruikelijk was bij dergelijke feestelijkheden, liet Abdülhamit ook dat jaar 
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ter ere van zijn jubileum een aantal zaken uitvoeren die zijn macht, generositeit en 

zorgzaamheid symboliseerden. Zo lanceerde hij zijn twee grote projecten: de opening van de 

universiteit in Istanbul en de aanleg van de Hejaz-spoorlijn voor het vervoer van pelgrims van 

Damascus naar Medina. Daarnaast liet hij een aantal klokkentorens bouwen en kondigde hij 

amnestie af voor gevangenen die inmiddels meer dan tweederde van hun straf hadden 

uitgezeten. De amnestie werd door hem al dan niet toegekend op grond van foto’s van de 

gevangenen die hem werden getoond.24

 

Veiligheidsmaatregelen in theaters 

Terwijl de theaters met de “briljante”, “grootse” of “sprookjesachtige” verlichting van de 

ruimtes bewondering bij het publiek oogstten, werden zij tegelijkertijd geacht te voldoen aan 

de nieuwe veiligheidseisen en daarmee samenhangende bouwvoorschriften die opgesteld 

werden door de prefectuur van de stad. Het blad Le Moniteur Oriental schreef in augustus 

1899 hierover het volgende:  

 

Prenant en considération les accidents qui, en cas d’incendie, pourraient arriver dans les 

théâtres qui sont en bois et n’ont qu’une seule sortie, comme celui de Chehzadebachi 

(Stamboul), la Préfecture de la Ville a élaboré un projet d’après lequel les théâtres devront être 

construits avec des matériaux incombustibles ou difficilement inflammables et avoir plusieurs 

sorties. Il ne sera plus permis de construire des théâtres en bois et à une seule sortie.25

 

De bestaande theaters zouden afgebroken moeten worden en mochten vervolgens volgens de 

nieuwe regels weer opgebouwd worden.26 De eigenaren van theaters die geen middelen 

hadden om deze veranderingen aan te brengen, hadden wel de keuze om hun ruimte voor 

andere doeleinden te gaan gebruiken zoals de Stamboul schreef: 

 

On sait qu’aux termes d’une décision du conseil d’État, les grands baraquements sis à 

Vezneciler, à Stamboul, qui servaient jusqu’ici de théâtres, devraient être fermés après le mois 

de Ramazan. Les propriétaires de quelques-ans de ces baraquements ont consenti à les démolir 

et à faire construire à leur place des théâtres suivant les plans donnés par la préfecture de la 

Ville. D’autre part les propriétaires des autres baraquements n’ayant pas les moyens pour les 

faire réédifier ont, sur leur demande, obtenu l’autorisation de les conserver pour les destiner à 

d’autres usages.27
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Indien de eigenaren van theaters toch doorgingen met het aanbieden van publieke 

voorstellingen zonder de nodige aanpassingen aan te brengen, liepen zij het risico dat de 

vergunning om voorstellingen aan te bieden ingetrokken werd.28 Zo dwong de prefectuur van 

de stad de eigenaren tot het nemen van nodige maatregelen om de veiligheid van het publiek 

in theaters te waarborgen. Vermoedelijk heeft het brand- en ontploffingsgevaar dat het nieuwe 

medium met zich bracht geleid tot het nemen van dergelijke maatregelen. In de reeds  

genoemde berichtgeving van de Franstalige bladen wordt overigens de indruk gewekt dat de 

genoemde nieuwe regeling vooral de theaters in Şehzadebaşı betrof, terwijl uit bestudering 

van overheidsdocumenten uit een latere periode blijkt dat ook de theaters in Péra hiermee te 

maken hadden. Zo diende een aantal theaters in deze wijk waaronder het Odéon afgebroken te 

worden en mochten zij daarna weer volgens de nieuwe regels opgebouwd worden.29  De  

publieke ruimtes in kwestie mochten dus niet meer van hout zijn en moesten over meer dan 

één uitgang beschikken. De lokale autoriteiten werden zelfs door de plaatselijke bewoners 

gewaarschuwd wanneer er sprake was van gevaarlijke omstandigheden als gevolg van het niet 

naleven van de veiligheidsvoorschriften. Zo stuurde ene Léon Roy uit Péra het volgende 

kattenbelletje op zijn visitekaartje aan de autoriteiten:  

 

Avec ses hommages à Votre Excellence, le voisin immédiat prend la liberté d’attirer votre 

attention sur le Cinéma-Cave que l’on construit dans un trou, grande rue de Péra 164. Pour 

toute sortie on a divisé l’étroite entrée. Sans autre issue et sans fenêtre, en cas de panique l’on 

se demande en tremblant par où pourraient s’enfuir les spectateurs.30

 

Ondanks de alertheid van de bewoners en de druk van de overheid blijkt dat de nieuwe regels  

bij de renovatie van sommige theaters toch niet altijd nageleefd werden. Bij de bouw van het 

zomertheater (Théâtre d’Eté) in de Jardin Municipal des Petits Champs in Péra die in 1905 

een renovatie onderging, werd namelijk nog steeds gebruik gemaakt van hout.31 Ironisch 

genoeg zou dit theater waarvan de naam later gewijzigd werd in Amphithéâtre, tot een van de 

populairste ruimtes in de wijk behoren waar filmvertoningen werden aangeboden. De Franse 

firma Pathé, die zoals genoemd in het vorige hoofdstuk in december 1906 in dit theater films 

vertoonde met de “Pathéographe”, zou daar begin 1908 het “Cinémathéâtre Pathé” 

introduceren dat in het amusementsleven van de hoofdstad tot een fenomeen zou uitgroeien. 

Wel liet de directie van het theater bij de introductie van het Cinémathéâtre het publiek via de 

lokale pers weten dat de nodige maatregelen genomen waren om aan de veiligheidsvereisten 

van de brandweer in Péra te voldoen.32 Zo was de cinematograaf geplaatst in een cabine van 
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beton met een ijzeren deur. Daarnaast was in de cabine een kraan aangebracht om het blussen 

te vergemakkelijken in het geval van een brand.  

 

 

Politieke en morele gevaren 
 

De vrees voor het nieuwe medium betrof niet alleen fysieke gevaren waarbij de aandacht 

steeds naar de technologische aspecten van de nouveauté ging, maar de autoriteiten richtten 

zich ook op politiek-ideologische en morele gevaren die het medium met zich bracht en 

waarvan men de consequenties nog niet overzag. Zo wilden zij voorkomen dat een bepaald 

soort films vertoond werd.   

 

Censuur op ‘gevaarlijke’ en ‘immorele’ beelden 

Het is niet bekend of er onder het regiem van Abdülhamit sprake was van een speciale 

censuurcommissie voor filmvertoningen, maar vermoedelijk viel de controle hiervan in deze 

periode onder de ‘Commissie van onderzoek en inspectie’ die al in 1878 was opgericht. Petra 

de Bruijn beschrijft deze commissie als volgt: 

 

Deze commissie had twee afdelingen: de ene viel onder het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en de andere onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Later kwamen beide 

afdelingen onder het Ministerie van Publieke Opvoeding (Onderwijs). Alle kranten, 

tijdschriften en toneelstukken die in welke taal dan ook in het Osmaanse rijk werden 

uitgegeven moesten goedgekeurd zijn door de binnenlandse afdeling van de 

censuurcommissie. De buitenlandse afdeling hield zich bezig met het beantwoorden van 

artikelen in de Europese media over Turken en het inlichten van het buitenland over 

staatszaken. Abdülhamid II heeft zelf geen enkele censuurwet uitgevaardigd. Hij oefende 

censuur uit door zonodig de staat van beleg af te kondigen, hetgeen steunde op de Grondwet. 

De censuurcommissie groeide van enkele ambtenaren in 1890 tot in 1908: één directeur, vijf 

assistent directeuren, één uitgeverij-inspecteur, vijf inspecteurs, één Bulgaars/Servische-, één 

Armeense-, één Griekse kranteninspecteur, twee controle-ambtenaren, drie 

theaterinspecteurs.33

 

Zoals te zien in het citaat was er indertijd nog geen sprake van inspecteurs die zich speciaal 

bezighielden met filmvertoningen. De lokale politie die onder andere belast was met het 

uitvoeren van de controle over het openbare leven en handhaven van de openbare orde in de 
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publieke ruimtes vervulde in die tijd in samenwerking met andere overheidsinstanties in feite 

min of meer de taak van een dergelijke censuurcommissie. Exploitanten en entrepreneurs 

waren bijvoorbeeld, behalve dat zij vergunningsaanvragen moesten indienen voor het 

organiseren van publieke cinematograafvoorstellingen en in het verlengde daarvan voor het 

gebruik van elektriciteit, ook verplicht om het reclamemateriaal over de voorstellingen zoals 

affiches en brochures eerst door de politie te laten goedkeuren voordat het verspreid werd. Het 

dagblad Le Moniteur Oriental schreef hierover op 26 december 1900 het volgende: 

 

Les affiches des théâtres 

Une communication officielle porte à la connaissance des propriétaires d’imprimeries que 

toute affiche de théâtres ou d’autres lieux analogues ne pourra être imprimée sans avoir été 

approuvée au préalable par le censeur, directeur adjoint du bureau de la presse intérieure. Les 

dispositions de l’article 22 de la loi sur les imprimeries seront appliquées à toutes imprimerie 

qui contre-viendra à cet ordre. 

 

En later in deze periode werd volgens een politierapport het ministerie van Binnenlandse 

Zaken op de hoogte gesteld van het feit dat de reclamefolders die aan voorbijgangers 

overhandigd werden waarin filmvertoningen in een gemeentepark werden aangekondigd, al  

gecontroleerd en goedgekeurd waren.34   

Ook bij de controle van de vertoningen zelf werkte de politie samen met andere 

overheidsinstanties. Zo waarschuwde het ministerie van Buitenlandse Zaken in oktober 1907 

de politie tegen de mogelijke aanwezigheid van “gevaarlijke beelden” bij de vertoningen die 

twee Engelse exploitanten in de hoofdstad wilden organiseren.35 In het betreffende document 

werd echter verder niet uitgelegd wat er dan precies met dergelijke beelden bedoeld werd. Dit 

gold ook voor het verbod dat een jaar later door de politie werd uitgevaardigd tegen de 

vertoning van “immorele beelden” in het Odéon theater.36 Uit de officiële documenten wordt 

niet duidelijk om wat soort beelden of films het ging.37  

Aan de hand van een verslag over de positie van het medium op de Ottomaanse markt 

dat in die tijd verscheen in een Duits filmblad, kan vastgesteld worden wat voor soort films in 

het algemeen op weerstand konden rekenen. In het verslag wordt beweerd dat in principe 

bijna alle films in aanmerking kwamen voor vertoning, tenzij er politiek of religieus gevoelige 

zaken in voorkwamen.38 Vooral komische en erotisch getinte beelden konden volgens de  

auteur van het verslag op veel effect bij het publiek rekenen, maar de pikante films werden 

door de lokale autoriteiten als ongewenst beschouwd. De lokale autoriteiten waren zelfs wat 
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betreft de vertoning van films over precaire politieke zaken zo gevoelig dat de censuur soms 

tot buiten de grenzen van het rijk strekte. In het jaar 1903 werd de buitenlandse afdeling van 

de reeds genoemde commissie door de sultan op de hoogte gebracht van de vertoning van een 

film in Barcelona waarbij het Bulgaarse conflict “verkeerd” in beeld gebracht zou zijn.39 De 

sultan die op zijn beurt geïnformeerd was door het Ottomaanse consulaat in Spanje, verzocht 

zijn functionarissen via de Spaanse ambassade in Istanbul een verbod te regelen op de 

vertoning van de film waarin de zogenaamde “Ottomaanse onderdrukking” in beeld werd 

gebracht. De sultan was verbaasd dat zo’n film in Barcelona op het scherm verscheen, terwijl 

de hele wereld wist dat juist Ottomaanse moslims door de “Bulgaarse bandieten” onderdrukt 

werden. Abdülhamit was ervan overtuigd dat zijn volk met deze film onterecht gekwetst 

werd.  

Daarnaast kunnen de regels die in die tijd op het toneel toegepast werden een idee 

geven wat soort kwesties binnen het amusementscircuit door de overheid als ongepast of 

ongewenst werden bestempeld. Er mochten geen misdaden, vechtpartijen, geflirt en politieke 

toespelingen getoond worden. Ook mochten toneelgroepen geen stukken spelen die in strijd 

waren met de nationale of islamitische zeden en gewoonten.40  

 

Bescherming van religieuze en traditionele waarden 

Zoals al eerder in deze studie opgemerkt voerde Abdülhamit in zijn lange regeringsperiode 

nadrukkelijk een islam-politiek waarbij de bescherming van de religieuze en traditionele 

waarden van het rijk en van de moslimgemeenschap een belangrijke plaats innam. Zo verzette 

hij zich tegen het aanbieden van commercieel amusement tijdens de vastenmaand ramadan 

met name in de wijken als Şehzadebaşı waar veelal moslims woonden. In een decreet in 1904 

werden de officiële instanties die vergunningen verleenden voor theatervoorstellingen in de 

wijk Şehzadebaşı, door Abdülhamit verzocht om voor dergelijk amusement geen toestemming 

te geven omdat dit volgens hem tijdens de heilige maand niet gepast was.41 Ook probeerde hij 

de consumptie van alcoholische drank in de stad te beperken. Hij verzocht zijn 

functionarissen om maatregelen te nemen tegen het openen van cafés waar alcoholische drank 

geserveerd werd en met name als het ging om etablissementen die in de nabijheid van een 

moskee gelegen waren.42  

Daarnaast waakte Abdülhamit vanuit de morele opvatting die gestoeld was op 

religieuze en traditionele normen en waarden, streng over de ‘zedelijke bescherming’ van de 

moslimvrouw. Hierdoor ondervond zij een beperking van bewegingsvrijheid in het openbare 

leven. Moslimvrouwen werden bijvoorbeeld in die tijd geacht om zich zo ‘onzichtbaar’ 
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mogelijk op te stellen. Er werd van deze groep verwacht dat zij zich hield aan kleding- en 

gedragsvoorschriften die uitgevaardigd werden. Zo moesten moslimvrouwen buiten de deur 

een sluier dragen die het hele lichaam bedekte. Sommige historici beweren zelfs dat onder het 

regiem van Abdülhamit gesluierde vrouwen op straat überhaupt niet gewenst waren omdat 

men vreesde voor plegers van aanslagen die vermomd konden gaan in dergelijke kledij.43 Uit 

een van de decreten van de sultan blijkt dat er echter toch moslimvrouwen waren die zich al 

dan niet in “ongepaste” kleding op straat begaven. Zo bekritiseerde Abdülhamit in een decreet 

vrouwen die hun sluier op een andere dan de gewone manier droegen, vrouwen waarvan de 

sluier van een te dunne stof was en vrouwen die zich gekleed in een overjas ongesluierd op 

straat begaven.44  

Moslimvrouwen mochten in die tijd niet op het toneel verschijnen. De vrouwenrollen 

werden gespeeld door niet-moslims, met name Armeense actrices. De niet-moslimactrices 

ondergingen echter ook een strenge controle door de autoriteiten. Zo moesten 

theaterdirecteuren bij de politie schriftelijk verklaren dat hun actrices, die dus uitsluitend 

bestonden uit niet-moslimvrouwen, zich op het toneel fatsoenlijk zouden gedragen.45 Het kan 

zijn dat hiermee onder andere canto-uitvoeringen werd bedoeld, de erotisch getinte zang- en 

dansacts die eveneens vooral door Armeense actrices uitgevoerd werden. Canto’s werden 

aangeboden in de wijken die veelal bevolkt werden door moslims zoals Şehzadebaşı en vielen 

met name bij het mannelijke publiek zeer in de smaak. De schrijver Ahmet Rasim geeft zijn 

indruk van canto-actrices uit die tijd als volgt weer: 

 

Ah! Kanto’s! Daar heb je Violet, met haar bevallige lichaam, haar overdadige haardos, haar 

kleine gezichtje, haar donkere wenkbrauwen en zwarte ogen, haar zwanenhals, haar slanke 

taille, kleine handen en voeten, zij zingt met een hese stem. Zij acteert en zij danst en springt 

in het rond. Zij leeft van het applaus. Haar ogen richten zich steeds op die ene persoon daar 

links in de loge. Ze doet dat heel terloops. Als ze ouder wordt, wordt ze zeker een vamp.  Ah! 

Kanto’s! Daar heb je Virginie Mignon. Wat is zij mignon! Met een verleidelijk blik in haar 

ogen danst zij in het rond. Met haar bepoederde wangen, haar marmeren voorhoofd, haar 

ranke hals en met haar handen grijpt zij naar haar hart.46

 

In de betreffende politierapporten wordt niet uitgelegd wat de term fatsoen precies inhield, 

maar er kan aangenomen worden dat de religieuze achtergrond daarbij wel een rol speelde. Zo 

werd ook bijvoorbeeld aan welgestelde islamitische families die christelijke kindermeisjes en  
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Afbeelding 6: canto-acrice Virginie Mignon. 
Bron: Necdet Sakaoğlu, Binbir gün, binbir gece, 1999. 
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Afbeelding 7: een groep canto-acrices samen met de komiek Naşit Özcan. 
Bron: Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, 1995. 
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gouvernantes in dienst namen, per decreet geadviseerd om hun kinderen niet te laten 

opvoeden door dergelijk personeel dat “immoreel en ongemanierd” zou zijn.47  

Ook werden moslimvrouwen geacht om zich niet te begeven in de publieke ruimtes 

waar ook mannen aanwezig waren; dus ook niet in ruimtes waar cinematograafvoorstellingen 

werden aangeboden. Hier moet echter wel vermeld worden dat een dergelijke scheiding van 

de seksen in het amusementscircuit vooral de moslimwijken betrof zoals Şehzadebaşı. Het 

lijkt dat het commerciële amusementscircuit in deze wijk vooral een mannenaangelegenheid 

was, want afgaand op de berichten op de lokale pers waren er in die tijd nog geen aparte 

voorstellingen voor vrouwen. Dergelijke voorstellingen zouden pas vanaf 1908 op gang 

komen. Daarentegen is het bekend dat er in sommige theaters speciale loges beschikbaar 

waren voor vrouwen zodat zij afgezonderd van het mannelijk publiek toneelvoorstellingen 

konden bijwonen. Dit initiatief dat aan het eind van de negentiende eeuw genomen werd door 

een Armeense theaterdirecteur, stuitte indertijd overigens wel op verzet van conservatieve 

groepen die vonden dat moslimvrouwen met uitzondering van speciale diensten niet eens naar 

de moskee mochten, laat staan naar het theater. De nieuw gecreëerde aparte ruimtes in 

theaters voor dergelijk commercieel vermaak werden vooral gebruikt door islamitische 

vrouwen uit gegoede kringen zoals vrouwen van het hof of familieleden van de bestuurlijke 

elite.48 Daarnaast probeerden sommige theaters door middel van lagere entreeprijzen om ook 

moslimvrouwen uit de lagere standen naar toneelvoorstellingen te trekken.49  

  Uit de bestudeerde bladen en officiële documenten komt niet naar voren in hoeverre 

de cinematograafvoorstellingen in Şehzadebaşı of Péra in de periode van 1896 tot 1908 

bijgewoond werden door moslimvrouwen. In het amusementscircuit van Péra werd overigens 

de scheiding van de seksen niet gehanteerd. De vraag die hierbij gesteld kan worden is of een 

moslimvrouw dáár dan wel naar een cinematograafvoorstelling kon gaan omdat die 

toegankelijk was voor een gemengd publiek. Het is dus verre van duidelijk hoe de situatie van 

de moslimvrouw was als het ging om het bijwonen van filmvoorstellingen. Ten eerste omdat 

de verschillen per wijk groot waren, ten tweede omdat er nauwelijks bronnen beschikbaar zijn 

waaruit een duidelijk beeld naar voren komt over de situatie in deze periode. Het bestudeerde 

bronnenmateriaal biedt wel de mogelijkheid om een beeld te schetsen over deze kwestie in de 

periode van 1908 tot 1914 die in het Deel II van deze studie aan bod zal komen.   
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Eigen belang 

 

Ondanks alle reeds genoemde fysieke, politiek-ideologische en morele gevaren die het 

medium met zich bracht, en ondanks de censuur, werd het medium door de autoriteiten 

waaronder de sultan niet alleen geassocieerd met dergelijke negatieve aspecten. Men moet 

niet uit het oog verliezen dat het om een “amusante nouveauté” ging die zoals reeds eerder 

genoemd tot de verbeelding sprak voor alle lagen van de bevolking; van kinderen tot 

ministers. Het wekt dan ook geen verbazing dat sultan Abdülhamit die een strenge controle 

uitoefende op het openbare amusementsleven in de hoofdstad zelf ook geïnteresseerd was 

geraakt in het nieuwe medium en dat die interesse ook uitging naar de positieve aspecten of 

voordelen van het medium.  

 

Vertoningen in het paleis 

Om te beginnen was de sultan gewend om zich te vermaken met verscheidene vormen van 

amusement die door binnen- en buitenlandse artiesten en gezelschappen in het paleis 

aangeboden werden. Het is niet verwonderlijk dat filmvertoningen hier op een gegeven 

moment deel van gingen uitmaken. Volgens Stephen Bottomore was de sultan zelfs zo 

geïnteresseerd geraakt in het medium dat hij een Engelsman als “bioscope attaché” in dienst 

had genomen om in het paleis reisopnames te vertonen aan hem en zijn hofhouding.50 Ook 

mochten de kinderen van de sultan dergelijke vertoningen in het paleis bijwonen. In haar 

memoires schrijft een van de dochters van Abdülhamit namelijk over de vertoningen die zij in 

haar kindertijd in het paleis bijwoonde. Zij herinnert zich dat de twee Franse entertainers van 

het paleis, genaamd Bertrand en Jean, de westerse uitvinding cinematograaf in het paleis 

introduceerden. De goochelaar Bertrand was met de taak belast om ieder jaar naar Frankrijk te 

reizen en op zoek te gaan naar nieuwe trends binnen de amusementssector. Het projecteren 

van bewegende beelden op een doek door middel van de cinematograaf was er daar een van. 

De dochter van de sultan meldt dat het doek eerst met een kwast natgemaakt werd voordat de 

beelden erop geprojecteerd werden die vrij donker waren en niet langer dan een minuut 

duurden. Zij kan zich herinneren dat zij deze attractie toen heel amusant vond. Sommige 

Turkse auteurs beweren dat het medium eerst in het paleis te zien geweest moet zijn alvorens 

een publieke introductie kon plaatsvinden. Dit was volgens hen namelijk het geval bij alle 

andere vormen van amusement uit het westen.51  
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Wat betreft kinderen en het medium, is het opvallend dat deze groep in de officiële 

documenten uit de periode niet voorkomt. Vanaf de eerste openbare vertoningen in Péra 

behoorden kinderen namelijk tot het ‘vaste’ publiek van het nieuwe amusante spektakel. In de 

persberichten werd iedere keer vermeld dat kinderen tegen betaling van halve prijs de 

filmvoorstellingen mochten bijwonen. Blijkbaar zagen de autoriteiten geen redenen om deze 

groep te ‘beschermen’ tegen de ‘gevaren’ van de nouveauté.52 Dit gold overigens ook voor 

andere vormen van commercieel amusement.53  

 

Een geschikt medium voor machtsvertoon 

Sultan Abdülhamit maakte al gretig gebruik van de diverse mogelijkheden die het medium  

fotografie bood. Het zou niet lang duren of hij besefte dat het medium film ook voor andere 

doeleinden ingezet kon worden dan alleen amusement. Zo had hij zelfs een 

“cinematograafspecialist” ontboden om “tegen elke prijs” een serie opnames te laten maken 

van de aanleg van de nieuwe spoorweg in Anatolië.54 Net zoals de reeds eerder genoemde 

fotoalbums die naar de Europese staatshoofden werden gestuurd om te laten zien hoe modern 

het rijk inmiddels was geworden, kon hij nu ook op een effectieve manier aan vriend en 

vijand laten zien welke grote werken er onder zijn bewind werden gerealiseerd. Het is echter 

niet bekend of deze opnames werkelijk gemaakt en vertoond zijn. Wel is het bekend dat 

Abdülhamit uitgerekend rond de periode van de herinvoering van de constitutie in juli 1908, 

waarin hij door de Jong Turkse militairen met geweld werd bedreigd als hij daar niet mee zou 

instemmen, zijn selamlık-ritueel liet opnemen. Zoals gezegd was dit de enige activiteit 

waarvoor Abdülhamit die zich uit angst voor aanslagen nauwelijks publiekelijk liet zien, 

wekelijks per koets zijn paleis verliet en voorbij trok aan een menigte die onder meer bestond 

uit belangstellenden, legereenheden, hoge ambtenaren en buitenlandse diplomaten. De 

Nederlandse politicus Abraham Kuyper die een selamlık in die tijd bijwoonde, beschrijft de 

indrukken van de ceremonie als volgt: 

 

De stoet is één uitstalling van schitterende uniformen, waaronder de Sultan zelf zich siert door 

eenvoud. Hij reed in een gewone calesch, met de kap op, en mende zelf het prachtig tweespan, 

dat er voor liep. Persoonlijk maakte de Sultan een ernstigen indruk. Hij is een harde werker, en 

staat ’s morgens om zes uur op. Hij laat zich met alle staatszaken in en is van alles op de 

hoogte. Zijne kennis van zaken moet niet gering zijn en zijn leven is uiterst eenvoudig. Ook bij 

recepties van diplomaten en vreemden, een gunst ook aan dames toegestaan, wint hij door zijn 

eenvoud, zijn gemakkelijke vormen en zijn spraakzaamheid aller sympathie. Alleen, onder 
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alles door is en blijft hij een overtuigd en streng geloovig Mohammeddaan, en het wetten van 

het zwaard tegen de ongeloovigen, der Muslim geloofsplicht, verklaart menige wreedheid, 

waartoe men anders zijn nobele verschijning niet in staat zou achten. Ook de prinsen en 

prinsessen nemen in den stoet plaats, de prinsessen in keurige broughams; en wel zijn ze 

gesluierd maar met zóó dun zijden gaas, dat haar gelaat beter doorschijnt dan menige voile dit 

in ons westen toelaat. […] Het meest indrukwekkende bij dezen Selamlik is intusschen het 

optreden van het leger. Al heb ik achtereenvolgens in een vijftiental Staten de gewapende 

macht bezien, nooit en nergens zag ik zulk een prachtig militair schouwspel. […] Infanterie, 

Cavallerie, Artillerie, Marinetroepen, het blonk alles in nette uniformen en glanzende 

bewapening. De muziek was aangrijpend, de geestdrift harmonisch, maar vooral eenig schoon 

was de losse, gemakkelijke wijs, waarop dit gemengel van troepen, zich op den toon der 

muziek voort en om bewoog, en op het beperkte terrein in keurige orde de scherpste 

zwenkingen uitvoerde.55

 

Volgens de historicus Selim Deringil vormde de selamlık een belangrijk symbool van het 

machtsvertoon van de sultan zoals men ook in andere imperiums kende: 

 

There are indeed many common themes linking the cult of emperor shared by Ottomans, 

Austrians, Russians and Japanese. The Russian tsars from Nicholas I (r. 1825-1855) onwards 

tried to forge a direct link with their people by using a ‘synthesis of Russian myths’ in which 

official Orthodoxy served purely a state function. This was precisely the way official Islam 

was seen by Abdülhamid II. As Nicholas I and Alexander III played up the image of the 

‘blessed tsar’ Abdülhamid actually pushed the same title, ‘the holy personage’ (zat-ı akdes-i 

hümayun), further than any of this predecessors. The terms ‘holy Russian land’ of the ‘holy 

land Tyrol’ found their obvious equivalent in ‘the sacred name of the Sublime State’ (ism-i 

kaddes-i devlet-i aliyye).56

 

Door zijn selamlık te laten opnemen, die vervolgens zowel in binnen- als buitenland vertoond 

werd, kon de sultan zijn macht nu ook op een moderne en efficiënte wijze ‘zichtbaar’ maken. 

Het is opvallend dat Abdülhamit die de verspreiding van zijn portret onder zijn onderdanen 

verboden zou hebben, juist in de periode van de constitutionele revolutie ‘in de schijnwerpers’ 

wilde staan. Overigens was de film niet het enige moderne visuele medium dat daarbij werd 

ingezet. Ook verschenen er ansichtkaarten met afbeeldingen van de sultan, zijn residentie en 

zijn wapen waarbij hij door toevoeging van een aantal leuzen en slogans werd gepresenteerd 

als ‘dé architect’ van het nieuwe regiem terwijl hij in werkelijkheid tegen de herinvoering van 

 134



de constitutie was. Op deze kwestie wordt in het hoofdstuk De visuele macht verder ingegaan. 

Er kan geconcludeerd worden dat de sultan zich er dus wel degelijk van bewust was dat het 

nieuwe medium aangewend kon worden voor het behoud of versterken van zijn 

machtspositie. 

 Ondanks al zijn pogingen om zijn ‘zichtbaarheid’ door middel van dergelijke nieuwe 

media te vergroten (hij verliet zijn paleis immers nauwelijks), zou de opstand van 1909 een 

einde maken aan de macht van Abdülhamit die het rijk al sinds in 1876 als absoluut vorst 

regeerde. Hij werd verbannen naar het toenmalige Salonika waar hij in exil verbleef tot hij in 

1912 weer mocht terugkeren naar Istanbul. De toepassing van het nieuw medium voor zijn 

machtspositie was inmiddels dus overbodig geworden. 

 

Financiële baten van het medium 

Een ander positief aspect van het medium was dat de overheid door het invoeren van 

heffingen op filmvertoningen haar belastinginkomsten kon vergroten. Net als op andere 

vormen van commercieel amusement werd er op het nieuwe medium een zogenaamde 

solidariteitsheffing geheven waarmee twee belangrijke projecten van de sultan gefinancierd 

werden. Deze projecten betroffen het verzorgingstehuis Darülaceze dat door de sultan werd 

opgericht voor hulpbehoevenden en armen, en de aanleg van de Hejaz-spoorlijn waarmee het 

pelgrims makkelijker werd gemaakt om naar de bedevaartplaatsen Mekka en Medina te 

reizen. Het ging hier om projecten waarmee de sultan zijn vroomheid, liefdadigheid en macht 

tot uitdrukking kon brengen.57  

 Uit de bestudering van de overheidsdocumenten blijkt echter dat het toepassen van 

deze solidariteitsheffing in de praktijk niet altijd vlekkeloos verliep. Om te beginnen is het  

niet duidelijk of deze heffing van toepassing was op Ottomaanse dan wel moslimexploitanten 

of dat zij ook voor buitenlandse of christelijke firma’s of entrepreneurs gold. Uit een 

politierapport uit 1907 blijkt namelijk dat de Ottomaanse compagnies die voorstellingen 

hadden gegeven in de theaters Odéon en Variété in de wijk Péra, werden gewaarschuwd 

omdat zij hadden geweigerd de heffing voor het verzorgingstehuis Darülaceze te betalen. De 

motivatie van deze compagnies voor het uitblijven van de betaling was dat de voorstellingen 

gehouden waren in theaters met vrijstelling voor deze belasting. De politie was er echter van 

overtuigd dat de samenwerking tussen de niet-moslimentrepreneurs en de Ottomaanse 

compagnies geen grond was om de solidariteitsbelasting niet of slechts deels te hoeven 

betalen. Op grond van dit rapport kan aangenomen worden dat de theaters in Péra of niet-

moslimexploitanten in deze periode vrijgesteld waren van het betalen van deze 
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solidariteitsheffing. In het verlengde hiervan kan gesteld worden, aangezien het medium in 

deze periode met name door buitenlandse of niet-moslimentrepreneurs aangeboden werd 

ongeacht of het om het amusementscircuit in Péra of in Şehzadebaşı ging, dat de 

filmvertoningen in deze periode in principe vrijgesteld hadden moeten zijn van het betalen 

van de solidariteitsheffing.  

 Daarentegen blijkt uit een ander politierapport dat dateert uit een latere periode dat 

zowel de lokale als de buitenlandse theatercompagnies ongeacht de wijk waar zij optraden, de 

Darülaceze-heffing moesten betalen.58 Uit weer een ander politierapport blijkt dat de 

buitenlandse compagnies zich niet aan deze heffing hielden.59 Een ander document toont aan 

dat de regels voor de heffing voor de Hejaz-spoorlijn niet eenduidig toegepast werden in de 

verschillende delen van de stad.60 De complexiteit en onduidelijkheid rondom de 

solidariteitsheffing maakt het onmogelijk om vast te stellen wat de precieze regels waren bij 

het toepassen van deze heffing binnen het circuit van commercieel amusement in de 

hoofdstad, in het bijzonder wat betreft de toepassing ervan op filmvertoningen. 

 Wel blijkt uit een lijst over de tarieven van vergunningen die in die tijd gehanteerd 

werden voor de aanbieders van verscheidene vormen van commercieel vermaak, dat er twee 

categorieën waren voor de verstrekking van een vergunning om films te mogen vertonen. Het 

is niet duidelijk op grond waarvan men in een bepaalde categorie ingedeeld werd, maar per 

categorie kon men kiezen tussen een vergunning per voorstelling of per maand. De eerste 

categorie betaalde per keer 100 of  per maand 1000 piaster. Voor de tweede categorie was het 

tarief 80 of 700 piaster.61

 Daarnaast biedt het verslag van een correspondent van een Europees filmblad uit die 

tijd de volgende informatie over de belastingheffing voor de amusementssector van de 

Ottomaanse hoofdstad en in het bijzonder die voor de film: 

 

The taxes are not heavy, but the proprietors of theatres must bind themselves to give a 

performance for the benefit of the poorhouse once a year. In Stamboul and in the Turkish 

quarters the land taxes are somewhat higher. The city authorities collect 230 frs. monthly, and 

10 per cent for the poor, and an additional charge of 20 para on entrance tickets must also be 

paid. […] It must not be forgotten that there is an import duty of 11 per cent ad valorem on 

films, of which 10 per cent is returned if they are sent out of the country within six months. 

Films are valued on a basis of 400 piastres per kilogram, a piastre being about 2,5 d.62

  

 136



Zo blijkt dat theatereigenaren in die tijd werden geacht om tenminste een keer per jaar een 

benefietvoorstelling te organiseren ten behoeve van het verzorgingstehuis en dat het tarief van 

de onroerendgoedbelasting per stadsdeel verschilde. We kunnen alleen maar gissen naar de 

exacte werking van de solidariteitsheffing en andere belastingen die van toepassing waren op 

filmvertoningen. Het enige wat met zekerheid gezegd kan worden is dat de nouveauté 

bijdroeg aan de financiering van bepaalde goede doelen en belangrijke grote werken. 

 

 

Conclusie 
 

Uit dit hoofdstuk komt naar voren dat de autoriteiten waaronder de sultan en de 

overheidsinstellingen, zoals ministeries, gemeente en politie, weliswaar met name in de 

beginperiode een argwanende houding vertoonden ten opzichte van het medium, maar 

desondanks werden er gedurende de periode wel vergunningen verleend om lokaal opnames 

te maken en vertoningen te organiseren.  

Er waren diverse redenen die ten grondslag lagen aan de argwanende houding. In de 

eerste plaats was er een gegronde vrees voor de fysieke gevaren van het medium; er was kans 

op brand en op ontploffingsgevaar. Dit had te maken met de projectielampen, de elektriciteit 

en de brandbaarheid van het filmmateriaal zelf. Er moet niet uit het oog verloren worden dat 

de gevolgen van een brand aanzienlijk konden zijn aangezien de meeste vertoningsruimtes in 

die tijd van hout waren. De stad Istanbul werd in die tijd geteisterd door verscheidene grote 

branden hetgeen de angst voor brandgevaar verklaart. In de tweede plaats waren het politiek 

gezien roerige tijden waardoor de sultan vreesde voor terroristische aanslagen. De autoriteiten 

waren bang dat het medium voor dergelijke doeleinden gebruikt zou (kunnen) worden. Verder 

waren de autoriteiten bang dat het medium een bedreiging kon vormen voor de politieke en 

morele orde. Sommige films werden niet gewenst omdat daarin bepaalde politiek en religieus 

gevoelige kwesties volgens de autoriteiten aangesneden of niet juist in beeld gebracht werden. 

Om al deze gevaren tegen te gaan of te beteugelen werd er door de autoriteiten een 

scala aan maatregelen genomen. Er werden nieuwe bouwvoorschriften afgekondigd om het 

brandgevaar tegen te gaan. Het feit dat sommige vertoningen in de buitenlucht werden 

gehouden zou ook kunnen duiden op een bewustzijn van de exploitanten zelf van het 

brandgevaar. Om terroristische aanslagen te voorkomen werden er voor sommige opname- en 

vertoningsactiviteiten geen vergunningen verleend. Verder werd de vertoning verboden van 
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sommige films die een bedreiging zouden kunnen vormen voor de politieke en morele orde. 

De autoriteiten probeerden zelfs een verbod te regelen op de vertoning van bepaalde films in 

het buitenland. Ook het reclamemateriaal voor filmvertoningen was onderhevig aan de 

controle van de overheid. De maatregelen die door de overheid genomen werden, berustten 

niet altijd op een eenduidige wetgeving; veelal ging het hier om beslissingen die ad hoc 

genomen werden. 

Uit het bestudeerde bronnenmateriaal komt niet duidelijk naar voren of er verschillen 

waren per wijk wat betreft de maatregelen die door de Ottomaanse autoriteiten genomen 

werden. Wel blijkt dat er in de praktijk verschillen waren tussen de twee belangrijkste centra 

voor commercieel amusement, Péra en Şehzadebaşı. Het meest kenmerkende verschil tussen 

de twee centra was dat de voorstellingen in Péra wel toegankelijk waren voor een gemengd 

publiek terwijl er in Şehzadebaşı een scheiding van sekse gehanteerd werd. In de 

laatstgenoemde wijk mochten vrouwen de voorstellingen alleen in een afgeschermde ruimte 

bijwonen. Het is niet bekend of dergelijke regels voortkwamen uit wetten of maatregelen van 

de overheid of dat er hier sprake was van een zelfregulering.  

