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Redactioneel

‘Een begrip van het complexe fenomeen “film” in zijn huidige gedaante veronderstelt de gron-
dige en nauwkeurige kennis van zijn economische grondslagen’, stelde Peter Bächlin in 1945.
In de decennia na het verschijnen van zijn dissertatie Der Film als Ware heeft filmwetenschap-
pelijk onderzoek een vaste plek gekregen binnen het academische veld, maar onze kennis van
de economische dynamiek van het medium film is nog steeds beperkt. Dat het filmbedrijf
meer is dan een producent van kunst en cultuur wordt door de cinefiele onderzoekers liever
snel vergeten, zeker wanneer het de Europese cinema betreft. De commerciële oriëntatie van
de filmindustrie wordt veelal eenzijdig geassocieerd met Hollywood zonder dat dit overigens
heeft geleid tot een structurele verankering van economische analyses in het onderzoek naar
de Amerikaans film of tot een systematische benadering van het publiek als klant en consu-
ment van een op kapitalistische basis geproduceerd en gedistribueerd amusementsproduct.

Ook binnen de recente filmgeschiedschrijving in de lage landen is er weinig aandacht voor
economische vraagstukken. Een korte blik op de inhoudsopgaven van het Tijdschrift voor
Mediageschiedenis en zijn voorgangers maakt duidelijk dat culturalistische perspectieven het
onderzoek domineren. Dit gebrek aan interesse voor ‘de centen’ levert een geschiedenis op
van film en bioscoop waarin de economische motieven van ondernemers en bedrijven alleen
zijdelings een rol spelen en de impact van macro-economische ontwikkelingen op de filmcul-
tuur grotendeels buiten beschouwing blijft. Met dit themanummer hopen we verandering te
brengen in deze blinde vlek en de lezers te overtuigen dat ook economie een boeiend onder-
werp kan zijn en essentieel is voor ons begrip van het filmhistorische verleden. Tegelijkertijd
bepleiten wij hier geen eendimensionale ‘economic turn’. Juist het spanningsveld tussen com-
merciële, culturele en sociale aspecten – een spanningsveld dat kenmerkend is voor creatieve
industrieën – loopt als een rode draad door de meeste bijdragen aan dit themanummer.

Wij danken alle auteurs voor hun bijdrage en in het bijzonder Gerben Bakker, John Sedgwick
en Sigrid Hemels, die normaliter voor een andere wetenschappelijke doelgroep schrijven. Zij
hebben zich de moeite getroost om de vertaalslag te maken vanuit economie en belastingrecht
en daarmee hun recente onderzoek voor filmhistorici toegankelijk gemaakt. We dragen dit
themanummer op aan Karel Dibbets, van huis uit economisch historicus, die als een van de
pioniers van de Nederlandse filmgeschiedschrijving altijd oog heeft gehouden voor de
verwevenheid van cultuur en economie.

Judith Thissen
Thunnis van Oort
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Judith Thissen*

Filmgeschiedenis tussen cultuur en
economie

Dit themanummer gaat over het filmbedrijf als bedrijf: over ondernemers en onder-
nemerschap, over concurrentie, marktkansen, verschuivingen in vraag en aanbod,
over consumenten en de markt als sociaal proces. Film wordt nadrukkelijk bena-
derd als een product dat verkocht en gekocht wordt in de context van een kapitalisti-
sche economie. Gelet op de geschiedenis van het medium lijkt dit een voor de hand
liggende insteek, maar dat is allerminst het geval. In 1974 verbaasde de Groningse
hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis Henri Baudet zich over het feit
dat ‘praktisch alle filmhistorici wijzen op de economische betekenis van de film-
industrie’, maar dat zij tegelijkertijd aan het economische gezichtspunt slechts mar-
ginaal aandacht besteedden:

‘Alle vermaarde filmgeschiedenissen zijn zonder uitzondering uit een kunst-
historisch, technologisch of biografisch gezichtspunt geschreven. Er zijn welis-
waar publikaties verschenen over verschillende economische aspecten van de
filmindustrie, maar dit zijn veeleer sterk specialistische detailstudies, die zich
nimmer te buiten gaan aan de geschiedenis van de film.’1

Sindsdien is er weinig veranderd, zowel in Nederland als internationaal.2 Economen
die zich bezighouden met filmgeschiedenis zijn nog steeds schaars en werken door-
gaans in de marge van hun discipline. We stuiten op steeds dezelfde namen:
Gerben Bakker, Douglas Gomery, Michael Pokorny, John Sedgwick en Arthur de
Vany. Historici op hun beurt dragen nauwelijks bij aan de ontwikkeling van cultural
economics waardoor deze jonge discipline een zeer presentistische oriëntatie heeft
gekregen.3 Datzelfde geldt voor het onderzoek naar creatieve industrieën en cultu-
reel ondernemerschap, dat vooral plaatsvindt binnen sociale wetenschappen.4 De
filmgeschiedschrijving tot slot is inmiddels zo sterk georiënteerd op de culturalisti-
sche variant van cultural studies dat er slechts zelden serieuze aandacht wordt

* Judith Thissen is sinds 2001 als universitair docent verbonden aan het Departement Media- en Cul-
tuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoeksinteresse ligt op het snijvlak van
media, cultuur en politiek, met bijzondere aandacht voor vraagstukken van sociale ongelijkheid. Ze
publiceerde o.a. over vroege Amerikaanse bioscoopcultuur, Jiddisch theater, joods ondernemerschap
in de filmindustrie en Nederlandse filmgeschiedschrijving. In het kader van het NWO-programma
Transformaties in Kunst en Cultuur werkt ze aan een onderzoek naar commercialiseringsprocessen
binnen het culturele veld.
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geschonken aan de economische context of de relatie tussen cultuur en economie.
Een zekere aversie tegen alles wat ‘riekt naar commercie’ kenmerkt bovendien het
vakgebied in brede zin. Filmwetenschappers houden zich traditiegetrouw bezig met
de stilistische, narratieve en culturele dimensies van het medium. Vanuit een
wetenschappelijk oogpunt blijft dit opmerkelijk, omdat commercie al vanaf het
prille begin onlosmakelijk verbonden is met film en bioscoop.

Zowel in Europa als in Amerika waren de pioniers van de cinematografie in de
eerste plaats ondernemers die op zoek waren naar nieuwe bronnen van inkomsten.
Naast kapitaalkrachtige industriëlen als Edison en de gebroeders Lumière, werd het
vroege filmbedrijf bevolkt door talloze kleine zelfstandigen die veelal in de marges
van het gevestigde bedrijfsleven opereerden en niet gericht waren op economische
expansie, maar simpelweg probeerden te overleven in een context van hevige con-
currentie. De grote jongens binnen de nieuwe bedrijfstak werden al in 1914 door
Robert Grau opgenomen in het pantheon van het Theatre of Science.5 De sappelaars
en ‘mislukkelingen’ werden pas in de jaren tachtig en negentig ontdekt in het kader
van de New Film History. Een van de verdiensten van die New Film History was de
hernieuwde belangstelling voor de technologische geschiedenis van de film. Dat
leidde in de beginfase tot een aantal studies waarin ook plaats werd ingeruimd voor
grondige analyses van economische ontwikkelingen, zowel op microniveau (perso-
nen, bedrijven) als mesoniveau (bedrijfstak). Innovatietheorieën werden ingezet om
een brug te slaan tussen de technologische, economische en culturele aspecten van
het onderzoek. Een schoolvoorbeeld van deze geïntegreerde aanpak is de studie van
Karel Dibbets over de introductie van de geluidsfilm in Nederland. Juist door tech-
nologische innovatie niet te beschouwen als een zuiver economisch verschijnsel,
maar tevens als een maatschappelijk proces, weet hij bedrijfsgeschiedenis en cul-
tuurgeschiedenis op een overtuigende manier te combineren. Het boek belandde al
snel in de ramsj, maar verdient het alsnog tot een klassieker van de Nederlandse
filmgeschiedenis uit te groeien.6 Een ander onderzoek dat in dit kader niet onver-
meld mag blijven is de studie van Ivo Blom over de activiteiten van bioscoopexploi-
tant en filmverhuurder Jean Desmet. Voor iedereen die iets weten wil over het
vroege filmbedrijf in Nederland is dit verplichte kost. Gezien het onderwerp is het
echter opmerkelijk dat Blom niet eenduidig insteekt vanuit een economisch per-
spectief. Blom analyseert Desmets overgeleverde bedrijfsarchief vanuit het concept
‘collectie’, dat hij weliswaar sociaal en historisch contextualiseert, maar dat desal-
niettemin sterk gelieerd blijft met de kunstgeschiedenis – Bloms oorspronkelijke
discipline.7

De vraag blijft waarom de economische filmgeschiedschrijving zo weinig voet
aan de grond gekregen heeft in Nederland, waar de sociaaleconomische geschied-
schrijving immers een lange en solide traditie kent. Achteraf gezien lijken drie
parallelle ontwikkelingen hieraan debet. Allereerst zien we in de jaren negentig de
teloorgang van het ideaal van de geïntegreerde histoire totale. Dit ging gepaard met
een hernieuwde verkokering van de geschiedschrijving, waardoor zowel het onder-
zoek als het universitaire onderwijs uiteen vielen in allerlei subdisciplines: cultuur-
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geschiedenis, economische geschiedenis, stadsgeschiedenis, vrouwengeschiedenis,
enzovoort. In dat proces raakten de filmhistorici automatisch opgesloten in hun
eigen ‘hokje’ en verloren ze het contact met de algemene geschiedwetenschap.
Tegelijkertijd maakte in Nederland de filmwetenschap als universitaire discipline
een enorme sprong voorwaarts dankzij de instelling van de leerstoelen film- en tele-
visiewetenschap in Amsterdam en Utrecht. Deze sprong voorwaarts had echter ook
een keerzijde want zijn oriëntatie was nadrukkelijk internationaal en het opbouwen
van een constructieve samenwerking met het Nederlandse geschiedwetenschappe-
lijke veld bleef zo goed als achterwege, zeker waar het de sociaaleconomische
geschiedenis betrof. Dit effect werd versterkt door het feit dat eind jaren negentig de
New Film History al weer over haar hoogtepunt heen was. Nieuwe media als het
internet en mobiele telefonie trokken massaal de belangstelling van jonge en oudere
wetenschappers. Met name het onderzoek naar technologische en economische
aspecten van de filmgeschiedenis verloor hierdoor in snel tempo terrein. Voor wie
zich nog wel bezighield met filmhistorisch onderzoek waren de nieuwe tover-
woorden cultural studies en cultural analysis. Of zoals David Bordwell het wat cynisch
stelde in 1996: ‘the word “culture” has become to 1990s academe what Toyotas
have become for the automobile market’.8

De programmatische artikelen die de nieuwe hoogleraren Thomas Elsaesser en
William Uricchio indertijd publiceerden in de voorlopers van het Tijdschrift voor
Mediageschiedenis maken de afstand tot sociaaleconomisch georiënteerd onderzoek
duidelijk. Elsaesser benadrukte in ‘What might we mean by media history’ (GBG

Nieuws, 1994) weliswaar het commodity-karakter van films, maar liet weinig ruimte
over voor een materialistische geschiedschrijving. Uiteindelijk blijft voor hem de
filmtekst het object van de filmgeschiedenis:

‘For despite the evidence accumulated by the new film history that the cinema,
or at any rate, the American cinema, has behaved like any other capitalist indus-
try this century, such knowledge is insufficient for approaching the social and
historical role of the cinema. Industrial and technological analysis, and even the
history of spectatorship and consumption may take one a long way away from
the films. But they also have eventually to bring one back to the films: all this
economic and discursive activity would not exist without spectators hungry for
stories and images, for sights and sounds arranged, combined and organized in
particular ways. There is thus a hermeneutic circle (or spiral) whereby film his-
tory, as it leads us away from the film text, moves us closer to it, but not to its
material or commodity existence. Instead, it is the film text’s existence in and
evidence of an individual or cultural imaginary (its aesthetics, its forms, its cohe-
rences and breaks, its ideologies and utopian dimensions) that demands our
attention.’9

Uricchio zette zich in het artikel ‘Filmgeschiedenis in het fin de siècle’ (Jaarboek
Mediageschiedenis, 1997) juist af tegen ‘de neiging filmgeschiedenis eerst en vooral
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te zien als een tekstueel probleem’. In plaats daarvan wil hij filmgeschiedenis pri-
mair opvatten als ‘een complex van cultureel begrensde praktijken’.10 Voor Uricchio
zijn de historische en sociale context van cruciaal belang. In zijn visie op de toe-
komst van de mediageschiedschrijving in Nederland worden echter de vele manie-
ren om filmgeschiedschrijving te beoefenen gecomprimeerd tot een brede cultuur-
historische aanpak waarbinnen de bestudering van de economische dynamiek van
filmcultuur op zijn best een secundaire plaats inneemt.

Door de hierboven geschetste combinatie van interne en externe factoren is de
culturele insteek sinds de jaren negentig dominant binnen het filmhistorische
onderzoek in Nederland, geheel in lijn met de internationale trend. Tegelijkertijd
zien we de laatste jaren zowel in Nederland als daarbuiten in sommige delen van
het veld een verschuiving in de richting van de sociale geschiedschrijving. Film-
historici krijgen meer oog voor de sociale dynamiek van lokale en nationale filmcul-
turen, mede dankzij de groeiende interesse in vertoningscontexten en historisch
receptieonderzoek.11 Via deze achterdeur komen ook de ondernemers en bedrijven
die de films aan de man brachten opnieuw in het vizier. Binnen de New Cinema
History, een sociaalhistorisch subveld dat inmiddels is uitgegroeid tot een volwaar-
dige tak van filmstudies, wordt aan ondernemers zelfs een centrale rol toegekend in
het maatschappelijk proces dat leidt tot de formatie van specifieke filmculturen en
filmconsumptiepatronen.12 Probleem is echter dat er ook in dit type onderzoek wei-
nig aandacht is voor film als handelswaar. Bovendien zijn ondernemers nog steeds
nauwelijks zichtbaar als ondernemer, omdat doorgaans gekozen wordt voor een
benadering waarin ondernemerspraktijken en -strategieën geanalyseerd worden in
termen van culturele bemiddeling.13 Dat bioscoopexploitanten en distributeurs fun-
geerden als culturele bemiddelaars zal ik niet ontkennen en evenmin het belang van
deze insteek. Het punt is dat de economische dimensies van het filmbedrijf voorals-
nog te zeer een blinde vlek zijn gebleven binnen de New Cinema History. We hopen
met dit themanummer te laten zien waarom het zin heeft daarin verandering te
brengen. Een beter inzicht in het economisch handelen van bedrijven en onderne-
mers in de filmsector werpt immers ook nieuw licht op zaken als de beste-
dingspatronen en smaakvoorkeuren van het publiek. Daarmee komen we een stapje
dichter bij een filmgeschiedenis waarvan de wetenschappelijke relevantie ook bui-
ten het eigen vakgebied duidelijk kan worden gemaakt – iets waar Richard Maltby al
eerder nadrukkelijk voor pleitte in TMG.14

De centrale insteek van dit themanummer is ‘de markt’, beschouwd vanuit het
perspectief van de bedrijfstak. Zoals de meeste bijdragen laten zien is de markt niet
alleen een commerciële ruimte waarin prijsafspraken worden gemaakt tussen aan-
bieders en afnemers, maar ook een sociaal fenomeen waarin processen van beteke-
nisgeving een belangrijke rol spelen. Net als in andere creatieve industrieën hebben
sociaal-culturele factoren grote invloed op het reilen en zeilen van het filmbedrijf en
juist deze verwevenheid van economie en cultuur maken de markt tot een interes-
sant vertrekpunt voor een geschiedenis van film als consumptiegoed.
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In het openingsartikel gaat Gerben Bakker in op de structurele economische eigen-
schappen van de filmindustrie en de effecten daarvan op de ontwikkeling van de
bedrijfstak. Hij zoekt de verklaring voor de dominante marktpositie van Hollywood
in de kwaliteitsrace die zich tijdens de jaren tien voltrok binnen de Amerikaanse
filmindustrie. Mede door investeringen van beleggers die tegenwoordig venture capi-
talists worden genoemd, stegen de productiebudgetten in korte tijd explosief. Euro-
pese producenten konden nauwelijks deelnemen aan deze kwaliteitsrace omdat tij-
dens de Eerste Wereldoorlog (durf)kapitaal schaars was en hun Europese afzetmarkt
uiteengevallen was in kleine nationale markten. Tijdens het Interbellum werd het
steeds moeilijker voor Europese filmproducenten om te concurreren met de Holly-
woodstudio’s, ondanks overheidshulp die ook toen al doorgaans op basis van cultu-
rele argumenten werd verstrekt. In deze situatie is sindsdien weinig verandering
gekomen.

Clara Pafort-Overduin, John Sedgwick en Jaap Boter benaderen de vraag waarom
het Nederlandse bioscooppark beduidend kleiner was dan dat in andere westerse
landen in eerste instantie vanuit een zuiver economisch perspectief, net als Bakker.
Op basis van een uitgebreide dataset onderzoeken ze in hoeverre de distributie- en
vertoningspraktijken in Nederland afweken van het Angelsaksische run-zone-
clearance-model. Het blijkt dat er geen fundamentele verschillen waren voor zover
het de jaren dertig betrof, de periode waarop hun onderzoek zich concentreert. Wel
komen zij tot de opmerkelijke ontdekking dat Nederlanders tijdens de crisis het-
zelfde percentage van hun consumptiebudget aan bioscoopbezoek besteedden als de
Engelsen, maar dat ze met dat budget veel minder vaak naar de bioscoop konden
gaan omdat hier de toegangsprijzen veel hoger lagen dan in Groot-Brittannië. In het
tweede deel van de bijdrage maken (macro)economische analyses plaats voor een
statistische toetsing van een aantal sociaalhistorische theses met betrekking tot de
achterblijvende belangstelling voor de bioscoop in Nederland. Pafort-Overduin et al.
pakken de discussie op over de effecten van verzuiling en klasse en concluderen dat
de aanwezigheid van protestanten een negatieve invloed had op de omvang van het
lokale bioscooppark, terwijl de aanwezigheid van inwoners die vermogensbelasting
betaalden juist positief doorwerkte. De vraag blijft of deze constellatie specifiek is
voor de jaren dertig of dat dezelfde economische en sociaal-culturele factoren ook al
een rol speelden (wellicht zelfs sterker) in de eerste decennia van het bio-
scoopbedrijf en daarmee al veel vroeger Nederlandse exploitanten op een achter-
stand zetten ten opzichte van hun collega’s in de omringende landen.

De invloed van de sociale geografie van het publiek op de dynamiek van de
markt is evenals de relatie tussen Hollywood en de Europese filmindustrie een
terugkerend onderwerp in dit themanummer. In de twee Belgische bijdragen wor-
den beide aspecten in relatie tot elkaar geanalyseerd. Het artikel van Lies Van de
Vijver en Daniël Biltereyst over de Gentse bioscoopmarkt in de jaren dertig – een
periode die klaarblijkelijk sterk in de belangstelling staat – laat zien dat de hegemo-
nie van Hollywood verschillende vormen aannam en de Europese filmproducenten
wel degelijk konden rekenen op een trouw publiek. De top-5 lijsten in de periode
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1933-1936 werden gedomineerd door Europese titels. Het betrof met name produc-
ties uit Duitsland en Frankrijk, maar ook films van eigen bodem zoals DE WITTE

(België, 1934) en ALLEEN VOOR U (België, 1935) deden het uitstekend. Het onderzoek
naar de Gentse bioscoopcultuur maakt bovendien duidelijk dat binnen één stad de
verschillen zeer groot konden zijn. In Gent trokken de duurdere zalen in het cen-
trum met een overwegend Europees repertoire een breed publiek waaronder de
Franstalige elite. Alleen in de Majestic die in handen was van MGM domineerden
Amerikaanse premièrefilms het programma. De buurtbioscopen daarentegen trok-
ken hoofdzakelijk een arbeiderspubliek dat een grote voorkeur toonde voor Duitse,
Oostenrijkse en Amerikaanse films. Een deel van deze Amerikaanse producties
draaide alleen in de volkswijken aan de rand van de stad. Dit betekent dat in Gent de
distributie deels afweek van het klassieke Angelsaksische systeem waarbij de films
eerst in het centrum in roulatie gaan en vervolgens in de periferie getoond worden.
Wel zien we de traditionele tegenstelling tussen enerzijds dure, luxueuze centrum-
zalen die eigendom zijn van naamloze vennootschappen en anderzijds goedkope
wijktheaters die veelal multifunctioneel van opzet waren en gerund werden door
kleine zelfstandige ondernemers.

Net als in Gent was ook in het naoorlogse Antwerpen de positie van de
Hollywood-majors minder sterk dan de bestaande literatuur doet vermoeden. Kath-
leen Lotze en Philippe Meers reconstrueerden het Antwerpse bioscooplandschap in
de periode 1950-1975 waarbij ze geografische data combineerden met een analyse
van de programmeringpraktijken en het publieke discours over specifieke zalen en
patronen van bioscoopbezoek. Een vijftigtal bioscopen was in de stad actief waarbij
vanaf begin jaren zestig geen enkele meer in het bezit was van de Hollywood-
majors. Centraal in hun analyse staat het Rex-concern van Georges Heylen, die het
merendeel van de bioscopen in de Antwerpse binnenstad controleerde en ook daar-
buiten zijn invloed uitoefende als programmeur. Uit de analyse van de filmpro-
grammering blijkt dat Heylen een zeer breed en uitgekiend programmeringsbeleid
voerde waarmee hij elk van zijn zalen een eigen karakter gaf, dat ook als zodanig
door het publiek werd herkend. Net als in Gent was er ook hier een duidelijke hië-
rarchie tussen de centrum-, rand- en wijkzalen. Vanuit een oogpunt van winstmaxi-
malisering werd het run-zone-clearance-systeem systematisch door Heylen toegepast.
Het patroon werd alleen doorbroken toen Heylen rond 1970 in conflict kwam met
de grote Amerikaanse distributeurs en deze vervolgens besloten om het Rex-con-
cern niet meer van films te voorzien. Amerikaanse kaskrakers ging in première in
de kleine theaters in de periferie, terwijl Heylen de doeken van zijn filmpaleizen en
tweedeweekszalen vulde met Europese films. Dankzij zijn gedegen kennis van de
Antwerpse markt en de goodwill van het publiek overleefde het bedrijf de Ameri-
kaanse boycot. Na ruim twee jaar werd het conflict grotendeels in Heylens voordeel
beslecht.

De casus van het Rex-concern in Antwerpen maakt duidelijk dat Hollywood
ondanks zijn dominante positie afhankelijk bleef van allianties met lokale spelers en
niet unilateraal de markt kon dicteren. Dat is nog steeds het geval, zoals Miriam van
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de Kamp laat zien in haar artikel over de recente distributiepraktijken van de majors
in Nederland. Vanwege een schaarste aan bioscoopdoeken (een constante in de
Nederlandse filmgeschiedenis) hebben Nederlandse bioscoopexploitanten een ster-
ker onderhandelingspositie dan bijvoorbeeld hun Belgische collega’s. Hierdoor kun-
nen ze gunstige huurwaarden afdwingen en dat vertaalt zich in lage marges voor de
Amerikaanse distributeurs. Het is een interessante paradox: de majors zijn de
belangrijkste aanbieders van films in Nederland, maar ze verdienen weinig aan deze
afzetmarkt. Na een algemene schets van de marktcondities en de wijze waarop de
regiokantoren van multimediaconglomeraten als Sony, Disney en Warner Bros.
opereren, zoomt Van de Kamp specifiek in op de distributie van lokaal geprodu-
ceerde films. Hieruit wordt duidelijk dat een combinatie van externe factoren (Euro-
pese kartelwetgeving, Nederlands overheidsbeleid) en interne omstandigheden
(eigenzinnig beleid van lokale directeuren) geleid heeft tot een opmars van Neder-
landse speelfilms, die mede dankzij de majors het Nederlandse publiek bereikten.
Hun rol op deze nichemarkt blijft echter beperkt omdat de distributie van Neder-
landse films niet uitgroeide tot een kernactiviteit.

Een heel andere blik op de recente bloeiperiode van de Nederlandse speelfilm
biedt het artikel van Sigrid Hemels. Zij analyseert de Nederlandse filmmarkt vanuit
een fiscaal-economisch perspectief waarbij ze de complexe belastingmaatregelen
waarmee de Nederlandse overheid in de periode 1998-2007 de filmsector probeerde
te stimuleren, helder uitlegt voor niet-fiscalisten en vanuit haar eigen vakgebied kri-
tisch evalueert. Met name door middel van commanditaire vennootschappen (film-
cv’s) stroomden eind jaren negentig honderden miljoenen naar de filmindu-
strie – die anders via de belastingdienst in de schatkist terecht waren gekomen. De
stimuleringsmaatregelen zorgden voor een escalatie in productiebudgetten en voor
een professionaliseringsslag. Deze ontwikkeling vertoont overeenkomsten met de
kwaliteitssprong die de Amerikaanse filmindustrie maakte in de jaren tien, zij het
op kleinere schaal. Van een daadwerkelijke betrokkenheid van beleggers met de
filmindustrie was echter geen sprake, aldus Hemels. Het ging puur om de centen.
Toen na het afblazen van het prestigieuze filmproject SOLDAAT VAN ORANJE 2 duide-
lijk werd dat er met film-cv’s grote verliezen geleden konden worden en de overheid
bovendien de veel te dure subsidiemaatregel aanpaste en vervolgens afschafte, trok-
ken particuliere investeerders zich weer terug uit de filmsector.

Toch weten filmmakers en onafhankelijke producenten telkens weer kapitaal te
vinden om hun projecten te realiseren. Steeds vaker komt dit geld uit onverwachte
hoek: uit het zakelijke circuit rondom de festivalwereld. Marijke de Valck brengt de
groeiende rol van de coproductiemarkten en andere commerciële activiteiten die in
het kader van internationale filmfestivals plaatsvinden onder de aandacht. Trendset-
ter op dit vlak was de CineMart van het International Film Festival Rotterdam, die
sinds 1983 wordt georganiseerd om de financiering van art-house-films te faciliteren.
Aan de hand van deze casus laat De Valck zien hoe de onafhankelijke filmproductie
zich in het laatste decennium in hoog tempo heeft geprofessionaliseerd. Een van de
gevolgen hiervan is dat productiebudgetten sterk gestegen zijn en de economische
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aspecten zwaarder zijn gaan wegen bij de selectie van filmprojecten voor interna-
tionale coproductie. Omdat artistieke risico’s om financiële redenen vermeden
worden, dreigt het gevaar dat deze kwaliteitsrace binnen de onafhankelijke filmpro-
ductie resulteert in een verschraling van de diversiteit van het aanbod. Rest het film-
publiek straks alleen nog de keuze tussen Hollywoodfilms en hoogwaardige artis-
tieke eenheidsworsten van het merk kunstfilm zoals de voorvechters van een puur
culturele benadering van de film vrezen? De Valck is minder pessimistisch en bena-
drukt dat persoonlijke stijl en authenticiteit nog steeds hoog in het vaandel staan bij
de organisatoren van de CineMart. Tegelijkertijd maakt haar analyse meer dan dui-
delijk dat er sprake is van een vérgaande commercialisering van de kunstfilm.