Het medium werd door de autoriteiten en met name door de sultan niet alleen 

geassocieerd met gevaren. Sultan Abdülhamit die bijzonder geïnteresseerd was in moderne 

technologieën zag al snel in dat de “amusante nouveauté” ook aangewend kon worden voor 

‘eigen belang’. Hij liet privé-vertoningen organiseren aan het hof en liet opnames maken die 

bijdroegen aan zijn machtsvertoon. Niet in de laatste plaats werd het medium door middel van 

de solidariteitsheffing benut om een financiële bijdrage te leveren aan de charitatieve 

projecten en grote werken van de sultan. De houding van de sultan ten opzichte van het 

medium was feitelijk nogal ambivalent. Dit blijkt uit het feit dat hij zich enerzijds kon vinden 

in de ideeën van de conservatieve islam die alles wat uit het westen kwam verwerpelijk of 

bedreigend vond terwijl hij zich anderzijds in zijn paleis regelmatig amuseerde met westers 

amusement waaronder het medium. Deze ambivalentie komt ook naar voren in zijn houding 

ten opzichte van het publieke functioneren van het medium. Zijn angst voor de gevaren van 

het medium kwamen tot uitdrukking door het instellen van censuur, controlemaatregelen en 

vertoningsverboden terwijl hij zijn bewondering voor het medium toonde door bepaalde 

exploitanten te decoreren met medailles. Ondanks de argwaan die leidde tot beperkende 

maatregelen kan gesteld worden dat de houding van de autoriteiten, van de sultan in het 

bijzonder, ten opzichte van het medium zich door de periode heen gekenmerkt wordt door 

redelijkheid. 
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DEEL II 

 

DE ONTWIKKELING  

VAN HET MEDIUM 

IN DE JONG TURKSE PERIODE  

1908-1914 

 

Het vorige deel betrof de periode 1896 tot 1908. Daarin werd bestudeerd hoe het medium als 

een “amusante” technologische nouveauté zijn intrede deed op de amusementsmarkt van 

Istanbul en vervolgens zijn positie consolideerde. Daarnaast werd bestudeerd hoe de lokale 

autoriteiten, in het bijzonder de toenmalige sultan Abdülhamit II, zich verhielden tot deze 

ontwikkeling. In dit deel wordt de bestudering van het medium voortgezet gedurende de 

periode 1908-1914. In het eerste hoofdstuk van dit deel, Het ‘Cinémathéâtre’: een volwaardig 

spektakel, wordt ingegaan op de manier waarop de technologische nouveauté zich 

ontwikkelde tot een volwaardige, zelfstandige vorm van commercieel amusement. Dit 

hoofdstuk betreft het kader market van het model van Hannerz waarin de marktstrategieën 

van exploitanten centraal staan; in het bijzonder die van de Franse firma Pathé Frères. Daarna 

volgt het  hoofdstuk De visuele macht dat gebaseerd is op het kader state. Daarin wordt 

bestudeerd hoe het medium werd aangewend voor de politieke doeleinden van de 

machthebbers. Tot slot wordt in het hoofdstuk Het medium in dienst van bewegingen 

ingegaan op de relatie tussen de maatschappelijke bewegingen en het medium waarbij de Jong 

Turkse beweging een centrale plaats inneemt. Dit hoofdstuk heeft als uitgangspunt het kader 

movements. 

 143



 144



 

 

 

 

 

 

4. 

HET ‘CINÉMATHÉÂTRE’: 

EEN ‘VOLWAARDIG’ SPEKTAKEL 
 

Begin januari 1908 kondigden de lokale dagbladen Stamboul en Le Moniteur Oriental aan dat 

de Franse firma Pathé Frères in navolging van de grote Europese steden een “grand 

cinématographe” wilde installeren in Istanbul.1 Het hoofdkantoor in Parijs stuurde zelfs 

speciaal een agent om uit te zoeken welke locatie het meest geschikt was. Het werd 

uiteindelijk het Amphithéâtre des Petits Champs dat door Le Moniteur Oriental “l’enfant gâté 

du public de Péra” werd genoemd.2 De keuze van het Amphithéâtre dat onder de “vakkundige 

leiding” stond van de lokale entrepreneur Stavro Pappadopoulos, was volgens het blad “een 

bewijs dat er voor de firma Pathé Frères veel aan gelegen” was “het publiek in Istanbul 

tevreden te stellen”. En dat was nog lang niet alles, want behalve de keuze van het theater had 

Pathé nog een troef in handen om het publiek te verleiden: de aanstelling van Sigmund 

Weinberg tot officiële agent in Istanbul. Weinberg was een lokaal bekende joodse ondernemer 

van Roemeense afkomst die in Péra in fotografisch materiaal handelde en al vanaf de 

introductie van de nouveauté cinematograaf betrokken was bij het organiseren van publieke 

filmvertoningen in de Ottomaanse hoofdstad.3     

Het oprichten van wereldwijde agentschappen in de grote steden van Europa, 

Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika die beheerd werden door lokale ondernemers, vormde een 

belangrijk onderdeel van de toenmalige marktstrategie van Pathé. Door middel van een 

mondiaal netwerk van agentschappen probeerde de firma enerzijds controle te houden over de 

exploitatie van haar producten en anderzijds haar positie als marktleider te versterken door 

steeds nieuwe markten te creëren.4 Er kan aangenomen worden dat expansie en dominantie 

over het algemeen de kern vormden van de marktstrategie van Pathé, waarbij de firma zijn 

strategie echter wel aanpaste aan de specifieke omstandigheden en eisen van een bepaalde 
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lokale, regionale of nationale markt. In Frankrijk, de thuisbasis van Pathé, richtte het bedrijf  

zich op alle facetten die economisch gezien de basis van de filmindustrie vormen, namelijk 

productie, distributie en vertoning. Op het gebied van productie investeerde Pathé zowel in  

apparatuur en films van eigen makelij als ook in die van andere firma’s. Pathé stak geld in de 

firma’s Film d’Art en SCAGL (Société cinématographique des auteurs et gens de lettres) die 

in samenwerking met de toneelspelers en regisseurs van de prestigieuze Comédie française 

een aantal Franse klassieke en recente romans en toneelstukken tot films bewerkten. Door 

middel van onder meer de exploitatie van dergelijke cultureel hoogstaande verfilmingen, die 

zowel op de Franse als buitenlandse markt uitgebracht werden, probeerde Pathé zich te 

profileren als een ‘kwaliteitsfirma’ die ook over een gevarieerd aanbod aan films in alle 

genres beschikte.5 Daarnaast richtte de firma zich in Frankrijk op het opbouwen van regionale 

distributienetwerken en op het creëren van een eigen vertoningscircuit wat uitmondde in de 

oprichting van een reeks bioscopen in de grotere Franse steden. Zo werden vele cafés en 

theaters getransformeerd tot bioscoop en daarnaast werden er nieuwe zalen gebouwd. 

Aanvankelijk exploiteerde Pathé haar producten door ze te verkopen, maar vanaf 1907 voerde 

de firma een verhuursysteem in; er werden bijvoorbeeld pakketprogramma’s van films in 

verscheidene genres samengesteld die per week verhuurd werden aan de exploitanten. Pathé 

was in feite de enige firma in die tijd die in staat was om complete programma’s aan te 

leveren. 

Op de buitenlandse markten hanteerde Pathé wat betreft distributie en vertoning in 

grote lijnen min of meer dezelfde strategie als in Frankrijk. Zoals reeds genoemd bracht de 

firma via een wereldwijd netwerk van agentschappen haar eigen producten en die van andere 

productiemaatschappijen zoals Film d’Art en SCAGL op verscheidene lokale markten uit, 

waarbij het creëren van een eigen vertoningscircuit en het lanceren van de firmanaam als een 

soort kwaliteitslabel van groot belang was. Wat betreft productie was de strategie van Pathé 

echter wel toegesneden op de verschillende markten waarbij factoren zoals de lokale 

concurrentie, de houding van maatschappelijke geledingen en historische sentimenten een 

belangrijke rol speelden. Op sommige nationale markten richtte Pathé, vooral om met de 

plaatselijke productiefirma’s te kunnen concurreren, productiemaatschappijen op. Deze waren 

geënt op firma’s als Film d’Art die cultureel specifieke films van ‘eigen bodem’ 

produceerden. Film d’Arte Italiana, opgericht door Pathé in Italië, is daar een voorbeeld van.6 

Op sommige markten, bijvoorbeeld in Rusland en de Verenigde Staten, werd een dergelijk 

initiatief behalve door de plaatselijke concurrentie ook beïnvloed door andere factoren zoals 

de lokale pers die pleitte voor een nationale cinema waarbij de buitenlandse firma’s als Pathé 
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en hun films soms zelfs als ‘bedreiging’ of als bron van ‘immoraliteit’ afgeschilderd werden. 

Om daar tegen in te kunnen gaan produceerde Pathé via de lokaal opgerichte productiefilialen 

‘nationale films’ zoals Amerikaanse westerns.7 Hierbij moet ook vermeld worden dat de 

concurrentie niet alleen de producten van de lokale firma’s betrof, maar ook die van andere 

Franse firma’s zoals Gaumont en Éclair die Pathé op verscheidene markten op de voet 

volgden.  

De strategie van het oprichten van productiefilialen op de buitenlandse markten werd 

door Pathé in sommige landen niet gehanteerd. Een voorbeeld hiervan is Duitsland waar zich 

in die tijd een potentiële filmmarkt ontwikkelde maar waar Pathé geen productiefirma à la 

Film d’Art oprichtte. Op de Duitse markt die in de periode voor de Eerste Wereldoorlog 

vooral gedomineerd werd door Franse producties, zette Pathé zich echter wel in voor 

nationale kwesties zoals de vorming van een Duitse belangenorganisatie die opkwam voor de 

rechten van de lokale distributeurs en exploitanten.8 Ook maakte Pathé in die tijd een aantal 

opnames van Keizer Wilhelm II en droeg de firma, net als de firma’s Gaumont en Éclipse, bij 

aan de totstandkoming van een publicatie die in 1912 uitgebracht werd ter ere van het 

vijfentwintigste jubileumjaar van de Keizer.9 Volgens Thomas Elsaesser waren de anti-Franse 

sentimenten die in die tijd in Duitsland heersten en die voortkwamen uit historische conflicten 

zoals de Frans-Pruisische Oorlog in 1870-1871, mogelijkerwijs een van de belangrijkste 

redenen waarom Pathé in Duitsland in tegenstelling tot de andere potentiële markten geen 

productiefiliaal oprichtte. In plaats daarvan probeerde Pathé volgens hem op de Duitse markt 

zijn Franse afkomst te camoufleren en zichzelf vooral als een kwaliteitsmerk te lanceren dat 

er dus niet voor terugdeinsde om zijn commerciële belangen indien nodig in dienst te stellen 

van nationale en politiek-ideologische kwesties. 

Op grond van deze strategie die in eerste instantie oogt als “steun aan de lokale markt” 

maar ook opgevat kan worden als een methode om “maximale winst te behalen door de 

risico’s te minimaliseren”, wordt Pathé door sommige historici zelfs als een “imperialistische 

macht” op het gebied van film beschouwd.10 Naast het promoten van de firmanaam als een 

kwaliteitsmerk was het camoufleren van de nationale afkomst volgens Elsaesser in die tijd 

inmiddels een vereiste geworden voor alle toonaangevende internationale bespelers van  de 

markt.11 Binnen deze marketingtrend was er bijvoorbeeld sprake van een aanpassing van de 

firmanamen aan de globalisering van de merken. In de Verenigde Staten werd Pathé ook wel 

“Red Rooster” genoemd en ging de Deense productiefirma Nordisk als “The Northern” door 

het leven. In het verlengde hiervan kan vermeld worden dat er op de Duitse markt gebruik 

gemaakt werd van namen als “Deutsche Éclair” en “Deutsche Gaumont”. Zelfs filmkarakters 
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werden aangepast aan de markt waar zij hun succes moesten behalen: zo werd Rigadin, een 

karakter uit een serie komische films van Pathé die gespeeld werd door Charles Prince, op 

zijn Duits Moritz, op zijn Engels Whiffles, op zijn Roemeens Maurice, op zijn Spaans 

Salustiano en op zijn Italiaans Tartufini genoemd.12  

In dit hoofdstuk, waarin de ontwikkeling van het medium op de lokale 

amusementsmarkt van Istanbul in de periode van 1908 tot en met 1914 bestudeerd wordt 

vanuit de publieke vertoningsactiviteiten van firma’s en exploitanten, neemt de manier 

waarop Pathé in deze periode op de markt van de toenmalige Ottomaanse hoofdstad opereerde 

een centrale plaats in. Net als op veel andere buitenlandse markten was Pathé in die tijd ook in 

Istanbul de marktleider. De Franse firma was de eerste buitenlandse filmmaatschappij die in 

Istanbul een agentschap oprichtte en in de loop van de tijd een eigen vertoningscircuit wist op  

te bouwen. Ook was Pathé de eerste firma die onder de naam “Cinémathéâtre” dagelijks 

voorstellingen aanbood die louter uit filmvertoningen bestonden. Dat hield in dat er in 

tegenstelling tot de voorafgaande periode voorstellingen werden gehouden waarbij film geen 

deel meer uitmaakte van andere vormen van commercieel amusement zoals variété, maar 

waarbij het medium zelf het middelpunt van het spektakel was geworden. In deze periode was 

er in Istanbul geen sprake van een lokale of nationale filmindustrie die films van eigen bodem 

produceerde. Het aanbod aan films dat in die tijd in de stad werd vertoond, uitgezonderd een 

gering aantal lokaal opgenomen non-ficties, bestond uitsluitend uit producties van Pathé en 

andere Franse firma’s zoals Gaumont en Éclair en wellicht in mindere mate uit de producties 

van andere westerse firma’s zoals de Anglo-Amerikaanse Urban en de Italiaanse Cines. En 

zelfs het geringe aantal lokale opnames zoals hierboven reeds genoemd, werden veelal 

gefinancierd of waren in handen van deze firma’s, al dan niet in samenwerking met lokale 

entrepreneurs. De bestudering van de publieke vertoningen in deze periode in Istanbul geeft 

niet alleen inzicht in de manier waarop het medium cinema zich onder invloed van de 

buitenlandse firma’s als Pathé op de lokale markt ontwikkelde, maar biedt ook 

vergelijkingsmateriaal ten opzichte van de strategieën die deze firma toepaste op andere 

lokale, regionale of nationale markten.   

De manier waarop Pathé én andere aanbieders van publieke filmvertoningen in 

Istanbul opereerden zal bestudeerd worden in drie delen die bestaan uit de periodes 1908-

1910, 1910-1913 en 1913-1914. Daarbij zal steeds aandacht besteed worden aan de 

strategieën die zij hanteerden om een markt te creëren, om bepaalde groepen aan te trekken of 

om hun publiekscircuit uit te breiden en/of om concurrentie met elkaar aan te kunnen gaan. 

Gedurende de eerste twee seizoenen, van 1908 tot 1910, probeerde Pathé in Istanbul naam te 
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maken met het aanbieden van gevarieerde filmprogramma’s van allerlei genres en met het 

uitbrengen van zogenaamde  kwaliteitsproducties. Naast de oprichting van het agentschap en 

de introductie van het Cinémathéâtre begin 1908 in de wijk Péra, begon de firma namelijk 

vanaf 1909 met het vertonen van literaire en theatrale verfilmingen van de productiefirma’s 

Film d’Art en SCAGL. Bij het vertonen en aanbieden van dergelijke producties van een ‘hoog 

cultureel gehalte’ kon Pathé vooral rekenen op de aandacht en komst van een publiek 

afkomstig uit de betere kringen. Daarnaast maakte Pathé net als sommige andere aanbieders 

van publieke filmvertoningen opnames van belangrijke gebeurtenissen die tevens lokaal 

vertoond werden en stelde haar producten beschikbaar voor speciale gelegenheden zoals 

benefietacties en de viering van de vastenmaand Ramadan.  

In de periode van 1910 tot en met 1913 begon de exclusieve positie van Pathé op de 

lokale markt echter te tanen. Niet alleen werden er in deze periode steeds nieuwe andere 

Cinémathéâtres of Cinémas geïntroduceerd met een net zo gevarieerd aanbod aan films als dat 

van Pathé met eveneens ‘artistieke en theatrale’ producties, maar ook vestigden zich steeds 

meer nieuwe firma’s en exploitanten in Istanbul waaronder de Franse firma’s Éclair en 

Gaumont en het Belgische bioscoopbedrijf Les Cinémas Orientaux, al dan niet door middel 

van agentschappen. Om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden ging Pathé over tot 

het aanbieden van vertoningen op meerdere locaties, tot de invoering van films van lange duur 

en tot de invoering van nieuwe onderdelen binnen de programmering zoals het Pathé-Journal. 

Verder kenmerkt deze periode zich onder meer door een hernieuwde belangstelling voor 

filmvertoningen in parken, de toenemende aandacht voor de moslimvrouw binnen het 

filmcircuit en de prille opkomst van een groep lokale al dan niet Turkse entrepreneurs die 

vertoningen gingen organiseren.  

Rond de jaarwisseling 1913-1914 werd de dominante positie van de buitenlandse of 

beter gezegd Franse firma’s op de lokale markt verstoord door een reeks demonstraties die 

begonnen in het Cinémathéâtre Pathé maar die zich in korte tijd verspreidden naar andere 

Cinémathéâtres in de wijk Péra. De demonstranten die door middel van kabaal de vertoningen 

verstoorden, eisten dat al het begeleidend materiaal zoals (tussen)titels, affiches en 

programmaboekjes bij de filmvertoningen ook in het Turks gedrukt zou worden. Het was voor 

het eerst dat een dergelijke georganiseerde actie, die overigens gesteund werd door de lokale 

Ottomaanstalige dagbladen, zich richtte op het publieke functioneren van het medium in de 

stad. Deze gebeurtenis die voortkwam uit het toenemende Turks nationalisme en samenviel 

met een onrustige politieke periode vanwege onder andere de Balkanoorlog, kan tevens 

gezien worden als voorteken voor de positie van de Franse film in de stad die vanaf het 
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uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 plaats zou maken voor de Duitse 

propagandaproducties.  

    

 

Cinémathéâtre Pathé, 1908-1910 
 

De vertoningen van Pathé in het Amphithéâtre des Petits Champs in Péra die eind januari 

1908 van start gingen, werden in de lokale pers aangekondigd onder de titel “Cinémathéâtre 

Pathé”. In de Turkstalige bladen zoals Sabah werd de naam “Sinematoğraf Tiyatrosu” 

gebruikt hetgeen letterlijk vertaald wil zeggen ‘Cinematograaftheater’.13 Hoewel deze beide 

benoemingen een vaste plaats voor filmvertoningen impliceren was het nog geen vaste plaats 

voor filmvertoningen zoals wij die in zijn huidige vorm kennen. Want het Amphithéâtre des 

Petits Champs werd weliswaar een seizoen lang omgedoopt tot het Cinémathéâtre Pathé, maar 

het theater bleef daarnaast nog lang doorgaan met het aanbieden van andere vormen van 

commercieel amusement zoals variété, toneel en opera. Het vaste karakter kwam tot uiting 

doordat de voorstellingen steeds in hetzelfde theater gegeven werden. Het verschil met de 

latere bioscoop was gelegen in het feit dat er in het theater ook nog andere voorstellingen dan 

filmvoorstellingen gehouden werden. Pas rond 1914 zou er sprake zijn van een Cinémathéâtre 

dat vergelijkbaar is met de bioscoop zoals wij die kennen. De introductie van het 

Cinémathéâtre Pathé in Istanbul kan beschouwd worden als het startpunt van een lange 

termijn veranderingsproces waarbij vele cafés, theaters en zelfs scholen in de hoofdstad 

omgebouwd werden tot bioscopen. De term Cinémathéâtre Pathé verwees aan het begin dan 

ook vooral naar de aard van de voorstelling zelf die louter uit filmvertoningen bestond, en 

waarbij zoals gezegd het een voorstelling betrof waarbij films niet meer aangeboden werden 

als onderdeel van een andere vorm van amusement zoals variété.  

 

Garanties 

Ondanks de troeven die Pathé in handen had om het publiek te verleiden zoals de keuze van 

de locatie van het favoriete Amphithéâtre en de aanstelling van de bekende ondernemer 

Weinberg tot officiële agent van de firma, was er toch nog veel voor nodig om het publiek 

tevreden te stellen of over te halen om een bezoek te brengen aan het Cinémathéâtre Pathé. 

Het publiek moest overtuigd worden van het feit dat er bij de vertoningen gebruik gemaakt 

werd van nagenoeg perfecte apparatuur, een aspect dat in de voorgaande periode ook steeds 
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van groot belang was geweest. Op de dag van de première van het Cinémathéâtre, op 30 

januari 1908, verzekerde het blad Stamboul de lezers ervan dat de cinematograaf in het 

Amphithéâtre een “technisch hoogstandje” was.  

Een andere, waarschijnlijk nog belangrijkere, kwestie was dat de bezoekers van 

filmtheaters een soort waarborg wilden inzake de veiligheid. Ook dit aspect was net als de 

reeds genoemde technische kwestie in de voorgaande periode steeds van groot belang 

geweest. In hetzelfde bericht schreef de Stamboul dat het publiek niet bang hoefde te zijn om 

een bezoek te brengen naar de Pathévoorstellingen in het Amphithéâtre omdat de directeur 

van het theater, Pappadopoulos, er alles aan had gedaan om de veiligheid van het publiek te 

garanderen. Volgens het blad had Pappadopoulos geld noch moeite gespaard om aan alle 

veiligheidsvereisten van de brandweer in Péra te voldoen. Zo was de cinematograaf geplaatst 

in een cabine van beton met een ijzeren deur. Daarnaast was in de cabine een kraan 

aangebracht om het blussen te vergemakkelijken in het geval van een brand. Het publiek kon 

volgens de Stamboul gerust massaal de première gaan bijwonen van het Cinémathéâtre Pathé 

in het Amphithéâtre die om 21.00 uur plaats zou vinden. 

 Daarnaast werd de naam Pathé Frères, net zoals elders, gepromoot als een 

kwaliteitsmerk. Het ging hier om een gerenommeerde firma, “une maison sans rivale”, 

schreef Le Moniteur Oriental op woensdag 29 januari 1908 – een dag voor de première van 

het Cinémathéâtre Pathé. Volgens het blad school het bijzondere van Pathé vooral in de 

exclusiviteit van de films en liep het publiek niet het risico beelden te zien die het al eerder 

gezien had.14 Later werd er zelfs over de firma gesproken als een van de pijlers van de Franse 

grandeur en werden er niet alleen vergelijkingen gemaakt met de uitvinding van de luchtvaart 

en de automobiel, maar zelfs met begrippen als de republiek en de democratie. Dankzij Pathé 

die “met succes de Franse glorie in het buitenland vertegenwoordigde”, was het nu mogelijk 

geworden om ook in Istanbul te genieten van “het Parijse leven”, aldus de Stamboul.15  

 

Een gevarieerd filmprogramma 

Naast het vestigen van een agentschap was de introductie van het Cinémathéâtre in feite het 

belangrijkste onderdeel van de marktstrategie van Pathé in Istanbul waarbij dagelijks een 

gevarieerd filmprogramma werd aangeboden. Aanvankelijk zou het programma één maal per 

week, op woensdagen, veranderen. Echter, korte tijd na de première veranderde het al twee 

keer per week, op maandagen en vrijdagen. Het programma van de premièreavond zag er als 

volgt uit: 
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Première Partie 

1. Ouverture Orchestre 

2. « En Chine (Shangai) », vues. 

3. « La jolie dactylographe », scène comique. 

4. « L’église du Mont St-Michel », scène dramatique. 

5. « Rêve de Toula », scène comique. 

6. « J’ai gagné un cochon », scène comique. 

7. « La grenouille », scène coloriée. 

 

Deuxième partie 

1. Valse Orchestre 

2. « Danse Suédoise », scène naturelle. 

3. « Haine de Meunier », scène dramatique. 

4. « Mon pantalon est décousu », scène comique. 

5. « Policier ingénieux », scène comique. 

6. « Va petit mousse », scène dramatique. 

7. « Forge infernale », féerie. 

 

Troisième partie 

1. Pot Pourri Orchestre  

2. « Voleurs qui n’ont pas de chance », scène comique. 

3. « Contremaître », scène dramatique. 

4. « Toto fume », scène comique. 

5. « Voyage original », scène coloriée. 

6. « Collection de cartes postales », scène comique. 

7. Marche Finale – Orchestre.16  

 

Dit programmaformat dat uit drie delen bestond en waarbij per deel vijf à zes korte films in 

verscheidene genres – van natuuropnames tot komedies en dramatische scènes – vertoond 

werden, was in feite al eerder, voordat het Cinémathéâtre Pathé zijn intrede deed, door de 

Royal View in Istanbul geïntroduceerd. Een en ander is reeds aan bod gekomen in het 

hoofdstuk De ‘Cinématographe’: een nieuw “amusant” spektakel. Pathé was dus niet de 

eerste exploitant die een dergelijk programma in de hoofdstad aanbood, maar het was wel 

dankzij Pathé dat dit formaat onder de naam Cinémathéâtre bekend en toonaangevend werd. 

Uit de bestudering van de bronnen blijkt dat dit programmaformaat in deze periode met name 

in de wijk Péra het standaard formaat van de reguliere filmvoorstellingen werd. Dit was een 
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belangrijke stap waardoor film kon uitgroeien tot een zelfstandige, reguliere vorm van 

amusement die niet meer afhankelijk was van andere amusementsvormen zoals bijvoorbeeld 

variété. 

Tegen betaling van respectievelijk vijf (galerie), tien (de stalles) en vijftien (fauteuils) 

piaster kon het publiek de voorstellingen van het Cinémathéâtre Pathé bijwonen die dagelijks 

om negen uur ’s avonds aanvingen.17 Zoals gezegd werd daarbij een gevarieerd programma 

aangeboden dat uitsluitend bestond uit films in verscheidene genres. Naast de reisopnames 

zoals Voyage à St-Pétersbourg en Chemin de fer en Afrique, en drama’s als L’Assomoir en La 

Mort du Duc d’Enghien waren er in deze periode bij de voorstellingen van het Cinémathéâtre 

Pathé ook enkele films uit de komische Boireau-serie te zien zoals Boireau perdu par les 

femmes en Suicide de Boireau met de voormalige music hall acrobaat en clown André Deed 

in de hoofdrol. Vanaf de beginjaren tien zou Pathé in Istanbul een aantal titels uit de andere 

komische Max-serie vertonen waaronder Une bonne pour Monsieur; un domestique pour 

Madame, Kyrelor bandit par amour en Épreuve difficile. Richard Abel merkt in zijn boek 

over de beginjaren van de Franse filmindustrie op dat de komische Boireau-, Max- en 

Rigadin-series van Pathé die speciaal geschreven werden voor de eerste “sterspelers” van de 

firma, “commerciële successen” waren.18 Uit de berichtgeving van de lokale bladen in 

Istanbul kan afgeleid worden dat dergelijke films ook in de Ottomaanse hoofdstad in de 

smaak vielen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een bericht van het blad Stamboul waarin de film 

Voisin voisine uit de Max-serie werd aangekondigd. Daarin schreef het blad dat Max Linder, 

“l’artiste aimé du public”, “na een langdurig ziekbed gelukkig weer te zien was in 

onvergetelijke scènes”.19

 

Kwaliteitsfilms 

Aan het begin van het tweede seizoen van het Cinémathéâtre Pathé in Istanbul, in januari 

1909, kondigde de directie de vertoning van een andere serie films aan.20 Het ging hier om 

een lange serie “theatrale en artistieke scènes”. Volgens de Stamboul kon het publiek volledig 

op Pathé vertrouwen aangezien de firma het publiek in het verleden nog nooit teleurgesteld 

had.21 De genoemde serie theatrale en artistieke scènes waaronder La Tosca en L’Arlésienne 

waren producties van Film d’Art en SCAGL.22 Bij de aankondigingen van producties uit deze 

serie in de pers werden de lezers voorzien van extra details. In tegenstelling tot andere 

producties die in gelijksoortige programma’s vertoond werden, werd onder meer de naam van 

de maker vermeld, die van de spelers, de naam van het gezelschap of van het theater waarbij 
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zij werkzaam waren. Soms ging het zelfs zo ver dat er werd aangegeven wie de maker was 

van het decor en waar de meubels vandaan kwamen die in de film gebruikt werden:  

 

Prochainement le film d’art La Tosca, drame cinématographique de Victorien Sardou, de 

l’Académie française, interprété par Mme Cécile Sorel, de la Comédie-Française; M. le Bargy, 

de la Comédie-Française; M. Alexandre, de la Comédie-Française; M. Mosnier, de l’Odéon; 

mise en scène de M. le Bargy, décor de M. Marcel Jambon, Bailly et Floury; meubles 

authentiques de Léonardi.23    

 

Door al deze details te verstrekken hoopte men een extra aantrekkingskracht op het publiek 

van Péra uit te oefenen. Richard Abel schrijft dat Pathé met de exploitatie van dergelijke 

kwaliteitsfilms op de Amerikaanse markt twee doelen nastreefde: de “educatie” van de massa 

en het aantrekken van en aantrekkelijk blijven bij de “betere” klassen.24 Het is hier de vraag 

of Pathé het eerstgenoemde doel ook in Istanbul nastreefde, maar er kan wel aangenomen 

worden dat Pathé met de reeds genoemde kwaliteitsfilms en extra informatie over deze films 

indruk probeerde te maken op de ‘betere’ klassen van de hoofdstad. Dergelijk publiek was 

overigens een gemakkelijk te bespelen doelgroep voor een Franse firma als Pathé. Het ging 

hier namelijk om een doelgroep die er een westers georiënteerde levensstijl op nahield, Frans 

sprak, op de hoogte was van de laatste modetrends uit Parijs en bekend was met beroemde 

Europese acteurs, actrices, gezelschappen en diva’s zoals Sarah Bernhardt die regelmatig op 

tournee kwamen naar Istanbul. De Franse taal en cultuur die in die tijd in de hoofdstad in 

hoog aanzien stond, werd in stand gehouden door verscheidene instellingen zoals de 

Franstalige pers, de Franse ambassade, de Union française en een aantal Franstalige lycea dat 

niet alleen werd bezocht door de kinderen van Levantijnse immigranten; ook niet-Levantijnse 

families uit betere kringen stuurden hun kinderen naar deze scholen.  

Het verstrekken van de bovenstaande details bij filmvertoningen zou bezien moeten 

worden binnen de hierboven geschetste sociaal-culturele context. Dergelijke theatrale en 

artistieke films van ‘een hoog cultureel gehalte’ kunnen in feite gezien worden in het 

verlengde van de al eerder in dit stuk genoemde “pijlers van de Franse grandeur”, zoals de 

uitvinding van de luchtvaart en de automobiel en begrippen als de republiek en de democratie. 

Maar ook Pathé zelf die zoals gezegd “met succes de Franse glorie in het buitenland 

vertegenwoordigde” behoort tot deze pijlers. Er was dus sprake van een publiek dat deels 

reeds klaar was om dergelijke kwaliteitsfilms te kunnen waarderen.25   
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Extra publiekstrekkers 

Pathé probeerde ook om gezinnen aan te trekken. Om de komst van deze groep te stimuleren 

werden er bij het Cinémathéâtre Pathé op vrijdagen en zondagen matineevoorstellingen 

gehouden. Enkele weken na de première van het Cinémathéâtre in Péra schreef de Stamboul 

het volgende:  

 

L'installation du Cinémathéâtre Pathé Frères, à l'Amphithéâtre des Petits Champs, a été 

vraiment une idée géniale de la part de ses organisateurs; car cela a réalisé le rêve des familles 

soucieuses du bien être et du bonheur de leurs enfants. La direction de l'Amphi n'a reculé 

devant aucun sacrifice pour assurer la sécurité des spectateurs en aménageant de nombreuses 

sorties et en installant les appareils de projections dans une chambre en maçonnerie massive et 

blindée. Ces mesures du reste n'ont pu être prises que grâce à la disposition rationnelle et 

spéciale de l'Amphi. Ainsi que nous l'avons annoncé, hier la direction a décidé de donner des 

matinées le vendredi, comme le dimanche. A la fin de la représentation, on ouvre les portes 

donnant accès au jardin où le public du cinémathéâtre aura libre accès. Cette excellente mesure 

sera fort appréciée des parents, car les enfants, après avoir passé un agréable après-midi à 

l'Amphithéâtre, pourront courir, librement en plein air, avant de rentrer chez eux les joues 

roses et bien dispos.26   

 

Zo werd een bezoek aan een matineevoorstelling van Pathé in het Amphithéâtre, dat zich 

bevond in de Jardin Municipal des Petits Champs, als een ideaal familie-uitje gepromoot en 

aangeraden. Om het bezoek nog aantrekkelijker te maken besloot Pathé zelfs een speciale 

attractie te organiseren voor het publiek van matineevoorstellingen. Op donderdag 19 maart 

1908 kondigde de Stamboul aan dat als het weer het toeliet er op zondag bij de uitgang 

opnames gemaakt zouden worden van de bezoekers en dat zij zichzelf dan later “vivants et 

mouvants” op het witte doek van het Amphithéâtre zouden kunnen terugzien. En de bezoekers 

konden zichzelf inderdaad een maand later op het scherm van het theater bewonderen.27   

Met name de zondagmatinees van het Cinémathéâtre Pathé waren een groot succes en dat 

leidde ertoe dat er in het vervolg meerdere voorstellingen op zondagen werden georganiseerd. 

Dit succes had ook zijn keerzijde. De menigte trok ook de aandacht van zakkenrollers. Het 

publiek werd hier in de dagbladen voor gewaarschuwd.28 Tevens liet de directie van het 

Amphithéâtre bij de ingang van het theater een bord ophangen met daarop de waarschuwing: 

“Attention aux pickpockets!”.29 Het publiek was al bekend met dergelijke borden die immers 

ook hingen bij de ingang van de drukbezochte ondergrondse kabelspoorweg in dezelfde wijk, 

de zogenaamde Tünel die sinds 1875 operationeel was.30
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Pathé maakte niet alleen opnames van de bezoekers van het Cinémathéâtre maar nam 

ook enkele belangrijke lokale gebeurtenissen op die tevens lokaal vertoond werden. Het ging 

hier onder meer om gebeurtenissen die van politiek belang waren zoals de verkiezingen, de 

opening van het nieuwe parlement en het officiële bezoek van de sultan aan de Balkan 

provincies van het rijk. Daarmee kon de firma behalve het aantrekken van het publiek ook 

rekenen op een enige sympathie of bescherming van invloedrijke personen, instanties of 

machthebbers die gefilmd werden en wier macht of ideologie hiermee ‘zichtbaar’ werd. Op 

deze kwestie wordt in het volgende hoofdstuk verder ingegaan.  

 

Liefdadigheidsvoorstellingen 

De deelname aan sociaal-maatschappelijke evenementen zoals benefietacties was in die tijd 

een manier waarop exploitanten hun commerciële belangen in dienst konden stellen van 

andere doeleinden. De beoogde doeleinden van dergelijke acties varieerden van financiële 

steun voor de medewerkers van theaters tot steun aan slachtoffers van (natuur)rampen. 

Hoewel een commerciële winst bij de deelname aan dergelijke acties voor een betrokken 

exploitant of theater niet tot het hoofddoel behoorde, neemt dat niet weg dat zij door zich in te 

zetten voor dergelijke liefdadigheidsacties een bepaald aanzien van het publiek verwierven of 

hun al bestaande naamsbekendheid of imago versterkten.  

Zo nam Pathé deel aan een hulpactie die werd gehouden voor de slachtoffers van de 

grote overstroming in Parijs. Naast Pathé deden verscheidene organisaties, ondernemingen en 

instituten mee aan de actie waaronder de leerlingen en leraren van de Franstalige scholen in 

de stad zoals het Lycéa normal gréco-français, St. Benoît en Notre-Dame de Sion, de 

vereniging Catacloum, de sigarettenfabriek (Régie des Tabacs) en de directeuren van 

verscheidene theaters in Péra. Weinberg organiseerde op zijn beurt een gala-avond die werd 

gehouden in het Amphithéâtre des Petits Champs. De Stamboul plaatste de actie en de gala-

avond van Pathé op de voorpagina. Het blad riep in het bijzonder de Franse gemeenschap 

maar ook de andere gemeenschappen van de stad op om een financiële bijdrage te leveren aan 

de actie. ‘Allons, Mesdames et Messieurs’, schreef het blad, ‘donnez encore une fois, c’est 

pour la France’.31 In het bericht van de Stamboul werd niet vermeld hoe het programma van 

de gala-avond van Pathé eruit zag, maar het publiek werd met klem aangeraden om de 

“sensationele” opname Les inondations de Paris te gaan zien waarbij de toeschouwers 

verdere uitleg kregen. 

Dergelijke liefdadigheidsvoorstellingen waren tevens een middel waarmee het 

saamhorigheidsgevoel van een bepaalde groep of gemeenschap tot uiting kwam, 
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aangewakkerd of gepropageerd werd. Soms leidde dit zelfs tot bijeenkomsten waarbij 

ingespeeld werd op bepaalde sentimenten van het publiek waaronder patriottisme. Het 

volgende voorbeeld dient ter illustratie van dit verschijnsel. Het betreft een gala-avond ten 

bate van de Franse liefdadigheid (au bénéfice des oeuvres de bienfaisance françaises) die op 9 

mei 1908 in het Théâtre des Variétés in Péra werd gehouden onder het toeziend oog van de 

Franse ambassadeur, Ernest Constans. Twee dagen voordat het evenement plaatsvond schreef 

het blad Stamboul vol trots dat het “prestigieuze spektakel” in het Théâtre des Variétés zo 

uniek was dat het zijn weerga in Péra nog nooit heeft gehad.32 Dit prestigieuze spektakel was 

in handen van de Royal View die al sinds 1907 een groot succes boekte in de hoofdstad met  

reizende filmvoorstellingen. Het enthousiasme van de Stamboul was er na afloop van de gala-

avond niet minder op geworden. In hun nabeschouwing schreef de redactie dat “het spektakel 

van de Royal View had geleid tot een welverdiende ovatie”. De nummers van het programma 

vormden volgens het blad een “bewonderenswaardig schouwspel”: 

 

Citons parmi les vues qui firent crépiter les bravos: Une fête à Lahore, évoquant les splendeurs 

que déployèrent les maharajas de l’Inde, lors du voyage du prince de Galles dans ce vaste 

empire; puis les Manœuvres navales, scènes vivantes et authentiques, dans lesquelles le chiqué 

ne saurait trouver place. La visite de M. Fallières à l’exposition coloniale de Marseille a fait 

défiler devant nos yeux les diverses races qui peuplent l’immense empire colonial que la 

France s’est victorieusement constitué. Des ovations enthousiastes ont salué l’apparition du 

président de la République, pendant que l’orchestre jouait la Marseillaise. On a fort goûté 

aussi la Fantasia arabe avec ses cavaliers caracolant dans le crépitement des fusils et les 

nuages de poussière. La fiancée du volontaire a fait revivre des heures tragiques de notre 

histoire. Quant à La danseuse de Pompeï, ce fut une évocation de ces idylles antiques où la 

tendre passion se mêle à l’horreur. Ces scènes en couleur ont été fort admirées pour leur grâce 

suave ou leur vérisme poignant. La note hautement comique fut donnée par des farces 

désopilantes telles que les Malheurs d’un service à café et Un cambrioleur peu commode. 