De laatste bijdrage aan deze bundel gaat weer een stapje terug in de tijd.
Thunnis van Oort inventariseert hoe de markt voor filmtijdschriften zich ontwik-
kelde in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw, waarbij hij zich vooral
richt op bladen voor het grote publiek. In de meeste landen werden fanmagazines
bij uitstek gezien als een middel om bioscoopbezoek te stimuleren. Was dat ook zo
in Nederland, of was er wederom sprake van een moeizame nichemarkt, ditmaal
binnen het uitgeverijbedrijf? Dit laatste lijkt het geval, al blijft het lastig om conclu-
sies te trekken want concrete cijfers over oplages, omzetten en winsten ontbreken.
Alleen de ondernemende journalist Pier Westerbaan wist met het amusementsblad
Cinema en theater ruim twintig jaar een stabiel lezerspubliek aan zich te binden.
Vanuit commercieel perspectief waren de gespecialiseerde bladen met een meer
cinefiele oriëntatie, zoals De Filmliga en het katholieke Filmfront, slechts marginale
tijdschriften. Als redacteur, uitgever en drukker was Westerbaan een spil in het
vooroorlogse filmbedrijf, omdat hij niet alleen het grote publiek maar ook het pro-
fessionele filmveld bediende. Hij gaf naast Cinema en theater het vakblad Nieuw
Weekblad voor de Cinematografie uit (waarvan hij tevens hoofdredacteur was) en
drukte vele lokale bioscoopprogramma’s, bijvoorbeeld het wekelijkse Rembrandt
Nieuws. Na de Tweede Wereldoorlog – een bloeiperiode voor het bioscoopbedrijf –
ging het bergafwaarts met de filmbladenmarkt. Er werden weliswaar veel nieuwe
titels gelanceerd, maar het merendeel van deze tijdschriften was slechts een kort
leven beschoren. Niemand wist de succesformule van Westerbaan nieuw leven in te
blazen.

Een sleutelfiguur als Westerbaan verdient uitgebreid onderzoek. Hetzelfde geldt
voor andere ondernemers, bedrijven en marktontwikkelingen die in dit nummer
aan bod komen. Veel aspecten van het Nederlandse en Belgische filmbedrijf zijn
volledig buiten beeld gebleven. Zeker voor de recente periode is er sprake van een
bijna onontgonnen terrein. De focus op het filmbedrijf en de markt die voor dit the-
manummer is gekozen kent bovendien zijn beperkingen. Zo komen macro-
economische perspectieven niet meer dan zijdelings in beeld terwijl de recessie ten
gevolge van de kredietcrisis ons met de neus drukt op het feit dat periodes van laag-
conjunctuur ook in het culturele veld grote verschuivingen teweeg kunnen brengen.
Hetzelfde gaat natuurlijk op voor periodes van hoogconjunctuur. In die zin behan-
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delt dit themanummer slechts één dimensie van de economische geschiedenis van
de film. Kortom, er is nog genoeg werk aan de winkel.

Noten

1 H. Baudet e.a., ‘Consumenten en Innovaties (II): Een nieuwe benadering van historisch consumen-
tengedrag’, in: Maandschrift Economie, aug/sept 1974, p. 613. Terecht werd door Baudet en zijn medeau-
teurs een uitzondering gemaakt voor Der Film als Ware (1945) van Peter Bächlin. Bächlin verankerde zijn
marxistische analyse van film als handelswaar en massaproduct namelijk in een degelijke historische
analyse van de economische ontwikkeling van filmproductie, -distributie en -vertoning in Amerika en
Europa in de eerste helft van de twintigste eeuw.
2 Zie J. Sedgwick & M. Pokorny (red.), An Economic History of Film, Londen 2005, p. 2.
3 Zie bijv. P. du Gay & M. Pryke (red.), Cultural Economy: Cultural Analysis and Commercial Life,
Londen 2002.
4 Een noemenswaardige uitzondering is het NWO-programma Places and their culture: The evolution of
Dutch cultural industries from an international perspective, 1600-2000 onder leiding van R.C. Kloosterman
en M.R. Prak waarin historici en sociaal geografen samen onderzoek doen naar de opkomst en ontwikke-
ling van creatieve industrieën in Nederland.
5 R. Grau, The theatre of science: A volume of progress and achievement in the motion picture industry,
New York 1914.
6 K. Dibbets, Sprekende films: De komst van de geluidsfilm in Nederland, 1928-1933, Amsterdam 1992. Het
boek is te downloaden van de website van K. Dibbets (www.xs4all.nl/~kd).
7 I. Blom, Pionierswerk. Jean Desmet en de vroege Nederlandse filmhandel en bioscoopexploitatie (diss.
Amsterdam UvA), 2000. Handelseditie: Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade, Amsterdam, 2003.
8 D. Bordwell, ‘Contemporary Film Studies and the Vicissitudes of Grand Theory,’ in: D. Bordwell &
N. Carroll (ed.), Post Theory: Reconstructing Film Studies, Madison Wisconsin 1996, p. 9.
9 T. Elsaesser, ‘What might we mean by media history’, in: GBG Nieuws 28, 1994, p. 22.
10 W. Uricchio, ‘Filmgeschiedenis in het fin de siècle’, in: Jaarboek Mediageschiedenis, 8, 1997, p. 13.
11 Een aantal Amerikaanse studies uit de jaren zeventig en tachtig kunnen daarbij als inspiratiebron
dienen. Ik denk daarbij specifiek aan G. Jowett, Film: The Democratic Art, Boston 1976; K. Peiss, Cheap
Amusements: Working Women and Leisure in Turn-of-the Century New York, Philadelphia 1986; R. Rosen-
zweig, Eight Hours for What We Will: Workers and Leisure in an Industrial City, 1870-1920, Cambridge
1983; R. Sklar, Movie-Made America: A Cultural History of American Movies, New York 1975. Voor een uit-
gebreide positionering van deze publicaties binnen het filmhistorische veld, zie J. Thissen, Moyshe Goes
to the Movies: Jewish Immigrants, Popular Entertainment, and Ethnic Identity in New York City (1880-1914)
(diss. Utrecht), 2001, p. 2-7.
12 Zie bijv. D. Biltereyst, R. Maltby & P. Meers (ed.), New Cinema History: Approaches and Case Studies,
Cambridge, in druk.
13 Een Nederlands voorbeeld van deze aanpak is T. van Oort, Film en het moderne Leven in Limburg: Het
bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek (1909-1929), Hilversum 2007. Zie ook Richard
Maltby, ‘On the prospect of Writing Cinema History From Below’, in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis
9/2006-2, p. 91.
14 Maltby, ‘On the prospect of Writing Cinema History From Below’.
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Bedrijfsstrategieën, overheidsbeleid en de
Europese filmmarkt tijdens het Interbellum

Een economisch-historisch perspectief1

Inleiding

De kosten, prijs en prestatie van kapitaalgoederen verschillen doorgaans niet zoveel
tussen landen. Voor films zijn de verschillen echter groot. In de jaren negentig bij-
voorbeeld kostte een film gemaakt in de Europese Unie gemiddeld zeshonderd-
duizend euro, waarvan zeventig tot tachtig procent was gefinancierd door een
overheid. Zo’n film haalde gemiddeld een miljoen euro aan bioscooprecette binnen
en bereikte een publiek van zo’n honderdvijftigduizend mensen. Een gemiddelde
Amerikaanse film daarentegen kostte achttien miljoen dollar, was voor bijna hon-
derd procent privaat gefinancierd, haalde zeventig miljoen dollar aan recettes bin-
nen en bereikte een publiek van meer dan tien miljoen mensen.2 Dit zeventigvou-
dige verschil in opbrengst is opmerkelijk. Zelfs het investeringsrendement per euro
of dollar was nog steeds vijfmaal hoger voor Amerikaanse films, en de winstmarge
(het procentuele verschil tussen inkomsten en kosten) tweemaal hoger.3 In weinig
andere bedrijfstakken bestaat er zo’n reusachtig verschil.

Dit verschil heeft waarnemers aan beide zijden van de oceaan lange tijd gefasci-
neerd. Economen spreken zelfs van een eeuwige ‘ijzeren’ wet van de dominantie
van Hollywood.4 Dit geweldige trans-Atlantische verschil is echter niet een con-
stante, maar is historisch gegroeid, en daarom kan geschiedenis helpen het verschil
te verklaren en begrijpen.

De benadering van dit artikel is economisch-historisch. Het probeert de funda-
mentele economische karakteristieken van de filmindustrie te identificeren, te
onderzoeken welk effect ze hadden op de ontwikkeling van deze industrie, en hoe
ze samenhingen met de historische gebeurtenissen. Het probeert een economisch-
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conceptueel framework te ontwikkelen, een lens, een manier om te kijken naar de
evolutie van de filmindustrie.5 Op deze manier kunnen economische begrippen ons
helpen de geschiedenis van de internationale filmindustrie te begrijpen, met de
nadruk op de verschillen tussen Europa en Amerika die nu nog steeds bestaan. Ook
onderzoekt dit artikel hoe bedrijven en beleidsmakers reageerden op deze economi-
sche ontwikkelingen.

Deze vragen zijn belangrijk omdat de filmindustrie een van de eerste moderne
media-industrieën was.6 Het onderzoeken ervan kan inzicht geven in de samen-
hang tussen economische eigenschappen, vermaaksproducten en historische even-
tualiteiten. Het kan ons ook helpen beter te begrijpen binnen welke economische
beperkingen de Europese filmindustrie vandaag de dag opereert.

Dit artikel richt zich vooral op de vroege filmindustrie en de industrie tijdens het
Interbellum. In deze periode zien we de filmmarkt op haar puurst, omdat televisie
nog niet wijdverspreid was en film het primaire commerciële vermaaksmedium
buitenshuis was. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld liepen de uitgaven voor live
entertainment terug van dertig procent van al het toeschouwersentertainment in de
vroege jaren twintig tot beneden de tien procent in de late jaren dertig. In Frankrijk
daalden de uitgaven van live entertainment van twee derde van de toeschouwersen-
tertainmentuitgaven in de jaren twintig tot een derde in de jaren dertig. In Engeland
ging in de jaren dertig ongeveer een derde van de vermaaksuitgaven naar live enter-
tainment zoals theater en musichall. Gezien de hogere prijs van live entertainment,
moet het aandeel van film in bezoekersaantallen nog veel groter zijn geweest.7 In
Engeland werden in 1938 ongeveer twintig kaartjes per hoofd van de bevolking ver-
kocht, wat suggereert dat het jonge bioscoopgaande publiek gemiddeld iets minder
dan één keer per week naar de film ging; in Frankrijk werden gemiddeld iets meer
dan vijf kaartjes per hoofd van de bevolking verkocht en in veel andere Europese
landen zal het bioscoopbezoek ook veel lager hebben gelegen dan in Engeland.8

In het vervolg van dit artikel kijken we eerst naar de vier economische krachten
die de filmindustrie voortdreven. Daarna beschouwen we hoe de resulterende inter-
nationale filmmarkt in het Interbellum functioneerde, en ten slotte zien we hoe
bedrijven in deze markt opereerden en hoe overheden door hun filmpolitiek deze
markt vormgaven.

Vier economische krachten

Vier economische eigenschappen hebben de geschiedenis van de internationale
filmindustrie bepaald en deze zullen nader worden toegelicht: het belang van
endogene verzonken kosten, het feit dat marginale inkomsten marginale winsten
werden, het karakter van film als een quasicollectief goed, en, als laatste, het project-
gestuurde karakter van filmproductie. Deze paragraaf bediscussieert voor elke
karakteristiek de algemene consequenties voor de ontwikkeling van een industrie
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(de dynamische implicaties) en hoe die zich concreet uitkristalliseerden in de
geschiedenis van de filmindustrie.

Verzonken kosten zijn kosten die maar één keer hoeven te worden uitgegeven
en niet weer teruggewonnen kunnen worden als een bedrijf ermee stopt; een half-
afgemaakte film heeft geen liquidatiewaarde. Voor sommige van deze kosten, zoals
advertenties, marketing en onderzoek en ontwikkeling, kan het bedrijf zelf het
niveau bepalen. Er zijn geen minimumkosten die ieder bedrijf uit moet geven om te
kunnen opereren: sommige besteden er bijna niets aan, andere juist heel veel. Dit
zijn endogene verzonken kosten, en filmproductie is er een voorbeeld van, omdat de
filmproductiekosten maar één keer worden gemaakt, ze niet teruggewonnen kun-
nen worden anders dan achteraf door kaartverkoop, en omdat de filmproducent zelf
het niveau van de kosten kan bepalen.9 Anderzijds hebben exogene verzonken kos-
ten een vaststaand niveau dat een bedrijf moet uitgeven als het wil meedoen in de
markt; het kan niet kiezen hoeveel het eraan uitgeeft. Een voorbeeld is de komst van
de geluidsfilm in de late jaren twintig, die een sprong in exogene verzonken kosten
met zich meebracht.10

De endogene verzonken kosten hebben ook een dynamische consequentie: ze
zetten een veranderingsproces in gang. Als een markt groter wordt, zullen in veel
bedrijfstakken meer bedrijven de markt betreden omdat er nu plaats is voor meer
bedrijven. Maar daar waar verzonken kosten belangrijk zijn, kunnen bedrijven deze
kosten opvoeren als de markt groter wordt: met grotere reclamebudgetten kun je
bijvoorbeeld meer kaartjes verkopen.11 Op momenten dat de vraag naar film
toenam, waren er dus twee mogelijke effecten. Ten eerste konden meer bedrijven
de filmmarkt betreden en kon een gefragmenteerde markt ontstaan met allemaal
kleine bedrijfjes. Ten tweede konden sommige bedrijven hun verzonken kosten
geweldig vergroten, en in dat geval kon een geconcentreerde markt ontstaan met
een paar filmbedrijven die een hele reeks dure films uitbrachten en een groot deel
van de markt beheersten.

Welke van de twee effecten de boventoon voert, hangt af van, aan de vraagkant,
hoeveel consumenten willen betalen voor dure films met een extra hoge kwaliteit,
en aan de aanbodkant, hoeveel het kost zulke films te produceren.12 In de praktijk
bleek dat de filmvraag redelijk kwaliteitsgevoelig was: als films van een hogere kwa-
liteit verschenen, keerden mensen de films die inmiddels als verouderd werden
gezien de rug toe. De kleurenfilms van Pathé trokken bijvoorbeeld in het eerste
decennium van de twintigste eeuw een disproportioneel groot publiek in verge-
lijking met de ‘gewone’ monochrome films, en toen in de jaren tien de lange speel-
film op de markt kwam, keerden consumenten het tot dan toe vigerende kortefilm-
programma massaal de rug toe.

Wanneer er in de filmindustrie een nieuwe productsoort werd ontwikkeld, ontstond
er daarna vaak een ‘escalatierace’, een competitiestrijd om producten van steeds
hogere kwaliteit uit te brengen. De kosten van zo’n nieuwe categorie waren vaak al
flink hoger, en ze stegen dan veelal ook nog eens continu, maar ze brachten vervol-
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gens ook veel meer inkomsten binnen door steeds hogere recettes. Als dan zo’n
nieuwe productsoort verscheen, probeerden filmbedrijven zo veel ze konden de
kwaliteit te verhogen, lees: veel meer aan vaste verzonken kosten uit te geven, en zo
nog hogere recettes en nog meer marktaandeel te krijgen. Vaak waren die escalatie-
races wel enigszins begrensd. In het eerste decennium van de twintigste eeuw con-
curreerden vooral de Franse bedrijven met kleurenfilms.13 Naast marktleider Pathé,
die er minstens de helft van de Amerikaanse markt mee veroverde, kwamen ook
Gaumont en Éclair met hun eigen kleurenfilms.14 Nieuwsbulletins vormden een
andere nieuwe productsoort, en Pathé was de eerste die een wekelijks nieuwsbulle-
tin uitbracht.15 Zo’n bulletin vormde, net als de geluidsfilm later, meer een eenma-
lige sprong in exogene kosten, dan een steeds verdergaande kostenverhoging. Als
eenmaal de kosten van de nieuwsgaring, massaduplicatie en razendsnelle distribu-
tie waren genomen, waren er weinig dimensies waarlangs een filmbedrijf de kosten
almaar kon verhogen – geen betere sterren, rechten op bekende boeken, extrava-
gante decors, of meer set-ups per tijdseenheid. Rond 1910 kwamen Italiaanse bedrij-
ven met lange historische spektakelfilms met grote sets en decors en massascènes.
Deze films werden erg populair in de Verenigde Staten en werden vaak in afge-
huurde theaters tegen theaterprijzen aan de middenklasse vertoond.16 Deze films
toonden Amerikaanse producenten hoe rendabel het kon zijn dure speelfilms te
maken – omdat die tegelijk disproportioneel hogere entreeprijzen mogelijk maakten

Pathé colour machine printing room, uit: F.A. Talbot, Moving Pictures: How They are Made and

Worked (1912)
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én meer verkopen. In tegenstelling tot nieuwsbulletins waren deze speelfilmproduc-
tiekosten dus meer endogeen.

Een langdurige escalatiefase begon in de Verenigde Staten in het midden van de
jaren tien. Speelfilms, een van oorsprong Europese innovatie, waren een nieuwe,
steeds populairder wordende productsoort en Amerikaanse bedrijven besteedden
steeds meer geld aan het maken van steeds grotere portfolio’s van steeds duurdere
films. William Fox, bijvoorbeeld, gaf in 1914 slechts negentigduizend dollar uit aan
de productie van feature films, maar het jaar daarop 1.3 miljoen dollar, het jaar
daarop meer dan twee miljoen, en in 1917 verdubbelde dit nog eens tot vier miljoen
dollar.17 Deze enorme gokken op het succes van de feature film waren mogelijk
doordat Fox gesteund werd door wat we nu venture capitalists zouden noemen: de
Prudential Life Assurance Company en een groep angel investors uit New York.18

Europese bedrijven vonden het moeilijk deel te nemen aan de escalatierace,
vooral omdat de Eerste Wereldoorlog de grote Europese thuismarkt verbrokkelde tot
nationale markten. Ook was het vanwege de oorlog moeilijk aan durfkapitaal te
komen, en waren alle kapitaalsuitgaven streng gereguleerd en gefocust op oorlogs-
activiteiten.19 Toch probeerden de grootste Europese filmbedrijven Pathé en Nor-
disk mee te ‘racen’ met hun Amerikaanse concurrenten. Pathé slaagde hierin,
omdat het een afzonderlijk dochterbedrijf had in de Verenigde Staten met een eigen
distributienetwerk. Het wedde eerst op dure, nationaal geadverteerde serials, maar
ging snel over op speelfilms en kon aardig bijblijven in de kwaliteitsrace. Charles
Pathé verkocht het bedrijf aan de bank Merrill Lynch in 1921 voor een goed bedrag.
Nordisk begon een escalatiestrategie in Scandinavisch en Duitstalig Europa, inclu-
sief een verticale expansie in de bedrijfstakken distributie en vertoning, maar moest
deze staken toen de Duitse bezittingen gedwongen aan UFA werden verkocht, in
1917.20

De tweede economische eigenschap van film volgt uit de eerste. Omdat films in
essentie auteursrechten zijn en geen fysieke producten, zijn theoretisch gezien de
kosten van extra verkopen miniem. Filmproductie brengt hoge endogene verzonken
kosten met zich mee, die teruggewonnen worden door het vertoningsrecht op de
film te verhuren. De marginale (extra) verkopen zijn marginale brutowinsten, en
nadat de productiekosten volledig zijn afgeschreven zelfs pure nettowinst. Met
andere woorden: op het moment dat filmkaartjes worden verkocht, zijn alle produc-
tiekosten al genomen, en de marginale kosten, de kosten van één extra kaartje, zijn
daarom vrijwel nul. De extra inkomsten zijn daarom ook meteen extra winsten (in
economische termen heet dit dat de marginale inkomsten ook marginale winsten
zijn). Iedere extra verkoop van een filmkopie aan een distributeur is extra winst voor
de producent, iedere extra verhuur (voor een vast bedrag) aan een bioscoop is extra
winst voor de distributeur, en ieder extra kaartje dat wordt verkocht is extra winst
voor de bioscoopexploitant.21 In de vroege filmindustrie werden films vooral verkocht
in alle drie de schakels van de bedrijfsketen. Dit betekende dat de bioscoopexploi-
tant de extra brutowinst zelf hield, en de distributeurs ook. Dit maakte de winstdrijf-
veer voor de filmproducent klein: een goede, duurdere film leidde misschien tot een
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paar kopieën meer die verkocht werden aan distributeurs, maar van de extra
winsten die de duurdere film opbracht voor de distributeur en de bioscoopexploitant
zag de producent niets meer terug.22

Deze omstandigheid stimuleerde verticale integratie in de bedrijfstak, met pro-
ducenten die vaak integreerden met distributeurs, en de laatsten die soms integreer-
den met bioscopen of bioscoopketens. Ook werden films vaker verhuurd, eerst voor
een vast bedrag, maar in grote steden steeds vaker voor een percentage van de
inkomsten. Distributeurs begonnen ook voorschotten te geven aan filmproducenten
die deze konden gebruiken voor hun productiekosten.23

In Frankrijk was Pathé deze integratie al begonnen in het eerste decennium van
de twintigste eeuw en in Amerika probeerden de Motion Picture Patents Company
(MPPC) en de General Film Company productie en distributie te monopoliseren.
Sinds 1912 begonnen de Amerikaanse onafhankelijke (niet-MPPC) producenten ver-
ticaal te integreren.24 Deze verticale integratie, en verticale winstdeling over de
waardeketen, een kenmerk van veel media-industrieën, was een belangrijke kracht
die de ontwikkeling van de industrie beïnvloedde.

De derde economische eigenschap van film was het karakter van film als een
quasicollectief goed. Zuiver collectieve goederen zijn goederen waarvan niemand
uitgesloten kan worden én waarvan de consumptie door één persoon niet de
beschikbare hoeveelheid voor een andere vermindert, zoals bijvoorbeeld het geval is
met defensie. In principe kon men een oneindig aantal kopieën maken van een film
zonder dat de kosten opliepen, dus kon een film, technisch gesproken, overal tege-
lijkertijd aanwezig zijn, maar consumenten konden wel degelijk uitgesloten worden
van het kijken naar een film. Vandaar het quasicollectieve karakter van film.25

Voordat er films waren moesten artiesten zelf aanwezig zijn om een voorstelling
te geven, en de schaal van het publiek dat ze konden bereiken werd gelimiteerd door
de zitplaatscapaciteit van de theaters en door het aantal gelegenheden dat een artiest
op een dag kon bezoeken. Film maakte de voorstellingen van artiesten in principe
tot in het oneindige verhandelbaar.

Zo verhoogde de inkomstencapaciteit van de meest populaire sterren; de sterren
waarnaar de vraag zo groot was dat de traditionele theaters er niet aan zouden kun-
nen voldoen als prijzen werden verlaagd. Het gevolg was een scheve inkomensver-
deling onder de filmartiesten, alhoewel het onduidelijk is of deze nu schever was
dan de inkomensverdeling onder live artiesten of bijvoorbeeld romanschrijvers vóór
de komst van film.26

De uitermate scheve inkomensverdeling is een kenmerk gebleven van veel
media-industrieën. De nieuwe mediatechnologieën van de late negentiende en
vroege twintigste eeuw zorgden ervoor dat artiesten voor het eerst de schaal waarop
ze hun talent konden exploiteren enorm konden vergroten. In zijn jonge jaren kon
Charlie Chaplin op zijn hoogst drie grote music halls per avond aandoen, als film-
ster was hij in duizenden gelegenheden te zien op één avond.27 En net als Chaplins
vermenigvuldiging op de bioscoopdoeken, vermeerderden ook zijn inkomsten veel-
vuldig. Met andere woorden, de dynamische implicatie van het karakter van film als
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een quasicollectief goed is de scheve inkomensverdeling zoals die ontstond in de
jaren tien. Deze scheve verdeling maakte het ook steeds moeilijker voor film-
producenten, vooral nieuwe bedrijven, om topartiesten te engageren.28 Als oplos-
sing gebruikten de Hollywoodstudio’s langdurige (zevenjarige) contracten die de
kosten van de sterren in toom hielden.

De vierde economische eigenschap van film is het projectmatige karakter van
filmproductie. Veel verschillend creatief, technisch en commercieel talent moet bij
elkaar worden gescharreld om een film te produceren en iedere film is een uniek
individueel project. Filmprojecten hebben er voordeel van als meer films in de
buurt worden gemaakt, want dat schept een diepe markt voor gespecialiseerd perso-
neel en diensten en externe schaalvoordelen in productie, omdat gespecialiseerde
toeleveranciers hun kosten over meer klanten kunnen verspreiden en dus lagere
prijzen kunnen bieden. Ook maakt geografische concentratie van filmproductie
informele kennisoverdracht mogelijk omdat de vele gespecialiseerde vakmensen
vaker in de gelegenheid zijn de beste technieken en ideeën met elkaar uit te wisse-
len.29 Deze drie eigenschappen van industriële districten gaan terug tot de klassieke
econoom Alfred Marshall (1842-1924) en hebben betrekking op activiteiten binnen
een bedrijfstak. Ze worden ook wel Marshall-externaliteiten genoemd, of intra-
industrie-externaliteiten. Janet Jacobs (1916-2006) benadrukte dat daarnaast ook
externaliteiten tussen bedrijfstakken van belang zijn, als verschillende industrieën
zich bij elkaar in de buurt hebben gevestigd, zoals wanneer media-industrieën als
film, theater en muziek dicht bij elkaar zijn gehuisvest. Deze voordelen worden
soms wel Jacobs-externaliteiten of inter-industrie-externaliteiten genoemd.30

De dynamische implicatie van dit projectmatige karakter is een tendens tot
agglomeratie. Al vanaf het begin kende filmproductie een behoorlijke graad van
agglomeratie.31 In Frankrijk, bijvoorbeeld, vond filmproductie plaats rond Parijs en
Nice, in Engeland rond London en in de Verenigde Staten eerst in New Jersey en
later in Florida en Californië. In Europa en de Verenigde Staten waren tot de jaren
twintig tegelijk intra-industrie- en inter-industrie-externaliteiten belangrijk. De
meeste filmproductielocaties waren dicht bij nationale live entertainment-districten,
zoals London, Parijs en New York. De toenemende agglomeratie van de Ameri-
kaanse filmindustrie in Hollywood in de late jaren twintig lijkt louter te zijn gedre-
ven door de kracht van intra-industrie-externaliteiten. Hollywood kon nauwelijks
verder weg zijn van New York, het centrum van het Amerikaanse live entertain-
ment, en de locatie van het hoofdkantoor en de distributieorganisaties van de
meeste Hollywoodstudio’s.32

In het midden van de jaren twintig had de Amerikaanse filmindustrie een domi-
nante positie verkregen door de kwaliteitsrace te winnen en die positie vervolgens te
behouden door zichzelf versterkende agglomeratievoordelen. Het werd daardoor
steeds moeilijker voor Europese filmbedrijven om nog te concurreren met de Holly-
woodstudio’s. Drie belangrijke factoren maakten het uitermate moeilijk voor de
Europese bedrijven om Hollywood in te halen.33 Ten eerste hadden de Hollywood-
studio’s ieder voor zich en ook als geheel samen een enorme hoeveelheid kapitaal
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gestoken in hun filmportfolio’s. Ze waren in staat bioscopen complete filmprogram-
meringen aan te bieden en deze zo nagenoeg vol te boeken. Ten tweede veranderde
de geografie van het filmbedrijf tegelijk met de opkomst van de Hollywoodstudio’s.
Filmproductieactiviteiten veranderden van een internationaal gezien erg decentrale
activiteit, met gevestigde industrieën in Europa, de Amerikaanse Oostkust en
Florida, naar een sterk geografisch geconcentreerde activiteit, waarmee het grootste
deel van commerciële productie in Hollywood plaatsvond.34 Toen Hollywoods indu-
striële district eenmaal geboren was, waren andere locaties niet in staat deze gewel-
dige netwerkvoordelen te evenaren.35 Dit betekende dat creatief talent een hoger
rendement kon realiseren in Hollywood, en dus naar die locatie vertrok, en zo, in
een sneeuwbaleffect, de netwerkvoordelen nog meer versterkte.

Ten derde maakten Hollywoods wereldwijde distributieorganisaties het moeilijk
voor andere bedrijven tot deze markt toe te treden. Deze internationale organisaties
hadden hoge vaste kosten en waren asset-specific ten opzichte van filmproductie, wat
betekent dat ze niet konden worden gebruikt voor de distributie van een ander pro-
duct, en dit maakte verticale integratie de optimale oplossing.36 Hollywoodstudio’s
hadden deze distributieapparaten nodig om toegang tot de doektijd te garanderen.
Doektijd was een schaarse grootheid, vooral omdat de meeste recettes binnenkwa-
men op slechts een paar uren van de dag, een paar dagen in de week en een paar
weken in het jaar. Hollywood had de distributienetwerken ook nodig om de pacht
van zijn auteursrechten veilig te stellen. In feite was het product dat werd verkocht
niets anders dan een auteurs- of vertoningsrecht. Als Hollywood daarom de distri-
butie aan externe partijen over zou laten, zouden deze een groot deel van de pacht
die de auteursrechten genereerden opstrijken.37

De economie van de internationale filmmarkt in het Interbellum

De ontwikkelingen die hiervoor besproken zijn, zorgden voor een relatief stabiele
economische structuur van de internationale filmmarkt. Deze sectie onderzoekt die
structuur vooral vanuit het perspectief van de kleinere Europese filmproducenten.

Deze producenten, hoe klein ze ook waren, hadden vaak internationale verkopen
nodig om hun kosten terug te verdienen of om winst te maken.38 Zoals we in de
vorige sectie hebben gezien, omdat films in essentie auteursrechten waren en geen
fysieke producten, waren theoretisch gezien de kosten van extra verkopen miniem.
Filmproductie bracht hoge endogene verzonken kosten met zich mee, die terugge-
wonnen werden door het vertoningsrecht op de film te verhuren. De marginale
(extra) buitenlandse verkopen waren marginale brutowinsten, en nadat de produc-
tiekosten volledig waren afgeschreven zelfs pure nettowinst. Sinds het midden van
de jaren tien, toen filmproductiekosten sterk stegen, werden internationale verko-
pen essentieel. Zelfs de grote Hollywoodmachines, die in ’s werelds grootste enter-
tainmentmarkt produceerden en dus de grootste capaciteit hadden om kosten op
hun thuismarkt terug te winnen, hadden buitenlandse verkopen nodig om winst te
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maken. Vrijwel iedere producent moest exporteren, ook de kleinere. Vóór de komst
van de geluidsfilm moesten kleine producenten vaak exporteren om hun kosten
terug te verdienen en daarna winst te maken; na de geluidsfilm konden ze vaak hun
kosten al terugverdienen op de binnenlandse markt maar waren exporten nodig
voor winst.39

De industrie was zo verdeeld in een kern van enkele supergrote massaprodu-
centen en een zwerm kleine specialiteitsproducenten, die veelal hun internationale
contacten gebruikten om te exporteren, in plaats van dat te laten doen door eigen
buitenlandse distributiedochters. Alle grote en kleine bedrijven moesten buiten-
landse verkopen incalculeren als ze hun filmbudget bepaalden. In de filmindustrie
bepaalden de toegangsprijzen en potentiële afzetmarkten hoe hoog het filmbudget
kon zijn, en niet andersom, zoals een autofabrikant die ontwikkelings- en productie-
kosten berekent en dan zijn prijs vaststelt. Toch varieerde de graad van afhankelijk-
heid van de buitenlandse markt over de diverse landen en bedrijven.40

Films als auteursrechten waren halffabricaten die aan buitenlandse distributeurs
en bioscopen werden verkocht, die ze gebruikten om het eindproduct ‘filmkaartje’
(of toeschouweruur) te produceren. Alhoewel de filmhuur die distributeurs en bio-
scopen betaalden afhing van waargenomen kwaliteit en algemene marktomstandig-
heden, varieerde de prijs van een kaartje nauwelijks tussen de films die in dezelfde
bioscoop werden vertoond. Per bioscoop varieerde de prijs natuurlijk wel: het hoogst
in de premièrebioscopen in de stedelijke centra, en het laagst in de morsige sixth-
run-buurtbioscopen.41 Ook liep het algemene filmprijsniveau internationaal gezien
sterk uiteen.42 Bioscopen gebruikten de halffabricaten film om ‘toeschouweruren’ te
produceren. Een bioscoop met vijfhonderd stoelen die een film van een uur ver-
toonde, produceerde vijfhonderd toeschouweruren aan vermaak. Als het driehon-
derd kaartjes verkocht, dan betekende dit dat de andere tweehonderd toeschou-
weruren bedorven waren, en nooit meer konden worden verkocht.

Omdat film een halffabricaat was en een kapitaalgoed, kon de internationale
concurrentie niet plaatsvinden op prijs alleen, net zoals de verkoop van machines
afhangt van de verhouding tussen prijs en prestatie. Als we aannemen dat het ver-
mogen van een bioscoop om toeschouweruren te verkopen – wat we vanaf nu het
verkoopvermogen zullen noemen – proportioneel is aan de filmproductiekosten,
dan kon een lowbudgetproducent niet simpelweg zijn prijs laten zakken evenredig
met de filmkwaliteit: zelfs voor een prijs van nul konden sommige lowbudgetfilms
niet worden verkocht.

Daar waren twee redenen voor. Ten eerste hadden bioscopen vooral vaste kosten
(zoals huur/aflossing hypotheek, personeel, verwarming) en weinig variabele kos-
ten. Daarom moest het verkoopvermogen van een film ten minste zo hoog zijn als
de vaste kosten van de bioscoop plus de filmhuur. Wanneer een film minder aan
recettes opbracht dan de vaste kosten van de bioscoop en de filmhuur zelf, dan
draaide de bioscoop met verlies. Een bioscoop met zevenhonderd stoelen, bijvoor-
beeld, met een productiecapaciteit van 39.200 toeschouweruren per week en weke-
lijkse vaste kosten van vijfhonderd dollar, en een gemiddeld toegangsprijs van vijf
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cent per toeschouweruur, had een film nodig met een verkoopvermogen van min-
stens tienduizend toeschouweruren om quitte te spelen alleen al wat betreft de vaste
kosten, en dan is de filmhuur nog niet eens meegerekend. Films hadden dus een
minimaal verkoopvermogen nodig om de vaste kosten van de bioscoop terug te ver-
dienen. Hadden films een lager verkoopvermogen dan konden ze tegen geen enkel
tarief aan een bioscoop worden verhuurd en tegen geen enkele prijs aan een distri-
buteur worden verkocht.43

Deze redenatie veronderstelt natuurlijk dat men het verkoopvermogen van een
film van tevoren kon inschatten. Alhoewel marktonderzoek enigszins kon helpen,
bleef dat inschatten moeilijk als de film uitkwam maar nam het inzicht in het ver-
koopvermogen toe naarmate de film langer in roulatie was. Een belangrijk voordeel
van buitenlandse markten boven binnenlandse was dat de onzekerheid veel lager
was: door lancering in de binnenlandse markt was de populariteit van een film
bekend en ieder volgend land waarin de film werd vertoond gaf meer informatie.
Alhoewel de populariteit van een film niet geheel hetzelfde was in ieder land, werd
de onzekerheid toch in sterke mate gereduceerd. Voor verscheidene Hollywoodstu-
dio’s fluctueerden de correlatiecoëfficiënten van binnenlandse en buitenlandse
opbrengsten tussen 0,60 and 0,95 (1 betekent een perfecte correlatie; hier volstrekt
evenredige opbrengsten).44 Gezien het risico van filmdistributie was deze verminde-
ring van onzekerheid zonder twijfel erg belangrijk.

De tweede reden voor verminderde concurrentie op prijs waren de gelegenheids-
kosten, gezien de stoelcapaciteit van bioscopen. De gelegenheidskosten ofwel oppor-
tunity costs, vormen een concept oorspronkelijk ontwikkeld door de Engelse negen-
tiende-eeuwse econoom John Stuart Mill (1806-1873). Het zijn de kosten van het
beste alternatief voor een bepaalde keuze.45 Als iemand moet kiezen tussen twee
uur werken of een film, en zij kiest de film, dan zijn de gelegenheidskosten van die
keuze twee uur salaris. Evenzo, als een bioscoop een film kiest, dan zijn de gelegen-
heidskosten de kosten van het beste alternatief dat niet gekozen was. Als een film
een bioscoop winst oplevert, maar er is een andere film die de bioscoop had kunnen
boeken die nog meer winst had opgeleverd, dan neemt de bioscoop naast de winst
de gelegenheidskosten van de film die hij niet heeft gedraaid.

Als de eerdergenoemde hypothetische bioscoop een kaskraker verkrijgt tegen
een wekelijkse filmhuur van $1.200, en alle 39.200 toeschouweruren verkoopt, dan
maakt de bioscoop een winst van $260 ($0,05 prijs x 39.200 toeschouweruren =
$1.960 opbrengsten - $1.200 filmhuur - $500 vaste kosten = $260 winst). Als een
film met de helft lagere productiekosten en de helft lager verkoopvermogen werd
verhuurd voor de helft van de huurprijs ($600), zou de bioscoopexploitant $120 ver-
liezen ($0.05 prijs x 19.600 toeschouweruren = $980 opbrengsten - $600 filmhuur
- $500 vaste kosten = -$120 verlies). De exploitant wil dus niet meer dan $220 voor
de lowbudgetfilm betalen, gegeven dat de kaskraker ook beschikbaar is ($0.05 x
19.600 = $980 opbrengsten - $220 filmhuur - $500 vaste kosten = $260 winst).46

Was de kaskraker niet beschikbaar dan wilde de exploitant hoogstens $480 ($980
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opbrengsten - $500 vaste kosten) betalen voor de lowbudgetfilm om quitte te spe-
len.

In dit voorbeeld krijgt een film die twee keer zoveel kost dus meer dan vijf keer
zoveel filmhuur ($1.200/$220) in geval van concurrentie, en twee en een half keer
zoveel ($1.200/$480) zonder concurrentie. In beide gevallen krijgt de film met het
hoogste verdienvermogen de volle huur, terwijl de filmhuur van de film met een
lager vermogen erg afhangt van concurrentieverhoudingen op het moment van
verhuur. Dit toont duidelijk de geweldige potentiële meeropbrengsten aan – voor
filmproducenten – van het verhogen van productiekosten, en helpt ons de enorme
inflatie van filmbudgetten tijdens de kwaliteitsrace te verklaren. Alhoewel de relatie
tussen productie-uitgaven en verdienvermogen niet perfect was, en dure films kon-
den floppen en lowbudgetfilms een hit konden worden, was het duidelijk dat de
relatie wel bestond. Het inhuren van een bekende ster, of het kopen van de rechten
op een beroemd boek, of het ontwerpen van een spectaculair decor verhoogden de
kans op commercieel succes aanzienlijk. En een film die een iets hoger verdienver-
mogen had dan de concurrentie, haalde altijd recettes binnen, of deze nu wel of niet
met andere films moest concurreren tijdens het filmboeken. Er bestond dus een
disproportionele beloning voor het vermogen van films om kaartjes te verkopen.
Een film die het vermogen had iets meer kaartjes te verkopen dan zijn naaste con-
current haalde heel veel meer winst binnen.

Deze sterk toenemende meeropbrengsten van de kwaliteit van een film maakte
het vaststellen van de productiekosten uitermate belangrijk, omdat de juiste verhou-
ding tussen productiekosten en verkoopvermogen essentieel was voor het winnen
van buitenlandse markten. Voor kleine – vooral Europese – producenten betekende
dit dat ze hun budgetten laag moesten houden en tegelijkertijd dat ze hun films
moesten differentiëren van de Hollywoodfilms, omdat dit extra recettes kon generen
zonder extra productiekosten. Immers, in plaats van meer uit te geven om het ver-
koopvermogen dichter in de buurt van een Hollywoodkaskraker te brengen, werd
het karakter van de film veranderd om directe concurrentie te verminderen. Zonder
differentiatie werden hun producten soms niet eens afgenomen. De kleine produ-
centen moesten er ook rekening mee houden dat ze in sommige buitenlandse
markten hun films alleen maar aan de kleine bioscopen aan het einde van de keten
konden verhuren, omdat het verkoopvermogen van hun film te laag was om de
hoge vaste kosten van bioscopen hoger in de hiërarchie te dragen.

Europese producenten in het Interbellum

Naast het vaststellen van de juiste verhouding productiekosten – verkoopvermogen
was een bijkomend probleem dat kleine producenten zich niet konden veroorloven
hun eigen buitenlandse distributieorganisaties op te zetten, en dus afhankelijk
waren van andere verkoopmethoden. Dit beïnvloedde de bedrijfsstrategie van de
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kleinere Europese bedrijven op vier manieren die in het navolgende besproken wor-
den.47

Ten eerste moesten de productiekosten van kleine Europese producenten dis-
proportioneel lager zijn dan die van de Hollywoodstudio’s. Als de verkoopcapaciteit
van een kleine film de helft was van die van een Hollywoodfilm, dan moesten de
productiekosten veel minder dan de helft zijn, wilde de verkoopcapaciteit van die
film uitkomen boven de ondergrens om de vaste kosten van de bioscoop terug te
verdienen.

Ten tweede konden kleinere producenten creatief talent niet zoveel betalen als
Hollywood. Ook als percentage van het filmbudget lagen de uitgaven aan talent in
Europa vaak lager.48 Een manier waarop Europese bedrijven de talentkosten in
toom hielden, was door creatief talent winstdeling te bieden als substituut voor hoge
honoraria. Dit verplaatste een deel van het risico naar de artiesten en hielp met het
bereiken van disproportioneel lagere productiekosten dan die van Hollywood. De
grote Amerikaanse studio’s hielden hun topacteurs, -regisseurs en ander talent
onder zevenjarige contracten die hoge vaste kosten met zich meebrachten.49

Ten derde probeerden kleinere Europese producenten contractuele allianties te
sluiten met tegenhangers in andere Europese landen om zo financiering en bui-
tenlandse distributie te vergemakkelijken. Als ze ten tijde van productie al een gete-
kend buitenlands distributiecontract hadden dan was het makkelijker de productie-
kosten op te voeren omdat meer afzet was zeker gesteld, en omdat financiers mak-
kelijker over de brug kwamen als er al internationale distributiegaranties waren.

Ten vierde verkochten Europese producenten hun films vaak op een andere
manier op buitenlandse markten. Vaak verkochten ze de rechten voor bepaalde lan-
den volledig, terwijl de grote filmbedrijven veelal via een eigen dochtermaatschappij
distribueerden of de film voor een percentage van de opbrengst verhuurden aan een
buitenlandse distributeur. Ook waren films van de kleinere Europese producenten
dikwijls buitenproportioneel succesvol in landen met een culturele en linguïstische
proximiteit. Les Films Albatros bijvoorbeeld, een klein Frans bedrijf waarvan uitzon-
derlijk precieze buitenlandse verkoopdata bewaard zijn gebleven, vond het relatief
makkelijk zijn films naar Latijns-Europa en Latijns-Amerika te exporteren, maar
zijn films waren soms onverkoopbaar op andere markten.50 Dit is consistent met
wat we eerder concludeerden: dat sommige films niet konden worden verkocht,
tegen geen enkele prijs – zelfs gratis weggeven kon onrendabel uitpakken voor de
vertonende bioscoop.

Tijdens de jaren twintig probeerden sommige middelgrote Europese filmbedrij-
ven een pan-Europees netwerk op te zetten om hun films te marketen, in plaats van
zichzelf te transformeren tot multinationale ondernemingen. Ze probeerden te con-
curreren met Hollywood door coproductie- en distributiecontracten met andere
Europese bedrijven aan te gaan, in plaats van alle activiteiten binnen de firma te
brengen door fusies en overnames. Deze pogingen werden collectief bekend als de
‘Film Europa’-beweging.51 Omdat Amerikaanse bedrijven een enorme thuismarkt
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hadden, was het idee dat Europese bedrijven hun thuismarkt konden vergroten door
middel van langetermijncontracten en allianties.

Het ideaal van de Film Europa-beweging was dat een producent waar ook maar
in Europa toegang had tot de volledige Europese markt.52 De grotere bedrijven
waren het meest zichtbaar in deze beweging. In 1924 bijvoorbeeld ging de Duitse
UFA een alliantie aan met het Franse Aubert, en Pathé met het Duitse Westi. In
1926 sloot UFA een alliantie met Svenska en een Frans bedrijf, en het Duitse
Phoenix deed dit met Sovkino, een belangrijk filmbedrijf in de Sovjet-Unie. In 1928
vonden de laatste grote allianties plaats: die van UFA met het Italiaanse LUCE en die
van het Duitse Terra met het Franse Cinéromans, en van Pathé met British Interna-
tional Pictures.53 Soortgelijke allianties hadden ook plaats tussen de kleinere Euro-
pese bedrijven.54

De Film Europa-beweging is nooit een groot succes geworden. Sommigen wij-
zen op de komst van geluid, fascisme en de depressie als oorzaken voor haar falen,
maar het is waarschijnlijk dat de ondergang minstens gedeeltelijk te wijten was aan
een ineffectief businessmodel.55 Internationale coproductie en distributie door mid-
del van contracten is fundamenteel ingewikkelder en moeilijker dan de activiteiten
binnen een firma houden, zoals de grote Franse studio’s deden voor de jaren twin-
tig en de Hollywoodstudio’s erna.

De kleinste Europese filmbedrijven kozen vaak voor eenmalige contracten in
plaats van allianties en vielen zo waarschijnlijk buiten het standaard Film Europa-
model. Tijdens de jaren twintig moesten vele van hen wereldwijd exporteren om
winst te kunnen maken, alhoewel hun productiekosten laag waren. Een soort duale
marktstructuur bestond, waarin de Hollywoodstudio’s hoogverkoopvermogende
films maakten met grote marktaandelen, en daaromheen een band van erg kleine
producenten met kleine marktaandelen. Naast de Hollywoodstudio’s was er een
aantal grote Europese studio’s, zoals UFA in Duitsland en Gaumont-British in Enge-
land die een redelijk marktaandeel lijken te hebben gehad. Het is moeilijk exact vast
te stellen hoe groot dat aandeel was. Jens Ulff-Moeller bijvoorbeeld stelt dat het
marktaandeel van Amerikaanse films in Frankrijk vooral buiten de grote steden
enorm groot was, en dat onderzoek gebaseerd op grote steden het Amerikaanse
marktaandeel onderschat.56

De kleine producenten, vooral de Europese, boden over het algemeen producten
aan die waren gedifferentieerd van het algemene Hollywoodaanbod, en boden con-
sumenten een bijgerecht naast hun reguliere menu aan films. De films hadden een
lager budget, waren in verhaal en thema’s vaak meer gebaseerd op de lokale cultuur
en hadden een andere filmstijl. Ze waren daardoor ook vaak succesvol in geografi-
sche markten waar Hollywoodfilms niet altijd uniform populair waren. Albatros bij-
voorbeeld, de firma die we hiervoor hebben besproken, haalde zijn meeste inkom-
sten uit Latijnse landen in Europa en Amerika, waar zijn films waarschijnlijk een
ongestilde behoefte van consumenten bevredigden.

Deze kleine bedrijven konden vaak overleven omdat de gedifferentieerde kwali-
teit hand in hand ging met lagere filmbudgetten. Omdat niet van de films verwacht
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werd dat ze torenhoge recettes zouden halen, werden ze meestal direct verkocht
door middel van een contract in de meeste landen buiten de thuismarkt, in plaats
van door omzetdelende distributiecontracten. Het lijkt erop dat deze strategie winst-
gevend kon zijn. In het geval van Albatros was het rendement aanzienlijk hoger dan
dat van Hollywood, alhoewel de absolute bedragen een orde van grootte lager
lagen.57

De kleine Europese filmbedrijven zoals Albatros kunnen waarschijnlijk worden
gekenschetst als netwerkspecialisten.58 Over het algemeen waren ze klein tot mid-
delgroot en werkten ze intensief samen met toeleveranciers, afnemers en klanten
binnen een netwerk, maar ook met ‘concurrenten’ met wie ze soms coproduceer-
den. Tot op zekere hoogte waren deze kleine bedrijven monopolistische concurren-
ten:59 ze concurreerden niet direct met elkaar in de strikte betekenis van het woord,
namelijk op prijs of hoeveelheid, maar meer op basis van kwaliteit en variëteit, met
horizontaal gedifferentieerde producten. Iedere film was anders, was een uniek pro-
duct, en in die zin hadden bedrijven een monopolie (het auteursrecht) op hun eigen
film, maar tegelijk concurreerde hun film om doektijd met talloze andere films die
allemaal weer net iets anders waren.60

De films van sommige kleine producenten werden gedistribueerd door grote
bedrijven die aan de productiekant strikt gesproken hun concurrenten waren, maar
in de praktijk meestal (duurdere) films maakten voor een ander deel van de markt.
Toch onderhielden ze een zakenrelatie met hen en ontvingen ze soms leningen of
kapitaal van hen of huurden ze studio’s van hen. De Europese bedrijven voorzagen
consumenten ook van variëteit en diversiteit. Ze maakten een ander product,
bedoeld voor nuttiging naast de standaard Hollywoodproducten, en werden door
Hollywood dus ook niet gezien als bedreiging.61

De situatie voor hun grotere Europese tegenhangers zag er anders uit. De grote
geïntegreerde Franse bedrijven Pathé en Gaumont gingen failliet door financie-
ringsproblemen tijdens de depressie. Britse bedrijven ontwikkelden een internatio-
nale investeringsstrategie in de jaren dertig, nadat de Film Europa-beweging steeds
minder belangrijk geworden was. De Gaumont-British Picture Corporation, toen
een apart beursgenoteerd bedrijf waarin de bejaarde Léon Gaumont slechts een
klein aandeel behield, richtte een Amerikaans distributiebedrijf op en ook distribu-
tiedochters in andere belangrijke buitenlandse markten.62 Die strategie leek niet
goed te werken in de jaren dertig en sommige bedrijven kozen een andere benade-
ring. Bijvoorbeeld Alexander Korda, een succesvol producent, verwierf een groot
aandeel in United Artists, die Korda’s Britse en buitenlandse distributie voor zijn
rekening nam.63 De overeenkomst zorgde ervoor dat Korda een belangrijk deel zou
ontvangen van de marginale recettes die zijn films genereerden. Hij produceerde
een aantal films die succesvol waren in de Verenigde Staten zoals THE PRIVATE LIFE

OF HENRY VIII, THE PRIVATE LIFE OF DON JUAN en THE SCARLET PIMPERNEL.64

In de late jaren dertig maakte de meelmagnaat J. Arthur Rank de overstap van
brood naar spelen en consolideerde de Britse filmindustrie door verschillende distri-
buteurs, producenten en bioscopen op te kopen. Hij breidde het internationale dis-
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tributienetwerk van Gaumont-British uit en ondersteunde het met een alliantie met
Hollywoodstudio Universal Pictures. Rank kocht 25 procent van Universal, waar-
mee hij zich verzekerde van toegang tot de Amerikaanse bioscoopkassa en tot mark-
ten waar zijn eigen distributie zwak was.65 Toch had Rank nog steeds problemen
met de Amerikaanse distributie. Amerikaanse films hadden een hoger verkoopver-
mogen en om daartegen in de Verenigde Staten te concurreren, moest Rank zijn
productiekosten opvoeren zodat zijn films een soortgelijk verkoopvermogen kregen.
Daarnaast speelden smaakverschillen en het Britse karakter van de films vermoede-
lijk een rol.

Special over Amerika, Internationale Filmschau, 1 juni 1921
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Europees filmbeleid in het Interbellum

Nu het duidelijk is hoe bedrijven reageerden op de economische krachten die de
filmindustrie vormden, blijft de vraag hoe Europese beleidsmakers hierop reageer-
den, en welk effect hun beleid had op de economische situatie van de filmindustrie.
In de vroege jaren twintig deden Europese bedrijven die erin slaagden te overleven
dat zonder veel overheidssteun. Er waren weliswaar enkele protectionistische maat-
regelen overgebleven uit de Eerste Wereldoorlog, zoals invoerheffingen op films en
soms importverboden op Duitse of geallieerde films, maar het is onduidelijk welk
effect deze hebben gehad.