Après avoir projeté sur la toile lumineuse les Manœuvres de débarquement de la marine 

anglaise, le Royal View fit apparaître une magnifique projection portant Vive le Sultan, 

pendant que l’orchestre jouait l’Hymne Hamidié, écouté debout et frénétiquement applaudi. Et 

les accords de la Marseillaise retentirent de nouveau alors que les équipages de la flotte 

anglaise, pour célébrer l’entente cordiale dessinaient sur les pelouses des collines un 

prodigieux Vive la France en immenses lettres vivantes.33
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Dit “bewonderenswaardige schouwspel” van films doorspekt met specifieke ingrediënten 

zoals Ottomaanse en Franse volksliederen die live gespeeld en gezongen werden en expliciete 

teksten als “Vive la France” impliceert een Frans-Ottomaans patriottistische sfeer. Uit de 

verdere beschrijving van de Stamboul blijkt dat deze symbolische audiovisuele sfeer ook nog 

werd ondersteund door decoratieve elementen. De zaal was namelijk versierd met planten en 

vlaggen in de Franse en Ottomaanse kleuren die volgens het blad veel lof oogstten. In hun 

nabeschouwing prees de redactie verder de inzet van de Franse ambassadeur, van de directeur 

van het Théâtre des Variétés maar vooral die van de directeur van de Royal View die met 

deze gala-avond “een grote bijdrage heeft geleverd aan de goede reputatie van Frankrijk in het 

buitenland”. Dat de gala-avond ook financieel gezien geslaagd was blijkt uit de brief van de 

directeur van de Royal View aan de ambassadeur waarin hij laat weten dat de netto opbrengst 

1441 francs bedroeg (zie afbeelding 9).34

 

Moslimaangelegenheden 

Behalve de hulpacties voor de slachtoffers van de overstroming in Parijs stelde Pathé haar 

films beschikbaar voor benefietacties die georganiseerd werden voor lokale doeleinden. Een 

voorbeeld daarvan is de benefietvertoningen die de Istanbulagent van Pathé, Sigmund 

Weinberg, tijdens de ramadan van 1910 in de zaal van de Meisjesschool (Inas Rüşdiye 

Mektebi) in de wijk Emirgan hield ten bate van de school die was opgericht door de 

vereniging van de Jong Turken, Ittihad ve Terakki Cemiyeti (Comité voor Eenheid en 

Vooruitgang).35 Het ging om avondvoorstellingen die om en om gereserveerd waren voor 

mannen en vrouwen. In de lokale pers werden de lezers geattendeerd op het feit dat zij na 

afloop gebruik konden maken van avondboten op de Bosporus.36 Zo werd geprobeerd om ook 

de bewoners uit andere delen van de stad aan te trekken. Ook hield Weinberg een jaar later, 

op de tweede dag van het Suikerfeest (waarmee de ramadan werd afgesloten), in een theater 

in de wijk Caddebostan in het Aziatische gedeelte van de stad filmvertoningen waarbij geld 

werd ingezameld voor het verbeteren van de trottoirs rondom de moskee van de omliggende 

wijk Suadiye.37  

 De vastenmaand Ramadan bood niet alleen gelegenheid voor benefietacties waarbij 

films vertoond werden, maar stond net als in de voorgaande periode ook nog steeds garant 

voor een maand lang feesten met een gevarieerd aanbod aan commercieel vermaak waar de 

Pathé-agent Weinberg handig op inspeelde. De wijk Şehzadebaşı fungeerde nog steeds als hét 

amusementscentrum gedurende de religieuze maand. In deze wijk organiseerde Weinberg 

bijvoorbeeld tijdens de ramadan van 1908 iedere avond filmvertoningen binnen een  
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Afbeelding 8: advertentie van Sigmund Weinberg in de Stamboul van 30 juni 1911. 
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Afbeelding 9: de brief van de directeur van de Royal View aan de Franse ambassadeur. 
Bron: Centre des Archives diplomatiques de Nantes, Constantinople/Ambassade, E 69. 
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gevarieerd programma dat verder bestond uit canto’s, traditionele muziek en acrobatie.38 In 

tegenstelling tot de voorstellingen in Péra maakten de vertoningen van Pathé in Şehzadebaşı 

dus nog steeds deel uit van variétévoorstellingen, om precies te zijn van de Ottomaanse 

variant daarvan. Zoals reeds eerder vermeld in de Inleiding van deze studie kan het variété dat 

in deze periode in Istanbul werd aangeboden onderscheiden worden in twee varianten: de 

Europese en de Ottomaanse. De eerstgenoemde variant werd aangeboden door reizende 

Franse, Italiaanse en andere Europese compagnies en artiesten die regelmatig in Istanbul op 

tournee kwamen. De Ottomaanse variant bestond onder andere uit de traditionele vormen van 

amusement zoals de reeds genoemde canto- en muziekuitvoeringen die aangeboden werden 

door de lokale artiesten en gezelschappen.   

Het feit dat filmvertoningen in Şehzadebaşı nog steeds deel uitmaakten van 

variétévoorstellingen betekent dat in Şehzadebaşı in die tijd relatief minder films vertoond 

werden dan in Péra waar filmvertoningen inmiddels op zichzelf staande voorstellingen waren 

geworden. Uit een brochure over een Pathéprogramma uit die tijd dat aangeboden werd in het 

Ferah Theater in Şehzadebaşı, blijkt bijvoorbeeld dat het programma slechts vijf films 

bevatte: een gekleurde opname (Bahr-i müncemidden bir manzara-i lâtife), een drama (Bir 

damadın sergüzeşti) en drie komedies (Giga’dan imzasız mektup, Buvaro’nun şıklığı en Little 

Moriç sevdada).39

 

Vertoningen in Kadıköy 

Pathé nam dus naast de reguliere vertoningen in Péra in deze periode niet alleen deel aan 

liefdadigheidsacties maar de firma organiseerde ook vertoningen in andere belangrijke 

amusementscentra van de stad zoals Şehzadebaşı al dan niet ter opluistering van de 

vastenmaand Ramadan. Een andere amusementscentrum waar Pathé films ging aanbieden was 

de wijk Kadıköy aan de Aziatische oever van de Bosporus. Kadıköy was in die tijd een 

potentiële groeimarkt voor commercieel amusement. Er bestond reeds een aantal theaters en 

andere publieke ruimtes waar voorstellingen gegeven werden en de bevolkingssamenstelling 

(joods, christelijk en moslim) maakte dat er behoefte was aan verschillende soorten 

amusement.  

In de periode van 1908 tot 1910 verhuisde het Cinémathéâtre Pathé in de 

zomermaanden van Péra naar Kadıköy. De Stamboul schreef op 25 mei 1908 dat het succes 

van de vertoningen in het Amphithéâtre des Petits Champs de directie van het Cinémathéâtre 

aanmoedigde een serie van films te vertonen in het Théâtre de Couche-Dili in Kadıköy. Het 

blad had er alle vertrouwen in dat “het publiek uit Kadıköy en omgeving net zo tevreden 
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gesteld zou worden als het publiek van Péra”, en was ook van mening dat “het attractieve 

programma van Pathé in dit theater dat wekelijks vervangen zou worden net zo sensationeel 

was als dat in het Amphithéâtre in Péra”. Naast de avondvoorstellingen die toegankelijk 

waren voor iedereen, werden er speciaal matinees gehouden die uitsluitend bezocht konden 

worden door vrouwen en kinderen. Hiermee werd geprobeerd moslimvrouwen over te halen 

voorstellingen bij te wonen, aangezien deze groep in die tijd werd geacht om zich niet in 

publieke ruimtes te bevinden waar ook mannen aanwezig waren en dus niet naar vertoningen 

konden gaan die ook door mannen bezocht werden. In de wijk Péra, waar het aandeel van de 

bevolking van christelijke komaf groter was, werden ook matinees gehouden, maar daar mikte 

men op gezinnen waarvan de vader ook mee mocht naar de voorstelling. Net als de reeds 

genoemde speciale voorstellingen en filmvertoningen buiten Péra laat dit overigens zien dat 

Pathé haar marktstrategie in Istanbul in die tijd aanpaste aan de bijzondere omstandigheden 

van verscheidene delen van de stad. 

De volgende zomer, in 1909, verhuisde het Cinémathéâtre Pathé niet naar het Théâtre 

de Couche-Dili, maar naar een andere ruimte in Kadıköy. Het werd het Casino Zomopoulo 

dat in Moda lag, een deel van Kadıköy aan de oever van de Bosporus. Ter gelegenheid van de 

voorstellingen van het Cinémathéâtre Pathé werd er in het casino zelfs “een moderne 

permanente elektriciteitsvoorziening” aangebracht.40 Er is geen eenduidige verklaring voor 

het feit dat Pathé haar vertoningsactiviteiten in de zomermaanden van 1908 en 1909 van Péra 

naar Kadıköy verplaatste. Behalve dat de wijk Kadıköy, zoals reeds eerder gezegd, in die tijd 

een potentiële groeimarkt voor commercieel amusement was, zou het feit dat veel gegoede 

families uit andere delen van de stad in de zomerperiode naar de Aziatische kant trokken waar 

zij hun zomerresidenties hadden ook een reden voor Pathé geweest kunnen zijn bij het nemen 

van deze beslissing. Daarnaast kan er sprake geweest zijn van een opzettelijke verdeling van 

de markt waarbij aanbieders onderling afspraken wie er in welk deel van de stad amusement 

mocht aanbieden. Ook kan het zo geweest zijn dat Pathé zich juist verplaatste naar de 

Aziatische kant omdat de overige exploitanten in de zomermaanden toch wel in Péra zouden 

blijven. Voor deze twee laatstgenoemde mogelijke verklaringen zijn echter geen bewijzen aan 

te voeren.  

 

Andere aanbieders 

In de periode van 1908 tot 1910 maakten de aanbieders van filmvertoningen in de stad nog 

geen gebruik van advertenties in de lokale bladen en uit de berichtgeving van deze bladen 

over de lokale vertoningsactiviteiten valt niet af te leiden in welke mate er in deze periode 
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sprake was van concurrentie tussen Pathé en andere (buitenlandse) bespelers van de markt. 

Wat wel achterhaald kan worden uit de berichtgeving van de lokale bladen is hoe exploitanten 

zich van elkaar probeerden te onderscheiden om daarmee de aantrekkingskracht van hun 

product op het publiek te vergroten. Pathé deed dat onder andere door de merknaam als 

kwaliteitslabel onder de aandacht te brengen en door films van een hoog cultureel gehalte te 

vertonen, zoals artistieke en theatrale films. Sommige exploitanten deden dit bijvoorbeeld net 

als in de voorgaande periode nog steeds door de laatste technologische ontwikkelingen op het 

gebied van de cinematografie toe te passen. Zo introduceerde The Bio-Cinematograph Co. in 

de zomer van 1908 in het Théâtre des Variétés in Péra het systeem “Cinémato-Gramo-

Théâtre” oftewel “le synchronisme”. Dit systeem werd in de pers als volgt beschreven:  

 

Le Cinémato-Gramo-Théâtre est tel, que les personnages reflétés sur l'écran parlent, chantent, 

pleurent, rient avec une telle intensité de vie et de vérité, que les spectateurs croient assister à 

des scènes jouées par des artistes vivants. Le Synchronisme qui relie les deux appareils est un 

bijou éléctro-mécanique. Il s'agit là d'un appareil scientifique faisant le plus grand honneur au 

constructeur qui s'est créé une spécialité dans cette branche de la Phono Cinématographie. Les 

plus jolies scènes ont été créées pour compléter l’œuvre et on a vu défiler des opéras, opéras-

comiques, récits, par les meilleurs artistes qui, par leur diversité, amuseront toutes les classes 

de la société; rien n'a été négligé pour la fidélité absolue des tableaux, tant au point de vue de 

la mise en scène qu'au point de vue des décors, des costumes et de la figuration. Aucune 

description ne pourrait donner d'une façon même approximative les pouvoirs merveilleux de 

ce nouvel instrument. Dans la reproduction des morceaux d'orchestre les sons de chaque 

instrument sont reproduits avec une sonorité qui n'a pas été atteinte jusqu'à ce jour.41

 

Niet veel later tijdens dezelfde zomer zou het Cinémato-Gramo-Théâtre in het Théâtre des 

Variétés plaats maken voor een andere variant, de “cinématographe parlant” Royal Star. 

Sommige exploitanten onderscheidden zich door de nadruk op andere aspecten van het 

medium te leggen. Zo werd bij de aankondiging van de “magnifiques projections” van 

L’Universal Cinema Co. in de Salle Eldorado in Péra in mei van dat jaar het publiek gewezen 

op de “interessante en nieuwe” scènes die elk vijftien à twintig minuten duurden en die 

“amusant en instructief” waren. Maar de nadruk werd vooral gelegd op het “absolute morele” 

gehalte van deze scènes.42 Anderen benadrukten juist de “realistische” dimensie en effecten 

van het medium. In het Théâtre Odéon werden in de maand augustus bijvoorbeeld beelden 

van de oorlog tussen Japan en Rusland (1904-1905) vertoond.43 Het ging hier om “de enige 

authentieke beelden van de oorlog”, schreef de Stamboul, die geproduceerd waren door de 
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firma Urban et Cie.44  Volgens het blad had deze firma kosten noch moeite gespaard om 

dergelijke opnames te maken terwijl de meeste andere firma’s genoegen namen met 

reconstructies van de oorlog waarvan de scènes in de buurt van Parijs werden opgenomen. De 

Stamboul gaf daarbij niet aan wie die andere firma’s waren maar wel is bekend dat Pathé  

gebruikmaakte van dergelijke gereconstrueerde scènes om deze oorlog te verbeelden.45  

Het is frappant dat Pathé deze gereconstrueerde scènes van de Russisch-Japanse 

oorlog niet in Istanbul uitbracht. Geen van mijn bronnen maakt melding van de vertoning van 

deze scènes binnen de programmering van het Cinémathéâtre Pathé, terwijl het publiek wel 

grote interesse toonde voor de beelden van deze oorlog die door andere exploitanten vertoond 

werden. De opnames van de oorlog waren namelijk nog gedurende lange tijd in verscheidene 

delen van de stad te zien. In de zomer van 1908 waren de oorlogsbeelden bijvoorbeeld 

behalve in het Théâtre Odéon in Péra ook te zien in het Gemeentepark in de wijk Makriköy.46 

Ruim een half jaar later, in maart 1909, maakte de opname La guerre russo-japonaise deel uit 

van een reeks vertoningen die door de Société d’exploitations cinématographiques pour tous 

les pays d’Orient eveneens in het Théâtre Odéon werd aangeboden onder de titel L’Orient-

Cinéma-Projection.47 Daarbij werd echter niet vermeld of het nog steeds om de opname van 

de firma Urban ging en of hierbij de Russische dan wel de Japanse kant in beeld werd 

gebracht (zie voetnoot 44). Er werd wel vermeld dat de opname bestond uit “de belangrijkste 

episodes van de oorlog waaronder authentieke beelden van de belegering van Port-Arthur”. 

Om de authenticiteit en het waarheidsgehalte van de opname te accentueren werd zelfs 

vermeld dat een van de operateurs die betrokken was bij de opname ernstig geblesseerd 

raakte.48 Twee jaar later, in februari 1911, waren de beelden van de oorlog nogmaals in 

hetzelfde theater te zien en deze keer ter gelegenheid van een benefietvoorstelling die 

georganiseerd werd ten bate van Mahmut Cemil Efendi, de toenmalige controleur van de 

kaartjes van het theater. Het dagblad Ikdam meldde op 10 februari 1911 dat deze voorstelling 

afgesloten zou worden met een bal in Japanse stijl waarbij het publiek al dan niet gemaskerd 

was. 

Het is overigens ook frappant dat dergelijke documentaire opnames van een oorlog die 

in 1904-1905 plaatsvond pas drie jaar later het publiek van de Ottomaanse hoofdstad 

bereikten en zelfs nog in 1911 te zien waren. Men zou zich hierbij kunnen afvragen wat de 

nieuwswaarde van deze opnames dan in die tijd was voor het filmpubliek van de hoofdstad. 

Het is aannemelijk dat de nieuwswaarde ondergeschikt was aan het feit dat het hier om 

authentieke oorlogsbeelden ging. Daarnaast wekken de ingrediënten zoals de nadruk op Port 

Arthur waar de Russische vloot op 8 februari 1904 door de Japanse marine zonder 
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oorlogsverklaring aangevallen werd, en de reeds genoemde benefietvoorstelling in een 

Japanse sfeer de suggestie dat er in Istanbul vermoedelijk pro-Japanse versies van de oorlog 

vertoond werden. Hierbij moet men niet uit het oog verliezen dat Rusland bij deze oorlog aan 

de verliezende hand was. De vraag die hier rijst is waarom men in Istanbul bij de vertoning 

van de opnames van een oorlog tussen Rusland en Japan die zoals gezegd niet ‘recent’ meer 

was en waarbij Rusland aan de verliezende hand was, voor een pro-Japanse houding zou 

kiezen. Hierbij dringen zich twee verklaringen op. Ten eerste werd deze houding beïnvloed 

door de spanningen tussen het Ottomaanse Rijk en Rusland. De goede betrekkingen tussen 

Engeland en Rusland rond 1908, die een bedreiging vormde voor het Ottomaanse rijk, worden 

door de historicus Zürcher zelfs gerekend tot de directe oorzaak van de beslissing van de Jong 

Turken om de toenmalige sultan Abdülhamit te dwingen tot de herinvoering van de constitutie 

dat jaar.49 Hiermee beoogden de Jong Turken een versterking van de positie van het rijk ten 

opzichte van Rusland en Engeland die beide hun belangen nastreefden op onder meer de 

Balkan. Ten tweede koesterden de Jong Turken die vanaf dat moment grote invloed 

uitoefenden op de politieke koers van het rijk, een bijzondere sympathie voor Japan. Met 

name de Japanse overwinning op Rusland was een stimulans voor de Jong Turkse 

intellectuelen om tot nieuwe inzichten te komen wat betreft het Turks nationalisme dat 

gebaseerd was op ras.50 Binnen de Jong Turkse beweging was al in de jaren vóór de 

herinvoering van de constitutie interesse gewekt voor rassentheorieën uit het westen zoals die 

van de Duitse Ernst Haeckel over het “superieure Germaanse ras”. De Japanse overwinning 

bewees dat een Aziatisch ras ook superieur kon zijn; te meer daar de Turken en Japanners 

binnen de raciale hiërarchie – samengesteld door de Europese denkers waaronder Darwin – 

tot de laagste rang behoorden.51  

 Zoals reeds gezegd was de ramadan een belangrijke periode voor de exploitanten om 

zich te profileren. Ook andere aanbieders dan Pathé maakten optimaal gebruik van deze 

gelegenheid. Uit de bestudering van de Ottomaanstalige bladen blijkt dat er behalve in 

Şehzadebaşı gedurende de vastenmaand ook filmvertoningen werden georganiseerd in andere 

delen van de stad zoals Beykoz, Göksu, Anadolu Hisarı en Kadıköy aan de Aziatische kant en 

Kadırga, Çemberlitaş en Vefa aan de Europese kant. De vertoningen werden veelal 

aangeboden door reizende buitenlandse exploitanten die voor een bepaalde periode naar 

Istanbul kwamen. Een voorbeeld hiervan is de Cinéma Belgica.52 Er is geen verdere 

informatie over deze aanbieder bekend en over het algemeen werd de naam van de aanbieder 

in de Ottomaanstalige pers veelal niet vermeld. Uiteraard is de meeste informatie over 

speciale ramadanvoorstellingen afkomstig uit de Ottomaanstalige bladen omdat er in de 
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Franstalige pers geen melding werd gemaakt van dergelijke speciale voorstellingen. Het is 

bijvoorbeeld niet bekend of de eerdergenoemde reizende voorstellingen als L’Orient-Cinéma-

Projection, Royal View, The Bio-Cinematograph Co. en L’Universal Cinema Co. ook ten 

tijde van de ramadan rondtrokken door Istanbul. Wanneer deze voorstellingen vergeleken 

worden met die van Cinémathéâtre Pathé, dan blijkt dat Pathé op dat moment de enige 

aanbieder van filmvertoningen was die dankzij een eigen agentschap permanent op de lokale 

markt opereerde. 

In de loop van de periode zouden zich echter steeds meer nieuwe buitenlandse firma’s 

en exploitanten in Istanbul vestigen die min of meer dezelfde marktstrategie hanteerden als 

Pathé. Een daarvan was de Franse firma Éclair die in de zomer van 1909 haar eigen 

Cinémathéâtre in het Théâtre Odéon in Péra introduceerde. Het is niet bekend of Éclair net als 

Pathé een agentschap in Istanbul oprichtte, maar het filmaanbod van het Cinémathéâtre Éclair 

was net zo “gevarieerd en spectaculair als dat van het Cinémathéâtre Pathé”. Het blad 

Stamboul deelde de lezers op 15 juli 1909 mee dat het programma van het Cinémathéâtre 

Éclair een “zeer interessant spektakel” was dat varieerde van “artistieke films tot instructieve 

scènes, reisopnames en onweerstaanbare komedies”. Daarnaast nam Éclair net als Pathé 

sommige belangrijke lokale gebeurtenissen op waarover meer volgt in het volgende 

hoofdstuk.   

Door de komst van andere firma’s en exploitanten die net als Pathé een eigen vast 

circuit nastreefden begon de exclusieve positie van Pathé te tanen. Om de toenemende 

concurrentie het hoofd te bieden en het publiek te blijven boeien voerde Pathé een aantal 

veranderingen door die hierna besproken zullen worden.  

 

 

Nieuwe Cinémathéâtres, 1910-1913 
 

Vanaf de beginjaren tien werden er in Istanbul naast het Cinémathéâtre Pathé en 

Cinémathéâtre Éclair steeds nieuwe, andere Cinémathéâtres of Cinémas geïntroduceerd. In 

april 1910 ging bijvoorbeeld de Grand Cinéma Lux in de wijk Péra van start waar drama’s als 

La fille de l’anarchiste, Le chien de Silvette en Seigneur de Montmorency, komedies als Le 

chapeau coffre fort en Villégiature, en films over historische figuren zoals Jeanne d’Arc en 

Napoléon Bonaparte vertoond werden binnen een driedelig programma – net als dat van het 

Cinémathéâtre Pathé. Het ging hier vermoedelijk om een initiatief van de Franse Société Lux 
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die in deze periode over een aantal netwerk van agentschappen beschikte dat liep van Noord 

en Zuid-Amerika via Europa tot in Rusland.53  

Een paar maanden later, in september van dat jaar, kondigde Le Moniteur Oriental een 

ander initiatief aan: de Cinéma Oriental die eveneens in Péra gestationeerd werd. Het betrof 

hier een initiatief van het in Brussel gevestigde Belgische bioscoopbedrijf Les Cinémas 

Orientaux. Dergelijke initiatieven werden dus niet alleen ondernomen door productiefirma’s 

als Pathé, Éclair en Lux, maar ook door ondernemingen als Les Cinémas Orientaux die 

bioscopen exploiteerden. De Cinéma Oriental was overigens een van de eerste bioscopen in 

Istanbul die nieuw gebouwd werd en waarbij dus geen gebruik werd gemaakt van een 

bestaand theater of een café, wat over het algemeen het geval was. Het gebouw dat 

geconstrueerd werd op de plaats van een oude garage aan de Grande rue de Péra, was 

vervaardigd van brandbestendige materialen zoals gewapend beton en steen en was voorzien 

van moderne snufjes zoals elektriciteit.54 Voor de programmering van de Cinéma Oriental 

werd volgens het dagblad Le Moniteur Oriental gebruikgemaakt van de “beste films van de 

beste firma’s” uit Frankrijk, Italië en Engeland waaronder Gaumont, Roma, Raleigh & 

Robert.55  

 

Lokale ondernemers 

Er werden ook initiatieven ondernomen door lokale ondernemers. Zo introduceerden Isaac 

Aïzicovich en Gregoire Sirotchkin datzelfde jaar, in april 1910, in het Zambaoğlu Theater in 

Kadıköy het Cinémathéâtre Apollon.56 Ter gelegenheid hiervan werd het theatergebouw zelfs 

grondig gerenoveerd en voorzien van elektriciteit. Volgens de Stamboul was het Zambaoğlu 

Theater hiermee omgetoverd tot “un véritable bijou d’art”.57 Het blad liet aan de 

stoombootmaatschappij die het vervoer op de Bosporus reguleerde weten dat het nu wenselijk 

was geworden dat er een late dienst werd ingevoerd zodat het publiek uit de Europese kant 

een dagje uit in Kadıköy kon afsluiten met een filmvoorstelling.58 Het programma van het 

Cinémathéâtre Apollon dat twee keer per week vervangen werd, betrof drama’s als Les deux 

soeurs en Frère Vincent en komedies als Les farces d’un soulard. Daarnaast werden er 

actualiteitenopnames vertoond zoals La grande catastrophe Oekerico en Hongrie waarbij 

vermeld werd dat dit “vreselijke ongeval” aan meer dan vijfhonderd mensen het leven 

kostte.59 Met uitzondering van de donderdag en zaterdag werden er dagelijks 

matineevoorstellingen gehouden die vooral gericht waren op vrouwen en in het bijzonder 

Turkse vrouwen.60  
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Daarnaast was er in deze periode sprake van een groep Turkse entrepreneurs die 

filmvoorstellingen organiseerden. Hierbij moet wel aangetekend worden dat het hier slechts 

een kleine groep betrof en het werkterrein van deze entrepreneurs beperkte zich dan ook tot de 

gebieden waar veelal moslims woonden zoals de wijk Şehzadebaşı, het populaire 

amusementscentrum dat in die tijd vooral bekend stond om een gevarieerd aanbod aan 

traditioneel entertainment met name tijdens de ramadan. Ook een aantal andere 

‘moslimwijken’ behoorde tot het werkterrein van de groep exploitanten van Turkse afkomst, 

zoals de wijk Beşiktaş aan de Europese oever van de Bosporus waar vanaf de beginjaren tien 

steeds meer filmvertoningen georganiseerd werden. Door de gunstige ligging dichtbij het 

Dolmabahçe en Yıldız Paleis was Beşiktaş de woonplaats van veel ambtenaren, officieren en 

andere personeelsleden van het hof; een aspect dat niet onbelangrijk geweest moet zijn voor 

de exploitanten. In januari 1910 waren er in deze wijk bijvoorbeeld vertoningen te zien van de 

Ottomaanse cinematograafcompagnie Şark die georganiseerd werden door ene Kenan Bey.61 

Zoals gebruikelijk bij een dergelijke moslimaangelegenheid in die tijd ging het hier ook om 

aparte voorstellingen voor mannen en vrouwen. In de aankondiging in de pers werd de 

laatstgenoemde groep met nadruk genoemd. Zo werd er gepoogd om ook deze groep over te 

halen om de voorstellingen bij te wonen.  

 

Islamitische of Turkse vrouwen 

De moslimvrouw behoorde dus inmiddels tot een nieuwe doelgroep die in het vizier lag van 

de exploitanten. Tijdens de ramadan, wanneer het aanbod aan commercieel vermaak in 

dergelijke wijken toenam, werden er steeds speciaal voor deze groep vertoningen 

georganiseerd waarbij scholen veelal als vertoningsruimte gebruikt werden. Een voorbeeld 

daarvan zijn de filmvoorstellingen die gedurende de ramadan van 1911 door de gebroeders 

Ali en Numan aangeboden werden in de tuin van de school Hadika-i Irfan (De tuin der 

Verlichting) in de wijk Kocamustafapaşa, die in het oude gedeelte van de stad lag.62 De 

vertoningen die een maand lang iedere avond gehouden werden, waren alleen toegankelijk 

voor vrouwen. Een andere voorbeeld vormen de vertoningen die speciaal voor vrouwen 

gehouden werden tijdens de ramadan van hetzelfde jaar en die ook plaatsvonden in de tuin 

van een onbekende school die gelegen was in Fazlıpaşa.63  

De scholen en de tuinen daarvan waren in die tijd blijkbaar een geschikte plaats om 

voorstellingen voor deze groep te houden. Eerder in deze studie werd al opgemerkt dat de 

vertoningen in tuinen in die tijd te maken konden hebben met de veiligheid van het publiek.  

Het is goed mogelijk dat er voor scholen gekozen werd omdat deze tijdens de ramadan niet 
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gebruikt werden voor onderwijs. In tegenstelling tot theaters en cafés die moreel gezien  

ongeschikt werden bevonden voor moslimvrouwen, rustte er geen taboe op om als 

moslimvrouw in een school gesignaleerd te worden. Pathé was de aanbieder van dergelijke 

speciale vertoningen. De Istanbul-agent van de firma, Sigmund Weinberg, bood tijdens de 

ramadan van 1911 vertoningen aan die gereserveerd waren voor vrouwen. Zijn vertoningen 

vonden plaats in de tuin van de kweekschool (Rehber Tahsil Mektebi) in Vefa, een deel van 

Şehzadebaşı.64 De positie van de moslimvrouw met betrekking tot het medium wordt verder 

belicht in het hoofdstuk Het medium in dienst van bewegingen. 

 

Pathé op meerdere locaties 

Naast dergelijke ramadanvoorstellingen in de overige delen van de stad, zette Pathé haar 

commerciële activiteiten in Péra ondertussen voort. Het Amphithéâtre des Petits Champs 

fungeerde tijdens het theaterseizoen nog steeds als uitvalsbasis voor het Cinémathéâtre Pathé. 

Ook tijdens de zomer van 1910 werd het Cinémathéâtre tijdelijk verplaatst naar een andere 

locatie. In tegenstelling tot de voorgaande jaren verhuisde het Cinémathéâtre echter niet meer 

naar Kadıköy maar nam het zijn intrek in een andere ruimte in Péra, het Théâtre Réchadié. Dit 

was in feite het voormalige Nouveau Cirque dat na een grondige renovatie in dat jaar onder 

een nieuwe naam was heropend. Een van de overwegingen van Pathé om niet meer naar 

Kadıköy te verhuizen maar om in Péra te blijven was vermoedelijk de opening van het 

Cinémathéâtre Apollon in Kadıköy in april van dat jaar. Hierdoor werd een verplaatsing naar 

Kadıköy commercieel gezien niet meer zo aantrekkelijk als voorheen. Overigens beperkte 

Pathé de vertoningsactiviteiten die zomer niet alleen tot de vertoningen in het Théâtre 

Réchadié, maar daarnaast organiseerde de firma ook openluchtvoorstellingen in de arena van 

het Champs de Mars in Taksim, dichtbij Péra. 

De voorstellingen in de arena van het Champs de Mars werden aanvankelijk gehouden 

in het kader van de internationale vrouwenworstelcompetitie die daar op dat moment  

plaatsvond.65 Het is overigens frappant dat vrouwen in de ene wijk een onderdeel van een 

spektakel vormden, terwijl er in een andere wijk aparte voorstellingen voor vrouwen werden 

gegeven zodat zij naar de film konden gaan zonder dat hun reputatie geschaad werd. Eens te 

meer wordt duidelijk hoe contrastrijk en ook tegenstrijdig de stad Istanbul in die tijd was. De 

voorstellingen van Pathé werden voorafgaand aan de wedstrijd vertoond en dezelfde films 

werden tegelijkertijd ook aangeboden in het programma van het Théâtre Réchadié. In de pers 

werd niet vermeld om welke films het precies ging, maar wel dat het om films ging die door 

het vorige regime verboden waren.66 Enige tijd later, kort na de beëindiging van de 
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competitie, bestond het programma in de arena van de Champs de Mars alleen nog maar uit 

Pathé-vertoningen die om 21.30 van start gingen. Met dit “openluchtspektakel” kwam volgens 

Le Moniteur Oriental iedereen aan zijn trekken: er waren drama’s, natuuropnames en niet te 

vergeten komedies.67 Bovendien bood het spektakel volgens het blad ruim tweeduizend meter 

aan film, hetgeen overeenkomt met net iets minder dan twee uur.68  

Hoewel de voorstellingen van het Cinémathéâtre Pathé in het Amphithéâtre des Petits 

Champs na de zomer hervat werden, bleef Pathé daarnaast doorgaan met het aanbieden van 

filmvertoningen in andere ruimtes. De Pathédirectie liet eens in een persbericht vallen dat de 

vaste locatie, het Amphithéâtre des Petits Champs, soms niet meer genoeg ruimte bood.69 Dit 

kan dus een van de redenen geweest zijn om ook films aan te bieden in andere ruimtes. Het 

Théâtre Réchadié behoorde nog steeds tot dergelijke ruimtes waar in het seizoen van 1910-

1911 Pathévertoningen werden aangeboden. Daarnaast werden er in dat seizoen vertoningen 

gehouden in de Skating-Palace aan de Grande rue de Péra. De voorstellingen daar die in de 

lokale pers onder de naam Cinéma-Skating werden aangekondigd, bestonden soms uit de 

vertoning van één lange opname. Het programma van 19 april 1911 betrof bijvoorbeeld de 

film Le Match Johnson-Jeffries.70 Op dezelfde dag schreef de Stamboul dat het publiek in 

deze film “twee uur lang het Amerikaanse leven” te zien zou krijgen. De film bestond uit vijf 

delen: 1- In Reno, 2- Voor het gevecht, 3- Het grote gevecht, 4- Op wacht, 5- Na het gevecht. 

Ieder onderdeel werd in het bericht van dit blad uitvoerig beschreven. Er waren verscheidene 

opnames van deze wedstrijd gemaakt door verscheidene Amerikaanse filmmaatschappijen. 

Het is niet duidelijk welke versie het hier betrof, maar het laat zien dat Pathé naast eigen 

producties en die van Film d’Art of SCAGL soms ook films van andere, in dit geval 

Amerikaanse, firma’s vertoonde. 

 

Vernieuwingen 

In deze periode behoorden ‘lange’ films tot de nieuwste snufjes die het gevarieerde 

filmprogramma nog aantrekkelijker moesten maken. Al bij de première van Pathé-

vertoningen in het Théâtre Réchadié op 9 mei 1910 kreeg het publiek het historische drama 

Napoléon Bonaparte te zien, dat volgens het blad Stamboul achthonderd meter lang was en 

ongeveer een uur duurde.71 De lengte en de duur van de ‘lange’ opnames zouden voortaan bij 

de aankondigingen van filmprogramma’s in de pers steeds vermeld worden. Voorbeelden 

hiervan zijn de vermeldingen van de volgende Pathéfilms die in die tijd in Istanbul uitbracht 

werden: Notre Dame de Paris (1000 meter), Les Mystères de Paris (1800 meter) en Trois 

femmes pour un mari (1100 meter). Zoals gebruikelijk maakten deze opnames deel uit van het 
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programma dat verder bestond uit films in verscheidene genres zoals komedies en 

actualiteiten. Pathé maakte in deze periode zelfs een lokale actualiteitsopname die 1000 meter 

lang was: Les grandes manoeuvres de la glorieuse armée ottomane.72 Met de komst van de 

lange films werd het aantal films waaruit een programma bestond verder beperkt.  

Dezelfde zomer introduceerde Pathé binnen het filmprogramma ook een andere 

nouveauté, het Pathé-Journal dat beelden vertoonde van en over belangrijke gebeurtenissen 

uit zowel binnen- als buitenland. Binnen dit onderdeel was bijvoorbeeld de opname Les 

funerailles du roi Edouard te zien. Volgens Le Moniteur Oriental had Pathé zijn beste 

operateurs naar de begrafenis in Londen gestuurd om opnames te maken.73 Het blad liet de 

lezers ook nog weten dat de Ottomaanse prins Yousouf Izzeddin goed zichtbaar was tussen de 

menigte. Overigens was dergelijke extra informatie over de verschijning van bekende figuren 

in de opnames in feite ook een manier om de aantrekkingskracht van het filmprogramma op 

het publiek te vergroten. Een andere voorbeeld van een opname die binnen het Pathé-Journal 

vertoond werd, is L’élevage des Taureaux die lokaal opgenomen werd. Het blad Le Moniteur 

Oriental schreef over deze opname het volgende: 

 

La maison Pathé Frères toujours soucieuse de montrer au public des nouveautés et 

spécialement des actualités a décidé de faire passer sur ses films aussi les courses de taureaux 

de Champs de Mars du Taxim. Le sympathique directeur de la dite maison M. le chevalier 

Hugo de Eywo est arrivé aujourd'hui dans notre ville avec les opérateurs nécessaires pour ce 

but et a fixé la prochaine course, soit dimanche 12 courant comme jour de prise de cette vue. 

Comme cette vue sera présentée après sur l'écran du Cinéma Pathé à l'ex-Nouveau Cirque, la 

direction attire l'attention de l’honorable public de ne pas perdre l'occasion de se voir passer en 

personne sur un film et d'accourir le dimanche aux courses de taureaux.74

 

Het opnemen en lokaal vertonen van de in het citaat genoemde stierengevechten in Taksim is 

een merkwaardig initiatief van Pathé omdat er indertijd een protestactie tegen dit evenement 

werd georganiseerd door een aantal bewoners uit Péra. Zo’n honderdvijftig bewoners 

stuurden de volgende door hen ondertekende brief aan de prefect van de stad:  

 

Monsieur le Préfet de Constantinople, 

Ayant été informée qu’une série de courses de taureaux aura lieu dans la cité de 

Constantinople, nous soussignés, résidant à Constantinople, prenons respectueusement la 

liberté de protester contre cette atrocité et prions votre Excellence de bien vouloir faire tout ce 

qui est en votre pouvoir pour y mettre fin. Un spectacle si cruel, si dégradant, si contraire aux 
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principes de toutes les religions représentées dans notre cité, ne peut que réveiller les 

sentiments les plus bas des spectateurs, et abaisser le niveau de la morale publique. 

Par égard pour le beau nom de l’Empire Ottoman rajeuni, et au nom de la bienséance 

commune et de l’humanité, nous supplions votre Excellence de ne rien négliger dans le but 

d’arrêter cette affaire.75

 

Toch werd door de lokale autoriteiten een vergunning verleend aan het evenement waarbij 

werd benadrukt dat de stier niet gedood zou worden. Zo kon Pathé op zijn beurt deze 

“speciale gebeurtenis” op film vastleggen en vertonen ondanks het feit dat het om een 

gevoelige kwestie ging. Hieruit blijkt overigens dat Pathé niet altijd rekening hield met de 

eisen en wensen van het lokale publiek of van een deel daarvan.  