De neergang van de Europese filmindustrie tijdens en na de Eerste Wereld-
oorlog vond zo snel plaats en was zo dramatisch dat veel Europese regeringen tot
protectionistische maatregelen overgingen in het midden van de jaren twintig.
Engeland bijvoorbeeld onderging een ineenstorting van zijn filmindustrie in de
vroege jaren twintig. Aan het einde van 1924 werd er geen enkele film geprodu-
ceerd in het koninkrijk, en er begon een debat over protectie van de filmindustrie.
In 1927 introduceerde Engeland een quotawet die een minimumquotum voor-
schreef van Britse films voor distributeurs en bioscopen.66 Frankrijk, Duitsland en
Italië introduceerden ook quotawetten.67 De laatste twee, onder fascistische regerin-
gen, voegden er subsidies voor filmproductie aan toe. Engeland en Frankrijk
hadden deze mogelijkheid ook onderzocht maar vonden dat niet wenselijk vanwege
het gevaar voor de democratie van overheidsingrijpen in media-industrieën, en mis-
schien ook wel vanwege het niet zo inspirerende fascistische model van directe sub-
sidies.68 Een aantal kleine landen zoals Nederland, Zweden en Denemarken ver-
meed protectionistisch beleid grotendeels.69

De vraag blijft welk effect de protectionistische maatregelen hadden.70 De poten-
tiële redenen voor interventie in het filmbedrijf kunnen in vijf categorieën worden
verdeeld. Omdat niet alle effecten gekwantificeerd kunnen worden, zelfs niet in
principe, is het moeilijk cijfers te noemen bij de kosten en baten.71

De belangrijkste reden voor interventie was van culturele aard, namelijk het zor-
gen voor een aanbod van films in de eigen taal, zich afspelend in de eigen cultuur
en met onderwerpen die lokaal relevant waren.72 De interventies zijn veelbesproken
en er is veel discussie of de baten opwogen tegen de kosten. We zullen hier de
belangrijkste effecten bespreken van het filmbeleid, positieve – meer horizontale
productdifferentiatie, het rechtzetten van marktfalen, agglomeratievoordelen en
handelspromotie – zowel als negatieve – minder verticale productdifferentiatie, gele-
genheidskosten en handelsfrictie.

Of het totale effect van protectie positief of negatief is, hangt gedeeltelijk af van
de voorkeur van consumenten voor variëteit versus de voorkeur voor de beste vari-
anten van eenzelfde soort film – veelal films met hoge productiewaardes, en, in eco-
nomische termen, een hoge waargenomen kwaliteit. Deze waargenomen kwaliteit
staat los van artistieke kwaliteit. Als een bezoeker film A boven film B kiest, dan
heeft film A een hogere waargenomen kwaliteit. Als een dwarsdoorsnede van de
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bevolking uit een selectie van honderd films zodanig films kiest dat iedere film
ongeveer evenveel kaartjes verkoopt dan is de markt bijna perfect horizontaal gedif-
ferentieerd. Smaken verschillen, en hoeveel geld we ook steken in het produceren
van een film, hij slaagt er niet in veel meer toeschouwers bij andere films weg te
halen. Maar kiezen de mensen in de dwarsdoorsnede massaal voor één film en
laten alle andere films ongezien, dan is de markt extreem verticaal gedifferentieerd;
productie-uitgaven op een topfilm kunnen bezoekers wegzuigen van alle andere
films.73 In de praktijk zullen de meeste filmmarkten zich ergens tussen deze twee
extremen hebben bevonden, en soms kan er sprake zijn geweest van een duale
marktstructuur met een meer horizontaal en meer verticaal gedifferentieerd deel.74

Protectie nu leidde tot een toename in het aantal films dat werd gemaakt en ver-
hoogde dus de variëteit. Als consumenten een sterke voorliefde hadden voor varië-
teit en de smaken erg verschilden, kan dit de totale welvaart hebben verhoogd. Als
consumenten daarentegen voortdurend op zoek waren naar de ‘beste’ film, dan kan
protectie de totale welvaart juist hebben verlaagd.

Economische theorie en empirisch onderzoek suggereren dat consumenten een
sterke voorkeur hebben voor variëteit.75 Het is onduidelijk of het consumentenvoor-
deel van meer variëteit door de beschikbaarheid van inheemse films opwoog tegen
het verlies aan verticale productdifferentiatie.76

Het is duidelijk dat de regeringen in het Interbellum het argument van culturele
variëteit belangrijk vonden. De Engelse regering bijvoorbeeld gebruikte het als een
van de rechtvaardigingen voor de quotawet.77 In fascistisch Italië werd hetzelfde
variëteitargument gebuikt voor het omgekeerde beleid: als rechtvaardiging waarom
Italië nog steeds buitenlandse films zou moeten importeren in plaats van alles zelf
te produceren. Het variëteitargument was daar belangrijk voor het niet volledig
afsluiten van de markt voor buitenlandse films.

Een ander voordeel dat beleidsmakers in het Interbellum zagen in interventie
was het rechtzetten van het marktfalen veroorzaakt door de kartelvorming van de
Hollywoodstudio’s.78 Alhoewel de effecten niet exact gekwantificeerd kunnen wor-
den, werden de studio’s uiteindelijk schuldig bevonden aan kartelvorming (samen-
zwering om handel te beperken) door het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1948
(‘de Paramount case’).79 Ruwe schattingen van de auteur impliceren dat de bruto-
marges van de drie Hollywoodstudio’s RKO, MGM en Warner Brothers fluctueerden
tussen veertig en zestig procent tussen 1934 en 1941, wat een behoorlijke markt-
macht inhoudt.80 In zoverre ze de marktverstoring van het Hollywoodkartel com-
penseerden, zou men kunnen zeggen dat de Europese quotawetten het ‘rent-swit-
ching argument’ volgden. De opbrengsten van Hollywood uit het monopolie werden
overgeheveld naar de Europese filmindustrieën, alhoewel landen geen subsidies
gaven maar gedeeltelijke protectie hanteerden.81

Andere argumenten die werden gebruikt ten gunste van protectie van inheemse
filmindustrieën waren de verbetering van de handelsbalans, politieke propaganda,
agglomeratievoordelen en internationale handelspromotie van inheemse goederen
en diensten. In Engeland bijvoorbeeld was handelspromotie een expliciet argument
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voor de introductie van de quotawet van 1927.82 In veel niet-fascistische landen
waren de kosten van interventie beperkter vóór de jaren vijftig dan erna, omdat
interventie vaak bestond uit protectie en niet uit subsidies.

Behalve mogelijk welvaartsverlies door de meer horizontaal gedifferentieerde
kwaliteit van het filmaanbod waren de belangrijkste kosten van protectie – in econo-
mische termen uitgedrukt – de gelegenheidskosten van de productiefactoren die in
filmproductie waren gebruikt. Anders gezegd: als productiemiddelen niet voor film-
productie werden gebruikt konden ze immers efficiënter worden benut elders in de
economie. Deze gelegenheidskosten werden expliciet duidelijk in de financiële
zeepbel van filminvesteringen in Engeland in de jaren dertig, en de ineenstorting
die er in 1937 op volgde, en ook door het faillissement van de grote Franse filmbe-
drijven tezelfdertijd.83 Niettemin – omdat in de jaren dertig de Europese econo-
mieën beneden hun capaciteit produceerden – waren de gelegenheidskosten van
productiefactoren vermoedelijk lager dan in andere periodes.

Een politieke kostenpost bestond uit handelsfrictie met de Verenigde Staten en
het dreigement van Amerikaanse tegenmaatregelen wanneer protectionisme te
openlijk werd. In de jaren dertig bijvoorbeeld dreigden de Verenigde Staten Frank-
rijk met hoge invoertarieven op Franse wijn toen het land de protectie tegen buiten-
landse films wilde verhogen.84 Voor een klein van handel afhankelijk land als
Nederland was er daarom wellicht weinig speelruimte voor een agressief protectie-
beleid.85

Alhoewel het niet makkelijk is de balans kwalitatief op te maken: als het cultu-
rele argument belangrijk gevonden werd – en het gold als de voornaamste reden
voor interventie – dan zijn de maatschappelijke kosten van interventie vóór de
Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk laag geweest.

Conclusie

Dit artikel heeft vier economische principes van de filmindustrie geïdentificeerd die
elk een dynamische implicatie en een historische expressie hadden. Endogene ver-
zonken kosten leidden tot een serie kleine kwaliteitswedlopen die uitmondden in
een enorme kwaliteitsrace in de jaren tien die veel Europese bedrijven uit de markt
dreef. Marginale opbrengsten die gelijk waren aan marginale winsten leidden tot
steeds diepere verticale integratie. Het karakter van quasicollectief goed en de niet-
afnemendheid leidden tot een extreem scheve inkomensverdeling onder de talen-
ten, met een paar supersterren die de meeste inkomsten kregen. Hollywoodstudio’s
bonden de sterrenmacht in door zevenjarige contracten. Als laatste zorgde het pro-
jectgeoriënteerde karakter van filmproductie voor grote intra- en inter-industriële
agglomeratievoordelen en leidde tot de geografische concentratie van de industrie.
Europese bedrijven reageerden op deze economische context door samenwerking –
 die werd gesmoord door de opkomst van protectionistische wetgeving en het fas-
cisme – en door zich te richten op hooggedifferentieerde lowbudgetfilms. Waar-
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schijnlijk was een netwerk van contracten en allianties echter minder goed in staat
films internationaal te verkopen dan een geïntegreerde Hollywoodstudio.

Beleidsmakers reageerden met protectionistische wetgeving die Europese consu-
menten meer horizontale differentiatie van kwaliteit (variëteit) bood tegen de prijs
van minder verticale differentiatie (duidelijk gerangschikte kwaliteit). En die tegen-
wicht bood aan de samenspannende Hollywoodstudio’s, tegen de prijs van meer
productiefactoren die gebruikt werden voor filmproductie en handelsfrictie met de
Verenigde Staten. En die nationale agglomeratievoordelen creëerde, mogelijk tegen
de prijs van alternatieve investeringen die in andere industrieën niet werden
gedaan. De resulterende films konden ook helpen de vraag naar goederen en dien-
sten van een land te bevorderen in exportmarkten. De kosten en baten van zo’n
beleid wisselden per land en lijken in het algemeen voor de grote Europese landen
anders te hebben uitgepakt dan voor de kleinere landen.

Kleinere landen zoals Nederland konden waarschijnlijk minder voordelen halen
uit protectionisme, gezien de kleine marktgrootte. Zelfs met protectie zou de
geringe marktgrootte kunnen leiden tot een samenstelling van het totale filmaanbod
dat een aanzienlijke lagere kwaliteit had vergeleken met samenstellingen met grote
hoeveelheden buitenlandse films. In kleinere landen waren de inheemse indu-
strieën dus vaak niet in staat een voldoende mate van kwaliteit en kwantiteit te
leveren om de bioscopen draaiende te houden. De strategie om slechts enkele hoog-
gedifferentieerde films te produceren als een bijgerecht naast de Amerikaanse en
Duitse films, was misschien wel optimaal.

Het blijft de vraag of alternatieve uitkomsten mogelijk waren geweest. Als de
kwaliteitsrace niet had plaatsgevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog, net toen de
Europese filmmarkt gedesintegreerd raakte in kleinere nationale markten, zou een
meer gebalanceerde internationale filmindustrie kunnen zijn ontstaan in het Inter-
bellum. Zoals dit later zou gebeuren in de muziekindustrie, die een escalatiefase
onderging in de jaren vijftig en zestig met de opkomst van rockmuziek en de snelle
diffusie van hifisets, net toen de Europese markten in razend tempo aan het integre-
ren waren.86 Maar het is duidelijk dat het pad dat de filmindustrie volgde gedurende
de rest van de eeuw slechts gedeeltelijk was gevormd door economische krachten en
hun dynamische implicaties. Dat pad hing voor een goed deel af van de historische
gebeurtenissen in de jaren tien, twintig en dertig.

Noten

1 De ideeën in dit artikel zijn ontstaan tijdens jaren van denken, discussiëren en schrijven, en het is
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te bedanken. De auteur is echter bijzondere dank verschuldigd aan Thunnis van Oort en Judith Thissen,
die eerdere versies uitgebreid becommentarieerden en zonder wie dit artikel niet zijn huidige vorm had
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2 Martin Dale, The Movie Game. The Film Business in Britain, Europe and America, London, Cassell,
1997.



32 |  Tijdschrift voor Mediageschiedenis — 13 [2] 2010

3 Brutorendement, afgezien van rente- en distributiekosten was zestig procent voor EU en 287 procent
voor Amerikaanse films en de brutomarges waren 37 en 74 procent. Kosten per bioscoopbezoeker waren
$4.00 vs. $1.72, inkomsten $6.36 vs. $6.62. De wisselkoers €1=$1.20 is hier gebruikt, en de cijfers in de
tekst zijn afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdduizend of miljoen.
4 Zie bijvoorbeeld Michael Storper, ‘The Transit to Flexible Specialisation in the U.S. Film Industry.
External Economies, the Division of Labour and the Crossing of Industrial Divides’, Cambridge Journal of
Economics 13 (1989), p. 273-305; Per Andersen en Hans Heinrich, ‘The Iron Law of Hollywood Domi-
nance’, European Studies Discussion Paper No. 5, Odense Universitet, Odense, 1994; Eli Noam, Televi-
sion in Europe, Oxford: Oxford University Press, 1991; en zelfs het handboek van Paul R. Krugman &
Maurice Obstfeld, International Economics. Theory and Policy. Sixth Edition. Addison-Wesley, Reading
MASS 2003, p. 153.
5 Een eerder werk over de economie van de filmindustrie is: Peter Bächlin, Der Film als Ware, Basel,
Burg-Verlag, 1945, dat aan het einde stond van een lange reeks Duitse studies naar de economie van de
filmindustrie. Zoals bijvoorbeeld Franz Hayler, Die deutsche Filmindustrie und ihre Bedeutung für Deutsch-
lands Handel,Würzburg 1925; of Alexander Gessner, Film und Wirtschaft: Versuch einer umfassenden theo-
retischen Grundlegung, Köln 1928. Een goede ontsluiting van deze literatuur biedt William Uricchio, ‘Ger-
man University Dissertations with Motion Picture Related Topics, 1910-1945’, in: Historical Journal of
Film, Radio and Television, vol. 7 (1987) no. 2, p. 175-190. Voor een meer recente economisch-historische
beschouwing zie Douglas Gomery en Janet Staiger, ‘The History of World Cinema. Models for Economic
Analysis,’ in: Film Reader, 4, 1979, p. 35-44.
6 Voor economische studies met een historische invalshoek inzake andere media en ‘culturele’ indu-
strieën zie het klassieke William J. Baumol & William F. Bowen, Performing arts. The economic dilemma. A
study of problems common to theatre, opera, music and dance, Twentieth Century Fund, New York 1966; de
Franse equivalent: Michèle Vessillier, La crise du théâtre privé, Presses Universitaires de France, Paris
1973; zie ook James C. Heilbrun & C. M. Gray, The economics of art and culture, Cambridge University
Press, New York 1993; Dominique le Roy, Histoire des arts du spectacle en France. Aspects économiques, poli-
tiques et esthétiques de la Renaissance à la Première Guerre mondiale, L’Harmattan, Paris 1990; Dominique
le Roy, Economie des arts du spectacle vivant. Essai sur la relation entre l'economie et l'esthetique, L’Harmattan,
Paris 1992.
7 Gerben Bakker, Entertainment Industrialised: The Emergence of the International Film Industry,
1890-1940, Cambridge University Press, Cambridge 2008, p. 106.
8 Ibid. en tabel 1 in Karel Dibbets, ‘Het taboe van de Nederlandse filmcultuur: Neutraal in een verzuild
land’, in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, vol. 9, no. 2, 2006, p. 46-64.
9 Gerben Bakker, ‘The Decline and Fall of the European Film Industry: Sunk Costs, Market Size and
Market Structure, 1895-1926’, in: Economic History Review, vol. 58, no. 2, May 2005, p. 310-351.
10 Voor een gedetailleerde historische studie van de komst van de geluidsfilm in Nederland en Europa
die ook economische en bedrijfskundige aspecten onderzoekt zie Karel Dibbets, Sprekende films. De komst
van de geluidsfilm in Nederland, 1928-1933, Otto Cramwinckel, Amsterdam 1993.
11 John Sutton, Sunk Costs and Market Structure: Price Competition, Advertising and the Evolution of Con-
centration, MIT Press, Cambridge MASS 1991; John Sutton, Technology and Market Structure: Theory and
History, MIT Press, Cambridge MASS 1998.
12 Bakker, ‘Decline and Fall’.
13 Zie bijvoorbeeld Richard Abel, The red rooster scare. Making cinema American, 1900-1910, University of
California Press, Berkeley 1999.
14 Philip d’Hugues & Dominique Muller, Gaumont. 90 ans de cinéma, Cinemathèque Française, Paris
1986; Eric Le Roy & Laurent Billier (eds.), Éclair: Un siècle de cinéma à Epinay-sur-Seine, Paris 1995;
Jacques Kermabon (ed.), Pathé: premier empire du cinéma, Centre Pompidou, Paris 1994.
15 Kermabon, Pathé.
16 Zie bijvoorbeeld Douglas Gomery, ‘The Hollywood Studio System’, in: Geoffrey Nowell Smith (ed.),
The Oxford History of World Cinema, Oxford University Press, Oxford 1996, p. 43-52.
17 Richard Koszarski, History of American cinema III. An evening’s entertainment. The age of the silent fea-
ture picture, 1915-1928, Scribner, New York 1990; Eileen Bowser, History of American cinema II. The trans-
formation of cinema, 1907-1915, Scribner, New York 1990.



Gerben Bakker |  33

18 Janet Wasko, Movies and money. Financing the American film industry, Ablex, Norwood 1982. Alle
bedragen zijn gecorrigeerd voor inflatie en uitgedrukt in constante dollars uit 1913. Angel investors is een
Angelsaksische benaming voor particuliere investeerders die geld geven aan een ondernemer die een nog
onbewezen idee wil ontwikkelen en op de markt brengen. De investeringen hebben een extreem hoog
risico, maar ook kans op een torenhoge winst.
19 Bakker, ‘Decline and Fall’.
20 Zie Gerben Bakker, ‘America’s Master: The Decline and Fall of the European Film Industry in the
United States’, in: L. Passerini (ed.), Across the Atlantic, Peter Lang/Presses Inter-Universitaires Euro-
péennes, Brussels 2000, p. 213-240; Klaus Kreimeier, Die Ufa-Story. Geschichte eines Filmkonzerns, Carl
Hanser Verlag, München 1992.
21 Het gaat hier om marginale brutowinst, omdat bijna alle kosten verzonken zijn of vast. Vanuit deze
brutowinsten moeten nog wel de vaste kosten worden afgeschreven, maar dit is een boekhoudkundige
bewerking, omdat alle kosten al zijn gemaakt en niet veranderen door het aantal kaartjes dat wordt ver-
kocht.
22 Gerben Bakker, ‘Building Knowledge about the Consumer: The Emergence of Market Research in
the Motion Picture Industry’, in: Business History, vol. 45, no. 1, January 2003, p. 101-127.
23 Ibid.
24 Bakker, Entertainment Industrialised.
25 In economische taal: film is niet-verminderbaar (ofwel niet-rivaliserend): als een producent een verto-
ningsrecht aan een distributeur verhuurt, maakt hij het daarmee niet onmogelijk tegelijk ook een verto-
ningsrecht aan een andere distributeur te verhuren, terwijl een broodfabriek een brood maar naar één
afnemer kan distribueren. Een alternatieve benaming voor quasicollectieve goederen die dichter bij de
Engelse term (‘quasi-public goods’) ligt is quasipublieke goederen.
26 Gerben Bakker, ‘Stars and Stories: How Films Became Branded Products’, in: Enterprise and Society,
vol. 2, no. 3, September 2001, p. 461-502; zie ook Sherwin Rosen, ‘The economics of superstars’, in:
American Economic Review, 71, 1981, no. 4, p. 845-854. De scheve inkomensverdeling in negentiende-
eeuws live entertainment werd ook deels veroorzaakt door technologische veranderingen zoals meer
vaste theaters, staalconstructies die grotere theaters met meer galerijen mogelijk maakten, en spoorwe-
gen die artiesten snel konden vervoeren. Aan het einde van de negentiende eeuw bijvoorbeeld raasden er
iedere zondag meer dan honderd theatertreinen door Engeland die gezelschappen en decors naar de vol-
gende plaats brachten. Zie o.a.: Bakker, Entertainment Industrialised, hoofdstuk 2.
27 In de tweede helft van de twintigste eeuw zorgden internationaal reizen per straalvliegtuig en sterk
toenemende zitplaatscapaciteiten door gebruik van stadionauditoria voor een verdere vergroting van de
markt die sterren konden bedienen door livevoorstellingen.
28 Voor een bedrijfshistorische studie naar de opkomst van het sterrensysteem zie Catherine E. Kerr,
‘Incorporating the Star: The Intersection of Business and Aesthetic Strategies in Early American Film’,
in: Business History Review, 64, 1990, no. 3, p. 383-410.
29 Zie bijvoorbeeld hoofdstuk zes in Krugman & Obstfeld, International Economics.
30 Janet Jacobs, The economy of cities, Vintage Books, New York 1970 [1969].
31 Gerben Bakker, Entertainment Industrialised, p. 258-261. Zie ook Storper, ‘Transit’ en zijn overige
werk.
32 Voor een gedetailleerde expositie van agglomeratievoordelen in de creatieve industrieën – en voor
eigentijds bewijsmateriaal van hun belang – zie bijvoorbeeld Gerben Bakker, ‘The Evolution of the Bri-
tish Entertainment Business: Film, Music and Videogames,’ in: Learning from Some of Britain’s Successful
Sectors: An Historical Analysis of the Role of Government, Department of Business, Innovation and Skills,
BIS Economics Paper no. 6, London 2010, p. 18-88; 74-80.
33 Zie bijvoorbeeld Bakker, Entertainment Industrialised, p. 229-271.
34 Een gedetailleerde historische studie van de opkomst van de filmindustrie in Florida is: Richard Alan
Nelson, Florida and the American motion picture industry, 1898-1930, PhD thesis, Florida State University,
1980.
35 Productienetwerken elders, zoals rond Parijs en London, waren minstens een orde van grootte klei-
ner en werden doorgaans mogelijk gemaakt door protectie of, in fascistisch Europa, door subsidie.



34 |  Tijdschrift voor Mediageschiedenis — 13 [2] 2010

36 Over de verticale integratie van de Hollywoodstudio’s zie bijvoorbeeld David Bordwell, Janet Staiger
& Kristin Thompson, The classical Hollywood cinema. Film style and mode of production to 1960, Columbia
University Press, New York 1985.
37 Richard E. Caves, Creative Industries: Contracts between Art and Commerce, Harvard University Press,
Cambridge MASS 2000. Eenzijdige zevenjarige contracten met sterren zorgden ervoor dat ze de opbreng-
sten van hun populariteit en talent maar ten dele zelf konden afromen (Jane M. Gaines, Contested Cul-
ture. The Image, the Voice and the Law, British Film Institute, London 1991).
38 Deze sectie is deels gebaseerd op Gerben Bakker, ‘Selling French films on Foreign Markets: The
International Strategy of a Medium-Sized Company’, in: Enterprise and Society, vol. 5, no. 1, March 2004,
p. 45-76.
39 Dat is tenminste de conclusie van de analyse van de kosten en opbrengsten van een vooraanstaande
kleine Franse producent, Albatros (Bakker, ‘Selling French Films.’).
40 De bestaande literatuur richt zich vooral op het heden en op de verkoop van Amerikaans entertain-
ment aan televisiestations. Zie bijvoorbeeld Steven Wildman & Stephen Siwek, International trade in films
and television programs, Ballinger, Cambridge 1988; Eli M. Noam & Joel C. Millonzi (eds.), The internatio-
nal market in film and television programs, Ablex, Norwood NJ 1993; Colin Hoskins & Stuart McFadyen,
Global television and film. An introduction to the economics of the business, Clarendon Press, Oxford 1997.
41 John Sedgwick, ‘The nature of film as a commodity’, Discussion Papers in Business Economics, The
Business School, University of North London, no. 20, 1998.
42 Zie bijvoorbeeld Bakker, Entertainment Industrialised, p. 376-378.
43 Dit is niet geheel ongelijk aan de kwaliteitsdrempels, vaardigheden en minimumkwaliteit/kosten
ratio’s die behandeld worden in John Sutton, ‘Rich Trades, Scarce Capabilities: Industrial Development
Re-visited’, STICERD Discussion Paper, London School of Economics, no. EI 28, September 2001; en John
Sutton, ‘Competing in Capabilities: an Informal Overview,’ Working Paper, London School of Econo-
mics, April 2005.
44 Bakker, ‘Selling French films on Foreign Markets’.
45 Deze kosten worden in het Nederlands soms ook wel ‘alternatieve kosten’ genoemd.
46 De relatie tussen productiekosten en verkoopvermogen is hier verondersteld lineair te zijn. Matig
afnemende meeropbrengsten zouden hetzelfde effect geven en zo ook toenemende meeropbrengsten. In
werkelijkheid werden, gemiddeld genomen, toenemende meeropbrengsten waarschijnlijk gevolgd door
evenredige meeropbrengsten en daarna – voor de laatste dollars van het budget van een dure film – door
afnemende meeropbrengsten.
47 Over de internationale strategieën van de grote Amerikaanse studio’s in het Interbellum zie: Ian
Jarvie, Hollywood’s overseas campaign. The North atlantic movie trade, 1920-1950, Cambridge University
Press, Cambridge 1992; Thomas J. Saunders, Hollywood in Berlin. American cinema and Weimar Ger-
many, University of California Press, Berkeley 1994; Ruth Vasey, The world according to Hollywood,
1918-39, University of Wisconsin Press, Madison 1997.
48 Bakker, ‘Selling French films on Foreign Markets’.
49 Zie bijvoorbeeld Gaines, Contested Culture.
50 Ibid.
51 Kristin Thompson, ‘Early alternatives to the Hollywood mode of production’, in: Film History, 5, 1993,
p. 386-404. Zie ook de individuele essays in Andrew Higson & Richard Maltby (eds), ‘Film Europe’ and
‘Film America’. Cinema, commerce and cultural exchange, 1920-1939, Exeter University Press, Exeter 1998.
52 Thompson, ‘Early alternatives’.
53 Kristin Thompson, Exporting entertainment. America in the world film market 1907-1934, British Film
Institute, London 1985, chapter 4.
54 Zie Bakker, ‘Selling French films’.
55 Thompson, ‘Early alternatives’; Thompson, Exporting Entertainment; Bakker, ‘Selling French films’.
56 Jens Ulff-Moeller, ‘The Origin of the French Film Quota Policy Controlling the Import of American
Films’, in: Historical Journal of Film, Radio and Television, vol. 18, no. 2, 1998, p. 167ff; Jens Ulff-Moeller,
Hollywood’s Film Wars with France. Film-trade Diplomacy and the Emergence of the French Film Quota
Policy, University of Rochester Press, Rochester 2001.



Gerben Bakker |  35

57 Bakker, ‘Selling French films’. Onafhankelijke filmproducenten in de Verenigde Staten in het Inter-
bellum waren vermoedelijk in een soortgelijke positie als hun Europese tegenhangers, met het essentiële
verschil dat hun films misschien wel te weinig gedifferentieerd waren van de Hollywoodfilms vanwege
de gemeenschappelijke taal, cultuur en thema’s. Dit maakte de films moeilijk verkoopbaar buiten de Ver-
enigde Staten. Zie bijvoorbeeld: J.A. Aberdeen, Hollywood renegades. The society of independent motion pic-
ture producers, Cabblestone Entertainment, Los Angeles 2000. Alhoewel precies bewijsmateriaal ont-
breekt voor deze kleine bedrijven is het niet onwaarschijnlijk dat ze bijna al hun inkomsten in de Vere-
nigde Staten genereerden en niet in staat waren naar veel andere landen te exporteren omdat ze niet het
minimum verkoopvermogen konden bereiken dat niet-Amerikaanse bioscopen uit de rode cijfers hield.
58 De term en de typologie is ontleend aan Philip Scranton, Endless novelty. Specialty production and Ame-
rican industrialisation, 1865-1925, Princeton University Press, Princeton NJ, 1998, p. 3-24, 171-172, 223-224;
cf. Bakker, Entertainment Industrialised, p. 337-338. Paradoxaal genoeg schakelde Hollywood pas over op
flexibele specialisatie in de jaren vijftig, toen de studio’s filmproductie en productiediensten begonnen
uit te besteden; Storper, ‘The Transit to Flexible Specialisation in the U.S. Film Industry’.
59 Edward Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge
MASS 1933; Joan Robinson, The economics of imperfect competition, MacMillan, London 2nd ed. 1969 [1933].
60 Ibid.
61 Voor een analyse van de verschillen in trans-Atlantische consumentensmaken voor vermaak en vrije-
tijdsbesteding in het algemeen zie: Gerben Bakker, ‘The Evolution of Entertainment Consumption and
the Emergence of Cinema, 1890-1940’, in: Advances in Austrian Economics, vol. 10, 2007, p. 93-137.
62 Gerben Bakker, ‘Strategic Intent, Survivor Bias and Long-Run Analysis: Non-U.S. Entrants in the
Motion Picture Industry, 1895-2005’, unpublished manuscript, Department of Economic History,
London School of Economics, Fall 2007.
63 Een gedetailleerde analyse is Peter Miskell, “Selling America to the World”? The Rise and Fall of an
International Film Distributor in its Largest Foreign Market: United Artists in Britain, 1927-1947’, in:
Enterprise and Society, vol. 7, no. 4, December 2006, p. 740-776.
64 Margaret Dickinson & Sarah Street, Cinema and state. The film industry and the British government,
1927-1984, British Film Institute, London 1985.
65 Geoffrey MacNab, Arthur Rank and the British film industry, Routledge, London 1992.
66 Rachael Low, The History of the British Film 1918-1929, George Allen & Unwin, London 1971; John
Sedgwick, ‘The market for feature films in Britain, 1934. A viable national cinema’, Historical Journal of
Film, Radio and Television, vol. 14, 1994, no. 1, p. 15-36; John Sedgwick, Popular film in 1930s Britain: A
choice of pleasures, Exeter University Press, Exeter 2000.
67 Jens Ulff-Moeller, Hollywood’s film wars with France. Film-trade diplomacy and the emergence of the
French film quota policy, University of Rochester Press, Rochester 2001; Jens Ulff-Moeller, ‘The origin of
the French film quota policy controlling the import of American films’, in: Historical Journal of Film,
Radio and Television, vol. 18, no. 2, 1998, p. 167ff.
68 Dit punt wordt benadrukt in David Puttnam, with Neil Watson, The undeclared war. The struggle of
control for the world's film industry, HarperCollins, London 1997.
69 Deze landen hadden weliswaar kleinere filmindustrieën dan de grotere Europese landen, maar een
land als Engeland had ook niet een bijzonder grote industrie in de jaren voor de quotawet van kracht
werd. Een gedetailleerde studie van de Zweedse situatie is Ulf Jonas Bjork, ‘The backbone of our busi-
ness. American film in Sweden, 1910-1950’, in: Historical Journal of Film, Radio and Television, vol. 15,
1995, no. 2, p. 245-264.
70 Een kort historisch overzicht van het Europese filmbeleid is ook Gerben Bakker, ‘American Dreams:
The European Film Industry from Dominance to Decline’, in: EUI Review, vol. 2 (2000), p. 28-36.
71 Een poging tot kwantificatie van de tijd- en geldkosten van bioscoopbezoek in de jaren dertig is
Gerben Bakker, ‘Time and Productivity Growth in Services: How Motion Pictures Industrialized Enter-
tainment’, LSE Working Papers in Economic History, no. 119, 2009.
72 Dit is ook de reden dat protectie vanwege culturele redenen vandaag de dag nog steeds is toegestaan
door de Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie.
73 Over differentiatie in de filmindustrie zie ook John Sedgwick, ‘Product differentiation at the movies:
Hollywood, 1946-65’, in: Journal of Economic History, vol. 63, 2002.



36 |  Tijdschrift voor Mediageschiedenis — 13 [2] 2010

74 De kwaliteitsrace die werd besproken was gedeeltelijk mogelijk vanwege zeer sterke consumenten-
voorkeuren voor films met een iets hogere waargenomen kwaliteit.
75 Paul R. Krugman, ‘Increasing returns, monopolistic competition and international trade’, in: Journal
of International Economics, 9, 1979, p. 469-479. De voordelen van de toenemende variëteit van import-
producten voor Amerikaanse consumenten tussen 1972 en 2001 bijvoorbeeld, bedroeg 2.6 procent van
het BNP. Christian Broda & David E. Weinstein, ‘Globalization and the gains from variety’, in: Quarterly
Journal of Economics, May 2006, p. 541-585.
76 In Engeland ligt vandaag de dag de gemiddelde prijs van een kaartje voor een Britse film iets hoger
dan die voor een niet-Britse film. Als er perfecte concurrentie zou zijn, zou dit suggereren dat Britse con-
sumenten inheemse films als hoger van kwaliteit beschouwen dan uitheemse films. Maar dat sluit de
mogelijkheid niet uit dat de Britten films binnen de eerste categorie horizontaal differentiëren en films
binnen de tweede soort verticaal (UK Film Council Statistical Year Book).
77 Zie bijvoorbeeld Margaret Dickinson & Sarah Street, Cinema and state. The film industry and the Bri-
tish government, 1927-1984, British Film Institute, London 1985.
78 Een gedetailleerde studie over kartelvorming in de filmindustrie is Michael Conant, Antitrust in the
motion picture industry. Economic and legal analysis, University of California Press, Berkeley 1960.
79 Douglas Gomery, The coming of sound to the American cinema. A history of the transformation of an
industry, University of Wisconsin, PhD, Madison 1975; Douglas Gomery, The Hollywood studio system,
MacMillan/British Film Institute, London 1986.
80 Hoe hoger de marge, hoe hoger de marktmacht. Deze berekeningen zijn gebaseerd op data uit:
H. Mark Glancy, ‘MGM Film Grosses, 1924-1948: The Eddie Mannix Legder’, in: Historical Journal of
Film, Radio and Television, 12, no. 2, 1992, p. 127-144; H. Mark Glancy, ‘Warner Bros Film Grosses,
1921-1951. The William Schaefer Ledger’, in: Historical Journal of Film, Radio and Television, 15, no. 1,
1995, p. 55-73; Richard B. Jewell, ‘RKO film grosses, 1929-1951. The C. J. Tevlin ledger’, in: Historical Jour-
nal of Film, Radio and Television, 14, 1994, p. 37-49 en de respectievelijke microfichesupplementen.
81 Het quotabeleid was niet geheel ongelijk aan de vrijwillige exportbeperkingen die de Europese Unie
en de Verenigde Staten met Japanse auto- en elektronicafabrikanten zouden onderhandelen in de jaren
tachtig en negentig. Verschillen waren dat die fabrikanten niet werden vervolgd voor kartelvorming en
dat daarom het argument dus minder goed opgaat dat de exportbeperkingen marktfalen tegen zouden
gaan en monopoliewinsten naar het Westen zouden overhevelen.
82 Dickinson & Street, Cinema and state.
83 Zie bijvoorbeeld F.D. Klingender & Stuart Legg, Money behind the screen. A report prepared on behalf of
the Film Council, Lawrence and Wishart, London 1937; Political and Economic Planning, The British film
industry. A report on its history and present organisation with special reference to the economic problems of Bri-
tish feature film production, PEP/ Political and Economic Planning, London 1952.
84 Ulff-Moeller, Film wars with France; Colin Crisp, The classic French cinema, 1930-1960, Indiana Univer-
sity Press, Bloomington 1993.
85 Alhoewel misschien Nederland geen grote filmindustrie had die het beschermen waard was, is het
niet makkelijk vast te stellen wat oorzaak en wat gevolg was. De Britse filmindustrie bijvoorbeeld was ook
niet bijzonder groot voordat de quotawet geleidelijk werd ingevoerd vanaf 1927, maar maakte een gewel-
dige groeiperiode door in de jaren dertig. Zie ook noot 66.
86 Voor een economisch-historisch overzicht van de internationale muziekindustrie sinds 1945 zie
Gerben Bakker, ‘The Making of a Rights-Based Multinational: PolyGram and the International Music
Industry, 1945-1998’, in: Business History Review, 80, 2006, p. 81-123; Bakker, ‘Evolution of the British
entertainment business’.



|  37

Clara Pafort-Overduin, John Sedgwick & Jaap Boter*

Drie mogelijke verklaringen voor de
stagnerende ontwikkeling van het

Nederlandse bioscoopbedrijf in de jaren
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Inleiding

Het Nederlandse bioscooppark was in de jaren dertig beduidend kleiner in omvang
dan dat van andere westerse landen. Was er in Nederland één bioscoopstoel per
48 inwoners, in België was dit één per zestien inwoners en in Groot-Brittannië was
deze verhouding één op twaalf.1 Dit is geen nieuwe constatering en recent droegen
Karel Dibbets (2006), en Judith Thissen en André van der Velden (2009) in dit tijd-
schrift verklaringen aan voor deze achterblijvende belangstelling voor de film.2

Karel Dibbets poneert in zijn artikel ‘Het taboe van de Nederlandse filmcultuur’
de stelling dat als de zuilen de bioscopen meer hadden omarmd er een beter ont-
wikkelde bioscoopcultuur was geweest in Nederland.3 In plaats van het aanbieden
van verzuild vermaak werd echter door de exploitanten gestreefd naar een zo neu-
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traal mogelijke sfeer in de bioscopen.4 Dibbets stelt verder dat niet de religieuze
oriëntatie van Nederland het bioscooplandschap heeft bepaald, maar een combinatie
van beperkende censuurvoorschriften, hoge belastingen en kartelvorming. Zo wer-
den volgens Dibbets de hoge vermakelijkheidsbelastingen die de stadsbesturen
oplegden door de bioscoopbond bestreden met kartelvorming, prijsafspraken en
beperking van het aantal bioscopen. Hierdoor kon men weliswaar minder publiek
herbergen maar bleven wel de inkomsten van de bioscoophouders op pijl.5 Prijsaf-
spraken betekenen hoge prijzen die op hun beurt een remmende werking kunnen
hebben op de verkoop. In dit artikel onderzoeken we dit effect.

Thissen en Van der Velden reageerden in hun artikel ‘Klasse als factor in de
Nederlandse filmgeschiedenis’ op Dibbets. Zij menen dat de aandacht voor de ver-
zuiling een blinde vlek heeft opgeleverd waardoor het begrip klasse over het hoofd is
gezien. Op basis van onderzoek in Rotterdam betogen zij dat de ‘acceptatie van de
bioscoop als legitiem amusement voor het burgerlijk publiek op zijn minst tot de
jaren dertig zeer beperkt is gebleven. Als gevolg hiervan bleef de bioscoop in ons
land sterker dan elders het domein van de lagere klassen en standen en daarmee in
potentie een alternatieve publiekssfeer’.6 De auteurs constateren in Rotterdam een
bouwgolf tussen 1916 en 1922 die een tiental bioscooptheaters opleverde met tussen
de 1000 en 1600 zitplaatsen.7 Ze betogen dat deze zogenaamde picture palaces in
Nederland niet – zoals wordt verondersteld voor hun Amerikaanse evenknie –
bedoeld waren om een gevestigd middenklassenpubliek aan te trekken maar juist
om ‘te kunnen voldoen aan een sterk toegenomen vraag naar bioscoopvertier vanuit
sociaal-cultureel lager gesitueerde groepen’.8 Thissen en Van der Velden zoeken dus
de verklaring voor de achtergebleven ontwikkeling van het Nederlandse bioscoop-
landschap in elk geval tot het eind van de jaren twintig, in de samenstelling van het
bioscooppubliek dat vooral zou bestaan uit de lagere arbeidersklasse. In dit artikel
zullen we een eerste poging doen de verklaringen die Dibbets en Thissen en Van
der Velden aanvoeren te toetsen. Alvorens de effecten van prijs, kartelvorming, reli-
gie en klasse te onderzoeken, karakteriseren we de Nederlandse bioscoopmarkt door
die in een internationaal vergelijkend perspectief te plaatsen. In hoeverre weken de
Nederlandse distributie- en vertoningpatronen af van die in de Angelsaksische
wereld?

Het Angelsaksische model van distributie en vertoning

In Amerika en Engeland werd eind jaren tien en begin jaren twintig van de vorige
eeuw een filmdistributiemodel ontwikkeld dat was gebaseerd op de voorkeuren van
het publiek, die duidelijk werden door de kaartverkoop. De vraag van het publiek
bepaalde de toevoer: was deze groot dan bracht men meer kopieën uit. Om de
beslissing te kunnen nemen of er al dan niet extra kopieën nodig waren, werd een
logistiek model ontwikkeld dat de informatiestroom tussen distributeur en vertoner
regelde. Dure producties werden eerst uitgebracht in een klein aantal grote
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premièrebioscopen in metropolen waar ze naamsbekendheid genereerden en draai-
den zolang ze voldoende opbrachten. Daarna verplaatsten de films zich volgens een
cascademodel naar een reeks van groot naar klein aflopende andere bioscopen. Elke
fase in dit proces werd als een aparte run beschouwd en tussen deze runs was er een
periode dat de film niet vertoond werd. Toeschouwers kozen er dus voor om een
film op een bepaald moment in deze reeks te bezoeken. Wilde men als eerste een
nieuwe film zien dan moest er meer betaald worden dan wanneer men wachtte tot
een film in een kleiner, vaak minder goed uitgerust theater was aanbeland. Boven-
dien was de kopie dan meestal in een slechtere staat.

Anders dan tegenwoordig had het publiek in de jaren dertig alleen door naar de
bioscoop te gaan toegang tot een film. Dat beperkte de commerciële looptijd van een
film tot maximaal vijftien maanden.9 Na deze periode verdween een film van de
markt en was hij in principe niet meer voor de toeschouwer beschikbaar. Door dit
distributiesysteem ontwikkelde zich wellicht voor de eerst keer in de geschiedenis
een markt waarin de opbrengsten waren verdeeld volgens het long tail-model.
Slechts een klein aantal films genereerde heel veel opbrengsten en heel veel films
genereerden weinig opbrengsten.10

Het hiervoor beschreven patroon van een long tail vinden we halverwege de jaren
dertig bijvoorbeeld terug in de middelgrote Engelse provinciesteden Bolton, met
180.000 inwoners en 18 bioscopen, Brighton met goed 200.000 inwoners en 18
bioscopen, en Portsmouth met 250.000 inwoners en 21 bioscopen. Deze drie plaat-
sen kunnen beschouwd worden als representatief voor de stedelijke filmdistributie
in de Angelsaksische landen.11 Met een periode van drie weken tussen de verschil-
lende runs is het distributiepatroon in de drie provinciesteden een miniatuuruitgave
van het eerder beschreven model dat gehanteerd werd voor de grote steden in de
Verenigde Staten, met als belangrijkste verschil dat verlengde looptijden (dus langer
dan één week) in lokale premièrebioscopen zeldzaam waren. Tabel 1 toont het ver-
spreidingspatroon in elk van de drie plaatsen: Portsmouth voor het kalenderjaar
1934, Bolton en Brighton voor de jaren 1934-1935. De long tail is duidelijk zichtbaar
in het distributiepatroon in deze drie steden: de waarschijnlijkheid dat een film een
extra boeking krijgt, neemt exponentieel af met elke extra boeking die een film heeft
gekregen. Veel films haalden niet meer dan een enkele boeking en kenden dus wei-
nig opbrengsten; slechts enkele films haalden veel boekingen en kenden dus veel
opbrengsten.

In de Angelsaksische landen werd een model van filmdistributie ontwikkeld dat
sterk overeen kwam met een prijsdiscriminatiemodel.12 Distributeurs waren gericht
op winstmaximalisatie en bespaarden tegelijkertijd kosten door zo min mogelijk
filmkopieën in omloop te brengen. Op die manier probeerden ze het verspreidings-
patroon van een film in tijd en ruimte te controleren.13 De populairste films in bij-
voorbeeld Groot-Brittannië hadden niet alleen verlengde looptijden in de grote bio-
scopen op Londens West End en provinciale stadscentra, maar hadden ook verschil-
lende runs in de theaters in Bolton, Brighton, Portsmouth en werden daarnaast
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breed verspreid vertoond op andere plaatsen in het land. Films konden dus op ver-
schillende momenten van hun levenscyclus ‘geconsumeerd’ worden en het publiek
dat aan het eind van de curve naar de film ging, betaalde een aanzienlijk lager
bedrag voor dezelfde film dan degenen die naar de premièrebioscopen in de stads-
centra gingen.14

Het Nederlandse distributie- en vertoningsmodel

Om de Nederlandse vertonings- en distributiepraktijk te reconstrueren, is er een
dataset gecreëerd waarin de geadverteerde filmprogramma’s van 145 bioscopen in
22 plaatsen in Nederland in de periode 1934-1936 zijn opgenomen.15 Deze dataset
dekt iets meer dan veertig procent van het totale aantal theaters dat door het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek werd geteld in 1937.16 In de dataset zijn alle films (en
hun productiegegevens) opgenomen die ten minste eenmaal geadverteerd werden
door een van de bioscopen uit de verzameling. Voor zover ons bekend is dit de
meest uitgebreide dataset van bioscoopbezoek van een land uit die periode, zowel
wat betreft het scala van vertoonde films als de omvang van het stedelijke gebied dat
gedekt wordt en reikt van Amsterdam met een bevolking van 781.645 tot Zierikzee

Tabel 1. Het distributiepatroon van films die zijn uitgebracht in Portsmouth (1934), Bolton (1934-1935)

en Brighton (1934-1935)

Portsmouth
(Inwoners 250.000)

Bolton
(Inwoners 180.000)

Brighton
(Inwoners 202.421)

Boekingen Aantal films
met
n-boekingen

Relatieve fre-
quentie van
films met n-
boekingen

Aantal films
met n-boekin-
gen

Relatieve fre-
quentie van
films met
n-boekingen

Aantal films
met
n-boekingen

Relatieve fre-
quentie van
films met
n-boekingen

1 573 1 1304 1 1474 1

2 504 0.880 964 0.739 1140 0.773

3 407 0.710 684 0.525 860 0.583

4 297 0.518 411 0.315 522 0.354

5 199 0.347 214 0.164 265 0.180

6 112 0.195 107 0.082 96 0.065

7 55 0.096 43 0.033 41 0.028

8 21 0.037 16 0.012 14 0.009

9 4 0.007 3 0.002 3 0.002

10 0 0 1 0.000 0 0

Bron: Sedgwick, Popular Filmgoing in 1930s Britain; Sedgwick, ‘Cinemagoing in Portsmouth during the 1930s’.
Toelichting: Elke vertoonde film moet in elk geval eenmaal geboekt zijn. Dus in 1934 werden 573 films ver-
toond in Portsmouth, in 1934-1935 (twee jaar) in Bolton 1304 films en in Brighton 1474 films. De relatieve
frequentie wordt uitgedrukt als het aantal films dat ten minste een bepaald aantal boekingen kreeg ten
opzichte van het totaal aantal films dat ten minste eenmaal geboekt werd.
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dat slechts 6944 inwoners telde in deze periode. Voor 14 van de 22 plaatsen is de
informatie afkomstig uit de lokale kranten waarin de bioscopen adverteerden:
Alkmaar, Apeldoorn, Culemborg, Dordrecht, Eindhoven, Haarlem, ’s-Hertogen-
bosch, Leiden, Nijmegen, Schiedam, Tiel, Tilburg, Utrecht en Zeist. Voor de overige
acht steden leverde de Cinema Context-website de informatie voor de wekelijkse ver-
toningen: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Maastricht, Heerlen,
Geleen en Zierikzee. De Cinema Context-data werden aangevuld met het aantal
voorstellingen dat een film per week draaide zoals dat ook voor de overige veertien
steden was gedaan.17 In totaal bevat de dataset de gegevens van 2411 feature films die
gezamenlijk 26.059 vertoningen beslaan. Er zijn 13.134 single bill-programma’s gere-
gistreerd en 6567 double bill-programma’s. Elk programma draaide normaal gespro-
ken een week maar het aantal voorstellingen per week kon verschillen.18

Zoals blijkt uit tabel 2 komt het distributiepatroon van de drie grootste Neder-
landse steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het meest overeen met dat van
Bolton, Brighton en Portsmouth. Hoewel deze drie Nederlandse steden twee tot vier
keer zoveel inwoners hadden als de drie Engelse, werden er minder films per jaar
vertoond. Dit geeft aan dat er minder doeken beschikbaar waren. Bovendien waren
er minder films die een extra boeking hadden in andere theaters, hetgeen erop
duidt dat de films eerder van de markt verdwenen waren en een minder wijdvertakt
distributiepatroon volgden.19 Buiten deze grote steden was de omloopsnelheid nog
hoger, wat niet verrassend is omdat de mogelijkheden om films in meerdere pro-
gramma’s te vertonen afnemen naarmate het aantal inwoners daalt.

Opvallend in tabel 2 is de ongelijkheid tussen het aantal van de 2411 films dat ten
minste eenmaal vertoond is op de nationale markt en het aantal films dat vertoond
is in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waar respectievelijk
1068, 875 en 890 minder films vertoond werden. Met andere woorden een groot
deel van de 2411 films volgde niet het hiërarchische distributiepatroon waarbij de
films zich verplaatsen van grote naar kleinere plaatsen respectievelijk bioscopen
maar belandde direct in de provincieplaatsen. Zeker in vergelijking tot de Britse en
Amerikaanse first-run-markten waar het commerciële leven van een film ongeveer
vijftien maanden was, was er op de Nederlandse filmmarkt een groot aantal (oude)
films in circulatie die incidenteel nog werden vertoond. Om het gedrag van de films
op de Nederlandse markt te visualiseren is per vijf films het voortschrijdend gemid-
delde berekend van het aantal plaatsen waar deze films vertoond werden.
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Het per vijf films voortschrijdend gemiddelde in figuur 1 laat zien dat ongeveer de
helft van de 2411 films in roulatie draaide in slechts vijf of minder van de 22 plaat-
sen in de dataset, waarbij ze meestal zelfs slechts in één bioscoop in die plaatsen
vertoond werden.20 De Britse en Amerikaanse datasets waar we eerder aan refereer-
den, kennen dit soort ‘incidentele’ films niet. Dit lijkt te duiden op een relatieve
onderontwikkeling van bepaalde delen van de Nederlandse markt. Deze films had-
den immers maar een zeer beperkte distributie.21 Daartegenover staan de vijfhon-
derd populairste films in Nederland, die in ten minste de helft van de plaatsen uit
de steekproef draaiden, waarbij de top 20 bijna overal vertoond werd. Dit betekent
dat ook de kleine plaatsen uit de steekproef bereikt werden; de Nederlandse distri-
butie kon dus wel ver reiken. De grootste kaskraker van de periode 1934-1936,
DE JANTJES, werd vertoond in alle plaatsen uit de dataset en kwam in 49 van de
145 bioscopen. Zoals ook het geval was in Bolton, Brighton en Portsmouth, draaiden
de populairste films in Nederland in de belangrijkste bevolkingsgebieden. Meer dan
vierhonderd van de top 500-films werden in acht steden vertoond: Amsterdam
(497), Rotterdam (491), Den Haag (488), Utrecht (435), Groningen (419), Tilburg
(412), Maastricht (408) en Nijmegen (402). Alle top 200-films werden vertoond in
Amsterdam en Rotterdam. Van de overige steden vertoonde Maastricht met een
bevolking van iets meer dan 66.000 zielen de minste films uit de top 200-
categorie, namelijk slechts 175.

Figuur 1. Per vijf films voortschrijdend gemiddelde van films die vertoond zijn in Nederlandse

plaatsen in de periode 1934-1936

x-as: Films in volgorde van populariteit, van hoog naar laag.

y-as: Aantal plaatsen waarin de films zijn vertoond
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De cijfers van het bioscoopbezoek die we hier presenteren zijn in vele opzichten
verrassend daar men zou verwachten dat de relatief lage bioscoopcapaciteit in
Nederland zou hebben geleid tot een beperkte verspreiding van films en dus een
plattere trend in figuur 1. De films werden wijd verspreid en de meest populaire
films werden bovendien meerdere malen geboekt in de grote steden. De Neder-
landse filmmarkt lijkt dus een microkosmos van het Angelsaksische model, maar
was kleiner in schaal en minder intens zoals blijkt uit de lage snelheid waarmee de
films circuleerden. De conclusie is dus gerechtvaardigd dat er ondanks het verschil
met het Angelsaksische distributiepatroon (de aanwezigheid van veel oude films die
incidenteel vertoond werden) niets intrinsiek anders was aan het Nederlandse distri-
butiemodel dat de genoemde ongelijkheid in zitplaatsen en bezoeken zou verklaren.