  

Vertoningen in parken 

In de zomer van 1912 was er een hernieuwde belangstelling voor filmvertoningen als 

onderdeel van amusement in parken. Die zomer begon de Jardin Municipal du Taxim met het 

aanbieden van zogenaamde “gratis” filmvoorstellingen onder de naam Cinéma Monstre. Met 

gratis werd hier in feite bedoeld dat men niet extra hoefde te betalen om de filmvertoningen te 

mogen bijwonen.76 Deze vertoningen maakten namelijk als sluitstuk deel uit van een 

avondvullend programma waar wel voor betaald moest worden. Het programma bestond 

onder meer uit een “five o’clock tea” en dansmuziek van het “Grand Orchestre Tzigane”; 

daarnaast kon men zich tegoed doen aan een “souper froid” van de beroemde patisserie Lebon 

aan de Grande rue de Péra en er konden drankjes besteld worden aan de “luxueuze” bar van 

het park. De Stamboul kondigde de première van dit avondvullende programma dat op 19 juni 

plaatsvond als volgt aan: 

 

Ce soir auront lieu, dans ce jardin [Jardin du Taxim], l'un des sites les plus pittoresques de la 

ville, adorné encore par le magicien qu'est M. Paul Soulié, les débuts tant attendus de 

"Printania" avec des artistes de grande valeur. Quant au Taxim-Bar, il a été aménagé de la 

façon la plus luxueuse. On y sirotera d'exquises mixtures tout en écoutant des airs voluptueux 

et langoureux de valses lentes. A cela il faut ajouter que, selon le programme que s'est tracé la 

direction et qui a pour devise de divertir les spectateurs sans vider leurs poches, le prix 

d'entrée du spectacle et le prix des consommations sont des plus modérés. Les amateurs du 

cinéma continueront à jouir au jardin même de ce spectacle, également sans majoration du 

tarif des consommations. C'est du ciné "à l’œil".77
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Een maand later werd besloten het programma niet alleen te laten eindigen maar ook nog eens 

te laten beginnen met film. De avond zou dan beginnen met de zogenaamde Apéritif-Cinéma 

waarbij het publiek werd gewaarschuwd dat beide “filmdelen” van de avond een eigen 

programma hadden en dat er dus geen sprake was van een herhaling.78 Het avondvullende 

openluchtprogramma van de Jardin Municipal du Taxim was blijkbaar zo’n succes dat de 

formule de daaropvolgende zomer hervat werd. Een verslaggever van de Stamboul die de 

repetities in het park bijwoonde was ervan overtuigd dat “dit opmerkelijke spektakel zeker 

weer een succes” zou worden. Volgens de verslaggever had de artistieke directeur van het 

park, Charles Seider, “een zeer gevarieerd programma samengesteld dat getuigde van een 

bijzonder goede smaak”.79  

 Film was dus inmiddels een vorm van amusement geworden met een gevestigde 

reputatie die geschikt werd geacht voor een publiek uit betere kringen. Exploitanten hoefden 

dus niet meer, zoals reeds eerder in deze studie aan bod kwam, door middel van 

kwaliteitsfilms te “bewijzen” dat het medium ook geschikt was voor de gegoede klasse. Het 

medium was nu nog een stap verder in zijn ontwikkeling tot een volwaardige, zelfstandige 

vorm van amusement binnen het commercieel entertainment in Istanbul. Vergeleken met 

sommige westerse markten in die tijd kan er zelfs gezegd worden dat de Ottomaanse 

hoofdstad enigszins vooruit liep als het gaat om de “strijd” die gevoerd werd om van het 

medium een “respectabel” medium te maken.80  

Om met het reeds genoemde zomeraanbod van de Jardin Municipal du Taxim te 

kunnen concurreren kwam de Jardin Municipal des Petits Champs, waarin het Amphithéâtre 

was gevestigd en van waaruit het Cinémathéâtre Pathé opereerde, in de zomer van 1913 met 

een programma dat vergelijkbaar was met dat van de concurrent. Pathé bood nu ook dagelijks 

twee filmvoorstellingen: de ene voorstelling werd gegeven in de zaal van het theater en ging 

om 17.00 uur van start en de andere voorstelling was een openluchtvertoning in het park die 

om 21.00 uur begon. Het normaal gesproken driedelige programma van Pathé werd soms 

zelfs aangevuld met een vierde deel; “pour satisfaire au désir du public” zoals de Stamboul 

opmerkte.81 Met pauzes van steeds een kwartier tussen de verschillende delen werd het 

publiek in de gelegenheid gesteld om in het park te flaneren. Verder was het aanbod van de 

Jardin Municipal des Petits Champs globaal gezien net zo goed van kwaliteit als dat van de 

Jardin Municipal du Taxim. Het bestond uit muziek waaronder een concert van een Fanfare 

Italienne en een optreden van een Orchestre Tzigane, eten van la Maison Double-D en 

drankjes van de Garden-Bar.82
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Strijd om merk en exclusiviteit 

Terwijl de twee parken met elkaar concurreerden bracht het Cinéma-Théâtre-Parlant Gaumont 

in Péra dezelfde zomer de kaskraker Quo Vadis? uit. De belangstelling voor deze film was zo 

groot dat de vertoningen ervan ook na de zomer nog doorgingen: 

 

La reprise de QUO VADIS? au Cinéma-Théâtre du Luxembourg eut un succès colossal, inouï, 

fou. À chaque représentation la salle est prise d’assaut. Et malgré cela, pas de bousculade, pas 

de cris ni de heurts. L’entrée et la sortie se font avec ordre et rapidité. En un clin d’œil la salle 

est comblée et tout le monde est bien placé. On commence par applaudir Daucourt et Fessah 

bey sur leurs aéroplanes, le sympathique Vely bey; S.E.M. Take Jonescu et S.E. Talat bey à 

bord du Romania, l’amiral Boue de Lapeyrère sur son vaisseau amiral, puis commence la 

représentation du QUO VADIS? inutile de rappeler la variété et la splendeur de ses 264 

tableaux, qui sont maintenant légendaires, le talent des acteurs et le charme des actrices. La 

représentation dure plus de deux heures et les spectateurs la trouvent trop courte. Ils quittent la 

jolie salle du Luxembourg tellement impressionnés que -la remarque en a été faite- le silence 

le plus profond continue à régner même à la sortie.83          

 

Deze lange ‘speelfilm’ fungeerde in het programma van het Cinéma-Théâtre-Parlant Gaumont 

als een soort ‘hoofdfilm’ die ondersteund werd door kortere non-fictieopnames. De invoering 

van dergelijke films die veelal van lange duur waren, bracht ook een verandering teweeg 

binnen het programmaformat. Er werden namelijk per seance steeds minder korte opnames 

aangeboden dan voorheen. Dit Cinémathéâtre, dat niet veel later van naam veranderde en als 

Cinéma du Luxembourg door het leven verder ging, was ook een van de eerste 

Cinémathéâtres die adverteerde in de pers van de hoofdstad. Zo werd de vertoning van de 

films als Napoléon, Dans le Cratère du Vésuve, Le Roman de Carpentier en Siège de Paris 

1870-71 in de lokale dagbladen aangekondigd in opvallende advertenties.   

De Franse firma Gaumont behoorde in die tijd tot een van de belangrijkste 

concurrenten van Pathé. De Gaumontproducties waren in Istanbul al vanaf de beginjaren te 

zien in de Cinéma Oriental die was opgericht door de Belgische bioscoopexploitant Les 

Cinémas Orientaux. Deze exploitant had namelijk de exclusieve rechten op vertoning van 

Gaumontproducties. Hieruit volgde zelfs enige commotie toen het Cinéma-Théâtre-Parlant 

Gaumont in de hoofdstad zijn deuren opende en ook onder meer producties van Gaumont 

ging vertonen. De directie van de Cinéma Oriental voelde zich indertijd genoodzaakt om de 

volgende brief naar het blad Stamboul te sturen die vervolgens door hetzelfde blad werd 

gepubliceerd: 
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Afbeelding 10: advertentie van de Cinéma du Luxembourg in de Stamboul van 9 maart 1914. 
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Afbeelding 11: advertentie van de Cinéma du Luxembourg in de Stamboul 
van 16 februari 1914. 
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Monsieur le rédacteur en chef du Stamboul, 

La direction du "Cinéma Parlant Gaumont" en indiquant sur ses programmes qu'elle a un droit 

de priorité sur les productions Gaumont s'est arrogé un droit qu'elle n'a pas et qui appartient 

aux Cinémas Orientaux de par leur contrat avec la maison Gaumont de Paris. J'en ai d'ailleurs 

avisé le représentant ici de cette maison qui s'est engagé à faire supprimer cette mention dans 

les futurs programmes du Cinéma parlant. Je vous prie donc de bien vouloir insérer ma lettre 

dans votre numéro de ce jour et vous prie d'agréer etc. 

Cinémas Orientaux: le directeur, Champseur84

 

De firma Gaumont zelf beschikte op dat moment net als Pathé al over een agentschap in 

Istanbul dat zowel films als apparatuur verkocht en verhuurde.85 Uit een advertentie in de 

Stamboul uit deze periode blijkt overigens dat Pathé in Istanbul niet alleen zelf films 

vertoonde maar ook films verhuurde en verkocht aan andere exploitanten en 

geïnteresseerden.86 Zo is bekend dat het Cinémathéâtre Apollon in de wijk Kadıköy in januari 

1913 films van Pathé vertoonde.87 Bovendien blijkt uit enkele overgebleven facturen van de 

Istanbul-agent Weinberg uit die tijd dat hij ook films per meter verkocht aan sommige scholen 

in de stad.88  

 

Kwaliteit versus actualiteit 

Net als de landgenoten Pathé en Éclair maakte Gaumont opnames van belangrijke 

gebeurtenissen in Istanbul die eveneens lokaal vertoond werden. Een voorbeeld daarvan is de 

opname van de begrafenis van de oecumenische patriarch Joachim III die in november 1912 

overleed. De vertoning van de opname van de begrafenis die ook door Pathé werd 

opgenomen, liep zelfs uit op een regelrechte concurrentiestrijd tussen het Cinémathéâtre Pathé 

en de Cinéma Oriental. Op 6 december dat jaar kondigde de Stamboul de vertoning van Les 

funerailles de S.S. le patriarche oecumenique Joachim III aan binnen het programma van het 

Cinémathéâtre Pathé. Drie dagen later plaatste het andere Franstalige dagblad, Le Moniteur 

Oriental, namens de concurrent het volgende bericht:  

 

Rien ne sert de courir !!! Il faut bien mettre au point. La maison Gaumont a, elle aussi, pris 

une vue des funérailles du patriarche oecuménique, S.S. Joachim III, mais dans son désir de ne 

présenter au public qu'un film d'une parfaite netteté et bien mis au point, elle a jugé préférable 

de le faire développer à Paris où elle dispose de tout le matériel nécessaire. Ce film qui ne 

mesurera pas moins de 150 mètres à été pris en deux endroits différents par deux opérateurs de 
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premier ordre, dont l'un se trouvait placé exactement en face du porche du patriarcat, il sera 

passé aux Cinémas Orientaux qui le donneront en supplément de leurs programmes dès son 

retour de Paris, probablement jeudi prochain - Voyez et comparez.89

     

Terwijl de Cinéma Oriental nog op de aankomst van de kopie uit Parijs wachtte waar de 

opname van Gaumont zoals in het citaat vermeld “voor een beter technische resultaat” 

ontwikkeld zou worden, liet de directie van het Cinémathéâtre Pathé de volgende dag aan het 

publiek weten dat op velerlei verzoek de film over de patriarch herhaald zou worden.90 Pathé 

kwam in dit geval dus als winnaar uit de strijd.  

In de tussentijd was het aantal Cinémathéâtres in Istanbul aanzienlijk toegenomen. 

Zoals genoemd was het begonnen met het Cinémathéâtre Pathé in Péra, gevolgd door het 

Cinémathéâtre Éclair, de Cinéma Oriental en de Cinéma-Théâtre-Parlant Gaumont in dezelfde 

wijk en het Cinémathéâtre Apollon in Kadıköy aan de Aziatische kant van de stad. Daarnaast 

waren er nog meer Cinémathéâtres of Cinémas van start gegaan. Voorbeelden hiervan zijn de 

Cinéma américain die in oktober 1910 in de wijk Osmanbey filmvertoningen aanbood, de 

Cinéma Central die in december 1912 in de Passage de Syrie in Péra werd geïntroduceerd, de 

Cinéma Lion die in april 1913 aan de rue Mumhane in Galata zijn deuren opende en de 

Cinéma Modern die zich in oktober 1913 tegenover het Cinémathéâtre Pathé installeerde. Niet 

te vergeten werden er ook in de moslimwijken steeds meer Cinémas geopend zoals de Cinema 

Emperiyal en de Cinema Şark in Şehzadebaşı, de Cinema Ahali in Beşiktaş en de Cinema 

Turk in Sirkeci. 

Om aantrekkingskracht uit te kunnen oefenen op het publiek dat inmiddels een ruime 

keuze had aan Cinémathéâtres namen sommige ondernemingen hun toevlucht tot 

promotieactiviteiten. Zo werden tijdens de matineevoorstellingen van de Cinéma Edison die 

in het Théâtre des Variétés van start ging cadeaus uitgedeeld aan kinderen die werden 

aangeboden door de firma Nestlé.91 Het Cinéma-Théâtre-Parlant Gaumont dat zich had 

gevestigd in het Café de Luxembourg, deelde geen cadeaus uit aan kinderen maar liet hen de 

vertoningen gratis bijwonen.92 In de loop van de tijd werd het Cinémathéâtre Pathé dus 

omringd door andere aanbieders van film waardoor de concurrentie alleen maar toenam. 
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Cinémathéâtres onder vuur, 1913-1914 

 

Het succes van de Cinémathéâtres in Péra die veelal in handen waren van buitenlandse 

firma’s en ondernemingen zoals de Franse filmmaatschappijen Pathé, Éclair en Gaumont en 

de Belgische bioscoopexploitant Les Cinémas Orientaux al dan niet in samenwerking met 

lokale entrepreneurs, werd rond de jaarwisseling van 1913-1914 doorkruist door een 

protestactie tegen de dominantie van de Franse taal in het filmcircuit van de wijk. Het ging 

om een reeks demonstraties die aanvankelijk in het Cinémathéâtre Pathé plaatsvonden maar 

die zich in korte tijd verspreidden naar de andere Cinémathéâtres. Een groep demonstranten 

die door middel van kabaal de vertoningen in de theaters verstoorden, eisten daarbij dat al het 

begeleidend materiaal bij de filmvertoningen zoals titels, affiches, programmaboekjes en de 

uitleg van de vertoonde beelden tijdens de projecties voortaan ook in het Turks aangeboden 

werd. De actie werd ondersteund door een aantal lokale dagbladen waaronder Tanin, 

Tercüman-i Hakikat en Tasvir-i Efkar. Het blad Tanin dat een pro-Jong Turkse koers voer, 

schreef bijvoorbeeld dat de Cinémathéâtres “uit respect voor de officiële taal en uit respect 

voor de Turkse bezoekers” de tussentitels van films en andere teksten ook in het Turks zouden 

moeten laten opstellen.93 Omdat de directies van Cinémathéâtres op deze eisen niet wilden 

ingaan, werd de actie voortgezet, hetgeen een lichte irritatie wekte bij de Franstalige pers. Le 

Moniteur Oriental schreef het volgende: 

 

Depuis quelque temps diverses démonstrations ont lieu dans les cinémas de Péra en faveur de 

la projection en langue turque des titres et explications des sujets représentés. Tant qu'elles 

avaient un caractère pacifique et ne troublaient pas l'ordre et la tranquillité ces démonstrations 

n'ont nécessité l'intervention des agents de la sûreté publique. Toutefois elles viennent de 

prendre une tournure regrettable, ce qui ne peut laisser l'autorité indifférente car il pourrait en 

résulter des conséquences fâcheuses. Tout d'abord on s'était limité à de simples 

recommandations. Mais on en est venu à des lettres de menaces, des affiches et à des 

brochures malveillantes, à des attaques, toutes menées subversives qui violent les dispositions 

de l'état de siège et tombent sous le coup des peines dictées par la loi. L'autorité ne saurait 

donc ne pas faire son devoir. D'après nos renseignements, tout individu qui se rendra 

dorénavant coupable d'un de ces agissements encourra un châtiment sévère. Il y a deux jours 

Bédri Bey, directeur général de la police a passé l'inspection des cinémas et a ordonné 

l'arrestation de certains individus qui tentaient de troubler l'ordre. On ne peut qu'approuver les 

autorités et applaudir à leur décision.94
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De protestactie werd uitgevoerd door een groep studenten die vermoedelijk lid waren van de 

vereniging Turan Ocağı (Turks Haardvuur). Deze vereniging die aanvankelijk opgericht werd 

door de studenten van de Militaire Medische School (Asker-i Tıbbiye) en in de loop van de 

tijd steeds meer steun ondervond van een groep studenten van de School voor Ambtenaren 

(Mekteb-i Mülkiye) en van enkele leden van de culturele elite waaronder een aantal schrijvers, 

leerkrachten en dichters, was de invloedrijkste organisatie die zich in die tijd vooral na de 

Balkanoorlog inzette voor het verspreiden van de Turks nationalistische ideologie.95 Om zijn 

doelen te kunnen bereiken organiseerde deze groep in die tijd bijvoorbeeld ook publieke 

voorstellingen in wijken als Şehzadebaşı waarbij lezingen werden gegeven die afgewisseld 

werden met muziek en film.  

Het protest beperkte zich overigens niet alleen tot de hoofdstad; ook in andere 

Ottomaanse steden zoals Izmir en Aydın vonden er in die tijd gelijksoortige acties plaats. Ook 

daar werden filmvertoningen in theaters verstoord door een groep “Jong Turken” die het 

gebruik van de Turkse taal eisten.96 Het ging hier dus om een protestactie verspreid over 

meerdere steden. Voor zover bekend, was het sinds de introductie van het medium in Istanbul 

in feite de eerste keer dat een dergelijke georganiseerde actie zich specifiek richtte op het 

filmcircuit en in het bijzonder op het circuit dat gedomineerd werd door de Franse taal, 

firma’s en films. Dit protest, dat kon rekenen op steun van de lokale Ottomaanstalige bladen, 

kan dan ook gezien worden als een van de symptomen van het toenmalige toenemende Turks 

nationalisme dat met name na de Balkanoorlogen in 1912 in 1913 de kop opstak. De invloed 

van dit nationalisme was zo groot dat het zelfs de ideologische en politieke koers van de Jong 

Turkse beweging beïnvloedde die tot dan toe eerder Ottomaans patriottistisch georiënteerd 

was dan Turks nationalistisch. De relatie tussen deze ontwikkeling en het medium cinema zal  

later in deze studie uitvoerig aan bod komen. 

Het is niet bekend of de eisen van de demonstranten in Istanbul ingewilligd werden, 

maar uit een bericht in Le Moniteur Oriental van 21 februari 1914 blijkt dat de actie in Izmir 

voor de demonstranten wel het gewenste resultaat opleverde. De commerciële activiteiten van 

de buitenlandse, met name Franse, firma’s als Pathé en Gaumont in Istanbul gingen 

ondertussen weliswaar gewoon door, maar voordat zij van de schrik waren bekomen brak de 

Eerste Wereldoorlog uit. Niet alleen begonnen in augustus 1914 de gevechten tussen 

Frankrijk en Duitsland, ook ging het Ottomaanse Rijk in die maand een alliantie aan met  

Duitsland en Oostenrijk-Hongerije. De oorlogssituatie had veel invloed op het medium en 

betekende een nieuwe fase in de ontwikkeling ervan. Zo zouden in Istanbul de Franse films 

plaatsmaken voor andere producties waaronder Duitse oorlogspropagandafilms. Binnen het 
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Ottomaanse leger werd naar Duits voorbeeld zelfs speciaal een filmdepartement opgericht dat 

zich onder andere bezighield met het exploiteren van dergelijke films.97 De ontwikkeling van 

het medium tijdens de oorlogsjaren valt buiten het reikwijdte van deze studie en verdient een 

geheel eigen onderzoek.  

 

 

Conclusie 
 

Dit hoofdstuk geeft weer welke groei het medium van 1908 tot het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog doormaakte. Aan het begin van de periode was de veiligheid van het publiek in 

de ruimtes waar vertoningen werden gehouden een belangrijk issue. De aanbieders van 

vertoningen die veelal van buitenlandse of christelijke afkomst waren zoals de Franse firma 

Pathé, probeerden hun publiek ervan te overtuigen dat hun vertoningsruimte veilig was. 

Daarnaast wilden zij zich bij het publiek onderscheiden met het aanbieden van steeds nieuwe 

films binnen een gevarieerd filmprogramma. Daarbij speelden kwaliteitsfilms en lokale 

opnames een belangrijke rol. Om hun naamsbekendheid te vergroten en om in ruimere, betere 

kringen bekendheid te verwerven deden sommige firma’s mee aan liefdadigheidsacties. Zij 

maakten ook nog steeds gebruik van andere specifieke gelegenheden zoals de viering van de 

ramadan door aangepaste voorstellingen aan te bieden. De wijken Péra en Şehzadebaşı 

behoorden nog steeds tot de belangrijkste centra waar filmvertoningen werden gehouden 

hoewel ook in andere delen van de stad vertoningen werden aangeboden. In eerste instantie 

had Pathé een exclusieve positie op de markt die echter snel veranderde door de komst van 

steeds nieuwe aanbieders van filmvertoningen. In de periode van 1910 tot 1913 werden er 

steeds nieuwe Cinémathéâtres geopend, al dan niet door lokale ondernemers. Het is opvallend 

dat de aanbieders van filmvertoningen veelal niet-moslims waren. Het aantal 

moslimexploitanten dat in deze periode actief was in de hoofdstad was relatief klein.  

De toename van het aantal Cinémathéâtres leidde tot meer concurrentie. Om nieuw 

publiek aan te trekken en om het bestaande publiek te blijven boeien namen de exploitanten 

hun toevlucht tot verschillende maatregelen. De firma Pathé besloot op meerdere locaties 

vertoningen te houden en om een aantal vernieuwingen binnen het bestaande filmprogramma 

door te voeren. Er werden langere films vertoond en het Pathé-Journal deed zijn intrede. 

Daarnaast werden er nog steeds lokale opnames gemaakt van onder meer gebeurtenissen met 

betrekking tot de sultan. Pathé bleef gedurende de hele periode de belangrijkste, 
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toonaangevende bespeler van de markt. De marktstrategie van de firma in Istanbul was in 

grote lijnen niet veel anders dan op andere markten, maar in Istanbul richtte Pathé geen lokale 

productiefirma à la Film d’Arte Italiana op. Net als Duitsland werd Istanbul gezien als een 

afzetmarkt. Door zich te richten op specifieke doelgroepen bestaande uit gezinnen, 

moslimvrouwen en de betere klassen probeerden de aanbieders van filmvertoningen hun 

publiek nog verder uit te breiden. Inmiddels was het medium uitgegroeid tot een volwaardige 

en achtenswaardige vorm van commercieel amusement die ook ingezet kon worden voor 

politiek-maatschappelijke doeleinden. In het volgende hoofdstuk zal blijken hoe het medium 

werd aangewend voor dergelijke doeleinden van de machthebbers. 

 182



 

Noten 
  

                                                 
1 De genoemde aankondiging verscheen in beide bladen op 4 januari 1908. 
2 Le Moniteur Oriental, 4 januari 1908. Al eerder, in 1907, werd de Pathéographe in dit theater geïntroduceerd. 
3 Zie het hoofdstuk Een nieuw ‘amusant’ spektakel in de hoofdstad. 
4 Voor informatie over de marktstrategie van Pathé op verschillende wereldmarkten zie; Abel (1994), met name 
hoofdstuk 2 ‘The French Cinema Industry, 1896-1914’, 9-58; en van dezelfde auteur Red Rooster Scare: Making 
Cinema American, 1900-1910 (Berkeley, etc.: University of California Press, 1999); Michel Marie et Laurent Le 
Forestier ed., La Firme Pathé Frères, 1896-1914 (Paris: AFRHC, 2004), vooral het zesde deel ‘Pathé à travers le 
monde’, 331-427. Pathé richtte in die tijd onder andere in de volgende steden een agentschap op: in 1904 in 
Moskou, New York en Brussel; in 1905 in  Berlijn, Wenen en Sint-Petersburg; in 1906 in Amsterdam, 
Barcelona, Milaan, Londen en Odessa en in 1907 in Warschau, Kiev, Boedapest, Calcutta en Singapore. 
5 Het aanbod bestond onder andere uit ‘scènes de plein air’, ‘scènes à trucs’, ‘scènes comiques’, ‘sports et 
acrobaties’, ‘scènes historiques, politiques et d’actualité’, ‘scènes militaires’, ‘scènes dramatiques et réalistes’ en 
‘féeries et contes’; zie: F. Kessler, ‘La Féerie Pathé’, in: Marie et Le Forestier ed. (2004), 133-142. 
6 Film d’Arte Italiana die werd opgericht in de zomer van 1909, zou moeten concurreren met een tiental 
gevestigde Italiaanse productiemaatschappijen; zie Richard Abel, ‘Pathé’s Stake in Early Russian Cinema’, in: 
Griffithiana, nr. 38-39, October 1990, 242-247. 
7 Zie Chapter Five ‘The Perils of Pathé “Americanize or Be Foreignized,” 1907-1910’, in: Abel (1999), 118-150. 
Voor informatie over de ontwikkeling van het genre western in de periode vóór 1915 zie Nanna Verhoeff, The 
West in Early Cinema: After the Beginning (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006). 
8 Thomas Elsaesser, ‘The presence of Pathé in Germany’, in: Marie et Le Forestier ed. (2004), 393-406. 
9 Idem. Voor informatie over de opnames van Keizer Wilhelm II zie ook; Martin Loiperdinger, ‘The Kaiser’s 
Cinema: An Archeology of Attitudes and Audiences’, in: Elsaesser ed. (1996), 41-50. 
10 Elsaesser in Marie et Le Forestier ed. (2004), 399-400. 
11 Idem., 401. 
12 Idem., 401-402; zie ook http://chanson.udenap.org/fiches_bio/prince.htm. 
13 Sabah, 15 februari 1908. 
14 Net als in de voorgaande periode gebeurde het echter soms dat de verwachte films door vervoersproblemen 
niet op tijd in Istanbul arriveerden waardoor het programma van het Cinémathéâtre Pathé niet tijdig vervangen 
kon worden. Hierdoor moest Pathé sommige films wel herhalen en kon de firma de belofte dat de vertoonde 
films in hetzelfde seizoen niet meer herhaald zouden worden, niet nakomen. Dit leverde enige spanning op 
tussen de directie van het Amphithéâtre en Pathé die soms leidde tot het schrappen van de aangekondigde 
voorstellingen; zie het bericht in de Stamboul van 21 september 1908. 
15 Stamboul, 19 maart 1908. 
16 Stamboul, 30 januari 1908. 
17 Hieruit kan geconstateerd worden dat de entreeprijs van een dergelijke reguliere voorstelling vergeleken met 
de voorgaande periode niet duurder was geworden. De goedkoopste zitplaatsen (galerie) kostten bijvoorbeeld 
nog steeds vijf piaster. 
18 Abel (1994), 35. 
19 Stamboul, 26 juli 1911. 
20 Het begin van het nieuwe kalenderjaar werd in de pers beschouwd als het begin van het nieuwe seizoen van 
commercieel amusement. 
21 Stamboul, 16 januari 1909.  
22 Verder waren in deze periode de volgende producties van Film d’Art en SCAGL te zien: Coup de fusil 
(SCAGL, 1908), La Main (Film d’Art, 1908), L’empreinte (ou la main rouge) (Film d’Art, 1908), Le boucher de 
Meudon (SCAGL, 1909), Les fils du garde chasse (SCAGL, 1909), Ordre du Roy (SCAGL, 1909), Aloyse et le 
ménestrel (SCAGL, 1909). Bij de aankondiging van de filmtitels meldden de lokale bladen niet altijd door welke 
firma zij geproduceerd waren. De nodige informatie is afkomstig uit; Henri Bousquet, Catalogue Pathé des 
années 1896 à 1914 (1993); Deel I: 1896 à 1906 en Deel II: 1907, 1908, 1909. 
23 Stamboul, 14 april 1909. 
24 Abel (1999), 127. 
25 Journalist Sehmet Muhtar Alus meldt in zijn memoires dat films in die tijd in Istanbul met Franse (tussen)titels 
vertoond werden. Alus voegt er aan toe dat degene die geen Frans sprak maar genoegen moest nemen met 
‘pantomime’. In de delen van de stad waar Frans geen lingua franca was zoals in de wijk Sehzadebasi, werden er 

 183

http://chanson.udenap.org/fiches_bio/prince.htm


                                                                                                                                                         
volgens Alus glasplaten met Turkse tekst voor de projector gehouden. Soms was de Turkse vertaling zo 
gebrekkig dat dit een reactie opriep bij het publiek; Ilıkan ed. (2001), 65. 
26 Stamboul, 12 maart 1908. 
27 Stamboul, 13 april 1908. De zogenoemde portraits vivants van het lokale publiek werden ook in de rest van 
Europa gebruikt om het publiek aan te trekken en te verrassen; zie: Vanessa Toulmin and Martin Loiperdinger, 
‘Is It You? Recognition, Representation and Response in Relation to the Local Film’, in: Film History, Volume 
17, 2005, 7-18. 
28 Stamboul, 8 maart 1909. 
29 Stamboul, 12 maart 1909. 
30 Voor informatie over Tünel zie het hoofdstuk Istanbul, stad der contrasten. 
31 Stamboul, 26 februari 1910. 
32 Stamboul, 7 mei 1908. Het blad was ervan overtuigd dat de voorstelling in het theater ‘zeker veel publiek uit 
de gegoede kringen’ zou trekken. 
33 Stamboul, 11 mei 1908. 
34 Centre des Archives diplomatiques de Nantes, Constantinople-Ambassade, E 69, Lettre (Péra 12 mai 1908). 
35 Sabah, 24 september 1910. 
36 Idem. 
37 Ikdam, 24 september 1911. 
38 Sabah, 2 en 26 oktober 1908. 
39 De advertentie is later gepubliceerd in een bijlage van het Turkse dagblad Milliyet waarbij de jaartelling 
ontbreekt. 
40 Stamboul, 10 juli 1909. 
41 Le Moniteur Oriental, 4 juni 1908. 
42 Le Moniteur Oriental, 30 mei 1908. 
43 Stamboul, 7 augustus 1908. 
44 Idem. Deze firma was opgericht door de Anglo-Amerikaanse producent Charles Urban (1867-1942) die zich 
vooral specialiseerde in het maken van documentaire films. Urban gaf in die tijd twee cameramannen de 
opdracht om opnames te maken van de oorlog. De ene was George H. Rogers die de Russische kant ging filmen 
en de andere was Joseph Rosenthal die de Japanse kant filmde; zie: www.charlesurban.com   
45 G. Malisheva en N. Noussinova, ‘Actualités et fausses actualités chez Pathé: La guerre russo-japonaise, 1904-
1905’, in: Marie et Le Forestier ed. (2004), 273-282. In een citaat in deze studie van Malisheva en Noussinova 
dat afkomstig is van de historicus Georges Sadoul, wordt vermeld dat Pathé zelfs twee versies van de oorlog had: 
de ene met de ondertitel ‘Vive le Japon’ en de andere met ‘Vive la Russie’ die beiden in zes talen gedistribueerd 
werden. Zo kon iedere exploitant met het oog op zijn cliëntèle bedenken welke versie het meest geschikt zou zijn 
om te vertonen, 273. Uit de studie van Malisheva en Noussinova blijkt dat de geënsceneerde scènes van Pathé 
over de oorlog die in Frankrijk waren opgenomen (de auteurs noemen dit ‘fausse actualité’ vergelijkbaar met de 
Engelse term ‘fake documentary’) in Rusland gemixt werden met ‘echte’ oorlogsfragmenten waarvan niet 
bekend is wie de maker is. Stephen Bottomore merkt in de Encyclopedia of Early Cinema (2005) op dat 
exploitanten (niet specifiek in Istanbul maar over het algemeen) die indertijd beelden van de oorlog wilden 
draaien, konden kiezen tussen de versie met pro-Russische tussentitels en de versie met pro-Japanse tussentitels; 
zie de sectie ‘propaganda films’, (pagina 541). 
46 Ikdam, 4 augustus 1908. De wijk Makriköy (het huidige Bakırköy) die aan de Europese oever van de Bosporus 
lag en die bevolkt werd door verscheidene etnisch-religieuze groepen zoals Grieken, Turken, joden en 
Armeniërs, behoorde net als Kadıköy dat aan de andere oever van de Bosporus lag, tot de wijken waar zich in 
die tijd een amusementsmarkt ontwikkelde. 
47 Stamboul, 8 maart 1909. Het programma bestond verder onder meer uit een lokale opname, Constantinople 
pittoresque –vues inédites de Stamboul, Galata et Péra; de drama’s als Roman de la pécheuse en Thylda la 
dompteuse –grande scène dramatique jouée par la célèbre dompteuse Thylda et ses fameux lions; en komedies 
als L’obsession du billard en Le gagnant de la lotérie. Uit een ander bericht van hetzelfde blad van twee dagen 
eerder (6 maart 1909) blijkt dat in het kader van de reeks vertoningen van L’Orient-Cinéma-Projection in het 
Odéon op donderdagen speciale matinees voor vrouwen en kinderen georganiseerd werden waarbij zelfs cadeaus 
werden uitgedeeld. 
48 Idem. 
49 Zürcher (1995), 108. 
50 Zie ‘Materialism, Race, and Nationalism’ in: M. Şükrü Hanioğlu, The Young Turks in Opposition (Oxford 
University Press, 1995), 208-212. 
51 Idem. 
52 Sabah, 1 oktober 1909. 
53 Abel (1994), 38. 

 184

http://www.charlesurban.com/


                                                                                                                                                         
54  Le Moniteur Oriental, 12 september 1910. 
55 Idem. Uit een bericht van de Stamboul van 7 mei 1912 blijkt dat de Cinéma Oriental ook films van de Deense 
productiefirma Nordisk vertoonde. 
56 Stamboul, 11 april 1910. 
57 Stamboul, 18 april 1910. 
58 Idem. 
59 Stamboul, 3 mei 1910. 
60 Stamboul, 25 juni 1910. 
61 Sabah, 19 januari 1910. 
62 Ikdam, 13 september 1911. 
63 Ikdam, 3 september 1911. 
64 Idem. 
65 Le Moniteur Oriental, 1 juli 1910. Onder de deelnemers aan de competitie bevonden zich de volgende dames: 
de Franse mademoiselle Bernn; winnares van de eerste prijs van de Folies Bergères, de Duitse Hackenschmidt, 
de Zwitserse Reichenberger, de Servische Essez, de Russische Schouborg, de Nederlandse Van der Stackn, de 
Engelse Jackson, de Oostenrijkse Buck en de Levantijnse Mirguel. Deze laatstgenoemde was dus waarschijnlijk 
de deelneemster uit Istanbul.  
66 Le Moniteur Oriental, 1 juli 1910. 
67 Le Moniteur Oriental, 23 juli 1910. 
68 In Paris-Palaces ou les temps des cinémas, 1894-1918 (Paris: CNRS Éditions, 1995) meldt de auteur Jean-
Jacques Meusy dat de vertoning van een film van 320 meter rond die tijd in een Parijse bioscoop ongeveer 17 
minuten duurde, zie pagina 230. Omgerekend zou tweeduizend meter film dan dus 106 minuten duren.  
69  Stamboul, 2 februari 1911. 
70 Het ging hier om de ontmoeting tussen de eerste zwarte wereldkampioen zwaargewicht boksen Jack Johnson 
en de voormalige kampioen James J. Jeffries die op 4 juli 1910 plaatsvond in Reno, Nevada. De ontmoeting die 
tweeëntwintig duizend toeschouwers trok ging gepaard met raciale spanningen. De blanke Jeffries zou het 
volgende gezegd hebben: ‘I am going into this fight for the sole purpose of proving that a white man is better 
than a Negro’, zie: D. Remnick, ‘Struggle for his soul’ in The Observer van 2 december 2003. Zie ook ‘Film 
Fights, 1910-1912’, in: L. Grieveson (2004), 121-151. 
71 Stamboul, 7 mei 1910. 
72 Stamboul, 11 januari 1911. 
73 Le Moniteur Oriental, 31 mei 1910. 
74 Le Moniteur Oriental, 11 juni 1910. 
75 Ottomaans Archief, DH.MUI 98-2/9, 7 juli 1910. 
76 Het begrip ‘gratis’ filmvertoningen werd in die tijd in Péra overigens ook door sommige ondernemers uit 
andere branches toegepast als reclamestunt. In juli 1913 startten de ondernemers van de Economique 
Cooperative, de Demetracopoulo Frères, het Maison Sacredo en de firma Lindquint&Co. bijvoorbeeld met een 
gezamenlijke actie onder het motto: ‘Cinéma gratuit partout et pour tous’. Tegen inlevering van drie 
kassabonnen van een fles Cognac Courvoisier die bij een van de genoemde winkels gekocht was, kon de 
consument gratis entreekaarten winnen voor een filmvoorstelling in een van de theaters in de wijk; zie het 
bericht in de Stamboul van 1 juli 1913. 
77 Stamboul, 19 juni 1912. 
78 Stamboul, 26 augustus 1912. 
79 Stamboul, 8 mei 1913. 
80 In Reframing Culture: The case of the Vitagraph Quality Films (1993) beschouwen de auteurs Uricchio en 
Pearson het op de markt brengen van de zogenaamde kwaliteitsfilms van de productiefirma Vitagraph in de 
Verenigde Staten rond de beginjaren tien als ‘bewijs van het streven van de filmindustrie naar respectabiliteit’ 
(pagina 6). Het ging hier om een streven om film te verheffen tot een vorm van amusement die ook door de 
gegoede klasse bezocht kon worden. In die tijd werd film die vooral vertoond werd in nickelodeons met name 
geassocieerd met de arbeidersklasse en immigranten. 
81 Stamboul, 10 juni 1913. 
82 Idem. 
83 Le Moniteur Oriental, 25 november 1913. 
84 Stamboul, 15 oktober 1912. 
85 De Stamboul van 16 februari 1911berichtte over de oprichting van het agentschap in de stad als volgt: ‘Les 
établissements Gaumont de Paris ouvrent à Constantinople une agence directe pour la vente et la location des 
films cinématographiques en Turquie. Les bureaux du comptoir Ciné-Location d'Orient des établissements 
Gaumont seront: Appartement Freige, Galata. Donc tous les cinématographes savent où s'adresser, pour former 
leurs programmes, et acheter les accessoires cinématographiques.’ 

 185



                                                                                                                                                         
86 Stamboul, 30 juni 1911. 
87 Stamboul, 11 januari 1913. 
88 Zie illustraties van de facturen in Evren (1995), 32-33. 
89 Le Moniteur Oriental, 9 december 1912. 
90 Hieruit kan aangenomen worden dat er dus in die tijd mogelijkheden waren om ter plekke kopieën van de 
opnames te ontwikkelen. Anderzijds werden zij -voor een beter resultaat- gestuurd naar Frankrijk, de thuisbasis 
van de betrokken firma’s. 
91 Le Moniteur Oriental, 4 april 1913. 
92 Le Moniteur Oriental, 26 april 1913. 
93 Geciteerd in Le Moniteur Oriental, 20 november 1913. 
94 Le Moniteur Oriental, 17 januari 1914. 
95 Zie ‘Chapter Five: Türk Ocağı’, in: Masami Arai, Turkish Nationalism in the Young Turk Era (Leiden etc.: E. 
J. Brill, 1992), 71-82. 
96 Ottomaans Archief, DH.KMS. 15/5 1332 Ra 19 (14-15 februari 1914). 
97 Zie onder andere Evren (1995) en Scognamillo (1987).  