Vergelijkende statistieken: hoe ver bleef de Nederlandse filmmarkt achter?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek telde in 1937 in Nederland 333 bioscopen met
een totale capaciteit aan zitplaatsen van 174.145. Ook als men corrigeert voor de ver-
schillen in de bevolkingsomvang zijn deze cijfers zeer laag vergeleken bij de bereke-
ning van de Britse statisticus Rowson uit 1934 die in Groot-Brittannië 4305 biosco-
pen en 3.872.000 stoelen telde.22 Rowson schatte dat er net onder een miljard
bioscoopbezoeken per jaar werden gebracht in Groot-Brittannië, een aantal dat door
Browning en Sorrell licht werd bijgesteld naar 910 miljoen.23

Tabel 3. Vergelijkende cijfers van jaarlijkse gemiddelden, 1934-1936

Inwo-
ners
(x 1000)
(1)

GDP per
hoofd v/
d bevol-
king
($ US)
(2)

Aantal
verkochte
toegangs-
bewijzen
(miljoe-
nen)
(3)

Jaarlijks
aantal
toegangs-
bewijzen
per hfd v/
d bevol-
king (4)

Aantal
biosco-
pen
(5)

Bioscoop-
stoelen
(6)

Stoelen
per
bioscoop
(7)

Inwoners
per
bioscoop
(8)

Inwoners
per
bioscoop-
stoel
(9)

Neder-
land

8.430 4.975 33 4 333 174.145 523 25.315 48,41

Groot-
Brittan-
nië

46.872 5.814 910 19 4.305 3.872.000 899 10.888 12,11

Bronnen: H. Browning & A. Sorrell, ‘Cinema and cinema-going in Great Britain’ (1954); Centraal Bureau voor
de Statistiek, Statistiek van het bioscoopwezen 1937; K. Dibbets & F. Van der Maden (red.), Geschiedenis van de
Nederlandse film en bioscoop tot 1940 (1986); Film Daily Yearbook (1938); A. Maddison, The World Economy; A
Millennial Perspective (Paris, 2001); S. Rowson, ‘A Statistical Survey of the Cinema Industry in Great Britain in
1934’ (1936); J. Sedgwick, Popular Filmgoing in 1930s Britain (2000).
Toelichting: De Britse en Nederlandse cijfers zijn gemiddeld voor 1934-1936.

Tabel 3 toont dat het aantal inwoners per bioscoop (kolom 8) in Nederland tweeën-
half keer dat van Groot-Brittannië was. Dit verschil loopt op tot viermaal wanneer
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men het aantal bioscoopstoelen (kolom 9) vergelijkt. De Britten gingen zelfs vijf-
maal vaker naar de bioscoop dan de Nederlanders. Deze grote verschillen represen-
teren investeringsbeslissingen in de bouw van bioscopen. Met andere woorden: in
Nederland besloten ondernemers minder vaak om (grote) bioscopen te bouwen.
Gegeven het feit dat de formele, institutionele regelingen en het inkomensniveau
per hoofd van de bevolking vergelijkbaar waren in de twee landen, moeten deze ver-
schillen verklaard worden door – in economische termen gesteld – ofwel een
zwakke vraag die bijvoorbeeld veroorzaakt werd door een sociale norm die bioscoop-
bezoek afkeurde, ofwel een beperkt aanbod, of een combinatie van die twee.

In tabel 4 vergelijken we de macro-economische omstandigheden van het bioscoop-
bezoek in Groot-Brittannië en Nederland. De schatting van het aandeel van het bio-
scoopbezoek in de Nederlandse consumptie-uitgaven is gebaseerd op een telling van
het aantal kaartjes dat werd verkocht, de opbrengst van de kaartverkoop en de
gemiddelde toegangsprijs in de drie grootste steden (Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag) voor de jaren 1930-1936. Deze data werden gepubliceerd in het Film
Daily Yearbook van 1938 maar komen overeen (en zijn dus waarschijnlijk afkomstig
uit) het rapport van het CBS over 1936. Ook Dibbets (1986) gebruikt deze cijfers voor
zowel Amsterdam als heel Nederland.24 De 1.859.490 inwoners van de drie
genoemde steden beslaan net iets minder dan een kwart van het totaal aantal inwo-
ners van het hele land en dus zijn de cijfers die hieruit afgeleid zijn niet representa-
tief voor het gehele land. Zo gaat volgens tabel 3 de gemiddelde Nederlander vier-
maal per jaar naar de bioscoop, maar laat tabel 4 zien dat het aantal toegangskaar-
tjes dat per inwoner van de drie grootste steden werd gekocht ruim tweemaal zoveel
was in de periode 1934-1936.

De macro-economische omstandigheden van de twee economieën verschilden
aanmerkelijk in de jaren dertig. De nominale uitgaven aan consumptiegoederen
daalde in Nederland vanaf 1930 in zes opeenvolgende jaren. Door het aanhouden
van de Gouden Standaard steeg bovendien de werkeloosheid jaarlijks, met het hoog-
tepunt in 1936 toen 11,9 procent van de beroepsbevolking werkeloos was.25 In
Groot-Brittannië was de periode van terugval in consumptieve uitgaven en de stij-
ging van de werkeloosheid veel korter en werd reeds vanaf 1932 het herstel weer
ingezet. Concreet was de uitgave aan consumptiegoederen per hoofd van de bevol-
king in Nederland in 1936 slechts 90 procent van het niveau van 1930, terwijl dit in
Groot-Brittannië 111 procent bedroeg. De Nederlandse consumptieve uitgaven die in
1930 nog 86 procent van het Britse niveau bedroegen, waren dus in 1936 gedaald
naar 70 procent. 26
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Wat tevens blijkt uit tabel 4 is dat zowel de bevolking van Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag als de totale Britse populatie ongeveer één procent van haar totale con-
sumptieve uitgaven besteedde aan bioscoopbezoek. In Nederland komt de teruglo-
pende bioscoopkaartjesverkoop overeen met de algemene terugval in consumptieve
uitgaven vanaf 1930, maar dit effect werd versterkt doordat de nominale toegangs-
prijzen niet waren meegegaan in de algemene prijsdaling. Hierdoor waren de prij-
zen van de bioscoopkaartjes in feite gestegen tijdens de eerste jaren van de
depressie.

Tabel 4 laat zien dat de Nederlandse toegangsprijzen veel hoger lagen dan in
Groot-Brittannië. Aan het begin van de periode 1934-1936 betaalde het Nederlandse
publiek ongeveer 50 procent meer dan Britse bioscoopbezoekers. Aan het einde van
deze periode is er echter sprake van een dramatische daling van de toegangsprijzen
voor de Nederlandse bioscopen. We zullen hier later op terugkomen. Hoewel de
Britse consumenten hetzelfde deel van hun uitgaven aan bioscoopbezoek besteed-
den als hun Nederlandse tegenhangers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag,
suggereert tabel 4 dat zij veel vaker naar de film gingen omdat bioscoopkaartjes in
Groot-Brittannië veel goedkoper waren. Als de Nederlandse prijzen vergelijkbaar
waren geweest met de Britse prijzen dan was het aantal verkochte bioscoopkaartjes
per hoofd van de bevolking mogelijk bijna tweemaal zoveel geweest (de andere ver-
schillen worden verklaard door het verschil in inkomen per hoofd van de bevolking).

Organisatie van de industrie – de rol van de Nederlandse Bioscoop Bond

De Nederlandse bioscoopmarkt was om twee redenen in de jaren dertig afwijkend
van de meeste Europese landen en de VS. Allereerst was het een open markt. Er
waren geen quota of wetten noch onredelijk hoge importbelastingen om de buiten-
landse producties buiten de deur te houden en de eigen filmindustrie te bescher-
men.28 Dit laatste zou overigens weinig zin hebben gehad daar er nauwelijks Neder-
landse speelfilms geproduceerd werden. De Nederlandse markt werd gedomineerd
door buitenlandse producties. Tussen 1934 en 1936 was 52 procent van de
2411 titels die vertoond werden in de bioscopen uit de dataset afkomstig uit Holly-
wood; 27 procent uit Duitsland, 7 procent uit Frankrijk; 4 procent uit Groot-Brittan-
nië en slechts 2 procent was van Nederlandse makelij.29

Ten tweede, de distributeurs – hoofdzakelijk Nederlandse, Duitse en Ameri-
kaanse – en de (vooral Nederlandse) exploitanten waren lid van eenzelfde beroeps-
vereniging, namelijk de Nederlandse Bioscoop Bond (hierna NBB).30 De NBB was
opgericht in 1921 en had zich ontwikkeld tot een machtig kartel dat de prijzen en
leveringsafspraken tussen distributeurs en vertoners nauwgezet controleerde. Een
voorbeeld hiervan was de invoering van het standaardfilmverhuurcontract in 1924.31

Het was leden verboden te handelen met niet-leden en bij overtreding van deze
regel volgde een berisping of een boete, soms zelfs een boycot.32 In Groot-Brittannië
en de Verenigde Staten was de industrie heel anders opgezet en hadden exploitan-
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ten eigen, strikt van de distributeurs en producenten gescheiden, organisaties opge-
richt. Dit leidde vaak tot heftige aanvaringen tussen kleine bioscoopketens en onaf-
hankelijke vertoners, en de distributieafdelingen van de grote Hollywood- en/of
Britse studio’s.33 De verticaal geïntegreerde studio’s konden uiteraard ook zelf ver-
wikkeld raken in een intern conflict tussen hun distributie- en hun vertoningsafde-
lingen.

Kartels functioneren als monopolies: ze veroorzaken hogere prijzen dan in een
vrije markt zouden worden gehanteerd en beperken het aanbod. Volgens Karel Dib-
bets was de NBB dermate machtig op de Nederlandse markt dat zij in hoge mate ver-
antwoordelijk gehouden kan worden voor het lage niveau van de filmconsumptie in
Nederland.34 Zoals eerder gesteld bij de analyse van de data in tabel 4 hielden de
Nederlandse bioscoopexploitanten tot 1935 de toegangsprijzen hoog, ondanks de
recessie. Deels lagen onderlinge prijsafspraken hieraan ten grondslag. Zo rappor-
teerden de Rotterdamse en Haagse afdelingen van de NBB in 1931 dat ze erin
geslaagd waren afspraken te maken over minimumprijzen voor de bioscoopkaar-
tjes.35 In 1932 verklaarde de NBB echter in reactie op deze lokale overeenkomsten dat
er geen reden was voor algemene prijsafspraken op nationaal niveau daar vertoners
niet in een prijzencompetitie waren geraakt en de prijzen niet zo gezakt waren als
in het buitenland het geval was. Uit tabel 4 blijkt dat de gemiddelde toegangsprijs in
1932 zelfs helemaal niet was gezakt en gelijk was aan die in 1931, namelijk 74
cent.36 Een jaar later verdedigde de NBB nogmaals het uitblijven van een algemene
landelijke prijsverlaging, maar nu met het argument dat dit de markt slechts tijde-
lijk zou stimuleren.37 Pas na 1934 zette een echte prijsdaling in en in 1936 zag het
hoofdbestuur van de NBB zich toch genoodzaakt om in te stemmen met het opstel-
len van een minimumprijsregeling daar er chaos dreigde te ontstaan door de vele
prijsverlagingen die de exploitanten op eigen houtje doorvoerden. De nieuwe rege-
ling werd echter uitgesteld omdat de Nederlandse overheid de Gouden Standaard in
datzelfde jaar verliet.38 Officieel heeft het hoofdbestuur van de NBB dus nooit direct
ingegrepen in de prijsontwikkelingen op de bioscoopmarkt maar het liet wel ooglui-
kend toe dat zijn leden – vooral de vertoners in de grote steden Amsterdam, Rotter-
dam en Den Haag – hun lokale markten reguleerden.

De terughoudendheid die het hoofdbestuur van de NBB betrachtte als het ging
om prijsregulatie stond in schril contrast met de positie die het betrok zodra zijn
leden bedreigd werden door mogelijke extra financiële lasten. Vanaf 1921 zijn de
jaarverslagen gelardeerd met voorbeelden van protesten tegen hoge vermakelijk-
heidsbelastingen, personele belastingen, importbelastingen, hoge energierekenin-
gen, auteursrechten voor de muziek die in de bioscopen gespeeld werd, enzovoort.
Alle inspanningen waren gericht op het zo laag mogelijk houden van de exploitatie-
kosten. Een van hun breed uitgemeten successen was het voorkomen van een forse
verhoging van de importbelasting op films in 1934.39

Gedurende de periode 1930-1936 steeg het aantal bioscopen van 233 tot 333. Het
grootste aantal nieuwkomers bestond uit kleine bioscopen. Deze expansie werd
waarschijnlijk gestimuleerd door de hoge toegangsprijzen. Van de honderd nieuwe
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bioscopen waren er 65 met een capaciteit van minder dan vijfhonderd zitplaatsen.
Slechts drie bioscopen hadden meer dan duizend zitplaatsen.40 De uitbreiding van
het Nederlandse bioscooppark met voornamelijk kleine zalen staat in scherp con-
trast met de situatie in Groot-Brittannië waar in dezelfde periode vooral grote bio-
scopen gebouwd werden. ‘My own observation of the new building programme (…)
leads to the conclusion that more than one half of the cinemas under construction
are of the 1,000 seater, or more, type’ rapporteerde Rowson aan de Royal Statistical
Society in 1935.41 Dus tijdens de lange recessie van de Nederlandse economie
waarin, zoals we zagen in tabel 4, de reële consumptieve uitgaven daalden, waren de
prijzen van bioscoopkaartjes stabiel en bleven hoog, terwijl tegelijkertijd een aan-
zienlijk aantal nieuwe kleine bioscopen werd geopend. Het is dan ook begrijpelijk
dat er een gevoel van crisis ontstond en de leden van de NBB begin 1935 besloten tot
een tijdelijke afsluiting van de bedrijfstak voor nieuwe bioscopen tot het eind van
dat jaar.42 Vanaf 1936 werd een vergunningsstelsel ingevoerd dat er volgens de NBB

in zijn jaarverslag van 1939 toe had geleid dat slechts veertig nieuwe bioscopen
waren geopend in plaats van de honderd waarmee het Nederlandse bioscooppark
zonder deze beperkende maatregel ongetwijfeld was uitgebreid.43 Deze uitspraak is
nooit te controleren en is waarschijnlijk een overdrijving maar illustreert wel het
beleid van de NBB en het belang dat gehecht werd aan de beperking van het aantal
bioscopen.

Klasse als verklarende factor

Zoals in de inleiding aangehaald, stellen Thissen en Van der Velden dat klasse
betrokken zou moeten worden in het verklaren van de relatief kleine omvang van de
Nederlandse bioscoopmarkt. Ze stellen dat ‘de “echte”, dat wil zeggen de niet alleen
financieel-economisch, maar ook sociaal-cultureel gevestigde middenklasse’ de bio-
scoop niet omarmd heeft.44 Hun pleidooi om klasse serieus te nemen is een reactie
op Dibbets, die veronderstelde dat er een beter ontwikkelde bioscoopsector had kun-
nen ontstaan als de zuilen zich meer hadden ontfermd over de bioscopen (in welk
geval de bioscopen wellicht een groter (verzuild) publiek getrokken hadden). In het
laatste deel van dit artikel willen we een begin maken met de analyse van de relatie
tussen de omvang van het Nederlandse bioscooppark en de begrippen klasse en ver-
zuiling.

De eerste vraag daarbij is hoe deze begrippen te operationaliseren. Thissen en
Van der Velden spreken over ‘de lagere sociale klassen en standen’ en citeren het
tijdschrift Het Centrum dat deze groep karakteriseert als ‘de kleine en kleinere man
ongeacht de inhoud van diens portemonnee’.45 De definiëring van zowel de lagere
als de middenklasse blijft echter achterwege en dient nader gespecificeerd te wor-
den, zoals ook beide auteurs erkennen.

Historische gegevens die kunnen dienen als basis voor een economische definië-
ring van klasse zijn beperkt. Wel bekend is het aantal belastingbetalers dat naast
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inkomstenbelasting in 1933 ook vermogensbelasting betaalde in 1934.46 Deze varia-
bele gebruiken we hier als eerste verkenning naar de relatie tussen klasse en het
aanbod van bioscoopstoelen. De veronderstelling is dat als de bioscopen vooral
bezocht werden door de lagere, minder vermogende klassen er dus meer bioscopen
zouden moeten zijn in gebieden waar weinigen vermogensbelasting betaalden dan
in gebieden waar veel inwoners vermogensbelasting betaalden.

Het tweede begrip, verzuiling en de invloed daarvan op de Nederlandse bio-
scoopsector in 1934-1936, werd eerder onderzocht door Boter en Pafort-Overduin.
Zij constateerden geen groot effect van de verzuiling op de bioscoopprogramme-
ring; er waren bijvoorbeeld geen films die alleen, of vooral, populair waren in domi-

Deze spotprent uit het protestants-christelijke blad De Ster toont de bioscoopexploitant verbeeld als

duivel. Bron: A.S. de Gooyer, Het beeld der vad’ren. Een documentaire over het leven van het

protestants-christelijke volksdeel in de twintiger en dertiger jaren, Utrecht 1964.
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nant katholieke gebieden. Qua aantal bioscoopstoelen was er echter een duidelijk
‘protestants effect’ te onderscheiden. Meest opvallend is bijvoorbeeld Apeldoorn;
hier was het laagste aantal bioscoopstoelen beschikbaar per hoofd van de bevolking.
Dit kon dus niet worden verklaard uit de bevolkingsomvang; alleen door het grote
aantal protestanten in die gemeente. Boter en Pafort-Overduin veronderstelden dat
protestanten een remmende werking hadden op de capaciteit van bioscopen.47

Tabel 5. Bevolking, bioscoopcapaciteit, en religie per plaats (gerangschikt naar aantal inwoners per stoel),

1934-1935

Plaats Inwoners Aantal
stoelen

Inwo-
ners
per
stoel

%
Protestant
1)

%
Katholiek
2)

%
Socialistisch
3)

%
Liberaal
4)

% Betalers
vermogens
belasting

Apeldoorn 68.590 771 89,0 42,2 10,1 24,5 15,0 14,0

Dordrecht 60.131 1.002 60,0 31,2 9,2 37,3 18,1 8,4

Groningen 115.185 2.543 45,3 28,2 8,0 38,0 16,6 13,6

Haarlem 131.257 3.203 41,0 17,1 26,7 35,3 16,4 9,8

Amsterdam 781.645 19.559 40,0 17,1 15,3 46,9 15,2 6,3

Schiedam 61.845 1.614 38,3 28,3 25,3 30,4 9,9 5,4

Heerlen 49.724 1.407 35,3 6,8 60,4 20,0 1,8 5,3

Utrecht 161.093 4.589 35,1 24,5 27,3 31,3 13,1 9,1

Rotterdam 595.448 17.100 34,8 23,7 15,6 40,7 13,4 6,6

Leiden 73.612 2.199 33,5 31,8 20,9 33,0 10,4 9,2

Tilburg 88.890 2.990 29,7 2,7 80,6 11,0 1,4 8,7

Zeist 29.691 1.050 28,3 44,5 12,3 20,5 17,6 18,8

Den Haag 482.397 17.740 27,2 24,8 18,2 32,7 16,5 13,0

Eindhoven 103.030 3.808 27,1 6,5 68,1 18,4 3,5 6,3

Maastricht 65.929 2.450 26,9 2,2 60,4 27,5 2,2 8,9

Nijmegen 90.739 4.365 20,8 8,6 62,8 18,7 6,3 14,3

Culemborg 9.359 500 18,7 15,1 39,0 28,5 15,2 14,0

Geleen 14.289 900 15,9 5,4 66,8 14,8 0,7 4,8

Zierikzee 6.944 450 15,4 37,0 12,4 20,1 26,8 21,8

’s-Hertogenbosch 46.212 3.098 14,9 4,2 68,7 10,7 2,6 8,3

Alkmaar 30.467 2.566 11,9 12,8 31,5 31,2 21,1 14,3

Tiel 12.730 1.138 11,2 14,3 21,9 37,6 19,1 12,8

Bronnen: Cinema Context Collection; Beekink, Boonstra, Engelen & Knippenberg (red.), Nederland in verande-
ring: maatschappelĳke ontwikkelingen in kaart gebracht, 1800-2000 (2003).
1. ARP, CHU, SGP, CDU en Hervormd Gereformeerde Partij.
2. Rooms-Katholieke Staatspartij en Rooms-Katholieke Volkspartij.
3. SDAP, CPH en Revolutionair-Socialistische Partij.
4. Vrijzinnig Democratische Bond en Vrijheidsbond.
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In tabel 5 wordt per plaats vermeld wat de bevolkingsomvang is (kolom 1), het
totaal aantal beschikbare bioscoopstoelen en het aantal inwoners per stoel (kolom 2
en 3). Daarnaast is het aantal stemmen opgenomen dat is uitgebracht op de verschil-
lende zuilen voor de provinciale verkiezingen van 1935 en het percentage van de
bevolking dat vermogensbelasting betaalde. De plaatsen zijn aflopend gesorteerd op
aantal inwoners per bioscoopstoel. Daarnaast hebben we ook het percentage inwo-
ners dat vermogensbelasting betaalde in 1934 opgenomen als indicator voor lokale
verschillen in welvaart.

Opvallend is dat in geval van een hoog aantal personen per bioscoopstoel (dus hoe
kleiner het aanbod van bioscoopstoelen) vaker het aandeel protestantse stemmen
hoog was. Het protestants effect lijkt zich dus te herhalen, zij het niet overal even
sterk. Het tegenovergestelde effect is zichtbaar bij de vermogensbelastingbetalers:
de bovenste helft van de kolom heeft vaker een laag percentage vermogensbelasting-
betalers dan de onderste helft van de kolom. Deze resultaten lijken te duiden op een
negatieve samenhang tussen het aantal inwoners per bioscoopstoel en het aantal
vermogensbelastingbetalers; hoe hoger het percentage vermogensbelastingbetalers
hoe groter het aanbod van bioscoopstoelen.

Met behulp van een (stepwise) lineaire regressie hebben we onderzocht of het
betalen van vermogensbelasting en omvang (van een) van de kiezersgroepen beho-
rende tot een van de vier zuilen een statistisch significante verklaring geeft voor het
aantal aanwezige bioscoopstoelen in een bepaalde plaats.48 Dit resulteert in het vol-
gende model (Adj. R2 = .407, p< .01):

Tabel 6. (Stepwise) lineaire regressie aantal inwoners per bioscoopstoel

B Std. Error Standardized beta t

Constante 32,849 7,604 4,320

% stemmers op protestantse partijen 1,056 ,265 ,779** 3,986

% betalers vermogensbelasting -2,035 ,762 -,522* -2,670

* p < .05
** p < .01

Uit de regressieanalyse blijkt dat economische welstand, uitgedrukt in het percen-
tage inwoners dat vermogensbelasting betaalde, de capaciteit van de bioscopen beïn-
vloedt: hoe hoger dit percentage hoe meer bioscoopstoelen. Sterker is het protes-
tants effect (uitgedrukt in stemmers op protestantse partijen): dit correleert positief
met het aantal inwoners per bioscoopstoel en heeft dus een negatieve invloed op de
bioscoopcapaciteit.

De vraag is of dit effect veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van protestan-
ten die niet naar de bioscoop gingen zodat de omvang van de lokale bioscoopmarkt
kromp. Of van een top-down-effect waardoor bioscoopeigenaren werden beperkt in
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door protestanten gedomineerde gebieden door bijvoorbeeld lokale regelgeving of
politieke relaties. Daar de bioscopen vaste activa vormden, mogen we aannemen dat
exploitanten bij een gestegen vraag het aantal vertoningen verhoogden waardoor er
dus meer vertoningen per bioscoopstoel geteld zouden moeten worden.

Tabel 7 laat zien dat er wat betreft het aantal vertoningen per stoel (kolom 4)
inderdaad een grote variatie is in de intensiteit waarmee het aantal stoelen werd
gebruikt; in sommige steden hadden de bioscoopstoelen een hogere kaartverkoop-
potentie omdat er relatief gezien meer vertoningen werden gegeven. Een stapsge-
wijze lineaire regressie van voorstellingen per stoel, zoals ook uitgevoerd in tabel 6,
laat echter zien dat noch het aantal inwoners per bioscoopstoel, noch het percentage

Tabel 7. Bioscoopbezetting, bioscoopstoelen, inwoners, religie en vermogensbelasting (gerangschikt naar

vertoningen per stoel)

Plaats Totaal
aantal
vertoningen

Totaal
aantal
stoelen

Vertoningen
per
stoel

Inwoners Inwoners
per
stoel

%
Protestant
1)

% Vermogens-
belasting
betalers

Utrecht 19.868,3 4.589 4,3 161.093 35,1 24,5 9,1

Haarlem 13.037,4 3.203 4,1 131.257 41,0 17,1 9,8

Amsterdam 72.673,1 19.559 3,7 781.645 40,0 17,1 6,3

Rotterdam 58.218,9 17.100 3,4 595.448 34,8 23,7 6,6

Den Haag 48.341,8 17.740 2,7 482.397 27,2 24,8 13,0

Groningen 6.809,3 2.543 2,7 115.185 45,3 28,2 13,6

Apeldoorn 1.900,6 771 2,5 68.590 89,0 42,2 14,0

Tilburg 6.024,7 2.990 2,0 88.890 29,7 2,7 8,7

Dordrecht 2.009,4 1.002 2,0 60.131 60,0 31,2 8,4

Zeist 1.912,4 1.050 1,8 29.691 28,3 44,5 18,8

Eindhoven 6.683,1 3.808 1,8 103.030 27,1 6,5 6,3

Maastricht 4.129,5 2.450 1,7 65.929 26,9 2,2 8,9

Nijmegen 7.228,5 4.365 1,7 90.739 20,8 8,6 14,3

Alkmaar 4.137,0 2.566 1,6 30.467 11,9 12,8 14,3

Schiedam 2.455,8 1.614 1,5 61.845 38,3 28,3 5,4

Leiden 2.862,9 2.199 1,3 73.612 33,5 31,8 9,2

Geleen 1.137,2 900 1,3 14.289 15,9 5,4 4,8

Heerlen 1.729,5 1.407 1,2 49.724 35,3 6,8 5,3

Tiel 953,4 1.138 0,8 12.730 11,2 14,3 12,8

Den Bosch 2.591,4 3.098 0,8 46.212 14,9 4,2 8,3

Culemborg 300,1 500 0,6 9.359 18,7 15,1 14,0

Zierikzee 164,7 450 0,4 6.944 15.4 37,0 21,8

Bronnen: Cinema Context Collection; Beekink, Boonstra, Engelen & Knippenberg (red.), Nederland in
verandering: maatschappelĳke ontwikkelingen in kaart gebracht, 1800-2000 (2003).
1. ARP, CHU, SGP, CDU en Hervormd Gereformeerde Partij.
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stemmers op protestantse partijen een significant effect hebben en de verschillen in
de intensiteit van de programmering kunnen verklaren (Adj. R2 = .617, p< .01).
Slechts (de log van) de bevolkingsomvang heeft een significant effect op de intensi-
teit waarmee de stoelen gebruikt worden (β = .771, p< .01).