 186



 

 

 

 

 

 

5. 

DE VISUELE MACHT  
 

In het hoofdstuk Controle over het nieuwe spektakel kwam ter sprake dat sultan Abdülhamit 

uit angst voor aanslagen zijn paleis niet verliet en de verspreiding van zijn portret onder zijn 

onderdanen verbood. Uitgerekend rond de periode van de herinvoering van de constitutie in 

1908, waarin hij door de Jong Turkse militairen met geweld werd bedreigd als hij daar niet 

mee zou instemmen, liet hij zijn wekelijks ritueel selamlık opnemen. Dit ritueel dat door 

verscheidene buitenlandse firma’s werd opgenomen was vervolgens lokaal te zien. Zo 

vertoonde het Cinémathéâtre Pathé in januari 1909 als een van de eerste de beelden van het 

ritueel onder de titel Le Sélamlik.1 In maart van dat jaar was het ritueel binnen het programma 

van L’Orient-Cinéma-Projection te zien dat vertoond werd onder de titel Yildiz le vendredi.2 

Dergelijke opnames van de sultan werden ook in Europa vertoond. Sabine Lenk wijst 

bijvoorbeeld in een bijdrage over actualiteitenfilms in de periode vóór de Eerste Wereldoorlog 

op de vertoning van de Pathé-opname Le Salamalick public à la mosquée Hamide uit 1908 in 

Duitsland.3 Daarnaast was ook de opname Abdul Hamid mit den Haremsdamen oftewel Der 

Sultan der Türkei und seine Haremsdamen in dat jaar op de Duitse markt te zien.4  

 Zo kon de sultan een van de traditionele symbolen van zijn machtsvertoon nu op een 

moderne en efficiënte wijze zichtbaar maken, en niet alleen op de lokale maar ook op de 

buitenlandse markt. Het ritueel verscheen overigens ook op een serie ansichtkaarten die onder 

de titel ‘la Turquie Libre’ op de markt werd gebracht. Daarnaast verschenen er ansichtkaarten 

met symbolen en teksten die zinspeelden op de betrokkenheid van de sultan bij het nieuwe 

regiem. Abdülhamit was namelijk geen voorstander van een constitutioneel regiem, maar hij 

had onder de geweldsbedreiging van de Jong Turkse militairen in juli 1908 de constitutie 

moeten herinvoeren die dertig jaar eerder door hem zelf buiten werking was gesteld. Zo prijkt 

het portret van Abdülhamit op een aantaal ansichtkaarten met teksten als “Vive S.M.I. le 

Sultan, Vive la Constitution”, “Liberté, Égalité, Fraternité” of “Justice, Ordre, Liberté”. De 
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teksten werden veelal ook in andere talen zoals het Ottomaans, Grieks en Armeens 

weergegeven. Behalve met zijn portret waren sommige ansichtkaarten versierd met 

afbeeldingen van zijn residentie, het Yıldız-paleis, en met de wapens van het sultanaat of van 

het rijk.  

Het was niet voor de eerste keer dat het medium ansichtkaart, dat rond dezelfde tijd als 

het medium film in Istanbul zijn intrede deed, ingezet werd voor dergelijke ‘officiële’ 

doeleinden.5 Al in 1898 werden er ter gelegenheid van het staatsbezoek van Keizer Wilhelm 

II aan het Ottomaanse Rijk ansichtkaarten op de markt gebracht waarop de portretten van de 

sultan en de keizer naast elkaar waren afgebeeld. Drie jaar later, in 1901, vormde de opening 

van de zogenaamde ‘Duitse fontein’ in Istanbul, die gebouwd werd ter nagedachtenis aan het 

bezoek van de keizer aan de hoofdstad, de aanleiding voor een andere ansichtkaart. Dit laat 

zien dat sultan Abdülhamit die bijzonder geïnteresseerd was in nieuwe technologieën uit het 

westen en gretig gebruik maakte van de mogelijkheden van de fotografie, zich op dat moment 

al degelijk bewust was van de manipulatieve en propagandistische potentie van de nieuwe 

media als film en ansichtkaart die dus ingezet konden worden voor ook andere doeleinden dan 

alleen amusement.  

 Met dergelijke middelen werd zo de indruk gewekt dat Abdülhamit die zoals gezegd 

in werkelijkheid tegen de herinvoering van de constitutie was, geheel op eigen initiatief had 

besloten om de grondwet te herstellen en dat dit hem niet was opgelegd door de Jong 

Turken.6 De sultan voelde zich vermoedelijk genoodzaakt een eigen versie van de 

herinvoering van de constitutie te verspreiden, aangezien de Jong Turken in de Europese 

provincies van het rijk al begonnen waren hún versie van deze gebeurtenis te verkondigen. 

Het Jong Turkse Comité voor Eenheid en Vooruitgang (Ittihad ve Terakki Cemiyeti) stuurde 

namelijk naar alle belangrijke steden in de Balkan delegaties om het herstel van de grondwet 

aan te kondigen en de voordelen ervan aan de bevolking uit te leggen. De nadruk lag daarbij 

op het feit dat “het Comité en niet de sultan verantwoordelijk was voor de omwenteling”.7 Op 

hun beurt werden de prominente leden van de Jong Turkse beweging in de regio geafficheerd 

als “de bevrijders van het vaderland”. Daarnaast werden er opnames gemaakt van de 

feestelijke vieringen van de constitutionele revolutie in de Europese provincies van het rijk, 

waarin de vreugde van de bevolking tot uiting kwam. De wijze waarop het medium werd 

ingezet voor de doeleinden van de Jong Turkse beweging komt in het volgende hoofdstuk aan 

bod. 
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Afbeelding 12: ansichtkaart uitgebracht ter gelegenheid van de herinvoering van de 
constitutie. 

Bron: Tarih ve Toplum, Temmuz 1984. 
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Afbeelding 13: ansichtkaart met sultan Abdülhamit tijdens de selamlık-ceremonie. 
Bron: Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet, 2004. 
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Mediale werkelijkheid: een kwestie van macht 
 

Door gebrek aan bronnenmateriaal valt niet aan te tonen of er bij het op de markt brengen van 

de genoemde visuele media, waarmee de macht en de betrokkenheid van de sultan bij het 

constitutionele regiem al dan niet op een suggestieve wijze werd weergegeven, sprake was 

van samenwerking tussen de producenten of exploitanten van de genoemde media en de 

sultan of een aangewezen instantie. Er zijn geen bewijzen dat het gebruik van de genoemde 

middelen een onderdeel was van een gecoördineerde (propaganda)campagne. Maar zelfs als 

dat niet het geval was, kan er hier wel aangenomen worden dat de betrokken producenten en 

exploitanten door dergelijke opnames en ansichtkaarten op de markt te brengen niet alleen op 

een commerciële winst konden rekenen, maar dat zij hiermee tevens de sympathie verwierven 

of extra bescherming konden genieten van invloedrijke personen zoals de sultan of zijn 

representanten. Hiermee zouden zij ook hun bewegingsvrijheid op de lokale markt kunnen 

verzekeren of vergroten. Daarnaast konden de betrokken producenten of exploitanten, die 

veelal buitenlanders of lokale ondernemers van christelijke afkomst waren, door middel van 

dergelijke producties hun loyaliteit aan de machthebber zichtbaar maken. De sultan en andere 

invloedrijke personen lieten zich een dergelijke geste welgevallen zolang dit hen goed 

uitkwam of zolang hun eigenbelang hiermee gediend was. Het ging hier dus in feite om een 

soort stilzwijgende afspraak waarbij de betrokken partijen rekening met elkaar hielden en 

elkaars belangen behartigden. 

 

‘Les élections et l’ouverture du parlement à Constantinople’ 

Deze stilzwijgende afspraak had tot gevolg dat sommige belangrijke lokale, actuele 

gebeurtenissen ‘het visuele nieuws’ niet haalden omdat zij óf gevoelig lagen óf voor de 

betrokken partijen een bepaald risico vormden. Zo zijn er bijvoorbeeld geen opnames bekend 

van de stakingen die kort na de herinvoering van de constitutie gehouden werden. Als gevolg 

van de hoge inflatie – in de eerste twee maanden na de revolutie bedroeg die maar liefst 

twintig procent, brak er namelijk een golf van stakingen uit waarbij arbeiders 

loonsverhogingen eisten ter compensatie van de prijsstijgingen. Het nieuwe parlement nam 

een arbeidswet aan, waarmee de regering de stakingen onderdrukte. Zoals de historicus 

Zürcher opmerkt is de rol die het Jong Turkse Comité voor Eenheid en Vooruitgang hierbij 

speelde interessant. Het Comité dat het nieuwe parlement domineerde, presenteerde zich 
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namelijk juist als voorvechter van de burgerrechten oftewel als voorvechter van de ‘vrijheid’. 

Door de onderdrukking van de stakingen kwam de ware aard van deze vrijheid aan het licht.8  

 Daarentegen haalden de parlementsverkiezingen waarvan het Jong Turkse Comité de 

absolute winnaar was, het visuele nieuws wel. Zo waren de verkiezingen die enkele maanden 

na de revolutie in de herfst van 1908 werden gehouden en de opening van het nieuwe 

parlement in de hoofdstad op het witte doek te zien.9 Cinémathéâtre Pathé vertoonde begin 

maart 1909 de opname Les élections et l’ouverture du parlement à Constantinople die was 

gemaakt door de Istanbul-agent van de firma, Sigmund Weinberg. De Stamboul schreef op 2 

maart over de première van de opname het volgende: 

 

Ainsi qu’il fallait s’y attendre la salle de l’Amphithéâtre des Petits-Champs était hier soir archi 

comblée. On y donnait en effet la première du spectacle cinématographique que nous avons eu 

la bonne fortune d’annoncer il y a trois jours a nos lecteurs, L’Ouverture du Parlement 

Ottoman. Le programme de la mémorable journée, enregistré avec un soin tout particulier par 

M. Weinberg, a été donné dans tous ses détails aux spectateurs émerveillés accourus en foule 

énorme, a l’annonce d’un pareil régal artistique. La vaste salle présentait le coup d’œil des 

grands jours rehaussée tout particulièrement cette fois-ci par la présence, à côté du corps 

diplomatique et de nos élégants pérots, d’un très grand nombre de députés ottomans. 

 

Zo konden de gedeputeerden van het nieuwe parlement zichzelf op het scherm van het 

Cinémathéâtre Pathé terugzien. Zoals in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam maakte Pathé 

indertijd ook opnames van de bezoekers van de voorstellingen die daarna hun 

‘spiegelbeelden’ op het doek konden bewonderen. Er kan hier aangenomen worden dat het 

Pathé bij de première van Les élections et l’ouverture du parlement à Constantinople niet 

alleen ging om het verrassen of boeien van de leden van het nieuwe parlement. Met de 

vertoning van opnames over de verkiezingen en de opening van het parlement droeg de firma  

bij aan de opbouw van het ‘publieke beeld’ van het Jong Turkse Comité, dat hiermee 

‘aantoonbaar’ haar macht kon laten zien. Vanuit een dergelijk perspectief zouden opnames als 

Les élections et l’ouverture du parlement à Constantinople zelfs gezien kunnen worden als 

een soort propagandamiddel dat al dan niet op een impliciete of suggestieve wijze werd 

aangewend.  

In het verlengde hiervan kan overigens opgemerkt worden dat de reeds genoemde 

stilzwijgende afspraak tussen de producenten en exploitanten enerzijds en de invloedrijke 

personen en instanties anderzijds die zoals gezegd rekening met elkaar hielden en elkaars 
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belangen behartigden, steeds werd aangepast aan de veranderingen en verschuivingen binnen 

de machtsverdeling die onder invloed van dergelijke gebeurtenissen steeds een nieuwe vorm 

kreeg. De verkiezingen werden gewonnen door de Jong Turken; sultan Abdülhamit, die de 

opening van het nieuwe parlement met een troonrede luister bijzette, bleef weliswaar nog 

regeren, maar de politieke veranderingen waren een aantasting van zijn machtspositie als 

absoluut vorst die al ruim dertig jaar lang regeerde. Niet veel later kwam er een definitief 

einde aan zijn regeringsmacht. Hij werd namelijk deels verantwoordelijk gehouden voor de 

opstand die in april 1909 in het leger uitbrak uit onvrede tegen de regiemwisseling. 

Abdülhamit werd in dezelfde maand door het nieuwe parlement afgezet en vervangen door 

zijn broer Reşat die als Mehmet V de troon besteeg. 

 

‘Les derniers événements en Turquie’ 

De opstand, vooral de onderdrukking daarvan door het speciaal samengestelde Actieleger 

(Hareket Ordusu) onder leiding van de Jong Turkse militairen, behoorde ook tot de 

gebeurtenissen die het visuele nieuws haalden. De opstand die in de nacht van 12 april 1909 

binnen het Ottomaanse leger uitbrak uit naam van het herstel van de islam en de heilige wet 

sharia (şeriat), werd ondersteund door studenten van islamitische scholen en een aantal 

religieuze leiders.10 De onderdrukking van deze opstand vormde een keerpunt in het 

machtsvertoon van het Jong Turkse Comité voor Eenheid en Vooruitgang. Met name de 

militaire vleugel van de organisatie die een belangrijke rol speelde bij de constitutionele 

revolutie van juli 1908 en die veelal als ‘de bevrijder van het vaderland’ werd geafficheerd, 

presenteerde zich hiermee ook als de ‘bewaker van het nieuwe regiem’. Zo zou een opname 

van de opstand, en de onderdrukking daarvan enkele maanden later, deel uitmaken van een 

“zeer interessant spektakel” van het Cinémathéâtre Éclair in Péra.11 Het blad Stamboul was 

ervan overtuigd dat iedereen in de hoofdstad “ondersteboven” zou zijn van deze 

“sensationele” opname, die werd vertoond onder de titel Les derniers événements en Turquie:  

 

Nous verrons se dérouler "Les derniers événements en Turquie", d'un intérêt si puissant pour 

nous tous; et cela avec une telle perfection que nous croirons réellement revivre les minutes 

tragiques. La révolution, l'investissement de la ville par l'armée d'opérations, l'assaut des 

casernes. En pleine lumière y apparaîtra la figure de nos braves héros de la liberté.12

 

Zo werden de militairen van het Jong Turkse Actieleger ook nog eens afgeschilderd als de 

“helden van de vrijheid”. De term “nos braves héros” in het bovengenoemde citaat impliceert 
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overigens met name door het bezittelijk voornaamwoord dat de Franstalige gemeenschap 

achter deze helden stond. Met name de twee jonge officieren, Enver en Niyazi, die bij de 

revolutie en de onderdrukking van de reeds genoemde opstand een belangrijke rol speelden, 

zouden de symbolen worden van patriottistische militaristische propaganda waarbij 

verschillende middelen werden ingezet waaronder dus ook het medium film. Op deze kwestie 

wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan.  

Ook de kroning van de nieuwe sultan, Mehmet V, maakte deel uit van het 

“interessante spektakel” van het Cinémathéâtre Éclair. Het blad Stamboul schreef hierover het 

volgende: 

 

Nous applaudirons surtout "L'investiture de S.M. Mehmed V." Notre cher Sultan à la figure si 

sympathique et si douce, étendra jusqu'à nous son salut et son bon sourire qu'il distribua à tout 

son peuple, lorsque, entouré de tous les hauts dignitaires il fit le trajet, aller et retour, de la 

mosquée d'Eyoub.13

 

Net als de term ‘onze dappere helden’ (“nos braves héros”), waarmee hetzelfde blad in het 

reeds eerder genoemde citaat de waardering voor de militairen van het Jong Turkse Actieleger 

uitte, kan uit de aanduidingen in het laatstgenoemde citaat zoals “notre cher Sultan à la figure 

si sympathique et si douce” en “son salut et son bon sourire” opgemaakt worden dat de 

Stamboul, oftewel de Franstalige gemeenschap van de hoofdstad, ook achter de nieuwe sultan 

stond. Het beeld van sultan Mehmet V dat hier naar voren komt staat overigens in groot 

contrast met dat van zijn voorganger, sultan Abdülhamit, die in de loop der jaren een tamelijk 

tirannieke, solitaire en achterdochtige heerser was geworden. Zoals gezegd had Abdülhamit 

door zijn soms hardhandige aanpak zelfs bijnamen als “de Rode Sultan” of “le grand 

saigneur” die verwezen naar het bloed dat aan zijn handen zou kleven. In tegenstelling tot zijn 

broer Abdülhamit die over een “absolute” macht beschikte, zou sultan Mehmet V onder 

invloed van de Jong Turken vooral een “ceremoniële” functie krijgen en qua persoon en 

bestuurlijke positie een nieuw sultanbeeld belichamen. Abdülhamit die uit angst voor 

aanslagen nauwelijks zijn residentie verliet, probeerde zich weliswaar onder invloed van de 

nieuwe politieke situatie rond de herinvoering van de constitutie onder andere door middel 

van de visuele media ‘zichtbaarder’ te maken, maar uiteindelijk was het zijn broer, sultan 

Mehmet V, die werkelijk dicht bij het volk stond en prominent aanwezig was, fysiek dan wel 

in de (visuele) media. Bovendien maakten zijn persoonlijkheid, zijn leeftijd, zijn fysieke 

verschijning en zijn zachtaardige en zelfs ietwat verlegen karakter, de nieuwe sultan tot een 
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geschikte persoon om als “vader des vaderlands” gepromoot te worden en die vervolgens in te 

zetten voor politiek gevoelige kwesties zoals het etnisch-religieuze conflict in de Balkan. 

 

 

De nieuwe sultan: vader des vaderlands 
 

Toen Reşat in april 1909 als sultan Mehmet V de troon besteeg was hij al vierenzestig jaar 

oud. In de daaraan voorafgaande jaren had hij opgesloten gezeten in zijn luxe paleis. John 

Freely maakt in De geschiedenis van Istanbul melding van de volgende anekdote: “Mehmets 

luie leven in de Kafes [gouden kooi] had hem buitengewoon corpulent gemaakt, zoals te zien 

is aan zijn uniform, dat tegenwoordig in het Topkapı Sarayı wordt tentoongesteld. Op de dag 

dat hij sultan werd, kon de şeyhülislam [hoogste religieuze leider] zijn armen niet om 

Mehmets middel krijgen om hem het zwaard van Osman aan te gorden zodat dat bijna op de 

grond viel; gelukkig kon Şerif Ali Haidar het nog net opvangen en een ongeluk 

voorkomen”.14 Het is de vraag of dit incident te zien was in de reeds genoemde Éclairopname 

over de kroning, maar de nieuwe sultan en zijn publieke activiteiten zouden in deze periode 

regelmatig op het witte doek te zien zijn.  

 Er werden bijvoorbeeld opnames gemaakt van militaire parades die gehouden werden 

ten overstaan van de nieuwe sultan, zoals La première revue navale de la flotte nationale 

ottomane die in november 1909 te zien was in het programma van het Cinémathéâtre Pathé.15 

Een maand later vertoonde Pathé net als Éclair een opname van de kroning die werd 

uitgebracht onder de titel La cérémonie d’investiture du Sabre de S.M.I. le Sultan Mehmed 

V.16 Ook vertoonde Pathé opnames van de reizen van de nieuwe sultan, zoals zijn bezoek aan 

de voormalige hoofdsteden van het Ottomaanse Rijk, Bursa en Edirne. De beelden van het 

bezoek aan Edirne waren bijvoorbeeld te zien in het Şark Theater in de wijk Şehzadebaşı.17 

Daarnaast maakte Pathé opnames van de reis van de sultan naar delen van het rijk in de 

Balkan waaronder het toenmalige Salonika, Kosovo en Monastir (het huidige Bitola).18  

Het bezoek van de sultan aan de Balkan dat georganiseerd werd door het Jong Turkse 

Comité voor Eenheid en Vooruitgang, had verscheidene doeleinden, zoals het verbeteren van 

de relatie met verscheidene etnisch-religieuze gemeenschappen zoals Albanese moslims, 

Grieken en Bulgaren, en het vergroten van de solidariteit tussen deze gemeenschappen.19 

Bovendien hoopte het Comité met de verschijning en publieke ontmoetingen van de sultan die 

werd vergezeld door een aantal prominente leden van de Jong Turkse beweging haar imago 
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op te vijzelen. De sultan en zijn gezelschap werden warm ontvangen, de plekken die zij 

bezochten waren versierd met vlaggen en er werden parades en ceremonieën gehouden 

waarbij kinderen van verschillende etnische gemeenschappen liederen zongen. De sultan 

decoreerde op zijn beurt een aantal mensen en bood financiële hulp aan benefietorganisaties, 

armen en studenten. Daarnaast werd er ter ere van zijn bezoek een amnestie afgekondigd. 

Het afreizen van de sultan naar de Balkan en naar de voormalige hoofdsteden van het 

rijk was overigens een nieuw fenomeen omdat het afleggen van bezoeken aan steden en 

provincies niet tot de monarchistische tradities behoorde. Tot de zeventiende eeuw 

verplaatsten de Ottomaanse sultans zich weliswaar omdat zij als krijgsheren meetrokken met 

hun legers om gebieden te veroveren, maar de latere sultans hadden de gewoonte om de 

hoofdstad niet te verlaten.20 Met deze gewoonte werd dus gebroken door sultan Mehmet V en 

door de vertoning van de opnames van zijn reizen en ontmoetingen stond hij wederom in 

contact met zijn omgeving en onderdanen.   

Ook de terugkeer van de sultan naar Istanbul werd op film vastgelegd. In juli 1911 

vertoonde het Cinémathéâtre Pathé de opname L’arrivée de S.M.I. le Sultan Mehmed V après 

son voyage en Roumélie. De sultan werd in Istanbul net zo enthousiast verwelkomd als op de 

Balkan. Ter ere van zijn terugkomst was de hele hoofdstad verlicht en er werd een lange 

parade gehouden van het treinstation in Sirkeci waar hij aankwam tot zijn paleis. De pers 

schreef dat veel Ottomaanse sultans in het verleden teruggekeerd waren naar de hoofdstad met 

de sleutels van veroverde steden, maar deze sultan was teruggekeerd met de sleutels tot de 

harten van zijn onderdanen in Roemelië.21 Zo was het beeld van een tirannieke, solitaire en 

achterdochtige sultan in de persoon van Abdülhamit door zijn broer Reşat veranderd in dat 

van een geliefde, gemoedelijke, zachtaardige en publieke figuur die dichtbij het volk stond en 

zich veel meer in het openbaar vertoonde dan zijn voorganger, al dan niet in de media. De 

absolute macht van Abdülhamit was bij Reşat verworden tot een ceremoniële macht die 

dankzij een visuele dimensie niet onder deed voor, maar wel anders was dan, de macht van 

zijn voorganger.   

De reeds genoemde opnames van de sultan maakten deel uit van programma’s die  

zoals veel andere filmprogramma’s in deze periode verder bestonden uit een gevarieerd aantal 

films in verscheidene genres. Het is niet bekend of er bepaalde speciale regels waren voor de 

vertoning van dergelijke opnames zoals die indertijd in Rusland gehanteerd werden bij het 

vertonen van films over de tsaar en zijn familie. Zoals in de Inleiding van deze studie reeds 

eerder ter sprake kwam, was zelfs de vertoning van beelden van de Russische tsarenfamilie 

aanvankelijk verboden omdat de autoriteiten bang waren dat de beelden van de tsaar en zijn 
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familie niet tot hun recht zouden komen binnen de zogenaamde nummersprogramma’s. Later 

zouden de autoriteiten vaststellen dat beelden van de imperiale familie slechts vertoond 

mochten worden als zij duidelijk een aparte plaats kregen binnen de programmering zodat 

deze films en niet de gehele performance de blikvanger van de voorstelling werd. Ook mocht 

de vertoning van dergelijke beelden niet gepaard gaan met muzikale begeleiding. In de 

bestudeerde bronnen ben ik vergelijkbare regels voor het vertonen van Ottomaanse 

machthebbers niet tegenkomen, maar wel is bekend dat de vertoning van beelden van de 

sultan gepaard gingen met het spelen en/of zingen van een mars of het volkslied.22 Dit was 

overigens het geval bij iedere voorstelling die in die tijd gehouden werd en die iets te maken 

had met de sultan. Ook is het bekend dat de opnames van de sultan soms werden vertoond ter 

gelegenheid van officiële festiviteiten, zoals de herdenking van de constitutionele revolutie 

van 1908.23  

 

 

Oorlog in de Balkan en in Tripolitanië 
 

Ondanks dat het bezoek van sultan Mehmet V in gezelschap van prominente leden van het 

Jong Turkse Comité van Eenheid en Vooruitgang aan de Balkan een succes was, kon niet 

voorkomen worden dat de regio zich wilde losmaken van het Ottomaanse Rijk. Kort na het 

bezoek van de sultan brak namelijk de Balkanoorlog uit. Deze oorlog leidde uiteindelijk tot 

het plegen van een staatsgreep begin 1913 door de Jong Turken waarmee zij het parlement 

buiten spel zetten en de regeringsmacht van het rijk volledig in handen kregen. Ook verloor 

het rijk bij deze oorlog vrijwel al zijn Europese gebiedsdelen. De oorlog behoorde tot een van 

de gevoeligste kwesties, die zijn weerslag had op de reeds eerder genoemde stilzwijgende 

afspraak tussen de autoriteiten en de producenten en exploitanten van het medium film 

waarbij zij rekening met elkaar hielden en elkaars belangen behartigden. Er werden namelijk 

geen films vertoond die de oorlog in de Balkan als onderwerp hadden. Een buitenlandse 

correspondent die zich in die tijd in Istanbul bevond was verbaasd dat er geen enkel beeld 

over de oorlog te zien was: 

 

I had expected that films of the war were being displayed, but there was no single war subject 

on the bill, and with the army of King Ferdinand [of Bulgaria] almost thundering on their 

gates the people of the city concentrated their attention on the usual sensational tragedy, 

doubtful comedy, and mawkish sentimentality.24
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Het is frappant dat er geen films over dit onderwerp verschenen, omdat de firma’s die op dat 

moment tot de belangrijkste aanbieders van filmvertoningen in de hoofdstad behoorden zoals 

Pathé, Éclair en Gaumont wel over beelden van deze oorlog beschikten. Volgens Stephen 

Bottomore waren er tijdens de oorlog zo’n twintig cameramannen op de Balkan gestationeerd, 

die opnames maakten in opdracht van een aantal productiemaatschappijen waaronder de 

bovengenoemde firma’s.25 Het feit dat zij deze oorlogsopnames niet op de markt brachten, 

zou  verklaard kunnen worden vanuit verschillende oogpunten. Het kan zo geweest zijn dat de 

genoemde firma’s hun opnames niet uitbrachten omdat zij geen risico wilden nemen met het 

exploiteren van een gebeurtenis die lokaal nogal gevoelig lag. Het rijk was in deze oorlog 

namelijk aan de verliezende hand en het zou kunnen zijn dat de autoriteiten het niet 

toestonden om dergelijke films te vertonen. Het is immers wel bekend dat het Ottomaanse 

Rijk, maar ook andere betrokken landen waaronder Bulgarije en Montenegro, al tijdens het 

maken van opnames in het oorlogsgebeid een strenge censuur hanteerden.26  Zelfs opnames 

die niet direct over de oorlog gingen maar wel in verband met het conflict stonden, konden in 

de hoofdstad rekenen op een negatieve reactie van de autoriteiten. Het volgende incident dat 

naar voren komt in de correspondentie uit die tijd tussen verschillende overheidsdiensten is 

hier een voorbeeld van. Het deed zich voor in de zomer van 1913, enkele maanden nadat de 

Jong Turken een staatsgreep hadden gepleegd. Uit de correspondentie blijkt dat het incident 

betrekking had op het hardhandige ingrijpen van  politiecommissaris Nuri Bey tijdens de 

vertoning van een film over de begrafenis van de Griekse koning George I in de Cinéma 

Américain waardoor er materiële schade ontstaan zou zijn.27 Volgens de uit Oostenrijk 

afkomstige exploitant van de Cinéma, Giovanni Miletic, zou de politiecommissaris de film 

– te terwijl die nog draaide – uit de projector getrokken en in stukken gescheurd hebben. De 

exploitant eiste vervolgens een schadeloosstelling van vijfenveertighonderd franc, deels voor 

de vernietiging van het filmmateriaal en deels voor de compensatie van de financiële schade 

die hij opliep omdat de geplande vertoningen van de opname door het incident niet 

doorgingen. Volgens de afdeling Juridische Zaken (Hukuk Kısmı) die het incident in 

behandeling had genomen, was er echter geen sprake van materiële noch financiële schade, 

omdat de film in tegenstelling tot de bewering van de exploitant niet was vernietigd maar 

slechts in een paar stukken was gescheurd en de afdeling was van mening dat de schade te 

verwaarlozen was aangezien er in het zomerseizoen toch niet veel bezoekers naar de 

vertoningen zouden komen. De commissaris in kwestie werd overigens ontslagen. Hieruit 

blijkt wel dat de vertoning op film van de begrafenis van de koning van Griekenland, een van 

de partijen in het conflict op de Balkan, tot problemen kon leiden. 
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Overigens moet hier niet uit het oog verloren worden dat de overheden van sommige 

landen die betrokken waren bij de oorlog zoals Bulgarije en Griekenland opnames lieten 

maken over ‘hun oorlog’ al dan niet in samenwerking met buitenlandse cameramannen. Zo 

maakte de Bulgaarse cameraman Alexander Jekov in opdracht van het Bulgaarse leger de 

opname The Great Liberation War of Bulgaria against Turkey. In opdracht van de Griekse 

overheid maakte Isidor Robert Schwobthaler uit Parijs een opname over de oorlog die in 

Groot-Brittannië werd uitgebracht onder de titel With the Greeks in the Firing Line en in 

Frankrijk als Sous la mitraille. Volgens Bottomore was de laatstgenoemde opname indertijd 

zelfs een groot succes in Europa.28 Ook zijn er vanuit de Ottomaanse kant initiatieven 

geweest om ‘eigen opnames’ te maken over de Balkanoorlog. Uit een brief van de 

patriottische vereniging Rumeli Muhaciret-i Islamiye Cemiyeti (Vereniging voor 

moslimimmigranten in Roemelië) aan de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken blijkt 

dat Weinberg, de Istanbul-agent van Pathé, bereid was om films op te nemen van de 

“gruwelijkheden op de Balkan tegen het Ottomaanse volk”.29 In de brief wordt opgemerkt dat 

“de moderne uitvinding cinema een zeer geschikt medium is voor de mobilisatie en 

bewustmaking van het volk inzake de wreedheden van de oorlog”. Het medium zou hierbij 

een “effectief middel” zijn aangezien de “beeldtaal” ervan door iedereen begrepen zou 

kunnen worden, want een groot deel van de Ottomaanse bevolking was nog analfabeet. De 

vereniging schrijft verder dat “er geen twijfel bestaat over de toepassing van de 

cinematografie die in alle delen van het rijk gebruikt zou kunnen worden en die met zijn 

emotionele invloed, zijn krachtige beschrijvingen en zijn grote bereik ingezet zou kunnen 

worden voor bepaalde doeleinden zoals de genoemde mobilisatie en bewustmaking van het 

Ottomaanse volk”. Het is echter niet bekend of het slechts bij een idee is gebleven, aangezien 

verdere informatie over het bestaan of vertonen van dergelijke opnames ontbreekt.  

 In het verlengde hiervan moet niet over het hoofd gezien worden dat niet iedere 

oorlogsopname die indertijd werd geproduceerd een ‘puur onafhankelijk verslag’ van de 

oorlog was. Om te beginnen werden niet alle scènes daadwerkelijk in het oorlogsgebied 

opgenomen. Er was ook sprake van zogenaamde “fake” scènes, dat wil zeggen scènes die op 

een andere locatie werden opgenomen en/of werden nagespeeld. Dergelijke scènes konden 

soms zelfs zo ‘overtuigend’ zijn dat zij bepaalde emoties opriepen of losmaakten. Zo zou 

tijdens de vertoning van een fake-opname in Parijs waarin beelden te zien waren van Turken 

die zich overgaven, een van de toeschouwers die van Turkse afkomst was zijn schoen naar het 

scherm gesmeten hebben.30
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 Deze oorlog lag dus zeer gevoelig aan Ottomaanse zijde. Dezelfde gevoeligheid gold 

overigens ook voor de oorlog in Tripolitanië (het huidige Libië) die al vóór de Balkanoorlog 

plaatsvond en waarbij het Ottomaanse Rijk zijn laatste bezittingen in Noord-Afrika aan Italië 

verloor. Net zo min als over de Balkanoorlog werden er in Istanbul over deze oorlog opnames 

vertoond. De Ottomaanse overheid zou indertijd zelfs een klacht ingediend hebben bij de 

Britse regering vanwege het beledigende karakter van films over de oorlog in Tripolitanië die 

vertoond werden in Groot-Brittannië.31 Dit was trouwens niet de eerste keer dat de censuur 

van de Ottomaanse autoriteiten tot buiten de grenzen van het rijk strekte. Zoals reeds eerder in 

het hoofdstuk Controle over het nieuwe spektakel ter sprake kwam, diende de regering van 

sultan Abdülhamit II al in 1903 een klacht in bij de Spaanse overheid omdat er opnames in de 

stad Barcelona vertoond werden waarbij het Bulgaarse conflict “verkeerd” in beeld gebracht 

zou zijn.   

 Het ontbreken van filmopnames over deze twee oorlogen heeft dus vermoedelijk 

vooral te maken met het feit dat het rijk aan de verliezende hand was en dat de Ottomaanse 

overheid blijkbaar niet over een ‘eigen versie’ van de oorlogen beschikte. Want het is bekend 

dat er wel opnames in de hoofdstad te zien waren over de enige overwinning aan Ottomaanse 

zijde tijdens de Balkanoorlog, de herovering van de stad Edirne in 1913 door de Jong Turkse 

officieren. Volgens Stephen Bottomore werd een film over de herovering van de voormalige 

Ottomaanse hoofdstad Edirne door het publiek in Istanbul met veel enthousiasme 

aanschouwd.32 Er is echter niet bekend wie of welke maatschappij achter deze opname zat, 

waardoor het niet mogelijk is om na te gaan of het hier om een eigen versie van de 

Ottomaanse overheid ging, al dan niet in samenwerking met een buitenlandse firma, maar het 

is wel overduidelijk dat deze opname vertoond mocht worden omdat het om een overwinning 

ging.  

Met uitzondering van de genoemde opname over de enige overwinning aan 

Ottomaanse zijde werden er dus geen films uitgebracht over de oorlogen in de Balkan en in 

Tripolitanië. Het ontbreken van dergelijke films werd echter ‘gecompenseerd’ met andere 

middelen. Een daarvan was het patriottistisch toneel. De technische eenvoud ervan bood de 

mogelijkheid dergelijke producties in korte tijd in elkaar te zetten. Deze vorm van toneel kon 

net zulke grote emotionele effecten teweeg brengen bij het publiek als het medium film. Uit 

de titels en genreaanduidingen van de volgende toneelstukken blijkt wel welke lading zij 

moesten dekken: Türkler, Bulgarlar ve Namus (Turken, Bulgaren en de Eer), “waargebeurd 

toneelstuk in drie akten”; Ölmez Duygu (Het gevoel dat niet verdwijnt), “nationale catastrofe 

in vier akten”; Sönmez Ateş (Het vuur dat blijft branden), “wraak in vijf akten”; Trablusgarp 

 200



(Tripoli), “nationaal toneelstuk”.33 Deze stukken werden onder andere in de theaters van de 

wijken Péra en Sehzadebasi gespeeld. Het laatstgenoemde stuk Trablusgarp was bijvoorbeeld 

in het Odéontheater in Péra te zien en werd opgevoerd door de Ottomaanse Drama 

Compagnie.34  

Een ander middel waarmee de genoemde oorlogen onder de aandacht van het publiek 

gebracht werden, waren de publieke lezingen die net als de filmvertoningen deel uitmaakten 

van een gevarieerd aanbod aan amusement. Een voorbeeld daarvan is de voorstelling die in 

maart 1912 in het Şark Theater in Şehzadebaşı werd georganiseerd door de bekende filosoof 

Rıza Tevfik.35 Deze filosoof behoorde tot een groep Ottomaanse intellectuelen bestaande uit 

(toneel)schrijvers, dichters en onderwijzers die zich inzette voor het propageren van het 

Ottomaans patriottisme en/of Turks nationalisme.36 De reeds genoemde voorstelling onder 

leiding van de filosoof Tevfik bestond onder andere uit een lezing van de schrijver Hüseyin 

Kami over de oorlog in Tripolitanië, muziekuitvoeringen van de militaire kapel en ince saz 

(traditionele muziek), dans, canto en filmvertoningen. Er werd echter in de pers niet vermeld 

wat voor soort films er bij dergelijke voorstellingen vertoond werden. Het zou kunnen zijn dat 

het medium daarbij vooral een entertainmentfunctie had en diende om het evenwicht te 

bewaren tussen amusante en serieuze zaken zoals de genoemde lezingen. Met een dergelijke 

interpretatie komt een andere dimensie van het medium naar voren. Het zou hier dan niet gaan 

om een medium dat diende voor de weergave van belangrijke politiek-maatschappelijke 

gebeurtenissen zoals revoluties, kroningen en verkiezingen, maar om een medium dat ter 

vermaak werd ingezet bij het aansnijden van gevoelige dan wel pijnlijke kwesties zoals 

(verloren) oorlogen. Dit was bijvoorbeeld ook het geval bij de twee grote publieke spektakels 

die in de zomer van 1909 in Istanbul door de Ottomaanse overheid werden gehouden naar 

aanleiding van een geweldsuitbarsting in het zuidoosten van het rijk. Deze liep uit op een 

pogrom tegen de Armeniërs.  

 

 

Armeense kwestie 
 

De geweldsuitbarsting in het zuidoosten van het rijk hield verband met de reeds eerder 

genoemde opstand van april 1909 in de hoofdstad tegen het nieuwe regiem die werd 

onderdrukt door het Jong Turkse Actieleger. De ongeregeldheden in de zuidoostelijke 

provincies van het rijk, zoals Adana, waren aanvankelijk begonnen als aanval op de 
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vertegenwoordigers van de Jong Turkse beweging door de aanhangers van het oude regiem, 

maar ze liepen uit op een pogrom tegen de Armeense bevolkingsgroep, waarbij een groot 

aantal Armeniërs omkwam.37 Voor de slachtoffers werd bij de Banque Impériale Ottomane in 

Istanbul een speciale rekening geopend. Ironisch genoeg was dezelfde bank een aantal jaren 

eerder het doelwit geweest van een terroristische aanslag door een groep Armeense 

onafhankelijkheidsstrijders (zie het hoofdstuk Controle over het nieuwe spektakel). Uit een 

lijst die werd gepubliceerd in het blad Stamboul van 14 juli 1909, blijkt dat het hier 

weldoeners van verschillende pluimage betrof zoals de Compagnie d’Assurances générales 

ottomanes, studenten van een Franstalig lyceum, de grootvizier en de ministers van Onderwijs 

en van Buitenlandse Zaken. Verder nam de overheid zelf deel aan de geldinzamelingsactie 

door twee grote publieke spektakels te (laten) organiseren. Het ging hier om spektakels die in 

het Europese en in het Aziatische gedeelte van de stad werden gehouden en waarbij een 

gevarieerd programma van moderne en traditionele vormen van amusement en sport werd 

aangeboden dat onder meer bestond uit gymnastiekoefeningen, olieworstelwedstrijden, ince 

saz-uitvoeringen en filmvertoningen.  