Met andere woorden: vanwege het gebrek aan extra vertoningen (om aan de vraag te
voldoen), lijken de verschillen in de variatie in het aantal inwoners per bioscoopstoel
verklaard te moeten worden als een effect van de vraag (het gebrek daaraan) waarbij
het percentage protestanten al naar gelang zijn omvang de bioscoopmarkt lijkt te
verkleinen. De protestantse partijen behaalden 25,7 procent van de uitgebrachte
stemmen bij de algemene verkiezingen van 1933. De reële omvang van de Neder-
landse markt zou wellicht met een vergelijkbaar percentage moeten worden vermin-
derd.49

Conclusie

Hoe luidt nu op basis van de hier uitgevoerde analyse en vergelijking het antwoord
op de vraag hoe we de achtergebleven ontwikkeling van de Nederlandse bioscoop-
sector kunnen verklaren? Er lijken drie oorzaken aan te wijzen die elk een rol heb-
ben gespeeld. De belangrijkste hiervan is ons inziens de prijs van het Nederlandse
bioscoopkaartje dat in vergelijking met Groot-Brittannië hoog was. Uit de vergelij-
king bleek dat Nederlanders eenzelfde percentage van hun consumptiebudget aan
bioscoopbezoeken besteedden maar dat ze voor dit bedrag simpelweg minder kaar-
tjes konden kopen. Op basis van deze gegevens lijkt er geen sprake te zijn geweest
van een verminderde vraag naar bioscoopvertier maar van een beperkt aanbod waar-
door de prijzen hoog bleven. De hoge prijzen maakten het mogelijk dat er relatief
kleine theaters gebouwd werden. De sector zelf, onder leiding van de NBB, was dus
in belangrijke mate verantwoordelijk voor de achtergebleven ontwikkeling.

Deze verklaring blijkt echter vooral van toepassing in de drie grote steden. Elders
in het land speelden ander factoren ook een rol. Het zogenaamde ‘protestantse
effect’ laat zien dat de mijdende houding die protestanten ten aanzien van film en
bioscoopbezoek hadden, leidde tot het nog verder achterblijven van de bioscoopsec-
tor. Een derde – minder sterk – effect was dat van klasse, geoperationaliseerd door
het aantal Nederlanders dat vermogensbelasting betaalde. In tegenstelling tot wat
Thissen en Van der Velden opperden voor Rotterdam tot eind jaren twintig, lijkt in
de periode 1934-1936 de aanwezigheid van meervermogende burgers een positief
effect te hebben op de aanwezigheid van bioscopen. Dit kan betekenen dat of Rotter-
dam niet representatief is voor de rest van Nederland, of dat vanaf eind jaren twintig
tot halverwege de jaren dertig – de periode dat de geluidsfilm zijn intrede deed! –
film beter geïntegreerd raakte in Nederland. Maar ook de vraag of er gemeten wordt
wat we willen meten, moet worden gesteld. Is er bijvoorbeeld een samenhang tus-
sen de aanwezigheid van meervermogenden en die van socialisten, met andere
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woorden duidt de aanwezigheid van vermogensbelastingbetalers op de aanwezig-
heid van veel arbeiders die voor hen werkten? Daarvoor zou het begrip vermogens-
belasting verder uitgesplitst moeten worden. Het is immers mogelijk dat in gebie-
den met een laag percentage vermogensbelastingbetalers juist de topinkomens met
een hoge ‘werkverschaffende capaciteit’ goed vertegenwoordigd waren. Een analyse
van inkomen en inkomensverdeling is gezien de resultaten een voor de hand lig-
gende volgende stap in de verklaring van de verspreiding van bioscopen.

Hoewel de uitkomsten van onze analyses een nieuw licht werpen op de achter-
blijvende ontwikkeling van de Nederlandse bioscoopsector blijven er voldoende vra-
gen over. Vanaf welk moment ging het percentage van de consumptieve bestedin-
gen aan bioscoopbezoek in Nederland gelijke tred houden met dat in Groot-Brittan-
nië? En hoe verhouden deze cijfers zich tot andere landen met een beter ontwik-
kelde bioscoopsector zoals Duitsland of Frankrijk? En wat gebeurde er met de prij-
zen van de bioscoopkaartjes en het bioscoopbezoek nadat in 1936 de Gouden Stan-
daard werd losgelaten? Was dit een stimulans voor de sector of kregen bioscoophou-
ders juist meer moeite het hoofd boven water te houden wegens dalende prijzen en
een gelijkblijvende zaalcapaciteit?

Voorlopig kunnen we echter constateren dat in de periode 1934-1936
(macro-)economische factoren de belangrijkste reden lijken te zijn voor de achter-
blijvende ontwikkeling van de Nederlandse bioscoopsector.

Noten

1 Film Daily Yearbook (1938), p. 1244; S. Rowson, ‘A Statistical Survey of the Cinema Industry in Great
Britain in 1934’, in: Journal of the Royal Statistical Society, 99, 1936, p. 67-129, tabel X. In andere naburige
Europese landen was de ratio per bioscoopstoel: 1 op 18 in Zweden, 1 op 20 in Frankrijk, 1 op 33 in Zwit-
serland, 1 op 39 in Duitsland, 1 op 39 in Denemarken, 1 op 40 in Noorwegen. Kine Weekly, 26 August
1937.
2 K. Dibbets, ‘Het bioscoopbedrijf tussen twee wereldoorlogen’, in: K. Dibbets & F. van der Maden
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7 Ibidem, p. 54-55. De auteurs spreken over 11 theaters. Van het elfde theater is onduidelijk of de capa-
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Business’, PhD thesis, New York University, 1950.
10 M. Pokorny & J. Sedgwick, ‘Profitability trends in Hollywood: 1929 to 1999’, in: Economic History
Review, 63, 2010, p. 56-84. Een normale verdeling zou een zogenaamde klokvorm hebben: veel punten
rond het gemiddelde en weinig punten aan de uitersten. In een long tail is de verdeling scheef; in dit
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geval dus weinig films die grote winsten maken en veel films die niet of nauwelijks winst maken. Deze
laatste groep vormt de long tail.
11 Het distributiemechanisme dat we beschreven ontstond in 1914 met de vestiging van Paramount.
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Paramount het exclusieve recht had op de output (de films) van een fors aantal studio’s kon het op veel
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de VS. In de VS was dus het dominante distributiesysteem volgroeid in 1918. Gezien het belang van de
Britse markt en de aanwezigheid van Amerikaanse distributeurs in Londen is het aannemelijk dat de
Britse markt – wellicht twee jaar later – op dezelfde wijze georganiseerd was. Zie ook: J. Izod, Hollywood
and the box-office, London 1988, p. 45-52. De analyses van Bolton en Brighton zijn afkomstig uit: J. Sedg-
wick, Popular Filmgoing in 1930s Britain. A Choice of Pleasures, Exeter 2000, hoofdstukken 5 en 6. De ana-
lyse van Portsmouth komt uit J. Sedgwick, ‘Cinemagoing in Portsmouth during the 1930s’, in: Cinema
Journal, 46, 2006, p. 52-85.
12 In een prijsdiscriminatiemodel wordt gestreefd naar winstmaximalisatie door verschillende prijzen
aan verschillende consumenten te rekenen. Een kaartje voor de première is duurder dan een kaartje voor
een vertoning in een kleine bioscoop ergens aan het eind van de distributiecyclus.
13 We kunnen aannemen dat het maken van winst het belangrijkste doel is voor kapitalistische organi-
saties. De vraag is hoe de winsten het beste gemaximaliseerd kunnen worden. In een normaal model
gaat de winst van de een altijd ten koste gaat van de ander. (Als de distributeur veel vraagt kan de verto-
ner minder verdienen en andersom.) Bij de NBB werd er duidelijk niet van winstmaximalisatie uitgegaan
en moesten beide partijen tot een vergelijk komen. Het is een mythe dat verticaal geïntegreerde organisa-
ties alleen zelfgeproduceerde films leverden. Distributeurs trachtten hun films bij zo veel mogelijk verto-
ners af te zetten – inclusief de bioscopen die tot de verticaal geïntegreerde ketens behoorden – tegen een
afgesproken prijs (een bepaald deel van de brutokaartverkoop). Hoe prestigieuzer een film, hoe hoger het
huurpercentage. United Artists was alleen een distributeur. In plaats van een verticaal geïntegreerde
organisatie had het zowel contacten met grote producers zoals Goldwyn in de VS en London Films in
Groot-Brittannië als met bioscopen waaronder een aantal ‘showcase’-bioscopen. Zie ook: F. Hanssen, ‘The
block booking of films re-examined’, in: Journal of Law and Economics, 43, 2000, p. 395-426; F. Hanssen,
‘Revenue-sharing in movie exhibition and the arrival of sound’, in: Economic Inquiry, 40, 2002,
p. 380-402; beide te vinden in J. Sedgwick, M. Pokorny (eds), An Economic History of Film, London 2005.
14 In Bolton kostte een kaartje voor een first run-bioscoop 6 of 7 cent, de meeste andere bioscopen
rekenden 4 cent. (Er gingen 240 cent in een Engels Pond. Zie Sedgwick, Popular Filmgoing, Table 5.1.).
Browning en Sorrell (1954) schatten de gemiddelde prijs van een bioscoopkaartje in Groot-Brittannië op
iets meer dan 10 cent. Zie Sedgwick, Popular Filmgoing, Table 2.1. De grote premièretheaters op London
West End rekenden aanzienlijk meer, een middelduur kaartje kostte meer dan 4 shilling (48 cent). De
film LIVES OF A BENGAL LANCER (met Gary Cooper) opende bijvoorbeeld begin februari 1935 in de Carlton
bioscoop op Londons West End (1100 zitplaatsen) en draaide daar negen weken. De toegangsprijzen vari-
eerden tussen de 28 cent en 126 cent. Begin augustus 1935 was de film te zien in twee theaters in Bolton:
Hippodrome (1086 zitplaatsen) en Capital (1642 zitplaatsen). De toegangsprijzen varieerden respectieve-
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verschillende bioscopen in Bolton met als afsluiting een driedaagse boeking als single bill in de week van
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nomen over bioscoopcultuur in Nederland. Het bevat informatie over bioscopen, filmprogramma’s en
censuur: www.cinemacontext.nl.
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opgenomen in de dataset als deze op dezelfde manier geprogrammeerd werd als een lange speelfilm in
het hoofdprogramma. Dit was bijvoorbeeld het geval met 20.000 MIJLEN ONDER ZEE, een lange Polygoon-
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19 Tabel 3 bevat de cijfers van de films die geboekt zijn over een periode van drie jaar, terwijl de cijfers
in tabel 1 een periode van twee jaar (1934-1935) beslaan als het gaat om Bolton en Brighton, en één jaar
(1934) in het geval van Portsmouth.
20 Zie voor een uitleg van het voortschrijdend gemiddelde: http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/
stat/html/les3.html#hetv.
21 Deze films waren afkomstig uit verschillende jaren en werden gedistribueerd door kleine distribu-
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22 Rowson, ‘Statistical Survey of the Cinema’. Deze cijfers zijn afgeleid uit de Entertainment Tax
returns.
23 H. Browning & A. Sorrell, ‘Cinema and cinema-going in Great Britain’, in: Journal of the Royal Statis-
tical Society, 117, 1954, p. 133-165.
24 Film Daily Yearbook of Motion Pictures, 1938, p. 1244; Statistiek van het bioscoopwezen 1937, p. 12-13 en
tabel 13; Dibbets, ‘Het bioscoopbedrijf tussen twee wereldoorlogen’, tabel 1.
25 C. Feinstein, P. Temin & G. Toniolo, The European economy between the wars, Oxford 1997, tabel 9.3.
26 De statistieken voor de Britse consumptieve uitgaven komen uit S. Solomou & M. Weale, ‘UK natio-
nal income, 1920-38: the implications of balanced estimates’, in: Economic History Review, 49, 1996,
p. 105-115, table A1. De bron voor de Nederlandse consumptieve statistieken is G. den Bakker, Th. Huit-
ker & C. van Bochove, ‘The Dutch Economy 1921-39: Revised Macroeconomic Data for the Interwar
Period’, in: Review of Income and Wealth, 36, 1990, p. 187-206, tabel A1. De werkeloosheid begon op een
veel lager niveau in Nederland waar 2,3 procent van de beroepsbevolking in 1930 werkeloos was terwijl in
Groot-Brittannië 12,5 procent werkeloos was in 1930 wat opliep tot 17 procent in 1932. C. Feinstein, Sta-
tistical tables of national income, expenditure and output of the United Kingdom 1855-1965, Cambridge 1972,
tabel 58. Nederlandse prijzen daalden veel meer tijdens de depressie dan de Britse prijzen, maar op een
later moment. Als beide prijsreeksen op 100 worden gesteld voor 1930, daalden de Britse prijzen al naar
een dieptepunt op 88,4 in 1933, terwijl het Nederlandse prijsniveau pas in 1936 daalde tot (het lagere)
81,4.
27 De wisselkoers is overgenomen uit Statistical Yearbook of the League of Nations, 1936, Table 1, p. 12.
Nederland liet de Gouden Standaard pas los in september 1936. J.L. van Zanden, The economic history of
the Netherlands: a small open economy in the ‘long’ twentieth century, London 1998, p. 110.
28 De Amerikanen rapporteren ‘taxation is not considered excessive’, in: Film Daily Yearbook of 1938,
p. 1243.
29 Dit komt goed overeen met een overzicht dat werd gepubliceerd in het jaarboek van 1938 van het
handelsblad Film Daily waarin werd aangeven uit welke landen de films die in Nederland werden ver-
toond afkomstig waren. Zij melden als de verhoudingen voor 1935: 55 procent VS, 18 procent Duitsland,
8,7 procent Frankrijk, 4,6 procent Tsjecho-Slowakije, 4,9 procent voor Oostenrijk en 5,2 procent voor het
Verenigd Koninkrijk. Film Daily Yearbook of 1938, p. 1243-44.
30 Filmstudio’s en filmlaboratoria konden lid worden vanaf 1932, en filmproducenten in 1937. Dibbets,
‘Het bioscoopbedrijf tussen twee wereldoorlogen’, p. 249.
31 Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond 1924, p. 9. Reeds in 1921 werd een standaardcontract
opgesteld, maar dit was erg basaal. Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond 1921, p. 12-13.
32 Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond 1921, p. 18; Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond
1922, p. 28; Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond 1927, p. 31. In het jaarverslag van 1927 werd
gemeld dat aan het eind van dat jaar waarschijnlijk alle ondernemers lid waren van de NBB. Jaarverslag
van de Nederlandse Bioscoop Bond 1927, p. 36.
33 Zie ‘Hearing before a Subcommittee of the Committee on Interstate and Foreign Commerce, House
of Representatives, Seventy Fourth Congress, on Bill to Prohibit and to Prevent the Trade Practices



Clara Pafort-Overduin, John Sedgwick & Jaap Boter |  59

Known as “Compulsory Block-Booking” and “Blind Selling”’, in: The Leasing of Motion Picture Films in
Interstate and Foreign Commerce, Washington DC 1936.
34 Dibbets, ‘Taboe van de Nederlandse filmcultuur’, p. 60-61.
35 Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond 1931, p. 78 en p. 81.
36 Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond 1932, p. 80.
37 Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond 1933, p. 71.
38 Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond 1936, p. 22-24.
39 Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond 1934, p. 4-6.
40 Statistiek van het bioscoopwezen 1937, tabel 3.
41 Rowson, ‘Cinema industry’, p. 79. In tabel V meldt Rowson dat eind 1934 net iets minder dan 50
procent van de bestaande 4305 bioscopen een capaciteit van meer dan 1000 zitplaatsen had.
42 Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond 1934, p. 15-20. Er waren vier uitzonderingen: 1) in plaat-
sen zonder bioscoop; 2) als de investeringen voor de nieuw te openen bioscoop gedaan waren voor febru-
ari 1935; 3) distributeurs die failliet waren gegaan; 4) filmproductiebedrijven.
43 Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop Bond 1936, p. 11-13; Jaarverslag van de Nederlandse Bioscoop
Bond 1939, pp. 18-19. Zie ook Dibbets & Van der Maden, Geschiedenis van de Nederlandse film, p. 291.
44 Thissen & Van der Velden, ‘Klasse als factor in de Nederlandse filmgeschiedenis’, p. 61.
45 Ibidem.
46 E. Beekink, O. Boonstra, Th. Engelen & H.Knippenberg (red.), Nederland in verandering: maatschap-
pelĳke ontwikkelingen in kaart gebracht, 1800-2000, Amsterdam 2003, tabel Vermogensbelasting betaald in
1934. Er werd vermogensbelasting betaald over vermogens vanaf 16.000 gulden. N. Wilterdink, Vermo-
gensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw, Amsterdam 1984, p. 110, tabel 4.
Zie voor de publicatie online: http://www.dbnl.org/tekst/wilt001verm01_01/colofon.htm. 16.000 gulden
staat gelijk aan een kleine 132.000 euro in 2010.
47 J. Boter & C. Pafort-Overduin, ‘Compartmentalisation and its Influence on Film Distribution and
Exhibition in the Netherlands, 1934-1936’, in: M. Ross, M. Grauer & B. Freisleben (eds.), Digital Tools in
Media Studies. Analysis and Research. An Overview, Media Upheavels, vol 27, Bielefeld 2009. Er is geen
onderscheid gemaakt tussen de verschillende stromingen binnen het protestantisme daar in alle gevallen
fictiefilm werd afgewezen en de houding van alle protestanten als ‘mijdend’ kan worden gekarakteri-
seerd. Zie voor de houding van protestanten en katholieken ten opzichte van film: J. Hes, In de ban van
het beeld, Assen 1992.
48 Zie voor een uitleg van de gebruikte analysetechniek: http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/
VStat/html/les6.html#_1_5.
49 Beekink et al., Nederland in verandering, melden dat de ARP, CHU, SGP en Hervormd Gereformeerde
Partij gezamenlijk 957.812 stemmen trokken van de 3.721.828 stemgerechtigden bij de algemene verkie-
zingen van 1933.
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Hollywood versus lokaliteit
Het (on)gelijke aanbod van Amerikaanse en Europese film in de

jaren dertig in Gent

Inleiding

‘Als men de cijfers vergelijkt tusschen Frankrijk met zijn groote filmindustrie en
deze van België, die hoegenaamd geen filmindustrie bezit, dan moet men beslui-
ten dat het verschil zeer groot is en de kinema, in de levenswijze onzer bevol-
king, diep ingedrongen is.’1

Tijdens het Interbellum kende België een bloeiende filmmarkt. Met een uitgebreid
zalenpark, een zo goed als onbestaande eigen filmproductie en een liberale filmpoli-
tiek werd het land beschouwd als een ideale vrijhaven voor buitenlandse producen-
ten.2 Naast Franse filmproducenten, die al vroeg de Belgische markt exploiteerden,
waren vooral Amerikaanse distributeurs gecharmeerd van het feit dat België geen
verplichte filmkeuring noch een quotaregeling kende, terwijl het land bovendien
lage importbelastingen hief. In 1938 omschreef het filmvakblad Film Year Book Bel-
gië als ‘a favoured field’ voor Amerikaanse distributeurs.3 Een jaar later stelde een
rapport van de US Departement of Commerce dat ‘in the French-speaking territory of
Belgium, approximately 40 percent of the films shown are American’, waarbij werd
opgemerkt dat ‘this percentage is doubled in the Flemish territory, where fully 80
percent of the films shown are American’.4 Ook in recente filmhistorische literatuur
over de internationale positie van de Amerikaanse cinema wordt de Belgische film-
markt en dan vooral Vlaanderen steevast omschreven als een door Hollywood gedo-
mineerde markt. Zo schrijft Kirsten Thompson dat ‘in 1930 screen time held in Bel-
gium by American films is 70 percent’,5 terwijl Kerry Segrave tot de conclusie komt

* Lies Van de Vijver is sinds 2005 als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent binnen het
Centre for Cinema and Media Studies (CIMS). Na het onderzoeksproject De ‘Verlichte’ Stad over de
bioscoopgeschiedenis en filmbeleving in Vlaanderen werkt ze nu aan een vervolgproject Gent Kine-
mastad, zie http://www.cims.ugent.be/members/lies-van-de-vijver. E-mail: Liesbeth.VandeVijver
@UGent.be
Daniël Biltereyst is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Communicatiewetenschap-
pen, Universiteit Gent, waar hij film- en mediacultuur doceert en het Centre for Cinema and Media
Studies (CIMS) leidt. Zijn werk bevindt zich op het snijvlak van screen culture, controverse en
publieke sfeer. Voor een overzicht van publicaties en onderzoek, zie http://www.cims.ugent.be/
members/daniel-biltereyst. E-mail: Daniel.Biltereyst@UGent.be
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dat ‘French-speaking parts of Belgium received a French-dubbed version while the
Flemish-speaking areas received only the English-language release’.6

Deze bijdrage, die past binnen het ruimere vraagstuk van de historische domi-
nantie van de Amerikaanse film,7 wil dit beeld van België en Vlaanderen als een
probleemloos wingewest voor Hollywood bijsturen. Dit doen we aan de hand van
een casestudy over de filmexploitatie in Gent tijdens de jaren dertig, waarbij we
aandacht schenken aan het aandeel en het succes van de Europese cinema in het
filmaanbod. De Gentse case is interessant omdat deze middelgrote stad, ook naar
Belgische en internationale maatstaven, een uitgebreid zalenpark kende. In de jaren
dertig kende Gent met een bevolking van zowat 164.000 inwoners een filmmarkt
van 29 reguliere filmvertoningplaatsen met 18.601 zitplaatsen. Met een gemiddelde
van één bioscoop voor 5655 inwoners en één zitplaats per 8,8 inwoners scoorde
Gent hiermee beter dan het Belgische gemiddelde (respectievelijk 7180 en 16 inwo-
ners per bioscoop en zitplaats).8 Met deze casestudy rond filmaanbod en -program-
mering in één stad hopen we de dynamiek van de Europese filmmarkt in het alge-
meen, en de Belgische filmmarkt in het bijzonder, te begrijpen en de veronderstelde
dominantie van het Amerikaanse filmaanbod in een juister perspectief te kunnen
plaatsen.9

Dit artikel is gebaseerd op een systematisch programmeringsonderzoek, dat
leidde tot een uitgebreide databank met betrekking tot 1595 films en 4333 voorstel-
lingen in 29 Gentse bioscopen tussen 1933 en 1936.10 Aan de hand van deze data-
bank en ruimer archiefonderzoek trachten we aan te geven dat de Amerikaanse film
in een (voor België belangrijke) lokale filmmarkt als Gent slechts een relatief
beperkt aandeel had (ongeveer veertig procent). Naast absolute marktaandelen
betrekken we ook gegevens met betrekking tot de programmering in de analyse. We
gaan na waar en hoe Amerikaanse films geprogrammeerd werden, welke verschil-
lende trajecten films aflegden binnen de stad en de directe periferie (i.c. wijkbiosco-
pen en zalen in randgemeenten), alsook welke programmeringsstrategieën filmza-
len ontwikkelden. Daarbij schenken we uiteraard aandacht aan de historische en
lokale kenmerken van de buurt waarin bioscopen functioneerden. Deze bijdrage
belicht tevens het belang van taal en het daarbij horende politieke vraagstuk, wat
zich weerspiegelde in bedrijfseconomische discussies over kwesties zoals originele
versies, nasynchronisatie, ondertiteling en foreign language films.

De Gentse bioscopen tijdens de jaren dertig

Het Gentse bioscooplandschap was tijdens het Interbellum sterk geënt op de
bestaande amusementscultuur. Dit gold zeker voor het centrum van de stad, tradi-
tioneel het hart van publieke vermaakgelegenheden, zoals theater, opera en music-
hall. In administratieve termen bestond het centrum uit vier zogeheten politiewij-
ken, verspreid over de Kuip, de Zuidstationsbuurt, de Blandinusberg en de wijk
rondom het Sint-Pietersstation. Het centrum beschikte weliswaar over de grootste
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en meest prestigieuze bioscopen, maar dit betekent niet dat filmexploitatie beperkt
bleef tot het centrum, waar tien zalen elkaar beconcurreerden. In de jaren dertig
waren er evenveel bioscopen actief in de meer verpauperde of arbeiderswijken in de
historische gordel om het centrum, terwijl een derde groep van een negental film-
vertoningsplaatsen zich in de randgemeenten bevond (zie tabel 1 en figuur 1).

Binnen de categorie van centrumzalen bevond een eerste concentratie van biosco-
pen zich nabij het voormalige Zuidstation (wijk 4). Deze populaire uitgaansbuurt
telde naast de talloze hotels, cafés en dancings drie cinema’s: Capitole (1663 stoe-
len), Select (599) en Oud Gent (791) (tot 1933: Oud Gend). Het in 1932 opgerichte
Capitole (figuur 2) was een luxueuze en statige art-decobioscoop, die zijn bezoekers
verschillende nevenfaciliteiten aanbood, zoals een limonadebar, een tearoom, een
telefooncabine en een bar.11 De prestigieuze bioscoop had een bourgeois-imago en
richtte zich op de middenklasse. De uitbater en eigenaar van de zaal, Jean Lum-
merzheim, hanteerde een strategie van prijsdifferentiatie: de tickets verschilden
naargelang het tijdstip van de vertoning, de plaats die men in de bioscoop innam en
de leeftijds- en bevolkingsgroep waartoe men behoorde (kinderen, studenten, mili-
tairen, werklozen en gepensioneerden genoten een prijsvermindering). Deze strate-
gie werd overigens in de meeste Gentse centrumzalen toegepast, waarbij ook
gebruik werd gemaakt van gunstkaarten (waarbij de houders goedkopere of gereser-
veerde plaatsen kozen). Voor sommige films pasten de uitbaters ook een verhoging
van de toegangsprijzen toe.12 Directeur Lummerzheim van Capitole was afgevaar-
digd beheerder en tevens de belangrijkste aandeelhouder van de NV Société Finan-
cière pour Exploitations Immobilières, kortweg Sofexim. Deze vennootschap baatte ook
het nabijgelegen en kleinere Select uit en de bioscoop Savoy. Op een steenworp van
Capitole lag ook Oud Gent, een bioscoop die sinds de jaren tien tot de eerste vaste
filmzalen behoorde. Oud Gent was in handen van een kleine vennootschap, de NV

Brasseries-Concert-Cinéma, die naast filmvertoning sterk gericht was op andere vor-
men van live entertainment, zoals musichall.

Een tweede concentratie filmzalen bevond zich in de Kuip, de historische kern
van de stad. De Kuip, die voornamelijk uit burgerhuizen, winkels en marktpleinen
bestond, telde vier bioscopen. In de drukke winkelstraat Veldstraat waren twee film-
zalen actief: de door de Amerikaanse keten Loew-Metro-Goldwyn uitgebate Majestic
(920 stoelen) en het door een Franse onderneming beheerde Actual (651). Deze laat-
ste filmzaal uit 1935 was en bleef de eerste en enige actualiteitsbioscoop in Gent.
Een derde zaal was Ciné Palace (460) op de Sint-Michielshelling, een door architect
Geo Henderick ontworpen zaal in opdracht van de progressieve vleugel van de libe-
rale partij.13 Een laatste bioscoop in de Gentse Kuip was de Savoy (650), die gehuis-
vest was in de middeleeuwse Wolweverskapel aan de Kortedagsteeg. De Franse
benaming van de bioscoop trok wellicht een publiek aan dat de zaal vroeger kende
als Franse café-chantant.