Het spektakel in het Europese gedeelte dat liep van vrijdag 6 augustus tot en met 

zondag 8 augustus werd gehouden in het Yıldızpark waar ook het gelijknamige paleis van de 

voormalige sultan Abdülhamit zich bevond. De voorstellingen van zaterdag waren alleen 

toegankelijk voor vrouwen en de islamitische bezoeksters werd expliciet verzocht om 18.00 

uur het park te verlaten.38 Het organisatiecomité bestond uit een groep 

overheidsfunctionarissen, gedeputeerden van het nieuwe parlement en een aantal zakenlieden 

en werd geleid door de algemeen directeur van het Fonds voor de Staatsschuld (Caisse de la 

Dette Publique Ottomane), L. Pissard, kolonel Galib Bey en Mehmet Pasja. De voorstellingen 

aan de Aziatische kant van de stad die op 3 en 4 september in Çiftehavuz werden gehouden, 

stonden onder leiding van de maarschalk Fuad Pasja. Het programma van de voorstellingen 

aldaar was net zo gevarieerd als dat in het Yıldızpark. 

 Hier kan aangenomen worden dat het de overheid bij het organiseren van deze 

publieke spektakels niet alleen ging om het leveren van een financiële bijdrage aan de 

getroffenen van de geweldsuitbarsting in de zuidoostelijke provincies van het rijk, maar dat de 

overheid hiermee ook bepaalde specifieke signalen wilde afgeven. Naast het financiële aspect 

was het wegnemen van de sociale spanning door amusement aan te bieden uiteraard een van 

de doelen. Daarnaast kunnen deze spektakels in de lijn van de eerder genoemde ceremoniële 

spektakels zoals de selamlık en (militaire) parades, waarmee invloedrijke personen zoals de 

sultan hun macht vertoonden, ook hier gezien worden als een middel van machtsvertoon van 
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de nieuwe regering. Deze nieuwe regering stond onder invloed van de Jong Turken die zich 

zoals gezegd voordeden als de bewaker van het nieuwe constitutionele regiem. De keuze van 

het Yıldızpark zou van strategische aard geweest kunnen zijn omdat dit het park was van de 

residentie van de zojuist afgezette sultan Abdülhamit die een rivaal was van de Jong Turken 

en vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de wreedheden tegen de Armeniërs. De nieuwe 

machthebbers wilden door middel van deze voorstellingen duidelijk maken dat zij het gebruik 

van geweld tegen de Armeense gemeenschap niet tolereerden. Daarbij mag niet vergeten 

worden dat de Jong Turken zelf doelwit waren van de aanhangers van het oude regiem die 

immers achter de genoemde geweldsuitbarsting zaten. Er was dus ook sprake van een signaal 

dat afgegeven werd in de richting van de tegenstanders van de Jong Turkse beweging oftewel 

van het nieuwe regiem. Deze tegenstanders bestonden veelal uit radicale en conservatieve 

moslims. 

De betrokkenheid van de overheid bij dergelijke gevoelige dan wel pijnlijke kwesties 

bleef overigens niet beperkt tot alleen etnisch-religieuze conflicten maar betrof ook rampen. 

Hierbij kan men denken aan grote branden waarbij veel slachtoffers vielen. Zoals eerder ter 

sprake kwam, werd Istanbul in die tijd geteisterd door diverse grote branden die soms een 

hele wijk volledig in de as legden. Zo’n brand vond plaats in juli 1911 waarbij het oude 

gedeelte van de stad, Stamboul, werd getroffen.39 In augustus organiseerde de overheid onder 

het toeziend oog van de grootvizier een benefietvoorstelling voor de getroffenen. Het blad Le 

Moniteur Oriental kondigde de voorstelling als volgt aan: 

 

Fête Champêtre. Dimanche 20 août à Fener-Baghtché grandes fêtes sous le haut patronage de 

S.A. le grand vézir au profit des incendiés de Stamboul. Courses, jeux divers, concours de 

natation, spectacles divers, illuminations, feux d'artifice dans la baie de Calamich, théâtre, 

cinématographe. La musique de l'Erthogrul et celle du Sélimié prêteront gracieusement leur 

concours. Grand bal à partir de 3 h. p.m. à l'hôtel de Belle-Vue. Pour le bal la tenue est de 

rigueur: smoking, stambouline ou habit. Les officiers en tenue de Sélamlik.40

 

Net als de reeds genoemde publieke spektakels waarbij geld werd ingezameld voor de 

getroffenen van de geweldsuitbarsting, maakten filmvertoningen hier dus ook deel uit van een 

gevarieerd programma dat bestond uit verschillende vormen van amusement en sport. Echter, 

evenals bij de andere benefietvoorstellingen maakte de pers hier ook geen vermelding van de 

titels van de films die hierbij vertoond werden. Wel meldde hetzelfde blad enkele dagen later 

dat er een opname van de brand vertoond zou worden binnen het Pathé-Journal van het 
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Cinémathéâtre Pathé in Péra.41 Hieruit blijkt dat het medium in dit geval niet alleen werd 

ingezet als middel bij de bovengenoemde benefietvoorstelling die door de overheid werd 

georganiseerd om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de grote brand, maar dat het 

medium tegelijkertijd ook diende om de gebeurtenis weer te geven. Kortom het medium werd 

voor eenzelfde gebeurtenis ingezet voor zowel charitatieve als commerciële en informatieve 

doeleinden.    

 

 

Conclusie 
 

Dit hoofdstuk toont aan dat het medium door de autoriteiten steeds meer au sérieux werd 

genomen. De machthebbers kregen steeds meer vat op het medium door er gebruik van te 

maken zolang dat in hun eigenbelang was en door censuur op te leggen wanneer dat niet het 

geval was. De firma’s en exploitanten die veelal van buitenlandse afkomst of Ottomaanse 

niet-moslims waren, droegen aan de machtspositie van de machthebbers bij door hen of 

bepaalde politiek-maatschappelijke gebeurtenissen op film vast te leggen en te vertonen. 

Tegelijkertijd moesten de betrokken firma’s en exploitanten op hun beurt rekening houden 

met de wensen en eisen van de machthebbers. Dit leidde ertoe dat bepaalde gebeurtenissen 

door middel van het medium geëxploiteerd werden en andere gebeurtenissen juist weer niet 

zichtbaar werden of buiten beschouwing werden gelaten. Het al dan niet weergeven van 

oorlogen waarbij het rijk betrokken was illustreert dit. Zolang er sprake was van verliezen aan 

het front verschenen er geen beelden, maar in het geval van een overwinning werd er gretig 

gebruikgemaakt van het medium.  

 De visuele bijdrage van de firma’s en exploitanten aan de machtspositie van de 

machthebbers paste zich in de loop van tijd aan aan de veranderingen en verschuivingen 

binnen de machtsverdeling. Zo verschoof de aandacht van de producenten na de herinvoering 

van de constitutie in juli 1908 en de verkiezingen die daarop volgden, van sultan Abdülhamit 

naar de nieuwe machthebbers, de Jong Turken en nieuwe sultan Mehmet V die in april 1909 

de troon besteeg. De nieuwe machthebbers waren zich net zo bewust van de 

propagandistische potentie van het medium als hun voorganger sultan Abdülhamit. Ook zij 

maakten er dankbaar gebruik van. Zo werd het medium onder andere ingezet voor het creëren 

van een nieuw ‘sultanbeeld’ in de persoon van Mehmet V. De nieuwe sultan, wiens 

machtspositie onder invloed van de Jong Turken werd gereduceerd tot een ceremoniële 
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functie, verwierf als het ware een ‘visuele macht’ die steunde op de moderne visuele middelen 

waaronder het medium film.    

Het gebruik van het medium door de machthebbers beperkte zich niet alleen tot het 

weergeven van hun machtsvertoon. Het werd ook ingezet als amusement om daarmee onder 

meer het volk te mobiliseren of om een bepaalde spanning weg te nemen die werd 

veroorzaakt door gebeurtenissen zoals het etnische conflict met de Armeense bevolking of 

grote branden. Het ging hier veelal om charitatieve activiteiten waarbij het medium deel 

uitmaakte van een breed aanbod aan amusement dat dus niet alleen werd ingezet voor 

charitatieve maar ook voor politiek-ideologische doeleinden van de organisatoren, in dit geval 

de autoriteiten oftewel de machthebbers.  
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Noten 
  

                                                 
1 Stamboul, 30 januari 1909. Het blad meldde niet wie dit ritueel gefilmd had, maar de opname is vermoedelijk 
gemaakt door de Istanbulagent van Pathé, Sigmund Weinberg. In een bericht in het Duitse filmblad Der 
Kinematograph uit 1908 wordt vermeld dat Weinberg de selamlık heeft opgenomen, zie: Ludwig Brauner, ‘Die 
Aussichten der Kinoindustrie in der Türkei’, in: Der Kinematograph, No. 92, 30 september 1908.    
2 Le Moniteur Oriental, 11 maart 1909. 
3 Sabine Lenk, ‘Der Aktualitätenfilm vor dem Ersten Weltkrieg in Frankreich’, in: KINtop, nr. 6, 1996, 51-66. 
4 Herbert Birett, Das Filmangebot in Deutschland, 1895-1911 (München: Winterberg, 1991), 1. 
5 Sacit Kutlu meldt in de inleiding van zijn studie over het medium ansichtkaart in Istanbul in de periode van 
1908 tot 1913, Didâr-i Hürriyet. Kartpostallarla Ikinci Mesrutiyet 1908-1913 (Istanbul Bilgi Universitesi 
Yayınları, 2004), dat de ansichtkaart rond 1895 in de Ottomaanse hoofdstad werd geïntroduceerd door de 
Oostenrijker Max Fruchtermann. Volgens Kutlu werden er in de periode vóór de Eerste Wereldoorlog in Istanbul 
zo’n acht à negenduizend ansichtkaarten op de markt gebracht door onder meer de firma’s en ondernemers 
Alfred Silbermann & Co., Salut de Constantinople, Römmler-Jonas Dresden, Horticole de Therapia en de 
gebroeders Zellich. Beelden van de stad zelf behoorden tot de meest geliefde afbeeldingen. Dit gold ook voor 
belangrijke lokale gebeurtenissen zoals een grote brand, een bezoek van een belangrijke staatsman uit het 
buitenland of een regiemverandering. Zo maakte het medium ansichtkaart in feite gebruik van min of meer 
dezelfde onderwerpen als die in de films aan bod kwamen zoals ook Lauren Rabinovitz opmerkt onder het 
lemma ‘postcards’ in R. Abel ed., Encyclopedia of Early Cinema (2005), 528-529. Volgens Rabinovitz waren 
zelfs dezelfde afbeeldingen te zien in zowel films als op ansichtkaarten. Daarnaast meldt Rabinovitz dat de 
Oostenrijkse overheid als eerste in 1869 gebruikt maakte van het medium ansichtkaart voor officiële doeleinden.   
6 Abdülhamit die in februari 1878 het parlement schorste en vanaf dat moment dertig jaar lang als een absoluut 
vorst regeerde, was volgens Zürcher ‘fel gekant’ tegen de ‘in zijn ogen ontwrichtende krachten van het het 
liberalisme, nationalisme en constitutionalisme’; Zürcher (1995), 94.     
7 Idem., 108. Volgens Zürcher had het Comité op papier twee centra, Salonika en Parijs, maar in feite was het de 
groep in Salonika die de ondergrondse beweging in het rijk leidde.  
8 Idem. 115. 
9 Zoals eerder in deze studie ter sprake kwam, vond er in juli 1908 in het rijk een verandering van regiem plaats. 
Onder druk van de oppositionele Jong Turkse beweging kondigde de toenmalige sultan Abdülhamit II in die 
maand de herinvoering van de constitutie aan die sinds februari 1878 door hemzelf buiten werking was gesteld. 
In de herfst van 1908 werden er verkiezingen gehouden en op 17 december 1908 werd het nieuwe parlement 
geopend. 
10 Deze opstand wordt in de Turkse geschiedschrijving aangeduid als 31 Mart Olayı hetgeen wil zeggen ‘de 
gebeurtenis van 31 maart’. Dat een gebeurtenis van 12 april in de boeken terechtkomt onder de naam 31 maart 
heeft te maken met het feit dat 12 april 1909 in de islamitische jaartelling samenviel met de datum 31 maart 
1325. 
11 Stamboul, 15 juli 1909. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Freely (2002), 299-300. 
15 Stamboul, 27 november 1909. 
16 Stamboul, 21 december 1909. 
17 Ikdam, 8 maart 1911. 
18 In juni 1911 draaide het Cinémathéâtre Pathé de opname Le voyage de S.M.I. le Sultan Mehmet V. en 
Roumélie; zie het bericht in de Stamboul van 30 juni 1911.  
19 Zürcher (1999), 36-37.  
20 Idem., 27.  
21 Idem., 36. 
22 In tegenstelling tot zijn voorgangers had sultan Mehmet V niet zijn eigen ceremoniële mars. Er werd dan de 
Vrijheidsmars (Hürriyet Marşı) gezongen die ter gelegenheid van de constitutionele revolutie van juli 1908 was 
gecomponeerd en was opgedragen aan de twee Jong Turkse officieren, Enver en Niyazi, die bij de revolutie een 
belangrijke rol hadden gespeeld.  
23 Ikdam, 23 juli 1911. 
24 Geciteerd in: Stephen Bottomore, ‘In time of war’, in: Sight&Sound, September 1993, vol. 3, 30-33. 
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25 Idem.  
26 Idem. Volgens Bottomore was het grootste probleem van de cameramannen in het oorlogsgebied dat zij te 
maken hadden met strenge censuur van de betrokken landen zoals Bulgarije, Montenegro en het Ottomaanse rijk. 
Daarnaast kregen zij soms beperkingen opgelegd door het land waar zij zelf van afkomstig waren. Zo zou de 
Britse overheid nogal terughoudend geweest zijn bij het regelen van toestemming om in het oorlogsgebied te 
mogen filmen. Volgens Bottomore had dit enerzijds te maken met ‘de typisch Britse afkeer’ om 
oorlogswreedheden in beeld te brengen en anderzijds met de relatie met de Ottomaanse overheid. In het 
oorlogsgebied konden sommige cameramannen de censuur omzeilen door bijvoorbeeld het opgenomen 
filmmateriaal in aparte delen per post naar de opdrachtgever te sturen. 
27 Ottomaans Archief, DH.H., 14-9-1331 (17 augustus 1913), 64/68. 
28 Bottomore (1993), 33. 
29 Evren (1995), 72-73. 
30 Bottomore (1993), 31. 
31 Idem., 31. Het was overigens niet voor de eerste keer dat de Ottomaanse autoriteiten invloed wilden uitoefenen 
op de vertoning van films buiten de grenzen van het rijk over dergelijke gevoelige kwesties. Zoals eerder in deze 
studie aan bod kwam, werd tijdens de regering van sultan Abdülhamit een dergelijke klacht ingediend bij de 
Spaanse ambassade, omdat er sprake was van de vertoning van een film in Barcelona waarbij het Bulgaarse 
conflict ‘verkeerd’ in beeld gebracht zou zijn.  
32 Idem. 
33 And (1971), 181-199. 
34 Idem., 217. 
35 Ikdam, 14 maart 1912. 
36 De relatie tussen het medium en het verspreiden en propageren van deze ideologieën zal in het volgende 
hoofdstuk aan bod komen. 
37 Zürcher (1995), 121. Volgens Zürcher spreken sommige bronnen van 30.000 Armeniërs die bij de 
ongeregeldheden omkwamen. 
38 Le Moniteur Oriental, 4 augustus 1909. 
39 In het dagblad Stamboul van 24 juli 1911 worden de namen van de volgende wijken genoemd: Mercan 
yokuşu, Çukurceşme, Vezneciler, Vlanga, Aksaray, Şehzadebaşı ve Direklerarası, Uzunçarşı. 
40 Le Moniteur Oriental, 11 augustus 1911. 
41 Le Moniteur Oriental, 16 augustus 1911. 

 207



 208



 

 

 

 

 

 

6. 

HET MEDIUM IN DIENST VAN 

BEWEGINGEN 

 

Tijdens het ‘Pordenone Silent Film Festival’ in Italië in oktober 2003 werden de films 

vertoond van de gebroeders Manaki die zij aan het begin van de vorige eeuw in de Balkan 

maakten.1 Een deel van het programma was gewijd aan opnames van de feestelijke vieringen 

van de constitutionele revolutie van juli 1908 in de Macedonische stad Bitola.2 In deze 

opnames zijn onder andere beelden te zien van mensenmassa’s waaronder modern en 

traditioneel geklede burgers die met vlaggen en banieren in de hand begeleid door militaire 

kapellen in de straten van de stad marcheerden; van parades en processies van officieren, van 

geestelijke leiders van verschillende religies. Ook zijn er beelden te zien van kinderen die 

sjerpen droegen met daarop de woorden “eenheid”, “broederschap”, “vrijheid”, “gelijkheid” 

en “rechtvaardigheid”, en van een spreker op een geïmproviseerd podium – waarschijnlijk een 

lid van het Jong Turkse Comité voor Eenheid en Vooruitgang – die de menigte toesprak over 

de revolutie.3  

Zoals in het vorige hoofdstuk werd opgemerkt, probeerden de Jong Turken, die de 

sultan met geweld hadden bedreigd als hij niet zou instemmen met de herinvoering van de 

constitutie, de bevolking in de Balkanprovincies duidelijk te maken dat de omwenteling aan 

hen en niet aan de sultan te danken was. Sultan Abdülhamit was in werkelijkheid tegen de 

herinvoering van de constitutie en probeerde de indruk te wekken dat hij geheel op eigen 

initiatief had besloten om de grondwet te herstellen en dat dit hem niet was opgelegd door de 

Jong Turken. Abdülhamit probeerde zelfs de verspreiding van het nieuws in de hoofdstad te 

vertragen door het herstel van de grondwet slechts met een onopvallend krantenberichtje van 

drie regels officieel aan te kondigen, waardoor de reactie op de revolutie door de bevolking 

van de hoofdstad pas laat op gang kwam. Maar de reactie van de bevolking in Istanbul op het 
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nieuws was niet anders dan die in Bitola: “geweldige vreugde en opluchting, waarbij mensen 

uit alle geledingen van de bevolking, moslim, jood en christen, zich met elkaar verbroederden 

en op straat feest vierden”.4 De schrijfster, journaliste en activiste Halide Edib beschrijft de 

sfeer in de stad in haar memoires als volgt:  

 

The next day I went down to see Stamboul. The scene on the bridge caught me at once. There 

was a sea of men and women all cockaded in red and white, flowing like a vast human tide 

from one side to the other. The tradition of centuries seemed to have lost its effect. There was 

no such thing as sex or personal feeling. Men and women in a common wave of enthusiasm 

moved on, radiating something extraordinary, laughing, weeping in such intense emotion that 

human deficiency and ugliness were for the time completely obliterated. Thousands swayed 

and moved on.5

 

Deze sfeer van feestelijke verbroedering is ook terug te zien op een aantal bewaard gebleven 

foto’s en ansichtkaarten uit die tijd waarop de reeds genoemde woorden als “eenheid”, 

“broederschap”, “vrijheid”, “gelijkheid” en “rechtvaardigheid” net als in de opnames van de 

gebroeders Manaki, steeds in verschillende combinaties werden afgebeeld. Zo is op een van 

de foto’s een menigte te zien die naar de lens van de fotograaf kijkt met banieren in het 

Armeens en Ottomaans waarop staat: “vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid”. Er is een reeks 

ansichtkaarten uitgebracht onder de titel “la Turquie libre”, waarop onder andere beelden te 

zien zijn van Griekse en Armeense scholieren die zich in de straten van de hoofdstad 

feestelijk uitlieten. Een afbeelding van het wekelijks ritueel selamlık van sultan Abdülhamit 

maakte zelfs deel uit van deze reeks, terwijl hij zoals gezegd geen voorstander was van een 

constitutioneel regiem maar onder dwang van de Jong Turken de grondwet had moeten 

herinvoeren. Er verschenen tevens ansichtkaarten waarop het paleis of het portret van 

Abdülhamit prijkten met leuzen als “vrijheid, gelijkheid, broederschap” of “vrijheid, 

rechtvaardigheid, ordelijkheid”. Deze kaarten zinspeelden dus op zijn betrokkenheid bij de 

revolutie. Zo werd er ook nog eens te pas en te onpas gebruikgemaakt van dergelijke leuzen 

die goed van pas kwamen voor de sultan, zodat zijn rol bij de revolutie anders geïnterpreteerd 

zou worden door het publiek.  

 Dergelijke leuzen waren ook ter versiering aangebracht in de theaterzalen waar de 

revolutie met speciale voorstellingen werd gevierd. Zo waren er aan beide kanten van het 

podium in het Milletpark in de wijk Makriköy in verlichte letters de volgende woorden 

aangebracht: Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet (Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap).6 Daarnaast  
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Afbeelding 14: ansichtkaart van de viering van de herinvoering van de constitutie door 
Armeense scholieren. 

Bron: Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet, 2004. 
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Afbeelding 15: ansichtkaart van de viering van de herinvoering van de constitutie door 
Griekse scholieren.. 

Bron: Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet, 2004. 

 212



waren er op het doek een zilveren maan en ster opgehangen die de vlag van het nieuwe 

regiem symboliseerden. De voorstelling begon met het zingen van de Vrijheidsmars, de 

Hürriyet Marşı, die ter gelegenheid van de revolutie was gecomponeerd.7 Dergelijke 

voorstellingen bestonden veelal uit patriottistische toneelstukken die voorheen verboden 

waren, zoals Vatan yahut Silistre (Het vaderland of Silistria) van Namık Kemal dat sinds de 

première in 1873 nooit meer was opgevoerd. Het stuk was kort na de aankondiging van de 

constitutionele revolutie in juli 1908 te zien in het speciaal hiervoor gehuurde Amphithéâtre in 

Péra, waar de Franse firma Pathé begin datzelfde jaar het Cinémathéâtre introduceerde. 

Namık Kemal was “een hartstochtelijk patriot die verlangde naar vrijheid en gelijkheid van de 

Ottomaanse natie, tenminste onder de moslimonderdanen”.8  

Geïnspireerd op het negentiende-eeuwse Europees liberalisme zette Kemal zich in 

voor het propageren van begrippen als vatan, hürriyet en millet die als equivalenten gezien 

kunnen worden van de Franse “patrie”, “liberté” en “nation”.9 Hij pleitte in zijn literaire en 

journalistieke werk voor een constitutioneel regiem met islamitische waarden en creëerde in 

zijn toneelstukken charismatische figuren als helden die het volk aanspoorden tot actie. Kemal 

gebruikte daarbij de “verheerlijking van het individu” om de patriottistische gevoelens van 

zijn publiek aan te wakkeren.10 Volgens de traditie van Kemal zou zich in de loop van de 

periode daarna een volkstheater ontwikkelen dat werd ingezet voor patriottistische, 

nationalistische en militaristische propaganda. Het ging hier om veelal in een korte tijd 

provisorisch in elkaar gezette stukken met titels als Sabah-ı Hürriyet (De ochtend van de 

vrijheid), Jön Türk (de Jong Turk), Hamid’in Son Günleri (De laatste dagen van Hamid) en 

Saray Entrikaları (De intriges van het paleis) waarin onderwerpen als “de wreedheden van het 

regiem van sultan Abdülhamit en zijn inlichtingendienst” en “de voordelen en weldaden van 

de constitutie, de Jong Turken en hun Comité voor Eenheid en Vooruitgang” aan bod 

kwamen.11  

 Zo werd de constitutionele revolutie met behulp van verscheidene vormen van media 

en amusement al dan niet op een symbolische of een impliciete wijze ‘gevierd’, 

‘weergegeven’ en ‘gepropageerd’. Er werd een feestelijke sfeer gecreëerd waarbij men niet 

terugdeinsde om op bepaalde sentimenten van het volk in te spelen. Dit betekende echter niet 

dat iedereen werkelijk begreep wat de revolutie en de gepropageerde begrippen precies 

inhielden. “Er heerste een algemeen, maar vaag gevoel dat op de een of andere manier nu 

alles beter zou worden”, aldus de historicus Zürcher.12 In haar memoires merkt Halide Edib 

op dat “het hele rijk in drie dagen tijd in de ban van de revolutie raakte terwijl niemand 

precies wist wat deze revolutie nu eigenlijk inhield”. Men dacht vooral dat het oude corrupte 
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en tirannieke regiem nu vervangen zou worden door iets wat stond voor geluk en vrijheid. De 

woorden als gelijkheid, rechtvaardigheid en broederschap, klonken volgens haar nog vreemd 

in de oren. Om de christelijke gemeenschap niet uit te sluiten was de term broederschap 

toegevoegd.13  

Het gedrag van het publiek van speciale voorstellingen waarbij patriottistische 

toneelstukken opgevoerd werden, liet soms zelfs te wensen over. Halide Edib die zo’n 

voorstelling in die tijd had bijgewoond, schreef in een krantenartikel dat het publiek 

– bestaande uit vrouwen en kinderen – zo’n lawaai maakte dat er nauwelijks meer te horen 

was wat er op het toneel werd gezegd.14 Kinderen wisselden steeds van plaats en hun moeders 

en snoepverkopers riepen door de zaal. Dergelijk gedrag van het publiek was in die tijd 

overigens een onderwerp van kritiek onder intellectuelen. De volgende opmerking afkomstig 

uit een toneelblad uit de periode is daar een goed voorbeeld van:   

 

Tegenwoordig lachen onze vrouwen -en zelfs soms heren- op de meest emotionele momenten 

van belangrijke toneelstukken met een morele, maatschappelijke en historische waarde! … 

Waarom? … Omdat zij de boodschap niet begrijpen. Waarom? … Omdat we die niet hebben 

uitgelegd! … We hebben ze niet onderwezen! … We zijn nalatig geweest om het volk te 

wijzen op het feit dat theater voor een natie net zo belangrijk is als een school, dat theater niet 

alleen een vorm van commercieel vermaak is maar dat het ook een belangrijk middel is om het 

volk te verheffen en de juiste nationale gevoelens bij te brengen.15

 

Deze ietwat neerbuigende opmerking van de schrijver is kenmerkend voor de houding van 

een groep Ottomaanse intellectuelen in de nieuwe constitutionele periode die van mening was 

dat het volk ‘onderwezen’ moest worden en dat het amusementscircuit daar een geschikte 

plaats voor was. Deze houding weerspiegelt in feite de algemene tendens van die periode 

waarbij verscheidene groepen en instanties vanuit een bepaalde ideologische overtuiging op 

verscheidene wijze en met verscheidene middelen het volk probeerden ‘te verheffen’. Behalve 

toneel werden daarbij ook andere middelen ingezet zoals lezingen en filmvertoningen. Zo 

functioneerde het medium voor de specifieke doeleinden van verscheidene groepen en 

instanties die hun eigen alternatieve circuits oftewel, om in termen van Hannerz te blijven, 

hun interne markets (zie Inleiding) creëerden. De functie van het medium film was daarbij 

tweeledig. Enerzijds werd film zoals in het voorbeeld van de opnames van de gebroeders 

Manaki ingezet voor de ‘visuele weergave’ van belangrijke gebeurtenissen of voor de 

‘zichtbaarheid’ van een bepaald machtsvertoon zoals het geval was bij sultan Abdülhamit II 
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en op een andere wijze bij zijn opvolger sultan Mehmet V. Anderzijds functioneerde het 

medium als vorm van amusement binnen voorstellingen die speciaal georganiseerd werden 

voor patriottistische, nationalistische of militaristische doeleinden. 

Dit hoofdstuk tracht de manier waarop het medium in de periode van 1908 tot 1914 

werd aangewend voor dergelijke doeleinden voor verschillende bewegingen in kaart te 

brengen. De doeleinden van de Jong Turkse beweging nemen daarbij een centrale plaats in. 

Deze beweging was aanvankelijk aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan binnen de 

nieuwe generatie ambtenaren en militairen die zich ondergronds hadden verenigd en in verzet 

kwamen tegen het autocratische regiem van sultan Abdülhamit II. De beweging zou zich in de 

loop van de tijd echter ontwikkelen tot de regeringsmacht van een dictatoriaal regiem. De 

historicus Hanioğlu is er zelfs van overtuigd dat de herinvoering van de constitutie in juli 

1908, die door veel Turkse en buitenlandse historici lang werd beschouwd als het 

voornaamste doel van de Jong Turkse beweging, slechts een middel was om een interventie 

van de Grote Machten in de binnenlandse politiek van het rijk tegen te gaan. Volgens hem 

was het voornaamste doel van de Jong Turken echter om een intellectuele elite te vormen die 

het rijk zou kunnen regeren.16  

Enkele prominente militairen van de beweging werden symbolen van een in eerste 

instantie Ottomaans patriottistische en later, met name vanaf de Balkanoorlog in 1912-1913, 

een Turks nationalistisch heldenconstructie die appelleerde aan militaire en heroïsche 

begrippen als ‘je opofferen voor de vrijheid van de natie’ of ‘sterven voor het vaderland’. De 

Balkanoorlog vormde een keerpunt voor de ideologische koers van de beweging. De Jong 

Turken die tot dan toe vooral het idee van het Ottomanisme hadden gesteund dat gebaseerd 

was op het ideaal van de vereniging van alle verschillende etnische en religieuze groepen rond 

de Ottomaanse troon, bekeerden zich na de oorlog tot het panturkisme dat uit was op de 

vereniging van de Turkse volkeren. Bij het propageren en verspreiden van dergelijke 

begrippen en ideologische idealen werd de beweging bijgestaan door een groep schrijvers, 

dichters, leerkrachten en filosofen. Een deel van deze groep bestond uit vrouwen, veelal 

vrouwen uit gegoede kringen, die zich met name richtten op het mobiliseren van islamitische 

of Turkse vrouwen. Zij werden voorbeelden van een eigentijdse moderne moslimvrouw die 

naast haar man of haar mannelijke medeactivist streed voor de verwezenlijking van 

maatschappelijke idealen. Het Jong Turkse Comité voor Eenheid en Vooruitgang, dat 

overwegend werd gedomineerd door mannen, steunde de emancipatie van de moslimvrouw 

onder meer door een vrouwelijke tak van het Comité op te richten. 
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Militaire helden 
 

Zoals reeds eerder gezegd, behaalde het Jong Turkse Comité voor Eenheid en Vooruitgang  

bij de parlementsverkiezingen die kort na de herinvoering van de constitutie in juli 1908 

werden gehouden, een absolute overwinning. De sfeer in de hoofdstad Istanbul waarin de 

verkiezingen werden gehouden was niet anders dan de reeds beschreven feestelijke sfeer 

waarin de herinvoering van de constitutie werd gevierd: 

 

Het indrukwekkendst van allemaal was de stoet die de urnen van Péra in versierde hofrijtuigen 

door de stad voerde, begeleid door muzikanten, vaandeldragers, soldaten, schoolkinderen en 

andere representatieve instellingen, vele duizenden in aantal. Twee hiervan waren in het 

bijzonder opvallend. In het begin van de stoet reed, geleid door een Arabier op een kameel, 

een detachement mannen die de diverse rassen van het rijk vertegenwoordigden, ieder in de 

klederdracht van zijn ‘land’. En iets later kwam een lange reeks rijtuigen met daarin imams en 

Armeense priesters, imams en joodse rabbijnen in paren langsgereden, gekleed in de gewaden 

van hun onderscheiden religie.17

 

Het lijkt erop dat deze feestelijke verbroedering in een soort theatrale setting tussen de 

verschillende etnische en religieuze gemeenschappen in de hoofdstad uit alle lagen van de 

bevolking ongeacht leeftijd en sociale achtergrond exact weergeeft wat het reeds genoemde  

Ottomanisme dat door de Jong Turken werd gepropageerd inhield.  

 Niet iedereen was blij met de politieke veranderingen, de regiemwisseling en met de 

nieuwe machthebbers. Met name binnen de conservatieve en radicale moslimkringen was 

sprake van een groeiende oppositie die onder meer tot uiting kwam in enkele gewelddadige 

demonstraties. Twee daarvan vonden plaats in september en oktober van dat jaar tijdens de 

eerste ramadan van de nieuwe constitutionele periode, de “ramadan van de vrijheid” zoals 

wordt genoemd door Georgeon.18 Ironisch genoeg eisten de demonstranten daarbij juist de 

sluiting van bars en theaters, een verbod op fotografie en een beperking van de 

bewegingsvrijheid van vrouwen.19 Via preken in moskeeën probeerden de Jong Turken de 

groep ‘gelovigen’ tevergeefs te mobiliseren. Imams werd gevraag om hun gemeenschap uit te 

leggen dat “de constitutie rechtvaardigheid en rechtsgelijkheid bracht en dat de islam juist een 

voorstander van deze begrippen was”.20 Door de Jong Turken te beschuldigen van atheïsme 

probeerden de strenge gelovigen hen de wind uit de zeilen te nemen. 
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Afbeelding 16: ansichtkaart van sultan Mehmet V met zijn zonen en de “helden van de 
vrijheid” Enver en Niyazi. 

Bron: Burçak Evren, Sigmund Weinberg, 1995. 
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Afbeelding 17: ansichtkaart van sultan Mehmet V met de “helden” Niyazi en Enver. 
Bron: Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet, 2004.
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Afbeelding 18: ansichtkaart met spreker die het publiek informeert over de constitutionele 
revolutie. 

Bron: Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet, 2004. 
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Afbeelding 19: ansichtkaart van een groep Jong Turken. 
Bron: Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet, 2004. 
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Afbeelding 20: uit de serie ansichtkaarten over de opstand in april 1909. 
Bron: Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet, 2004. 
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Afbeelding 21: uit de serie ansichtkaarten over de opstand in april 1909. 
Bron: Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet, 2004. 

 

 222



Een aantal religieuze extremisten vormde rond de krant Volkan (Vulkaan) de Ittihad-i 

Muhammadi (Mohammedaanse Unie) en organiseerde vervolgens een propagandacampagne 

“tegen de politiek en het secularisme van de Jong Turken”.21 Dit leidde in de nacht van 12 

april 1909 uiteindelijk tot een opstand binnen het Ottomaanse leger, uit naam van het herstel 

van islam en de heilige wet sharia. De opstand die werd ondersteund door studenten van 

islamitische scholen en een aantal religieuze leiders, werd echter tegen het eind van de maand 

neergeslagen door het speciaal samengestelde Actieleger (Hareket Ordusu) onder leiding van 

de Jong Turkse militairen. De opstand, vooral de onderdrukking daarvan, vormde een 

keerpunt in het machtsvertoon van met name de militaire vleugel van het Comité voor 

Eenheid en Vooruitgang. Zoals reeds gezegd werden de Jong Turken vanaf de revolutie 

afgeschilderd als de ‘bevrijders van het vaderland’ en na het onderdrukken van de opstand 

werden zij, met name de militaire vleugel van de beweging, nu ook gezien als de ‘bewaker 

van het nieuwe regiem’. Er verschenen ansichtkaarten met daarop beelden van de 

opstandelingen die gevangen genomen of geëxecuteerd werden. Dergelijke op sensatie 

gerichte beelden kunnen niet alleen geïnterpreteerd worden als een pure, simpele 

verslaggeving van de gebeurtenissen, maar hiermee werd ook de macht van de Jong Turken 

zichtbaar gemaakt. De beelden maakten duidelijk hoe er afgerekend werd met de  

opstandelingen. 

Met name de twee jonge officieren, Enver (de latere Enver Pasja) en Niyazi, die bij de 

revolutie en de onderdrukking van de reeds genoemde opstand een belangrijke rol speelden, 

werden de symbolen van een patriottistisch en militaristisch heldendom. Zij werden 

afgeschilderd als de “helden van de vrijheid” die bereid waren hun leven op het spel te zetten 

voor de vrijheid van de natie of te sterven voor het vaderland. Bij deze heldenverering werden 

verschillende middelen ingezet. Het medium film was er een van. Bij de vertoning van de 

opname over de opstand van 1909 die al in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam, deelde het 

Franstalige blad Stamboul de lezers trots mee dat “onze” helden van de vrijheid op het doek 

van het Théâtre Odéon in Péra zouden verschijnen. Het blad was ervan overtuigd dat deze 

“sensationele opname” op iedereen in de hoofdstad grote indruk zou maken. 

Verder werd de Vrijheidsmars (Hürriyet Marşı) die ter gelegenheid van de revolutie 

werd gecomponeerd, opgedragen aan deze twee helden van de vrijheid. Deze mars zou in de 

loop van de periode bij iedere officiële gelegenheid gezongen worden. Daarnaast werden er 

toneelstukken geschreven waarin deze helden voorkwamen. Er werden marineschepen naar ze 

vernoemd.22 Hun portretten prijkten op ansichtkaarten samen met die van sultan Mehmet V  

en de prinsen. Het was alsof men hiermee wilde laten zien dat de helden Enver en Niyazi bij 
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de imperiale familie hoorden; als het ware als ‘de zonen van de vader des vaderlands’. Zoals 

vermeld in het vorige hoofdstuk werd de nieuwe sultan namelijk in de media gepopulariseerd 

als de vader des vaderlands. Deze symbolische alliantie met de imperiale familie zou 

overigens enkele jaren later nog een stap verder gaan. Aan de vooravond van de Eerste 

Wereldoorlog trouwde Enver namelijk met een van de nichten van de sultan. En zo werd  

Enver, die inmiddels was bevorderd tot pasja, ook nog eens familie van de sultan. Het was 

niet voor de eerste keer dat een belangrijke staatsman met een prinses trouwde. Volgens de 

historicus Quataert huwelijkten de Ottomaanse sultans hun dochters, zussen of nichten vaak 

uit aan belangrijke staatslieden. Zo werden relaties in stand gehouden en werd de opkomst 

van rivaliserende families tegengehouden, aldus Quataert.23

Enver genoot een aanzienlijke populariteit.24 Zijn verdiensten in de Tripolitaanse 

Oorlog in 1911 waar hij tegen de Italiaanse troepen vocht, leverden hem niet alleen de rang op 

van luitenant-kolonel, maar bracht hem nog meer bekendheid en prestige in zijn rol als 

publieke jonge militaire held die alles voor zijn vaderland over had. De brieven die hij 

gedurende de oorlog aan een vriendin in Duitsland schreef, getuigen van een fel 

patriottisme.25 Hij schreef onder meer het volgende: ‘Je leur montrerai cette fois, que le 

patriotisme n’est pas mort chez les Turcs et que nous savons endommager nos ennemis’.26 

Dergelijke ideeën spraken in die tijd tot de verbeelding van iedere student aan de Militaire 

Academie.27 In die periode stond het beroep van militair in hoog aanzien.28 Kinderen werden 

al vanaf jonge leeftijd vertrouwd gemaakt met militaire helden. Op een ansichtkaart uit die 

tijd zijn bijvoorbeeld twee kinderen te zien die in een soort militair uniform werden afgebeeld 

als helden van de vrijheid. Daarnaast werden er in die tijd veel baby’s vernoemd naar deze 

helden. De naam Enver werd zeer populair en volgens Şuhnaz Yılmaz werden zelfs sommige 

van deze baby’s later belangrijke politieke leiders zoals Enver Hodja van Albanië en Anwar 

Sadad van Egypte.29 Ook de stijl van de snor van Enver die bekend stond onder de naam 

“Enver bıyığı”, werd volgens Yılmaz als zeer modieus beschouwd.30  

In feite ging het hier om het totale beeld van een moedige, trotse, mannelijke jonge 

held die gekleed in een militair uniform zijn macht en status toonde. In The Ottoman Empire, 

1700-1922 schrijft historicus Donald Quataert dat de kleding in de Ottomaanse samenleving 

maar vooral in de stedelijke context een belangrijk middel was waarmee werd aangegeven tot 

welke sociale klasse men behoorde.31 Zo kon men aan de kleding afzien of iemand arbeider 

was of behoorde tot de betere standen, of iemand in dienst was van de sultan of slechts een 

gewone onderdaan was, en de religieuze overtuiging zou ook in de kleding tot uiting komen. 

Het belang van kleding is ook terug te vinden in de kledingsvoorschriften die de Ottomaanse  
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Afbeelding 22: kinderen gekleed als nationale helden. 
Bron: Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet, 2004. 
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Afbeelding 23: Enver, de “held van de vrijheid”. 
Bron: Halil Erdoğan Cengiz, Enver Paşa’nın Anıları, 1991. 
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Afbeelding 24: ansichtkaart van Enver. 
Bron: Halil Erdoğan Cengiz, Enver Paşa’nın Anıları, 1991. 
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Afbeelding 25: ansichtkaart van Enver. 
Bron: Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet, 2004. 
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sultans steeds afkondigden. Zo verbood sultan Mahmut II met een decreet in 1829 

bijvoorbeeld het dragen van de traditionele gewaden en tulbanden aan het hof. Geestelijken 

waren hiervan vrijgesteld. De fez, pandjesjas en pantalon werd het nieuwe officiële ‘uniform’ 

van de ambtenaren. Dezelfde kleding werd ook overgenomen in niet-officiële kringen van de 

betere standen om dezelfde status en aanzien te genieten. De sultan zelf onderging ook een 

metamorfose. Hij verscheen bij ceremonies en recepties in vergelijkbare kleding waarmee er 

dus ook een eind gekomen was aan de lange met bont omzoomde mantel en tulband die al 

eeuwenlang de kledij vormden aan het hof.  

De hervormingen van sultan Mahmut II op het gebied van officiële kleding betroffen 

niet alleen de kleding van ambtenaren en van hemzelf, maar ook de uniformen van de 

militairen. Zoals reeds eerder vermeld richtte hij een modern leger op naar Europees 

voorbeeld waarbij veelvuldig gebruik werd gemaakt van kennis en expertise van Europese, 

om precies te zijn Pruisische, officieren. Cemil Filmer die later aan de door de sultan 

opgerichte Militaire Academie afstudeerde, merkt in zijn memoires op dat de Duitse militaire 

traditie een belangrijk voorbeeld vormde voor de Ottomaanse landmacht.32 Hierbij kan 

opgemerkt worden dat het patriottistische heldendom dat werd gepopulariseerd in jonge 

militairen zoals Enver, in vele opzichten gelijkenissen vertoont met het militair patriottisme 

dat in Duitsland tijdens en na de zogenaamde Bevrijdingsoorlog van 1813-1815 zijn 

hoogtepunt bereikte. Volgens Karen Hagemann werd in deze periode in Duitsland een beeld 

van de “heldhaftige soldaat” gecreëerd waarbij de “heroïsche mannelijkheid” gekoppeld werd 

aan de patriottistische symboliek van het “sterven voor het vaderland”.33 Een dergelijke 

militaristische en patriottistische heldenfiguur werd volgens Hagemann later één van de 

belangrijkste componenten van de nationale cultuur van vele moderne natiestaten. Daarnaast 

wijst Hagemann op de middelen die bij het construeren en populariseren van dit “militaire 

masculiene heldendom” gebruikt werden zoals patriottistische liederen, gedichten, preken en 

lezingen, maar ook de media, festivals, rituelen en ceremonieën.  

De Ottomaanse patriottistische militaire heldenconstructie vertoont ook gelijkenissen 

met de Duitse context wat betreft de middelen die daarvoor ingezet werden. Zoals uit het 

bovenstaande opgemaakt kan worden werd er bij het propageren en populariseren van het 

beeld van de Ottomaanse patriottistische militaire held gebruikgemaakt van vergelijkbare 

middelen zoals films, ansichtkaarten, toneelstukken en marsen. Maar in tegenstelling tot de 

Duitse context vormde de religie voor de Jong Turken eerder een obstakel dan een geschikt 

middel dat kon bijdragen aan de constructie en popularisering van het militaire heldbeeld. De 

Jong Turken waren weliswaar moslims, maar zij werden vanwege hun westerse oriëntatie 
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door conservatieve en radicale moslimkringen van atheïsme beschuldigd. De radicale moslims 

werden op hun beurt, met name vanaf de opstand van april 1909, gezien als een soort vijand 

van het constitutionele regiem en van de Jong Turkse beweging. Zo ontstond het beeld van de 

‘radicale moslimfanaat’ (yobaz) die iedere vorm van westerse oriëntatie verafschuwde en 

tegenstander was van het constitutionele regiem. Ook vormde de traditionele kleding van de 

religieuze radicalen een sterk contrast met het ‘moderne uniform’ van militairen, ambtenaren 

en anderen waaronder veel intellectuelen die hun kleding hadden aangepast aan de eisen van 

de moderne tijd. 

 

 

Intellectuele propagandisten 
 

In de nadagen van de revolutie ontstond er “een spontane groep propagandisten” die zich 

inzette voor de nieuwe orde ter wille van de progressieve idealen van de Jong Turken.34 Deze 

groep bestond onder andere uit schrijvers, journalisten, filosofen, dichters en leerkrachten die 

veelal opgeleid waren in moderne scholen en een of meerdere vreemde talen spraken 

waaronder Frans, Engels of Duits. Zij gingen op pad om de bevolking te mobiliseren en het 

belang van de revolutie en van het constitutionele regiem over te brengen. Onder hen 

bevonden zich dokter Rıza Tevfik, ook bekend als de feylezof (filosoof) Rıza, en de 

sportjournalist Selim Sırrı:   

 

Dr. Rıza Tevfik and Selim Sırrı paraded their handsome figures on horseback, solving the 

judicial difficulties of the people with long speeches. […] In every street corner some one 

stood up on a chair or on the box of a carriage and made a speech to an admiring crowd. […] 

But the most popular speaker of the day was Rıza Tevfik. As the Hamidian police were 

entirely cowed by the fear of the mob and did not dare to interfere, it was Rıza Tevfik who 

marched on horseback and kept in order the mob which followed him, by speaking all the 

time.35

 

Rıza Tevfik was in 1907 lid geworden van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang en zou 

later als afgevaardigde van het Comité plaatsnemen in het nieuwe parlement dat in december 

1908 geopend werd. Als vertegenwoordiger van de nieuwe Ottomaanse regering nam hij ook 

deel aan officiële reizen die werden gerealiseerd ter bevordering van de relatie tussen het rijk 

en Europa. Zo reisde hij in november 1909 met een delegatie mee naar Oostenrijk-Hongarije. 
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De verbintenis tussen Rıza Tevfik en het Jong Turkse Comité hield maar kort stand. Niet veel 

later zou hij zich keren tegen de “harde” politiek van de organisatie en samen met een aantal 

andere ontevreden leden van het Comité in de oppositie gaan.36  

Rıza Tevfik werd in die tijd een veelgevraagde spreker. De onderwerpen die hij in zijn 

lezingen aansneed varieerden van het propageren van het ideologische gedachtegoed van het 

nieuwe constitutionele regiem en bewust maken van het volk van zijn rechten en plichten tot 

het bekritiseren van de regering om haar daden en het klagen over de modder in de straten van 

Istanbul.37 Daarnaast was hij betrokken bij het organiseren van speciale voorstellingen 

waarbij actuele politiek-maatschappelijke onderwerpen aan bod kwamen. Een voorbeeld 

hiervan is de voorstelling die hij in maart 1912 organiseerde in het Şark Theater in de wijk 

Şehzadebaşı. Het programma bestond onder andere uit een concert van de militaire kapel, een 

lezing van de orator Hüseyin Kami Bey over de Tripolitaanse Oorlog en de vertoning van een 

film over de Portugese revolutie van 1910.38  

Overigens was Rıza Tevfik, net als zijn in het citaat genoemde compagnon Selim Sırrı, 

afgestudeerd aan het gerenommeerde Franstalige Galatasaray Lyceum en was hij een 

bevlogen sportman die pleitte voor een moderne fysieke training.39 In een serie foto’s liet hij 

vol trots zijn getrainde lichaam vastleggen. Hij liet zich daarbij vermoedelijk inspireren door 

de zogenaamde  “cultuur fysiek fotografie” van de Franse professor Edmond Desbonnet die 

aan het eind van de negentiende eeuw zijn “Methode Desbonnet” ontwikkelde als reactie op 

de decadentie van de Belle Epoque “waarin men leefde zonder veel na te denken over 

lichamelijke gesteldheid en gezondheid”.40 Het masculiene beeld dat hier in de persoon van 

Rıza Tevfik naar voren komt is een goed voorbeeld van de manier waarop een bepaald op het 

westen geïnspireerd eigentijds mannenbeeld met moderne visuele middelen werd 

gepropageerd, net als het geval was bij Enver. Het betrof in beide gevallen prominente figuren 

uit de mannelijke elite die zich inzetten voor politiek-maatschappelijke idealen. Beiden waren 

westers georiënteerd. Maar ondanks zijn getrainde verschijning werd Rıza Tevfik vanwege 

zijn westerse oriëntatie in de media bespot en werd hij afgebeeld als een dandy met feminiene 

trekken. Hierbij kan men denken aan het negatieve publieke beeld van de mannelijke upper-

class in Istanbul dat met name aan het eind van de negentiende eeuw in romans werd 

gecreëerd. Het ging hier om een groep die er veelal een alafranga (letterlijk ‘verfranst’ maar 

in de betekenis van ‘verwesterd’ of ‘modern’) levenstijl op nahield. Deze groep werd vaak 

bestempeld als verwijfd of nonchalant hetgeen tot uitdrukking kwam in pejoratieve 

benamingen als sosyetik (dandy), sivilize (verfijnd) en snop (snob).41 Het is hier opvallend dat 

Rıza Tevfik, die tot een selecte westers georiënteerde laag van de bevolking behoorde, 
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ondanks zijn inzet voor politiek-maatschappelijke kwesties als dandy werd afgeschilderd, 

terwijl Enver die tot dezelfde laag behoorde en net zo westers was georiënteerd als Tevfik 

geen of nauwelijks risico liep. Hij had immers bewezen een ‘echte’ man te zijn vanwege zijn 

militaire heldendaden.  

Prototypen als de moedige militaire held, de verwesterde dandy en de reeds eerder 

genoemde radicale moslimfanaat zouden later, met name vanaf de oprichting van de Turkse 

natiestaat in 1923, tot belangrijke figuren van de Turkse cinema behoren die veelvuldig op het 

witte doek verschenen. Dergelijke prototypen konden ingezet worden voor propagandistische 

doeleinden.  

Na zijn kortstondige alliantie met het Comité voor Eenheid en Vereniging sloot Rıza 

Tevfik zich aan bij de panturks nationalistische beweging die uit was op de vereniging van de 

Turkse volkeren. Zoals veel nationalistische bewegingen was deze ook als culturele beweging 

ontstaan tijdens het bewind van sultan Abdülhamit, die vooral tijdens en na de Balkanoorlog 

in 1912-1913 steeds meer sympathiesanten kreeg. 

  

 

Turkse nationalisten 
 
Vanaf de constitutionele revolutie in juli 1908 werden er verscheidene nationalistische en 

patriottistische verenigingen opgericht die zich met amusement op het publiek richtten. Zo 

organiseerde de Vereniging voor Eenheid en Samenwerking (Ittihad ve Teavun Cemiyeti) die 

in juli 1908 werd opgericht door Noord-Kaukasische immigranten, voorstellingen waarbij 

films werden vertoond. Het ging daarbij om de vertoning van films over “Europese en 

Amerikaanse onderwerpen” maar ook om films over “belangrijke nationale kwesties”.42 Het 

filmprogramma van de Vereniging ter ondersteuning van de Ottomaanse Marinevloot 

(Donanma-i Osmani Muavenet-i Cemiyeti) die in juli 1909 werd opgericht, was specifieker 

van aard. In samenwerking met buitenlandse firma’s liet de vereniging opnames maken van 

de militaire manoeuvres van de Ottomaanse vloot en van de doop van nieuw aangekochte 

marineschepen.43 Deze opnames werden vervolgens vertoond tijdens speciale voorstellingen 

in theaters of scholen. De opnames waren overigens niet alleen in de hoofdstad maar ook in 

andere belangrijke Ottomaanse steden te zien.44

 Dergelijke vertoningen doen denken aan de reeds in de Inleiding besproken speciale 

voorstellingen van de Duitse Koloniale Vereniging (Deutsche Kolonialgesellschaft) en de 

Marinevereniging (Deutscher Flottenverein). Daarbij werd aangemerkt dat de context waarin  
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Afbeelding 26: Rıza Tevfik. 
Bron: Tarih ve Toplum, Ağustos 1988. 
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Afbeelding 27: spotprent van Rıza Tevfik. 
Bron: Tarih ve Toplum, Nisan 1984. 
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de films vertoond werden en de doeleinden waarvoor zij aangewend werden, van invloed 

konden zijn op of zelfs bepalen hoe een bepaalde film werd geïnterpreteerd. Zo konden non-

fictiebeelden van Afrika, opgenomen in de toenmalige Duitse kolonies, zoals reis- en 

natuuropnames en etnografische films, gebruikt worden als propagandamateriaal binnen de 

speciale voorstellingen van de Duitse Koloniale Vereniging. Ook werden de opnames van de 

Duitse marine naast films van de marine van andere landen en andere filmgenres zoals 

komedies ingezet voor propagandistische doeleinden van de Marinevereniging. Zoals gezegd, 

ging het daarbij echter vooral om een “impliciete” filmpropaganda die ondersteund werd door 

andere propagandamiddelen zoals lezingen en patriottistisch toneel. In de lijn van deze 

voorbeelden kan aangenomen worden dat de vertoning van opnames over de militaire 

manoeuvres van de Ottomaanse vloot en over de doop van nieuw aangekochte marineschepen 

binnen de voorstellingen van de Vereniging ter ondersteuning van de Ottomaanse 

Marinevloot net zo’n propagandistische functie vervuld moet hebben als die van de Duitse 

verenigingen. 

Er waren nog meer nationalistische en patriottistische verenigingen die zich met een 

dergelijk amusement op het publiek richtten, zoals het Turks Haardvuur (Türk Ocağı), de 

meest invloedrijke vereniging in die tijd die vanaf 1911 de belangrijkste spreekbuis vormde 

van de panturks nationalistische beweging.45 Het initiatief voor deze vereniging was gekomen 

van de studenten van de Militaire Medische School (Askeri Tıbbiye) en werd onder meer 

gesteund door een aantal intellectuelen waaronder de reeds genoemde Rıza Tevfik, de dichter 

Mehmet Emin en de onderwijzer Hamdullah Suphi. Net als Rıza Tevfik namen deze 

intellectuelen ook deel aan speciale voorstellingen waarmee de ideologie van de beweging 

werd verspreid. Het voornaamste doel van Türk Ocağı was het aanwakkeren van Turks 

nationalistische sentimenten, vooral bij de Turks sprekende nieuwe generatie. Om dit doel te 

bereiken werden er artikelen gepubliceerd, lezingen gegeven, tentoonstellingen gehouden en 

voorstellingen georganiseerd waar naast theater- en muziekuitvoeringen ook films werden 

vertoond. Door gebrek aan meer inhoudelijke informatie over dergelijke voorstellingen en 

over vertoningen is het echter niet mogelijk om na te gaan binnen welke context het medium 

precies functioneerde en hoe het werd ingezet voor de doeleinden van de vereniging. 

Het gebruik van het medium voor de nationalistische propaganda van het Turks 

Haardvuur beperkte zich overigens niet alleen tot het eigen circuit, maar de vereniging richtte 

zich indertijd ook op het reguliere circuit van filmvoorstellingen in de wijk Péra. Zoals 

vermeld in het hoofdstuk Het ‘Cinémathéâtre’: een ‘volwaardig’ spektakel organiseerde de 

vereniging rond de jaarwisseling van 1913-1914 een reeks demonstraties die aanvankelijk in 
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het Cinémathéâtre Pathé plaatsvonden, maar die zich in korte tijd verspreidden naar de andere 

Cinémathéâtres in de wijk. Daarbij werd geschreven dat de demonstranten door middel van 

kabaal de vertoningen in de theaters verstoorden en dat zij het gebruik van de Turkse taal 

eisten bij al het begeleidend materiaal bij de filmvertoningen, van affiches en 

programmaboekjes tot de (tussen)titels van de vertoonde films. Zoals gezegd werd de actie 

ondersteund door de Ottomaanstalige pers, waaronder de dagbladen Tercüman-i Hakikat, 

Tasvir-i Efkar en Tanin dat een pro-Jong Turkse koers voer. De protestactie, die overigens 

ook in een aantal andere belangrijke Ottomaanse steden plaatsvond, leidde tot een strijd 

tussen de demonstranten en de theatereigenaren die veelal van buitenlandse oftewel van niet-

moslim afkomst waren. De eigenaren wilden aanvankelijk niet ingaan op de eisen van de 

demonstranten, maar ontkwamen niet aan de veranderingen die de demonstranten eisten. De 

actie wekte ook een lichte irritatie bij de Franstalige pers die besefte dat met dergelijke acties 

een nieuw tijdperk werd ingeluid. Een tijdperk waarin het ideaal van het Ottomanisme 

vervangen zou worden door dat van het Turks nationalisme.  

 De ideologische idealen van de Jong Turken, die zoals gezegd vooral Ottomaans 

patriottistisch georiënteerd waren, zouden onder invloed van de Balkanoorlog in 1912-1913 

ook van koers veranderen; richting het Turks nationalisme. Gedurende en na de oorlog, 

waarbij het patriottistische ideaal van één Ottomaanse natie bevolkt door verschillende 

etnische en religieuze groepen grote klappen moest incasseren, kreeg de panturkse, 

nationalistische beweging namelijk steeds meer steun van studenten, intellectuelen en ook van  

prominente leden van de Jong Turkse beweging. Met een staatsgreep begin 1913 kreeg de 

Jong Turkse beweging onder leiding van de drie prominente leden, Enver, Cemal en Talat, de 

volledige regeringsmacht. Zo werd Enver, de held van de vrijheid, nu een van de leidende 

figuren van een dictatoriaal regiem. Hij werd bevorderd tot pasja en kreeg de post van 

minister van Oorlog. Om “alle mogelijke steun in het land te mobiliseren” werden onder 

leiding van het nieuwe regiem nationalistische organisaties opgericht die herkenbaar waren 

aan het woord milli (nationaal) dat in hun naam verwerkt was.46 De belangrijkste hiervan was 

het Comité voor Nationale Verdediging (Müdafaa-i Milliye Cemiyeti) dat in 1913 werd 

gevormd om een sterk thuisfront te creëren tijdens de Balkanoorlog.47 Op 23 juli 1913, de dag 

waarop vijf jaar eerder de constitutionele revolutie werd aangekondigd, organiseerde het 

nieuwe nationalistische Comité onder patronage van Talat, de nieuwe minister van 

Binnenlandse Zaken, “een bijzondere patriottistische avond” die plaatsvond in de Jardin 

Municipal du Taxim.48 Het programma van deze bijzondere avond zag er als volgt uit: 
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1. Marche impériale et nationale, exécutées par la musique d'Ertogroul. 

2. 'La patrie en danger', poème, par le célèbre poète Mehmet Emin Bey. 

3. Disc. en Arabe, par Cheikh Abdul-Aziz Chaviche. 

4  Indje-Saz, exécutées par la société de musique ottomane. 

5. Conférence, par Maître Djélaleddin Arif Bey. 

6. Conférence, par Aka Gunduz Bey. 

7. Cinématographe.49

 

De aanwezigheid van bekende Turkse nationalisten zoals dichter Mehmet Emin en spreker 

Aka Gunduz, geeft enigszins aan wat voor sentimenten men hier bij het publiek wilde 

aanwakkeren. Het medium maakte hier dus deel uit van een propagandistische voorstelling 

die werd ingezet voor de doeleinden van het nieuwe dictatoriale regiem dat een Turks 

nationalistische koers voer. Er valt daarentegen uit het programma niet op te maken wat soort 

films daarbij vertoond werden.  

Wel is bekend dat er in die tijd opnames werden vertoond over de herovering van de 

voormalige hoofdstad Edirne die twee dagen eerder plaatsvond onder leiding van de nieuwe 

minister van Oorlog, Enver Pasja. Ook is bekend dat in november dat jaar, voorafgaand aan 

de kaskraker Quo Vadis?, een actualiteitenopname werd vertoond over de ontmoeting tussen 

de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Talat Pasja en zijn Roemeense collega Take 

Jonesqu aan boord van het schip de Romania.50 Daarnaast werden er opnames gemaakt van 

de aanleg van het wegennet binnen het Ottomaanse rijk die in opdracht van het ministerie van 

Openbare Werken plaatsvond. De beelden van deze werkzaamheden waren in februari 1914 te 

zien binnen het programma van het Cinémathéâtre Pathé. Het Franstalige blad Le Moniteur 

Oriental meldde bij de aankondiging van de vertoning trots dat het hier om werkzaamheden 

ging die door een Frans bedrijf werden uitgevoerd.51 Het Ottomaanstalige dagblad Tanin voer 

zoals gezegd een pro-Jong Turkse koers en pleitte op zijn beurt voor de vertoning van meer 

van dit soort “instructieve” films. Volgens het blad was film “een bij uitstek geschikt 

educatief instrument dat op scholen gebruikt zou kunnen worden zodat de leerlingen kennis 

konden maken met deze uitvinding die het onderwijs verlevendigde en aantrekkelijker 

maakte”.52 Ook was het blad ervan overtuigd dat de vertoningen van dergelijke 

werkzaamheden goede publiciteit vormden voor de nieuwe Jong Turkse regering. Zo werd het 

medium film steeds meer ingezet voor de officiële doeleinden en niet alleen binnen het circuit 

van speciale patriottistische en nationalistische voorstellingen maar ook in het reguliere circuit 
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van filmvertoningen. Men was zich er steeds meer bewust van geworden dat het medium goed 

ingezet kon worden voor propagandistische doeleinden.  

Uit de memoires van Cemil Filmer blijkt dat Enver Pasja zelfs zo in de ban was 

geraakt van het medium film dat hij privé-opnames liet maken van zijn paarden en van zijn 

gezin; zijn echtgenote prinses Naciye en hun pas geboren baby.53 Zoals reeds eerder vermeld 

trouwde Enver aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog met een van de nichten van de 

sultan. Dit huwelijk kan gezien worden als een strategische alliantie tussen de militaire held 

Enver – inmiddels bevorderd tot pasja en minister van Oorlog – en de vader des vaderlands, 

sultan Mehmet V; met andere woorden een alliantie tussen de regering en het paleis. Samen 

stonden zij sterk voor de vaderlandse idealen. Tegelijkertijd kan het publieke beeld van het 

huwelijk ook beschouwd worden als een middel voor alle betrokkenen om hun sociale en 

materiele aanzien te vergroten. In dat opzicht is het volgende krantenbericht over de uitzet van 

het jonge bruidspaar interessant: 

 

Le trousseau est d’une élégance rare et d’un luxe vraiment princier. Une partie a été fabriquée 

à Paris, mais la plus grande est due à l’industrie locale et provient de la maison Epénétos qui a 

fait de la robe nuptiale en dentelle d’Angleterre avec une longue traîne de cour garnie 

d’hermine, un véritable chef –d’œuvre d’élégance et de goût. Le voile nuptial a coûté 200 

Ltqs. Il est en points d’Angleterre. Les autres robes, au nombre de 23, sont aussi d’une très 

grande richesse. La princesse portera aujourd’hui une robe en crêpe de Chine, bordée d’or, 

d’une valeur de 100 Ltqs. Le lit nuptial, style Louis XV, a coûté 1000 Ltqs. Les couvertures de 

lit, les coussins, les draps de lit, les rideaux et le tapis, saut de lit, sont tous blancs, garnis de 

dentelles de Bruxelles et brodés de perles fines. Quant au meuble qui doit servir de toilette à la 

princesse, il vient d’Angleterre et vaut à lui seul 700 Lstg.54    

 

Deze gedetailleerde beschrijving in esthetische en materiële termen is tegelijkertijd een 

voorbeeld van de ‘rijke elegantie’ van de Ottomaanse elite in die tijd die georiënteerd was op 

de westerse stijl en mode. De westerse oriëntatie was een belangrijk kenmerk van de gegoede 

klasse waarmee deze zich onderscheidde van de lagere standen. De rijke elegantie en de 

westerse oriëntatie veroorzaakte ook een bepaalde afgunst die soms tot uitdrukking kwam in 

pejoratieve benamingen zoals reeds genoemd in het voorbeeld van Rıza Tevfik. Het was wel 

dezelfde elite die door middel van fel patriottisme het volk moest mobiliseren en overtuigen 

van haar geloof in verandering en vooruitgang. Ook namen de echtgenotes van de Jong 

Turkse leiders hier deel aan. De eega van Enver Pasja werd bijvoorbeeld beschermvrouwe 

van de Vrouwenvereniging voor de Militaire Families (Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar 

 238



Cemiyeti) die met name in de oorlogsjaren veel benefietcampagnes organiseerde. De vrouw 

van Cemal Pasja, de militaire gouverneur van de hoofdstad, trad op als beschermvrouwe van 

benefietvoorstellingen waarbij geld werd ingezameld voor meisjesscholen. Een voorbeeld 

daarvan is de filmvoorstelling die werd georganiseerd ten behoeve van de nationale 

meisjesschool in de wijk Nişantaşı. Deze voorstelling vond plaats in de Cinéma Artistique en 

was alleen toegankelijk voor vrouwen.55 Het programma bestond uit muziek en films van 

diverse genres. Zo werd het medium ingezet voor specifieke politiek-maatschappelijke 

doeleinden. 

Naast de echtgenotes van de Jong Turkse leiders opereerde nog een groep vrouwelijke 

activisten, vooral geletterde vrouwen uit de betere standen, die zich door middel van 

publicaties, lezingen en (benefiet)voorstellingen inzette voor het verspreiden van 

patriottistische, nationalistische en militaristische ideologieën en idealen, in het bijzonder 

onder de islamitische of Turkse vrouwen. 

 
 

De moderne Turkse vrouw 
 

Ondanks de inzet van de elite moesten er wat betreft de maatschappelijke positie van de 

‘gewone’ moslimvrouw nog heel wat hindernissen genomen worden, vooral op het gebied van 

de religieuze of traditionele moraal die een beperking vormde voor de bewegingsvrijheid van 

deze groep in het openbare leven. Moslimvrouwen werden namelijk in die tijd nog geacht om 

zich zo onzichtbaar mogelijk op te stellen en zich gescheiden te houden van het mannelijk 

geslacht. De ‘zedelijke bescherming’ van deze vrouwen werd door de autoriteiten streng 

bewaakt.  

Aangemoedigd door de vrijheidssfeer die in de nadagen van de revolutie van 1908 

heerste, verschenen er steeds meer moslimvrouwen op straat, al dan niet in kleding die niet 

overeenkwam met de gangbare maatstaven. Dit hield onder meer in dat zij geen of te kleine, 

te korte of te transparante sluier droegen. De lokale autoriteiten kondigden op hun beurt een 

golf van regels af om deze ontwikkeling tegen te gaan. Tijdens de ramadan van 1909 

kondigde het ministerie van Binnenlandse Zaken aan dat moslimvrouwen die zich “schaars 

gekleed” in het openbaar vertoonden het risico liepen een proces-verbaal te krijgen.56 De term 

schaars was bij het beschrijven van de wijze van kleden van de moslimvrouwen in die tijd 

nogal betrekkelijk. Als vrouwen zonder sluier of met naar de gangbare maatstaven ‘ongepaste 

sluier’ rondliepen werd dit ‘schaars gekleed’ genoemd. Twee jaar later vermaande de 
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şeyhülislam, de islamitische hoofdgeestelijke, moslimvrouwen die in westerse kledij in de 

publieke ruimtes van de hoofdstad werden gezien. In 1914 liet de bevelhebber van het 

militaire hoofdkwartier van Istanbul in de pers de bevolking van de stad weten dat zijn 

instelling genoodzaakt was om maatregelen te nemen tegen moslimvrouwen die ongepast 

gekleed in het openbaar verschenen.57

Ook volgde een aantal maatregelen van de kant van de autoriteiten om de 

bewegingsvrijheid van moslimvrouwen binnen het amusementscircuit te beperken. Begin 

september 1908 werd de politie verzocht om een verbod uit te vaardigen op de voorstellingen 

die plaatsvonden in een theater in de wijk Beykoz aan de Aziatische kant van de stad, omdat 

de voorstellingen bezocht werden door een gemengd publiek waaronder moslimvrouwen die 

ook nog eens “schaars” gekleed waren.58 Zoals gezegd was de term schaars in die tijd nogal 

betrekkelijk. Wanneer het ging om vrouwen die zich in aanwezigheid van mannen op een 

dergelijke manier vertoonden kreeg de term nog een extra lading. Dit werd al snel gezien als 

een aantasting van de zedelijke bescherming waar de autoriteiten juist over waakten.  

Dezelfde maand liet de lokale pers het publiek weten dat het ministerie van Binnenlandse 

Zaken het verzoek van de theatereigenaren in de wijk Şehzadebaşı om tijdens de ramadan 

aparte voorstellingen voor moslimvrouwen te houden niet had ingewilligd en dat de politie de 

opdracht kreeg om in te grijpen.59 De autoriteiten konden zich dus blijkbaar nog niet vinden 

in voorstellingen voor een gemengd moslimpubliek noch in aparte voorstellingen voor 

islamitische vrouwen. In theorie mochten moslimvrouwen in die tijd wel dergelijke 

voorstellingen in theaters bezoeken mits zij plaats namen in afgeschermde loges zodat zij 

‘onzichtbaar’ bleven voor het mannelijke publiek, maar in de praktijk bleef de aanwezigheid 

van deze groep bij dergelijke voorstellingen toch beperkt. Deels was dat te wijten aan de 

strenge censuur van de autoriteiten en deels kwam dat door het feit dat het voor een 

moslimvrouw moreel niet gepast werd gevonden om zich in dergelijke ruimtes op te houden.  

De religieuze en sociale normen en waarden speelden hier een belangrijke rol. Zoals 

reeds eerder in deze studie vermeld was sultan Abdülhamit bijvoorbeeld tegen het aanbieden 

van commercieel amusement tijdens de heilige maand ramadan. In het volgende voorbeeld is 

de invloed van religie terug te vinden. In mei 1909 verzocht een hooggeplaatste militair, de 

commandant van het Derde Leger, het politiehoofdkwartier om een verbod uit te vaardigen  

voor de speciale voorstelling voor vrouwen, die in Kadıköy op een vrijdag zou plaatsvinden.60 

Volgens de commandant was dit “ongepast” en hij verzocht om een publicatie van het verbod 

in de dagbladen te plaatsen. In zijn verzoek legde de commandant niet uit waarom hij dit 

ongepast vond, maar het had vermoedelijk te maken met het feit dat vrijdag de gebedsdag is 
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voor moslimmannen. Zo trof een geloofsregel die juist van toepassing was op mannen in dit 

geval moslimvrouwen terwijl zij religieus gezien juist geen enkele verplichting hadden op 

deze dag. 

 Niet alleen de autoriteiten bemoeiden zich met het gaan en staan van de moslimvrouw, 

maar er kwam ook kritiek en verzet vanuit de conservatief en radicaal religieuze hoek van de 

maatschappij. Zoals gezegd vonden er tijdens de ramadan van 1908 demonstraties plaats 

waarbij de sluiting van bars en theaters, een verbod op fotografie en een beperking van de 

bewegingsvrijheid van vrouwen werd geëist. Enkele maanden later waarschuwde het radicale 

blad Volkan, dat een antiwesterse en anti-Jong Turkse koers voer, in enkele artikelen de lezers 

tegen het gevaar van verwestersing en tegen de slechte invloed van westerse vormen van 

commercieel amusement voor de islamitische samenleving, in het bijzonder voor vrouwen en 

jongeren.61 Volgens het blad waren het westen en het Ottomaanse Rijk wat betreft de morele 

waarden elkaars tegenpolen en aan de hand van de volgende prototypen werd het contrast  

geïllustreerd: de “Europese madame”, sokak süpürgesi (letterlijk bezem waarmee de straat 

aangeveegd wordt), is altijd op stap en loopt schaars gekleed rond met haar parasol in de 

hand. De moslimvrouw daarentegen is een “huiselijke huisvrouw” (evinin kadını) die van top 

tot teen gesluierd is en zij legt niet eens een bezoek af aan haar buurvrouw of familieleden.  

 Het spanningsveld tussen de westerse oriëntatie en de religieuze normen en waarden 

rond de publieke verschijning van de moslimvrouw was ook een belangrijk onderwerp in de 

minder radicale religieuze bladen als Beyanü’l-Hak en Sırat-ı Müstakim dat vanaf 1912 

Sebilü’r-Reşat heette. In talloze artikelen werden de veranderingen in de publieke positie van 

de moslimvrouw in deze bladen ter discussie gesteld.62 De ‘verwestersing’ van 

moslimvrouwen werd door hen beschouwd als een bedreiging voor de religieuze normen en 

waarden. Er werd beweerd dat deze veranderingen niet alleen immorele gevolgen zouden 

hebben, maar ook dat de privésfeer zoals de man-vrouwrelatie binnen de familie en binnen het 

huwelijk het hierdoor zwaar te verduren zou krijgen. Het is overigens frappant dat een groep 

islamitische vrouwelijke journalisten bij deze discussie betrokken was; hetgeen aangemerkt 

kan worden als modern voor die tijd. Het blad Sebilü’r-Reşat wordt zelfs door de historicus 

Hanioğlu gerekend tot de “islamitische moderniseringsbeweging” omdat dit blad in het 

bijzonder enigszins open stond voor veranderingen zoals onderwijs voor meisjes, mits dat 

volgens de islamitische regels gebeurde.63

 Ook de lezeressen van vrouwenbladen (die na de revolutie steeds meer verschenen), 

leverden kritiek op het gedrag van hun geloofs- en seksegenoten.64 Twee lezeressen van het 

blad Mehâsin beklaagden zich in een brief over het volgende: 
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Wat zijn dat tegenwoordig toch voor onfatsoenlijke taferelen van onze vrouwen op straat?   

Hoe kunnen we in naam van het fatsoen en moraal toestaan dat er vrouwen zijn die onder de 

make-up de straat op gaan, die schaars gekleed gaan winkelen, die massaal theaters bezoeken 

en die zich ongepast gedragen? Iedere maatschappij heeft zijn eigen normen en waarden. Deze 

moeten we niet veronachtzamen. Dit soort gedrag is ontoelaatbaar en de autoriteiten zouden 

moeten ingrijpen.65

 

Dezelfde bladen promootten juist de laatste modetrends uit Europa en stimuleerden 

moslimvrouwen om meer deel te nemen aan het maatschappelijke leven. In Mehâsin 

verschenen bijvoorbeeld regelmatig foto’s van modellen die westers gekleed waren.66 Een 

ander blad, Musavver Kadın dat was gemodelleerd naar een Frans blad, presenteerde een 

vrouwenmode die oogde als een soort kruising tussen de islamitische of traditionele manier 

van kleden en westerse stijlen.67 In een artikel in september 1908 in Mehâsin nodigde Zehra 

Hanım de lezeressen van het blad uit om vaker naar het theater te gaan omdat volgens haar 

nog steeds veel moslimvrouwen waren die dat niet aandurfden.68 De aandachtsgebieden van 

dergelijke bladen varieerden verder van maatschappelijke kwesties zoals onderwijs voor 

meisjes tot de regels van de etiquette.69

 De reactie op de veranderingen in de publieke positie van de moslimvrouw beperkte 

zich niet alleen tot de hoofdstad. Ook in andere gebieden van het rijk was er sprake van verzet 

tegen de aanwezigheid van moslimvrouwen bij publieke voorstellingen al dan niet in het 

bijzijn van mannen. In Izmir wilde een groep vrouwen in februari 1909 een speciale 

theatervoorstelling bijwonen die georganiseerd werd door het Comité voor Eenheid en 

Vooruitgang, maar zij werden bij de ingang van het theater met geweld bedreigd door een 

groep religieuze radicalen omdat het publiek gemengd was.70 In januari 1913 stuurde een 

groep ulema (religieuze geleerden) uit Beyrout een telegram naar de autoriteiten in Istanbul 

waarin werd geklaagd over de aanwezigheid van moslimvrouwen bij filmvoorstellingen.71 

Volgens de groep was de aanwezigheid van vrouwen bij dit soort voorstellingen, dat werd 

gehouden in ruimtes die vergelijkbaar waren met “kroegen en bordelen”, onacceptabel. De 

prefectuur van de stad die een vergunning had afgegeven voor de voorstellingen schreef op 

zijn beurt aan de autoriteiten dat hij geen enkel gevaar zag omdat de voorstellingen slechts 

toegankelijk waren voor een vrouwelijk publiek. In hun antwoord lieten de autoriteiten weten 

dat zij er ook geen gevaar in zagen maar dat de mening van de geestelijken wel gerespecteerd 

moest worden. Dit antwoord laat overigens zien dat de autoriteiten in Istanbul, die  
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Afbeelding 28: kaft van het vrouwenblad Hanım. 
Tarih ve Toplum, Mart 1994. 
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Afbeelding 29: modern gesluierde moslimvrouwen op straat. 
Bron: Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet, 2004. 
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aanvankelijk zelf ook geen vergunningen wilden verlenen voor dergelijke voorstellingen, 

inmiddels overstag waren.  

Zo stuitte de westers georiënteerde uiterlijke verschijning van de moslimvrouw en 

haar deelname aan het openbare leven steeds op kritiek en verzet van verscheidene groepen en 

instanties. Zij beschouwden deze ontwikkeling als een inbreuk op haar morele en zedelijke 

bescherming die was verankerd in de traditionele en religieuze normen en waarden. Zelfs de 

progressiviteit van de Jong Turken zelf die vrouwen aanmoedigden om deel te nemen aan het 

maatschappelijk leven was aan grenzen gebonden als het ging om zedelijke kwesties. Een 

voorbeeld hiervan is dat Enver Pasja zijn nicht verboden zou hebben om ten overstaan van 

anderen in de Bosporus te zwemmen. Een ander voorbeeld is het verzet van Cemal Pasja 

tegen de verschijning van de moslimvrouw op het toneel. Tegelijkertijd gaven deze Jong 

Turkse leiders zoals reeds vermeld hun echtgenotes wel de vrijheid om zich in te zetten voor 

maatschappelijke idealen. De echtgenotes waren bovendien zelf ook moslims en hun handelen 

was zeker ‘westers’ evenals hun uiterlijk. Zo liepen zij, net als iedere andere ‘gewone’ 

moslimvrouw, het risico om vanwege dezelfde morele en zedelijke redenen bekritiseerd te 

worden.  

Volgens de sociologe Nilüfer Göle werden bij het construeren van het publieke beeld 

van de moderne Turkse vrouw de morele en zedelijke kwesties naar een tweede plan 

geschoven en werd het accent gelegd op patriottistische en nationalistische sentimenten. Zo 

konden moslimvrouwen van de betere standen zich moderniseren en zich tegelijkertijd 

bevrijden van conservatieve normen en waarden.72 Deze stelling van Göle leidt ons terug naar 

het begin van de nieuwe constitutionele periode, september 1908, waarin de autoriteiten het 

verzoek van de theatereigenaren in de wijk Şehzadebaşı om tijdens de ramadan aparte 

voorstellingen voor moslimvrouwen te houden niet hadden ingewilligd. Daarentegen werden 

er dezelfde maand wel aparte voorstellingen voor deze groep gehouden die deel uitmaakten 

van een benefietactie voor de slachtoffers van de grote brand in het oude gedeelte van de stad. 

Het programma van de voorstellingen in het Kuşdili Theater in de wijk Kadıköy bestond uit 

filmvertoningen, een muziekconcours van de Ottomaanse marine en lezingen. In de pers werd 

niet vermeld welke films precies vertoond werden en wat het muziekconcours precies inhield, 

maar uit de titels van de lezingen die wel bekend zijn, kan afgeleid worden dat de 

benefietactie ingebed was in een programma dat nogal patriottistisch oogt:  
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1. La cérémonie du Sélamlik 

2. Les funérailles de Rédjeb pacha 

3. L'incendie de Tchirtchir (Stamboul). Aidons les malheureux  

4. Les instructrices de nos enfants  

5. Les mères de notre victorieuse armée  

6. Un coup d’œil sur le passé et le futur73

 

Het lijkt er hier op dat de beoogde geldinzamelingsactie voor de getroffenen van de brand 

slechts één van de doelen van de actie was. De samenstelling van de genoemde onderwerpen, 

waaronder de lezingen over de selamlık, de rol van de vrouw in het onderwijzen van kinderen 

en als moeder van de soldaten van het “victorieuze” Ottomaanse leger, wekt de suggestie dat 

de organisatoren van de actie naast het inzamelen van geld ook andere doelen nastreefden die 

te maken hadden met begrippen als loyaliteit aan de sultan en Ottomaans patriottisme. 

Dergelijke onderwerpen zouden door de periode heen de kern van veel voorstellingen vormen 

die speciaal georganiseerd werden voor islamitische vrouwen. Deze voorstellingen werden 

veelal georganiseerd door vrouwenverenigingen of door de vrouwentak van bepaalde 

verenigingen. Een groep vrouwelijke activisten, waaronder Halide Edib, Fatma Aliye, Celile 

Hikmet en Azize Haydar, die ook regelmatig in bladen publiceerden, probeerden door middel 

van lezingen bij dergelijke speciale voorstellingen de moslimvrouw een maatschappelijk 

gezicht te geven, haar bewust te maken van haar rechten en plichten en haar over te halen om 

een bijdrage te leveren aan de maatschappij of aan de maatschappelijke idealen zoals het 

scheppen van meer onderwijsfaciliteiten voor meisjes.  

Zo organiseerde de vrouwentak van het Jong Turkse Comité voor Eenheid en 

Vooruitgang benefietvoorstellingen waarbij geld werd ingezameld voor meisjesscholen die de 

organisatie zelf had opgericht. Tijdens de ramadan van 1909 werd zo’n voorstelling gehouden 

in de zaal van de Meisjesschool (Inas Rüşdiye Mektebi) in de wijk Emirgan. Deze voorstelling 

was alleen toegankelijk voor vrouwen. Volgens het blad Sabah dat de voorstelling 

aankondigde, werden daarbij films vertoond door een Engelse cinematograafcompagnie.74 

Het jaar daarop werd de actie nogmaals gehouden en deze keer werden de vertoningen 

gegeven door Sigmund Weinberg, de Istanbulagent van de Franse firma Pathé.75 Het ging 

daarbij om avondvoorstellingen die om en om gereserveerd waren voor mannen en vrouwen. 

Zo werd het medium aangewend voor en door de moderne moslimvrouw. 
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Een andere maatschappelijke kwestie waarbij vrouwen werden betrokken was de 

oorlog. De vrouwenafdeling van het Müdafaa-i Milliye Cemiyeti (Comité voor Nationale 

Verdediging) dat zoals gezegd in 1913 werd gevormd om een sterk thuisfront te creëren 

tijdens de Balkanoorlog, organiseerde bijvoorbeeld bijeenkomsten waarbij de reeds genoemde 

activisten als Fatma Aliye en Halide Edib lezingen hielden. Zo stelde Edib aan het eind van de 

bijeenkomst voor om namens de deelneemsters een telegram te sturen aan het leger om hun 

steun te betuigen, aan de islamitische en Turkse vrouwen in India en Rusland om hun 

solidariteit kenbaar te maken, en aan de vrouwelijke leden van Europese koningshuizen om 

zich in te zetten om deze afschuwelijke oorlog snel te laten eindigen.76 De deelneemsters van 

de bijeenkomsten werden ook gevraagd om een financiële bijdrage te leveren die ten goede 

zou komen aan het leger; om soldaten aan het front of hun families te steunen maar ook voor 

de aankoop van marineschepen. De steun kon gegeven worden in de vorm van geld, maar ook 

in de vorm van waardevolle spullen zoals sieraden en bontjassen.     

Bovengenoemde bijeenkomsten waren over het algemeen alleen toegankelijk voor 

vrouwen. Soms werd eenzelfde voorstelling overdag en ’s avonds gehouden. De dagsessie 

was dan gereserveerd voor vrouwen, waarbij de lezingen ook door vrouwen werden verzorgd, 

en de avondsessie was voor mannen waarbij mannelijke sprekers aan het woord kwamen. De 

Musamere-i Fevkalade (Bijzondere Voorstelling) die in januari 1914 in het Ferah Theater in 

Şehzadebaşı plaatsvond is daar een voorbeeld van. In het avondprogramma traden de sprekers 

Ömer Naci, Hamdullah Suphi en Aka Gündüz op. In het dagprogramma sprak Azize Haydar 

het uitsluitend vrouwelijke publiek toe. Het programma bestond daarnaast uit een concert van 

de marinekapel, een toneelstuk over de staatsgreep van de Jong Turken in 1913 en 

filmvertoningen bestaande uit een serie opnames van Pathé.77  

 Ook werden er bijeenkomsten gehouden die bestemd waren voor een gemengd 

publiek. Volgens Şefika Kurnaz werden de activiteiten van de nationalistische vereniging 

Turks Haardvuur bijgewoond door zowel vrouwen als mannen.78 Dit gold ook voor de 

sprekers; zo hielden de activisten Halide Edib en Fatma Aliye lezingen voor een gemengd 

publiek. Dit was, in een tijd waarin zelfs aparte voorstellingen voor moslimvrouwen ter 

discussie stonden, tamelijk vooruitstrevend. Ook zou Halide Edib zich in 1913 ingezet hebben 

voor de verschijning van de moslimvrouw op het toneel. Haar inzet zou in eerste instantie 

door Cemal Pasja, de militaire gouverneur van de hoofdstad, zijn afgewezen maar een jaar 

later zouden de vrouwelijke personages van een door haar geschreven toneelstuk vertolkt 

worden door moslimvrouwen, aldus Kurnaz.79 Niet veel later zou Halide Edib overigens zélf 

de heldin van de Nationale Strijd (Milli Mücadele) van de Turkse natie worden en zij zou een 
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van de eerste Turkse heldinnen van het witte doek worden. Cemil Filmer beschrijft in zijn 

memoires dat hij opnames maakte van de beroemde toespraak van Edib tijdens de massale 

demonstratie in mei 1919 op het plein van Sultanahmet.80 De demonstratie werd 

georganiseerd door het Turks Haardvuur tegen de bezetting van Izmir door de Grote 

Mogendheden. 

 Zo ontstond het beeld van de voorbeeldige moderne islamitische geletterde Turkse 

vrouw annex heldin van goeden huize die zich inzette voor politiek-maatschappelijke 

kwesties. “L’avenir de la Turquie est dans l’émancipation et l’instruction de ses filles”, stelde 

de activiste Celile Hikmet aan het eind van haar lange betoog dat werd gepubliceerd in het 

Franstalige dagblad Stamboul in januari 1914 onder de titel “La femme turque par une femme 

turque”.81 Hikmet, die hiermee namens haar land- en geloofsgenoten protesteerde tegen de 

gewoonte van sommige (christelijke) schrijvers om de islamitische vrouwen en zeden in een 

slecht daglicht te plaatsen, schreef verder dat “het vaderland zijn goede burgers te danken 

heeft aan de inzet van hun moeders”. “Iedere vrouw moet zich realiseren hoe belangrijk zij 

wel niet is. De sleutel voor een betere toekomst ligt in de handen van de moeders”, aldus 

Hikmet. 

 
 

Conclusie 
 

Dit hoofdstuk laat zien dat het medium in de periode van 1908 tot 1914 naast andere media en 

vormen van amusement een belangrijke plaats innam binnen de ideologische propaganda van 

bewegingen. Het ging hier niet alleen om het gebruik van het medium ter ondersteuning van 

ideologische doeleinden van bepaalde groepen zoals de Jong Turken, maar ook om de inzet 

van het medium als amusement binnen de activiteiten van verscheidene verenigingen die 

vanuit een bepaalde ideologische overtuiging werden georganiseerd. Binnen deze activiteiten 

maakten de filmvertoningen deel uit van een breder programma dat verder onder meer 

bestond uit patriottistisch toneel, lezingen en muziek. De vertoningen werden veelal gehouden 

door de buitenlandse ondernemingen die op de lokale markt opereerden zoals Pathé. Zo 

werden er in deze periode al dan niet in samenwerking met het reguliere amusementscircuit 

‘eigen circuits’, of uitgedrukt in termen van Hannerz ‘interne markten’, gecreëerd die zich 

door middel van speciale voorstellingen richtten op bepaalde groepen waaronder studenten, 

immigranten en moslimvrouwen. Deze laatstgenoemde groep vroeg onder invloed van de 

vrijheidssfeer van de constitutionele revolutie van juli 1908 om meer bewegingsvrijheid, maar 
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werd (nog) steeds geconfronteerd met de beperkingen van de religieuze of traditionele moraal. 

Vanwege morele en zedelijke redenen werd het bezoek door vrouwen aan commerciële 

amusementsvoorstellingen en filmvertoningen in het bijzonder door de religieuze 

groeperingen en officiële instanties streng bekritiseerd en ontmoedigd. Een ‘ongepaste’ 

kledingstijl en de aanwezigheid van mannelijk publiek werkten hierbij een rode lap op een 

stier. Toch wisten moslimvrouwen uit de betere standen, met name de groep geletterde 

vrouwen die zich inzetten voor maatschappelijke kwesties en idealen zoals hulp aan  

oorlogslachtoffers of beter onderwijs voor meisjes, zich enigszins te bevrijden van dergelijke 

conservatief religieuze beperkingen. Wanneer het medium door deze vrouwen gebruikt werd 

voor dergelijke maatschappelijke kwesties, dan was het risico dat de voorstellingen verboden 

werden heel klein en was er geen beletsel dat ze door moslimvrouwen bijgewoond werden. 

Een deel van de geletterde vrouwen die zich inzetten voor maatschappelijke kwesties en 

idealen zou zelfs overgaan tot actieve deelname aan besloten bijeenkomsten of voorstellingen 

waar ook mannen aanwezig waren. De positie van de mannelijke activisten was net zo broos 

en complex, vooral wanneer het ging om hun westerse oriëntatie en sociale status. Zo liepen 

de intellectuelen uit de betere standen die zich inzetten voor de op het westen georiënteerde 

maatschappelijke idealen het risico als dandy afgeschilderd te worden. De Jong Turken die 

ook westers georiënteerd waren, werden door de conservatieve en radicaal religieuze kringen 

van atheïsme beschuldigd. Deze kringen kregen op hun beurt het imago toebedeeld van de 

moslimfanaat die tegen de op het westen georiënteerde politiek-maatschappelijke 

veranderingen was zoals de herinvoering van de constitutie, en ook tegen de westerse vormen 

van amusement zoals het medium film. De religieuze reactionairen kregen bijval vanuit een 

onverwachte hoek; de Turkse nationalisten. Tegen het eind van de bestudeerde periode uitten 

zij ook hun onvrede over het medium. In tegenstelling tot de religieuze reactionairen had dit 

niets te maken met het medium zelf maar met de buitenlandse dominantie binnen het reguliere 

filmcircuit, met name in Péra. Zij eisten het gebruik van de Turkse taal binnen het circuit dat 

tot dan toe Frans was georiënteerd. Hiermee werd het medium voor het eerst inzet van het  

Turks nationalisme dat steeds meer voet aan de grond kreeg.            

 

. 
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CONCLUSIE 

 

Het medium dat in december 1896 in de toenmalige Ottomaanse hoofdstad Istanbul als een 

“amusante” nouveauté werd geïntroduceerd, maakte in een tijdsbestek van minder dan twee 

decennia een grote ontwikkeling door. De periode tot 1908 kan beschouwd worden als de 

introductiefase, terwijl de daaropvolgende periode – tot het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog – gezien kan worden als de ontwikkelingsfase. Aan de hand van de vragen die 

de grondslag vormen van deze studie heb ik getracht de opkomst van het medium cinema in 

Istanbul in kaart te brengen. Deze vragen waren achtereenvolgens: welke functies vervulde 

het medium, welke functies werden er aan het medium toegekend en voor welke doeleinden 

werd de cinema aangewend? Enerzijds heb ik gepoogd om aan de hand van diverse bronnen, 

te weten lokale bladen, officiële documenten en secondaire literatuur, een genuanceerder 

beeld te schetsen dan wat er tot nu toe bekend was. Anderzijds heb ik bij de beantwoording 

van deze vragen gebruik gemaakt van een bepaalde structuur, te weten het model van 

Hannerz, dat een theoretisch/strategisch kader biedt voor een grondige analyse van de 

introductie en ontwikkeling van het medium.  

Ik heb mij in deze studie uitsluitend gericht op de publieke vertoningsactiviteiten, 

omdat de manier waarop films aangeboden werden oftewel de context waarin zij vertoond 

werden van groot belang is wanneer het gaat om het bestuderen van het maatschappelijke 

functioneren van de cinema en de doeleinden waarvoor het medium werd aangewend. Mijn 

keuze voor het model van Hannerz dat gebaseerd is op vier conceptuele kaders; market, state, 

movements en form of life, is ingegeven door het feit dat het zich goed leent voor de 

bestudering van het medium in een stedelijke omgeving. Daarnaast biedt dit model de 

mogelijkheid om de dynamiek van de houding van de verscheidene maatschappelijke 

geledingen ten aanzien van het medium cinema op een gestructureerde wijze optimaal te 

kunnen benaderen. Het functioneren van het medium werd namelijk grotendeels beïnvloed 

door een aantal maatschappelijke geledingen waaronder de sultan, buitenlandse en lokale 
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exploitanten, de lokale pers en religieuze, patriottistische of nationalistische groeperingen, die 

ieder vanuit een eigen belang en met eigen doeleinden invloed wilden uitoefenen op de 

ontwikkeling van het medium.  

Binnen het kader market kan geconcludeerd worden dat de exploitatie van het nieuwe 

medium feitelijk in handen was van buitenlandse firma’s en lokale entrepreneurs die van niet-

moslim afkomst waren. Bij het aanbieden van hun vertoningen namen zij in grote lijnen hun 

toevlucht tot het gebruik van dezelfde strategieën. In de introductiefase legden zij het accent 

op het innovatieve aspect van het nieuwe medium zelf dat in steeds “geperfectioneerde” 

varianten op de markt werd gebracht. In de verschillende wijken werd er gepoogd 

verschillende publieksgroepen aan te trekken en de exploitanten pasten zich daarbij aan aan 

de specifieke kenmerken van de verschillende delen van de stad. Het filmaanbod bestond 

nagenoeg uitsluitend uit buitenlandse opnames. Daarnaast werd er sporadisch een lokale 

opname in de programmering opgenomen. In de ontwikkelingsfase bleef het verschil tussen 

de diverse delen van de stad een belangrijke rol spelen. De meeste films waren nog steeds 

afkomstig uit het buitenland waardoor Istanbul slechts een rol bleef spelen als afzetmarkt. 

Daarnaast werd er in toenemende mate aandacht besteed aan het weergeven van belangrijke 

lokale (politiek-maatschappelijke) gebeurtenissen. Hiermee kreeg het medium naast de 

functie van vermaak ook een soort ‘nieuwsfunctie’ waardoor het ook zelfs ingezet kon 

worden voor propagandistische doeleinden. Verder blijkt dat er in de loop van de jaren een 

verandering plaatsvond wat betreft de programmering. Aan het begin van de introductiefase 

maakten filmvertoningen deel uit van andere vormen van amusement, terwijl aan het einde 

van de periode het medium een op zichzelf staande vorm van entertainment was geworden.    

Mijn bevindingen binnen het kader state wijzen erop dat de houding van de lokale 

autoriteiten waaronder de sultan in de introductiefase weliswaar van argwanende aard was, 

maar dat ondanks deze houding er steeds meer filmvertoningen konden plaatsvinden. Er was 

nog geen sprake van een georganiseerde controle. Zo vond er voorafgaand aan vertoningen 

geen censuur plaats. Daarentegen werden er achteraf maatregelen genomen tegen de 

vertoning van bepaalde soorten films die niet in overeenstemming waren met de heersende 

politieke en morele overtuiging. Bij het al dan niet verlenen van vergunningen werd niet altijd 

een motivatie gegeven waardoor niet mogelijk is om de precieze reden van weigering te 

achterhalen. Er kan enerzijds geconcludeerd worden dat de overheid geen systeem hanteerde 

om filmvergunningen af te geven dan wel te weigeren. Anderzijds is het zo dat de overheid 

filmvertoningen alleen verbood als zij daadwerkelijk een gevaar, van welke aard dan ook, 

vermoedde. In de ontwikkelingsfase, wanneer er inmiddels ook een ander regime aan de 
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macht is gekomen, blijkt de overheid zich bewust te worden van het feit dat het medium meer 

te bieden heeft dan alleen amusement. Zo werd het medium aangewend voor specifieke 

doeleinden van de lokale autoriteiten waarbij de commerciële doeleinden van de betrokken 

firma’s en entrepreneurs die de films produceerden en/of vertoonden niet uit het oog verloren 

werden. De specifieke doeleinden van de autoriteiten varieerden van het construeren van een 

bepaald beeld van de machthebbers tot het oproepen van patriottistische gevoelens. De 

houding van de overheid ten opzichte van het publieke functioneren van het medium werd 

steeds beïnvloed door externe factoren zoals oorlogen, revoluties en de opkomst van bepaalde 

ideologieën. Dit blijkt uit het feit dat er geen films vertoond werden dan wel vertoond 

mochten worden van verloren veldslagen, terwijl opnames van overwinningen wel het publiek 

bereikten.  

Binnen het kader movements was de houding ten opzichte van het medium steeds 

afhankelijk van de betrokken beweging. In de introductiefase was er nog geen sprake van een 

verband of relatie tussen het medium en bepaalde maatschappelijke bewegingen. Pas vanaf 

1908, na de herinvoering van de constitutie, werd het medium een punt van aandacht voor 

bepaalde verenigingen en bewegingen. Binnen de maatschappelijke bewegingen kan er 

onderscheid aangebracht worden tussen de voor- en tegenstanders van het medium. De 

radicale moslimbeweging die alle vormen van westers amusement afwees, was zeker geen 

voorstander van het medium. Het medium werd door hen weliswaar niet gebruikt, maar was 

wel de inzet van campagnes waarin zij aangaven tegen iedere vorm van westers amusement 

en westerse media te zijn. De voorstanders van het medium waren te vinden onder de Jong 

Turken, vrouwenorganisaties, patriottistische-nationalistische verenigingen en bepaalde 

groepen intellectuelen. Zij organiseerden filmvertoningen binnen hun eigen kring waarmee zij 

hun ideologische overtuiging kracht probeerden bij te zetten. Zij creëerden hiermee als het 

ware hun eigen “interne markets”, om in termen van Hannerz te blijven. De panturkse  

nationalistische vereniging Turks Haardvuur ging zelfs zo ver dat het medium inzet werd van 

hun streven naar Turks nationalisme. Dit blijkt wel uit de demonstraties die zij organiseerden 

om de Franse dominantie binnen het reguliere filmcircuit te doorbreken. Het is binnen dit 

kader bijzonder interessant om waar te nemen hoe de Jong Turkse beweging zich in de loop 

van de periode wist te ontwikkelen van een ondergrondse beweging tot de legitieme 

machthebber die gebruik maakte van verscheidene media waaronder film en van diverse 

vormen van amusement.    

Over het kader form of life, waarin het “beoogde” publiek van het medium zich 

bevindt, is in de bestudeerde bronnen weinig tot niets te vinden wanneer het de introductiefase 
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van het medium betreft. Er is alleen bekend dat het publiek varieerde van kinderen tot 

ministers. In de daaropvolgende fase werd er vanuit de andere kaders (market, state en 

movements) steeds meer nadruk gelegd op bepaalde publieksgroepen. In toenemende mate 

werden filmvertoningen onder de aandacht gebracht als een ideale vorm van amusement voor 

de hele familie, met name binnen de christelijke gemeenschappen. De pers, met name de 

lokale Franstalige dagbladen, speelde hierbij een belangrijke rol. Door hun lezers dagelijks te 

informeren over het aanbod aan filmvertoningen en deze aan te prijzen bewezen zij het 

nieuwe medium een grote dienst. Daarnaast speelde de Franse ambassade een belangrijke rol 

voor het medium in Istanbul. Het kon rekenen op steun van de Franse ambassade die opkwam 

voor de Franse belangen en de filmsector werd in hoge mate gedomineerd door Franse 

producties. Binnen de moslimgemeenschap waren filmvoorstellingen in eerste instantie vooral 

een ‘mannenaangelegenheid’. In de ontwikkelingsfase kwam hier verandering in en werd er 

een begin gemaakt om moslimvrouwen over te halen om filmvoorstellingen bij te wonen. Er 

werden aparte voorstellingen voor deze potentiële doelgroep georganiseerd. Niet alleen het 

kader market moedigde deze groep aan om filmvoorstellingen bij te wonen, ook binnen het 

kader mouvement werden islamitische of Turkse vrouwen in toenemende mate aangespoord 

om naar filmvertoningen te gaan. Het betrof hier echter voorstellingen die georganiseerd 

werden door de betrokken bewegingen of verenigingen zelf, al dan niet in samenwerking met 

het reguliere filmcircuit. De toenemende aandacht voor moslimvrouwen als filmpubliek 

stuitte op verzet bij een deel van de lokale autoriteiten, maar dit had niet tot gevolg dat er geen 

voorstellingen meer voor moslimvrouwen georganiseerd werden. Er waren geen wettelijke 

maatregelen van kracht die het vrouwen verboden om dergelijke voorstellingen bij te wonen.  

Het is opvallend dat ondanks de argwaan en terughoudendheid van de lokale overheid 

en sommige maatschappelijke geledingen er geen strenge wetgeving werd uitgevaardigd. 

Mede hierdoor kon het medium zich vrijelijk ontwikkelen. Er zijn overigens geen 

aanwijzingen of er in Istanbul enig streven was om te voorkomen dat kinderen 

filmvertoningen zouden bijwonen, terwijl er bekend is dat men deze groep in de Verenigde 

Staten in het bijzonder wilde beschermen tegen de ‘verderfelijke’ invloeden van het nieuwe 

medium. 

Wat specifiek is aan de ontwikkeling van het medium cinema in de toenmalige 

Ottomaanse hoofdstad, is dat de religieus/etnische verscheidenheid niet als obstakel gezien 

werd, maar dat er door de exploitanten juist rekening gehouden werd met het feit dat de stad 

bevolkt werd door een grote moslimgemeenschap. Deze gemeenschap stelde namelijk geheel 

eigen eisen aan het nieuwe medium en de voornamelijk christelijke exploitanten wisten daar 
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zonder al te veel moeite op in te spelen. Zo kon het medium dat in eerste instantie binnen de 

moslimgemeenschap een mannenaangelegenheid was, uitgroeien tot een vorm van 

amusement die ook toegankelijk was voor moslimvrouwen en werden er speciaal extra 

voorstellingen georganiseerd tijdens de ramadan. Daarnaast werd de programmering 

aangepast aan de wijken waar de filmvoorstellingen gehouden werden. Zo was de 

programmering in de westerse wijk Péra op Europese leest geschoeid, terwijl die in de 

moslimwijk Şehzadebaşı zich kenmerkte door een eigen invulling met onder meer 

traditionele/lokale vormen van amusement.  

Dit onderzoek geeft een beeld van de ontwikkeling van het medium aan de periferie 

van Europa. Enerzijds onderscheidt de ontwikkeling in deze periferie zich van die in de rest 

van Europa en de Verenigde Staten door de reeds genoemde pluriforme samenstelling van de 

maatschappij en het grote aandeel moslims binnen de bevolking. Anderzijds kan er gesteld 

worden dat er in sommige opzichten (onder andere filmaanbod en apparatuur) grote 

overeenkomsten waren met de Franse en Duitse markt. Dat is niet verbazingwekkend omdat 

de ontwikkeling in Istanbul onder de dominantie van Europese, meer in het bijzonder Franse, 

firma’s tot stand kwam. En net als Duitsland vormde Istanbul een afzetmarkt voor deze 

firma’s.  

 Ook vergeleken met de ontwikkeling in andere gebieden vertoont de situatie in 

Istanbul overeenkomsten en verschillen. In India en Latijns Amerika kwam de ontwikkeling 

van het medium onder een koloniale dan wel neokoloniale invloedsfeer tot stand. Latijns 

Amerikaanse steden als Rio de Janeiro en Buenos Aires waren enerzijds evenals Istanbul 

kosmopolitisch ingesteld en ook daar was het medium een symbool van westerse moderniteit 

dat niet van eigen bodem kwam maar van buitenaf zijn plaats wist te verwerven. Anderzijds, 

in tegenstelling tot Istanbul, werd het medium in Latijns Amerika ingezet om het nationalisme 

en de eigen identiteit in een neokoloniaal tijdperk verder uit te bouwen.1 Het medium werd in 

Istanbul weliswaar ingezet voor verscheidene politiek-ideologische doeleinden die 

patriottistische of nationalistische elementen in zich hadden, maar het gebruik van het 

medium cinema voor de constructie van een nationale identiteit zoals in Latijns Amerika, zou 

in Turkije pas vanaf de oprichting van de republiek in 1923 goed op gang komen. Ook in het 

door de Britten gekoloniseerde India werd het medium ingezet om een “Indiase nationale 

identiteit” te creëren. Deze identiteit was van “mannelijke” en “stedelijke” aard, betrof de 

“upper class” dan wel de “hogere kasten”, en was evenwel “Brits” georiënteerd.2   

 De ontwikkeling in Istanbul vertoont ook gelijkenissen met die in Thailand, Rusland 

en Japan. Net als in Rusland was het vorstenhuis en de lokale elite van Thailand bijzonder 
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geïnteresseerd in het nieuwe medium. In samenwerking met de buitenlandse firma’s die op de 

lokale markt opereerden, vonden zij in het medium niet alleen een nieuwe, moderne vorm van 

amusement, maar zetten zij het medium ook in om hun macht en status te onderstrepen. In 

Thailand, in tegenstelling tot Istanbul, ging de interesse voor deze nieuwe, moderne vorm van 

amusement echter ten koste van de traditionele vormen van entertainment.3 In Japan 

daarentegen vormde het nieuwe moderne medium geen bedreiging voor de eigen populaire 

cultuur. Het zorgde juist voor een opleving daarvan door die te omarmen oftewel die te 

representeren door middel van het medium cinema.4  

 Het medium werd dus in verschillende delen van de wereld aangewend voor 

specifieke doeleinden binnen de eigen cultuur. De ontwikkeling in Istanbul verschilt in die zin 

niet veel van de ontwikkelingen elders, maar in Istanbul was deze eigen cultuur zo divers dat 

er sprake was van een scala aan doeleinden van de verschillende geledingen en groeperingen. 

Het is opmerkelijk dat deze veelvoud aan doeleinden de ontwikkeling van het medium niet in 

de weg stond. Sommige daarvan waren weliswaar tegengesteld aan elkaar, maar doordat geen 

daarvan dominanter was dan de andere, kon het medium een enigszins culturele en 

ideologische ‘neutraliteit’ bewaren en hierdoor kwam het niet in een bipolaire oppositie 

terecht. Dus, door de pluriformiteit van de Ottomaanse maatschappij waarbinnen steeds naar 

de juiste balans gezocht werd, kon het medium zich niet anders dan op een pluriforme wijze 

ontwikkelen.  

 Zo was het medium in Istanbul noch alleen ‘westers’, noch alleen ‘modern’; het werd 

immers ook door moslims gebruikt, en het werd geïntegreerd in traditionele vormen van 

lokaal amusement. Daarnaast werd het medium noch beschouwd als echt ‘verderfelijk’ noch 

als echt ‘bedreigend’; het werd namelijk niet verboden en er werden geen wettelijke 

maatregelen genomen die bepaalde segmenten van de bevolking de toegang tot het medium 

ontzegden. Het medium was noch in handen van één specifiek etnisch/religieuze groep, noch 

representeerde het één specifiek nationale, culturele identiteit. De markt werd weliswaar 

gedomineerd door buitenlandse dan wel christelijke firma’s en exploitanten, maar er werd wel 

rekening gehouden met de specifieke eisen en wensen van de lokale autoriteiten en het 

publiek dat afkomstig was uit verschillende bevolkingsgroepen. Deze studie laat zien dat de 

eerder genoemde contrasten zoals modern/traditioneel, christelijk/moslim, westers/oosters en 

Europees/Ottomaans er uiteindelijk gezamenlijk voor hebben gezorgd dat het medium in 

Istanbul een uitzonderlijke ontwikkeling doormaakte die het waard was om in al zijn 

verscheidenheid grondig bestudeerd te worden. 
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1 Ana M. López, ‘Early Cinema and Modernity in Latin America’, in: Cinema Journal, 40, No. 1, Fall 2000, 48-
77. 
2 Brigitte Schulze, ‘D. G. Phalke’s RAJA HARISCHANDRA in British India of 1913: Pioneering a National 
Cinema Under Colonial Rule’, in: KINtop, 3, 1994, 173-189. 
3 Scot Barmé, ‘Early Thai Cinema and Filmmaking: 1897-1922), in: Film History, Volume 11, 1999, 308-318. 
4 Hiroshi Komatsu, ‘The Lumière Cinématographe and the production of the cinema in Japan in the earliest 
period’, in: Film History, Volume 8, 1996, 431-438. 
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RÉSUMÉ EN FRANÇAIS 

(samenvatting in het Frans) 
 

Cette étude expose les premières années du cinéma à Istanbul à partir de l’introduction du 

cinématographe dans la capitale ottomane d’antan en 1896 jusqu’à l’éclatement de la 

première guerre mondiale en 1914. Cette période se caractérise par une division en deux :  

la phase de l’introduction de 1896 jusqu’à 1908 pendant laquelle l’invention technologique 

elle-même occupait une place centrale, et la phase du développement de 1908 jusqu’à 1914 

pendant laquelle la nouveauté technologique s’est transformée en un spectacle entier.  

L’étude de ces deux phases vise à donner une réponse aux questions suivantes. 

Comment fonctionnait le cinéma sur le marché local du divertissement? Quelle était la 

réaction des autorités à ce fonctionnement? Quels furent les objectifs pour lesquels le cinéma 

fut employé par les mouvements sociaux?         

 La première phase, entre 1896 et 1908, est marquée par l’introduction du 

cinématographe qui se traduit en l’apparition d’une nouveauté technologique amusante grâce 

à laquelle des images mouvantes furent projetées. Pendant cette phase, des nouvelles variantes 

du cinématographe furent continuellement introduites ; l’une encore plus perfectionnées et 

performantes que l’autre. Au début de cette période, la nouveauté faisait partie d’autres 

formes de spectacles commerciaux, mais vers la fin de cette période le cinéma disposait d’une 

programmation propre et il était devenu une forme de spectacle indépendante. Les projections 

publiques se tenaient surtout dans les quartiers de Péra et de Şehzadebaşı ; les deux centres 

par excellence du divertissement commercial.  

A partir de 1908, le cinéma est considéré comme une forme de spectacle entière et 

reconnue ayant des salles de représentation propres, un public propre et une programmation 

propre avec des films qui sont projetés à des fins variées. Le public était déjà divers, mais les 

exploitants essaient à plusieurs reprises de séduire certaines couches de la société telles que 

les familles, les femmes musulmanes, la bourgeoisie et les nobles. Dans la deuxième phase,  

 271



le cinéma faisait également son apparition dans d’autres quartiers de la capitale, mais sa 

présence restait prépondérante à Péra et Şehzadebaşı. 

 Au commencement de la période étudiée, l’attitude des autorités officielles, y compris 

du sultan, était d’une nature méfiante. Cela s’explique par des dangers physiques attribués à la 

nouveauté technologique : il s’agissait surtout d’une crainte d’incendie et d’explosion. En plus 

les autorités étaient d’avis que la nouveauté consistait un danger pour l’ordre politique et 

moral. Pourtant, malgré cette crainte, il n’était pas question de contrôle structurel et 

l’autorisation fut accordée à maints exploitants à condition que les films ne traitent pas des 

sujets politiquement et religieusement sensibles.  

Cette attitude ambiguë s’explique par le fait que la nouvelle forme de spectacle servait 

aux intérêts des autorités. D’abord, en plus des impôts ordinaires, les exploitants devaient 

payer une taxe de solidarité dont les revenus servaient à financer les grands travaux du sultan 

et ses projets de charité. Ensuite, en utilisant la nouvelle technologie, le sultan pouvait 

manifester de façon efficace son pouvoir. D’ailleurs, en tant qu’amateur fervent de la nouvelle 

technologie, le sultan faisait souvent organiser des projections en petit comité pour lui-même 

et sa famille. 

En 1908, suite à la révolution constitutionnelle, le sultan Abdulhamit II devait 

abdiquer et son frère Mehmet V montait sur le trône. Sous l’influence des Jeunes-Turcs, qui 

faisaient parti du nouveau pouvoir, la fonction du nouveau sultan devenait plutôt 

cérémonielle. Comme Abdulhamit II, le nouveau sultan et les Jeunes-Turcs se servaient de la 

nouvelle technologie visuelle pour affirmer leurs pouvoirs et pour renforcer leurs images. Et 

tout comme l’ancien régime, les nouvelles autorités ne permettaient pas la prise de vues ni la 

projection des films à sujets politiquement et religieusement sensibles.  

Le circuit de projection à Istanbul était surtout entre les mains des exploitants 

étrangers ou des exploitants non-musulmans. Ils organisaient des projections commerciales 

ainsi que des projections à des fins non-lucratives telles que le rassemblement de fonds pour 

les victimes de désastres naturels ou de conflits ethniques. Ils mettaient leurs services 

également à la disposition de certaines associations nationalistes ou patriotiques qui 

organisaient des projections spécifiques pour leurs adhérents. Souvent, ces projections 

faisaient partie de programmes qui étaient composés de conférences, de théâtre et de musique.  

Les exploitants savaient très bien comment s’adapter aux exigences des autorités et 

aux demandes du public très divers. Ainsi, pendant le ramadan, ils organisaient des 

projections spéciales dans le quartier de Şehzadebaşı qui était surtout peuplé de musulmans. 

Ils y organisaient également des projections destinées spécialement aux femmes musulmanes, 
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qui à l’époque ne pouvaient pas assister aux séances mixtes, tandis que les projections dans le 

quartier de Péra, qui était surtout peuplé de non-musulmans, étaient accessibles pour un public 

mixte. Pendant longtemps les projections des films à Şehzadebaşı faisaient parti de 

programmes comprenant des formes de spectacle traditionnel. Par contre à Péra on montait 

surtout des spectacles d’origine européenne telle que le spectacle de variété. Les projections 

avaient lieu dans des différents endroits tels que des cafés, brasseries, théâtres, parcs, hôtels et 

écoles. 

Comme les projections de films étaient annoncées quotidiennement dans les journaux, 

la  presse jouait un rôle important dans l’introduction et le développement du cinéma à 

Istanbul. En vue de la composition ethnique et religieuse de la population de la capitale, la 

presse était publiée dans de différentes langues telles que le français, l’ottoman (variante du 

turc écrit en lettres arabes), le grec et l’arménien. Pour des raisons pratiques, je me suis basé 

dans cette étude sur la presse francophone et ottomane. À l’époque, la langue française 

occupait une place particulière parmi les langues utilisées dans la capitale parce que cette 

langue servait de lingua franca entre les différentes communautés et avec la connaissance de 

la langue française on faisait preuve d’appartenir à une certaine classe sociale.  

Cette étude nous montre comment le cinéma s’est développé à Istanbul dans la période 

avant la première guerre mondiale. Ce développement se caractérise par une diversité 

fonctionnelle et par une pluriformité basée sur la composition ethno-réligieuse de la société 

stambouliote à l’époque. Comme aucune fonction de la nouveauté technologique et aucune 

communauté de la société étaient d’une dominance absolue, cette diversité et pluriformité 

créaient un espace neutre dans lequel le cinéma a pu se développer librement.   
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Na het behalen van het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal ging hij Film- en 

Televisiewetenschap studeren aan de Universiteit van Amsterdam; in 1998 studeerde hij af. 

Vervolgens werkte hij tot 2002 onder meer bij het Nederlands Filmmuseum, waarna hij een 

aio-aanstelling kreeg bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de 

Universiteit Utrecht. Momenteel is hij weer werkzaam bij het Filmmuseum. 
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