De derde centrumwijk met heel wat vermaaksgelegenheden situeerde zich op en
rond de Blandinusberg (wijk 5), een gebied met vele kleine, samengepakte werk-
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Tabel 1. De 29 Gentse bioscopen gerangschikt volgens geografie. De tweede en de elfde wijk vormden een

fusiewijk

Wijk Bioscoop Aantal
stoelen

Economisch profiel Aantal
weken pro-
gramme-
ring

CENTRUM-
ZALEN

Kuip (eerste wijk) Majestic 920 buitenlandse keten: Loew-Metro-
Goldwyn

208

Palace 460 liberale coöperatieve: SM Ciné 185

Actual 651 buitenlandse keten: NV Actual
Grand

30

Savoy 650 vennootschap: NV Sofexim 165

Zuidstation (vierde
wijk)

Oud Gent 791 vennootschap: Brasseries-Concert-
cinéma

190

Select 599 vennootschap: NV Sofexim 207

Capitole 1663 vennootschap: NV Sofexim 208

Blandinusberg
(vijfde wijk)

Vooruit 880 socialistische coöperatieve:
SM Vooruit

207

Du Parc 547 particuliere uitbater 172

Tweede en elfde wijk Rex 645 vennootschap: NV Ciné Rex 146

WIJK-
ZALEN

Tweede en elfde wijk Familiekinema 900 katholieke uitbater 46

Nord I 580 particuliere uitbater:
De Visscher e.a.

129

Brugsepoort
(zesde wijk)

Alhambra 684 particuliere uitbater:
J. De Cuyper

165

Ganda 450 particuliere uitbater: F. Schrans 197

Moderne 400 particuliere uitbater:
O. De Geyter

142

Rabot (tiende wijk) Forum 604 particuliere uitbater:
A. De Meyere

187

Cameo 595 socialistische uitbater:
A. De Wilde

86

Ideal 596 particuliere uitbater:
A. De Meyere

193

Sluizeken (derde wijk) Royal 660 particuliere uitbater:
A. De Wilde e.a.

162

Muidepoort
(achtste wijk)

Nord II 436 particuliere uitbater 137

ZALEN IN
DE RAND-
GEMEEN-
TEN

Ledeberg Lido 550 particuliere uitbater 30

Agora 560 particuliere uitbater 103

4 Wegen 550 particuliere uitbater 45

Gentbrugge Carlton 543 particuliere uitbater 42

Casino 580 particuliere uitbater 82

Sint-Amandsberg Du Parc II 437 particuliere uitbater 17

Moderne II 600 particuliere uitbater 160

Bruxellois 600 particuliere uitbater 86

Oostakker Nova 470 katholieke uitbater 91
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manswoningen nabij het Sint-Pietersplein, de thuisbasis voor rondtrekkende ker-
missen, circussen en festivals. De wijk werd tevens geassocieerd met een druk stu-
dentenleven en de nabijgelegen soldatenbarakken.14 Hier lagen twee cinema’s:
Vooruit en Du Parc. Cinema Vooruit werd sinds 1914 uitgebaat in het gelijknamige
majestueuze gebouw van de sterke Gentse socialistische beweging. Vooruit
gebruikte afwisselend de kleine (880 stoelen) en de grote zaal (1500) van het
gebouw. Deze bioscoop hanteerde geen prijsdifferentiatie en gaf regelmatig kortin-
gen en vrijkaarten voor werklozen. De succesvolle cinema Vooruit bood een geheel
andere bioscoopervaring dan de overige centrumzalen. Terwijl de gegoede klasse
naar het burgerlijke Capitole naar de film ging, bezocht de arbeidersklasse voorna-
melijk cinema Vooruit. In uitzonderlijke gevallen konden ze zich soms een avond
Capitole veroorloven, maar omgekeerd vertoonde de burgerij zich zelden in Vooruit.
Cinema Vooruit, die een trouw socialistisch arbeiderspubliek kende, was voor de
socialistische coöperatie een grote winstpost.15 Hoewel de coöperatie deel uitmaakte
van de socialistische koepelorganisatie inzake filmpropaganda (de Socialistische
Cinemacentrale), wensten de uitbaters van cinema Vooruit het arbeiderspubliek
slechts zuiver amusement aan te bieden, en geenszins harde socialistische propa-
ganda.16 Op het Sint-Pietersplein zelf was cinema Du Parc (547 plaatsen) actief, uit-
gebaat door de familie Bonnevalle, die door een meer gewaagde filmprogramme-
ring de bioscoop een pikant imago gaf.

Een vierde centrumwijk was de residentiële wijk rond het nieuwe Sint-Pieterssta-
tion. Aangezien de binnenstad weinig gemoderniseerd was en heel wat verouderde
en zelfs verkrotte woongelegenheden telde, kende Gent al sinds de negentiende
eeuw een stadsuitbreiding onder impuls van de gegoede burgerij die zich buiten de
Kuip ging vestigen. Vooral rond het Sint-Pietersstation, dat vlak voor de Eerste
Wereldoorlog uit de grond rees, ontstond een residentiële wijk met burgerhuizen
(wijk 11). Ook in deze wijk was er plaats voor filmexploitatie. In 1933 opende recht
tegenover het Sint-Pietersstation cinema Rex (645) zijn deuren. Deze eveneens door
Geo Henderick ontworpen zaal was een architecturale parel met een eerder moder-
nistisch karakter.17

Opvallend was dat zowat alle centrumzalen door naamloze vennootschappen
werden uitgebaat. Dit had waarschijnlijk te maken met de hogere uitbatingkosten in
het centrum. Met uitzondering van Actual en Majestic in de Veldstraat had geen van
de centrumzalen verticale banden met een filmproducent of een distributeur, terwijl
ook ketenvorming zeer beperkt was: slechts drie zalen stonden onder gemeenschap-
pelijk management (Capitole, Savoy en Select gecontroleerd door de NV Sofexim). In
de meeste gevallen woonden de eigenaars en investeerders in Gent en omstreken,
waarbij het grootste deel van de maatschappijen hun zetel in het Gentse hadden
gevestigd. De naamloze vennootschappen, die instonden voor de uitbating van de
centrumzalen, waren ook actief in andere sectoren zoals het huren, bouwen, kopen
en verkopen van gebouwen of het investeren in andere maatschappijen. De belang-
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rijkste vennootschappen, de NV’s Sofexim en Ciné Rex, waren volledig Gentse fami-
liebedrijven.18

Naast deze centrumzalen kende Gent ook heel wat cinema’s in de meer volkse
arbeidersrand van de stad. Gent, dat vlak voor de Tweede Wereldoorlog nog 1161
fabrieken telde, was immers overwegend een stad van industriearbeiders.19 De
werkmanswijken rond de fabrieken in de nabijheid van de vaart en de haven vorm-
den een historische gordel rondom de stad. In deze werkmanswijken opereerden tij-
dens het Interbellum tien bioscopen, die qua architectuur, ambience en uitstraling
eenvoudiger oogden dan de concurrenten in het centrum. Afgaande op getuigenis-
sen stonden deze wijkbioscopen tevens bekend om het rumoerige gedrag van het
publiek. De exploitatie van deze zalen was in handen van privépersonen voor wie
filmexploitatie veelal een bijverdienste was.20 De uitbaters trachtten zo veel mogelijk
de kosten te drukken en maakten daarom doorgaans gebruik van bestaande ruim-

Figuur 1. Situering van de Gentse bioscopen in twaalf wijken, 1937
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tes, die naast andere activiteiten ook zonder veel investeringen als bioscoop konden
dienen. Het polyvalente karakter uitte zich onder meer in een mobiele schikking
van de zitplaatsen en een vlakke vloer.21 De ruimtes waren meestal voorzien van
houten zitbanken en beschikten niet over de meest recente projectie- en geluids-
technologie.

Figuur 2. Capitole speelt SNOW WHITE/BLANCHE NEIGE (Verenigde Staten, 1937). Bron:

Rijksarchief Beveren
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De arbeiderswijk rondom de Brugsepoort (wijk 6), die al in de vroege negen-
tiende eeuw tot ontwikkeling was gekomen dankzij de vlasspinnerij, had de hoogste
bevolkingsdichtheid van Gent.22 Hier lagen een viertal bioscopen. Fotograaf Octave
De Geyter baatte cinema Moderne (400 plaatsen) uit, een kleine zaal ingeklemd tus-
sen de fabrieken en de steegjes (zogenaamde beluiken). Aan de hoofdas van de wijk
lagen cinema Alhambra (684) van Joseph De Cuyper, Ganda (450) van handelaar
Fernand Schrans en Nord (580).

De Rabotwijk (wijk 10) was een vergelijkbare werkmanswijk met vele fabrieken
en beluiken. Op de hoofdas met winkels en huizen voor de middenklasse opende
Albert De Wilde, een cementarbeider, bij wijze van bijverdienste in 1923 de socialis-
tische Cameo (595). Suikerbakker Achilles De Meyere exploiteerde er vanaf 1925
cinema Ideal (596), in de achterkamer van zijn eenvoudige rijtjeswoning.23 Op
weekdagen was er één voorstelling per dag, op zaterdag en zondag drie vertoningen.
De Meyere organiseerde ook tombola’s met speelgoed voor kinderen.24 Zijn bio-
scoop was een typische werkmansbioscoop maar hij liet wel de gevel door architect
Van Leirberghe ontwerpen zodat het pand tussen de arbeiderswoningen erg
opviel.25 Begin jaren dertig opende De Meyere een tweede zaal in Rabot, de bio-
scoop Forum (604): gelegen tussen de burgersgevels op het Van Beverenplein, ver-
toonde deze nieuwe zaal naar een ontwerp van Firmin Verpaele met monumentale
gevel en balkon sterke overeenkomsten met de centrumzalen.26 In het noord-weste-
lijke deel van de stad werden de wijkzalen Nord II (436) en Royal (660) al sinds de
jaren tien met succes als bioscoop geëxploiteerd.

Tot slot kenden ook de Gentse randgemeenten een intensieve exploitatiemarkt.
Gentbrugge, de meest geïndustrialiseerde randgemeente, telde twee bioscopen, ter-
wijl de andere randgemeenten, Ledeberg en Sint-Amandsberg, elk drie zalen ken-
den. Daartoe behoorde onder meer de cinema Du Parc II (437 plaatsen) dat onder
leiding stond van de uitbaters van centrumzaal Du Parc. In Oostakker bevond zich
Nova (470), de enige uitgesproken katholieke zaal die op een steenworp verwijderd
lag van het befaamde bedevaartsoord. De zaal werd vooral gezien als een kindvrien-
delijke familiebioscoop, omdat hier nooit films vertoond werden die waren afge-
keurd door de filmkeuringscommissie. De bioscopen in deze randgemeenten waren
veelal in handen van particulieren, die slechts met moeite het hoofd boven water
konden houden. Niet al deze zalen kenden overigens een vaste exploitatie, wat
onder meer blijkt uit het feit dat deze zalen met uitzondering van Du Parc II slechts
onregelmatig hun programma’s aankondigden in de krant.27

Samenvattend kunnen we op basis van het krantenonderzoek vaststellen dat
Gent en de randgemeenten een bloeiende en gediversifieerde bioscoopsector kende
met een dertigtal zalen, verdeeld over de centrumwijken, de wijken in de historische
gordel en de randgemeenten. Centrumbioscopen kenden een hogere bezoekersca-
paciteit (aantal stoelen) en waren ook duurder, waarbij de prijzen van de goedkoop-
ste tickets volgens getuigenissen zelfs hoger lagen dan van de toegangsprijzen van
de wijkzalen. Hoewel Gent te maken had met het fenomeen van de verzuilde film-
exploitatie, werd de plaatselijke bioscoopsector vooral gekenmerkt door een sterke
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competitie, waarbij ook zalen als de socialistische Vooruit een openlijk commerciële
koers voeren. Een belangrijk kenmerk was de afwezigheid van grote (inter)nationale
financiële groepen of cinemaketens. Het Gentse zalenpark werd uitgebaat door ven-
nootschappen of particulieren met uitsluitend lokale belangen. Dit bood de exploi-
tanten waarschijnlijk de kans om in grotere onafhankelijkheid in te spelen op de
specifieke eigenschappen van de stad inzake de sociaaldemografische samenstelling
van de bevolking, taalvoorkeuren en culturele smaakpatronen (bijvoorbeeld het
gebruik van het Frans als publieke voertaal bij een deel van de hogere klassen).
Naast de geografische ligging, architectuur, infrastructuur en prijzenpolitiek tracht-
ten bioscopen zich uiteraard ook te profileren aan de hand van het aanbod en aller-
lei programmeringsstrategieën.

Franse komedies, Duitse meezingers en Amerikaans avontuur: het Gentse film-
aanbod

De vraag in welke mate het profiel, de ligging en het doelpubliek van een bioscoop
invloed hadden op het aanbod, hebben we getracht te beantwoorden aan de hand
van een grootschalig programmeringsonderzoek voor de periode tussen 1933 en
1936. Dit onderzoek met betrekking tot de in die periode actieve cinema’s (n=29)
geeft in het algemeen de grote verschillen aan in het aanbod in centrum- en buurt-
bioscopen in arbeidersbuurten. Hoewel we niet beschikken over harde data met
betrekking tot de concrete publiekssamenstellingen van bioscopen, geven histori-
sche getuigenissen van bioscoopbezoekers aan dat de centrumzalen een breder en
meer gedifferentieerd publiek (qua klasse of geografische herkomst) trokken dan de
wijkbioscopen. De bioscopen in de wijken bedienden vooral de bevolking uit de
nabije omgeving en het publiek weerspiegelde dan ook de sociale verhoudingen van
zo’n wijk.28 In ons onderzoek naar de programmeringspraktijken hebben we geke-
ken naar de herkomst, het productiejaar, genre, keuringscodes en gesproken taal
van elke film. Wat vooral opvalt zijn de grote verschillen tussen de zalen in het cen-
trum en die in de wijken.

De gemiddelde omloop van een film bedroeg iets meer dan vijftien dagen, waarbij
de helft van het aanbod slechts één week in roulatie bleef. Centrumzalen hielden
gemiddeld een film langer in omloop dan de wijkzalen. Dat komt voornamelijk
omdat de nieuwe films een tweede week of langer op de affiche bleven. Enkele cen-
trumzalen fungeerden daarbij als tweedevisiezaal voor Capitole, Majestic en Rex.
Wanneer een film voor een tweede of opeenvolgende week opgenomen werd in het
programma van een centrumzaal was dit vaak (38 procent) in een double bill. Deze
dubbele programmering bestond uit twee langspeelfilms, ingeleid door actualiteiten
en een korte bijfilm.

In de centrumzalen bestond slechts twaalf procent van de programmering uit
recente films; films die geprogrammeerd waren te Gent in hetzelfde jaar van pro-
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ductie. Slechts 23 procent van deze nieuwe films werd gevormd door Amerikaanse
producties: in centrumzalen was een grote meerderheid van deze premières dus van
Europese makelij. Maar de meeste Amerikaanse films bereikten België pas een jaar
nadat de film in de USA in roulatie was gegaan.29 In de centrumzalen speelden voor-
namelijk films van het jaar voordien (gemiddeld 35 procent van de programmering).
Toch bestond ook 67 procent van deze films uit Europese producties. Bioscooppa-
leis Capitole was de absolute exclusiviteitszaal, terwijl Oud Gent en Vooruit veelal
oudere films draaiden. De andere grote centrumzalen Majestic en Palace plaatsten
eveneens voornamelijk recente films op de affiche maar een substantieel aandeel
bestond uit iets oudere films. In de wijkzalen was gemiddeld achttien procent van
de films één jaar oud, terwijl de helft van de programmering bestond uit twee jaar
oude films. In deze wijken vonden de premières, gemiddeld 2,5 procent van het
aantal gespeelde films, vaak plaats in Forum en Ideal, zalen die in handen waren van
één uitbater die deze films dan meestal tegelijkertijd in beide zalen programmeerde.
Meer dan de helft van de vertoonde films in de randgemeenten was meer dan twee
jaar oud. Er was dus duidelijk sprake van een hiërarchie in het Gentse zalenpark:
centrumzalen fungeerden als premièrezalen, vervolgens kwamen wijkzalen en als
laatste, soms twee jaar na datum, de randzalen.

Niet alleen wat de recente films betreft, maar ook wat het totale aanbod Ameri-
kaanse films aangaat, wijken onze resultaten (grafiek 1) nogal sterk af van de cijfers

Figuur 3. Oud Gend speelt LE ROI DES CHAMPS-ÉLYSÉES (Frankrijk, 1934) op 20 december 1935.

Bron: Huis van Alijn
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gepubliceerd in toenmalige Amerikaanse vakbladen. Uit onze analyse blijkt een ern-
stige onderschatting van de Europese film, die in Gent goed was voor 60 procent
van het aanbod. Het marktaandeel van de Amerikaanse film bedroeg dus slechts
een kleine veertig procent. Naast vragen over de betrouwbaarheid van het statistisch
materiaal dat in de Amerikaanse vakbladen werd gepubliceerd, kan deze overschat-
ting mogelijk verklaard worden door de grote merkbekendheid, de uitgekiende pro-
motiestrategieën en zichtbaarheid van grote Amerikaanse producenten op de inter-
nationale filmmarkt.

In het centrum was de Amerikaanse cinema goed voor een kwart van het aanbod,
overigens voornamelijk dankzij de door Loew-Metro-Goldwyn gecontroleerde Majes-
tic. De meest prestigieuze cinema, Capitole, programmeerde in hoofdzaak Europese
films (66,3 procent). Bij Vooruit liep dit aandeel zelfs op tot 72,5 procent, waarbij de
socialistische bioscoop van alle centrumzalen de meeste Duitse films op de affiche
had. De centrumzalen die zich evenzo profileerden naar specifieke genres, speelden
ook meer gewaagde films dan de wijkzalen. Controversiële Europese films als LA

GARÇONNE (Frankrijk, 1936) en LA KERMESSE HÉROÏQUE (Frankrijk, 1935) werden
doorgaans niet vertoond in wijkcinema’s, maar kwamen wel op de affiche van cen-
trumzalen. Wijkzalen programmeerden vooral Amerikaanse en Duitse (alsook Oos-
tenrijkse) films, en opvallend meer avonturen-, opera- en operettefilms. Opmerke-
lijk is dat vijftien procent van de in de wijkzalen geprogrammeerde Amerikaanse
films nooit op de affiche stonden van centrumzalen. Het ging daarbij om kleinere
Amerikaanse producties. In de wijken draaiden enkel Ideal en Forum een groter
aandeel Franse films: beide zalen van Achilles De Meyere waren architecturaal

39,5

27,8

18,4

13,8

0,5

39,5% VS productie 

27,8% Franse productie

18,4% Duitse productie

13,8 % overige EU (co)productie

0,5% andere

Grafiek 1. Procentueel aandeel Europese en Amerikaanse producties tussen 1933 en 1936
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reeds verschillend van de gemiddelde wijkzaal en fungeerden als tweedevisiezalen
voor de Europese films uit het centrum.

De vraag is in hoeverre de programmering van Amerikaanse films in Gent
afweek van die in de rest van België.30 Tabel 2 laat het aantal in Gent vertoonde
films zien en het aanbod titels dat grote distributiemaatschappijen (majors en
minors) tussen 1933 en 1936 in portefeuille hadden voor de Belgische markt.

Het belangrijkste Amerikaanse productiehuis, althans in termen van de in België in
omloop gebrachte films, was niet toevallig Metro-Goldwyn-Mayer, dat in Gent de
Majestic exploiteerde. Bijna alle films die de maatschappij landelijk in roulatie
bracht, werden ook in Gent gedraaid. Grote hits als de films met Laurel en Hardy
werden in Majestic uitgebracht en in een tweede visie geprogrammeerd in wijkzalen
zoals de Ganda. Door het buitenlandse management van Majestic was de periode
tussen de release van de film in Brussel en die in Gent aanzienlijk korter dan bij de
overige distributiehuizen. Voor de meeste Amerikaanse distributeurs was Gent een
relatief kleine markt. Doorgaans werden Amerikaanse films zes maanden tot een
jaar na de Belgische release in Gent uitgebracht. Paramount Pictures was de tweede

Tabel 2. Rangschikking van belangrijkste productiemaatschappijen op de Gentse filmmarkt in 1933-1936.

De tabel toont het aantal films zoals deze geprogrammeerd stonden in de kranten en het aantal

films zoals deze al dan niet waren opgenomen in de landelijke distributielijsten, die alleen de

actuele films vermeldden. Vervolgens wordt het gemiddelde aantal releases per jaar genoteerd en

het gemiddeld aantal weken dat deze films in omloop zijn. 31

aantal films in de
Gentse zalen

aantal films
uit de distri-
butielijsten
in Gent

aantal films
uit de distri-
butielijsten
NIET in
Gent

gemiddeld
aantal jaar-
lijkse relea-
ses voor
Gent

gemiddeld
aantal
weken in
Gent

1 Metro-Goldwym-Mayer VS 125 8,7% 39 2 9,8 4,1

2 Paramount Picturers/
Studios Paramount

VS 106 7,3% 67 33 16,7 2,4

3 Universum Film DE 57 3,9% - - - -

4 Warner Bros. Pictures/
First National

VS 55 3,8% 32 35 8 2,8

5 Universal Pictures VS 54 3,7% 33 9 8,2 2,6

6 Fox Film Corporation VS 43 3,0% 29 11 7,2 3,2

7 RKO Radio Pictures VS 37 2,6% 5 7 1,2 4

8 Columbia Pictures Cor-
poration

VS 30 2,1% 2 6 0,5 -

9 Pathé-Natan FR 28 1,9% - - - -

10 Gaumont (Franco +
British)

FR 22 1,5% - - - -

15 Unites Artists VS 4 0,3% 27 24 6,7 2,5
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grootste Amerikaanse speler op de Belgische markt en zo ook in Gent. De Para-
mount-films gingen bijna exclusief in première in Palace, de progressief liberale
centrumzaal op de Sint-Michielshelling. Voor de Paramount-films werd vooral
cinema Royal als tweedevisiezaal gebruikt. Warner Bros.- en First National-films wer-
den in Gent uitgebracht in cinema Rex, vervolgens speelde de familie Bonnevalle de
films in Du Parc of Du Parc II. Universal-films, goed voor 3,7 procent, kwamen voor
bijna driekwart terecht in Select. De helft van de films van Fox ging in première in
Capitole, maar dan ging het wel om de Europese producties verdeeld door Fox. Deze
grote bioscoop haalde ook films van United Artists naar Gent, maar voor dit distribu-
tiehuis was de stad beduidend minder belangrijk aangezien de meeste van hun
films niet in Gent werden geprogrammeerd. Aan de hand van deze analyse is duide-
lijk dat het aandeel van de Amerikaanse cinema in een centrum- of wijkzaal te
maken had met distributieafspraken met de distributeurs in Brussel.

Om het aanbod te spiegelen aan de vraag werd bij gebrek aan harde economi-
sche data zoals box-office, ticketprijzen of omzetgegevens per film, het criterium van
de zaalcapaciteit en lengte van de roulatie gebruikt om een beter beeld te krijgen van
de populariteit van specifieke films.32 Daartoe ontwikkelden we een ‘capaciteitsin-
dex’: daarbij hielden we rekening met het aantal speelweken en de omvang van de
zaal waar een film draaide.33 Zo werd de analyse van de herkomst van de films in
relatie gebracht tot de omvang van de bioscoop en de zichtbaarheid van de film in
aantal speelweken.

Opmerkelijk voor Gent was het hoge aanbod Franse film (27,8 procent van het
aanbod). Nemen we de capaciteitsindex als uitgangspunt (tabel 3) dan blijkt dat tus-
sen 1933 en 1936 Franse producties het minst lang speelden. Maar ze draaiden wel
voornamelijk in de grootste zalen in het centrum. Ook de populariteit van Duitse en
Oostenrijkse films is opvallend: 61 procent van het aantal films dat langer dan tien
weken speelde was van Duitse of Oostenrijkse makelij. Opgemerkt moet worden dat
deze films echter vooral draaiden in de kleinere volkse wijkzalen. Ook Amerikaanse
films waren hier populair. Bioscopen als Ganda, Cameo en Royal draaiden zelfs
meer Hollywoodfilms dan Europese films.

Tabel 3. Aantal films, gemiddelde speelweken en capaciteitsindex volgens herkomst

aantal films gem. aantal weken INDEX

Frankrijk 640 1,6 730

Duitsland 454 2 605

België 14 3 632

Verenigde Staten 922 1,7 617
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Tabel 4. Overzicht van de meest populaire films en recente films per jaar, gerangschikt volgens jaar en

capaciteitsindex

Top 5 films INDEX Top 5 recente films INDEX

1933 MÄDCHEN IN UNIFORM (Duitsland, 1931) 795 MADEMOISELLE JOSETTE, MA FEMME
(Frankrijk, 1933)

1291

OVER THE HILL (Verenigde Staten, 1931) 640 L’ENFANT DE MA SOEUR (Frankrijk, 1933) 1271

LA CHANSON D’UNE NUIT (Duitsland/Oos-
tenrijk, 1932)

590 VINGT-HUIT JOURS DE CLAIRETTE
(Frankrijk, 1933)

1131

LA FILLE ET LE GARÇON (Duitsland, 1931) 553 THE BARBARIAN (Verenigde Staten, 1933) 920

ICH GLAUB’ NIE MEHR AN EINE FRAU (Duitsland,
1929)

544 THE DEVIL’S BROTHER (Verenigde Staten,
1933)

763

1934   

LE MAÎTRE DE FORGES (Frankrijk, 1933) 1037 LES MISÉRABLES (Frankrijk, 1934) 900

LES MISÉRABLES (Frankrijk, 1934) 900 LA GARNISON AMOUREUSE (Frankrijk,
1934)

878

I WAS A SPY (Groot-Brittannië, 1933) 821 DE WITTE (België, 1934) 609

ZOO IN BUDAPEST (Verenigde Staten, 1933) 752 SCHÖN IST JEDER TAG DEN DU MIR
SCHENKST (Duitsland, 1934)

582

UNE HEURE PRÈS DE TOI (Verenigde Staten,
1932)

650 DE JANTJES (Nederland, 1934) 553

1935   

BLEEKE BET (Nederland, 1934) 671 LE COMTE OBLIGADO (Frankrijk, 1935) 877

WENN DU JUNG BIST, GEHÖRT DIR DIE WELT
(Oostenrijk, 1934)

660 QUELLE DRÔLE DE GOSSE! (Frankrijk, 1935) 654

FRASQUITA (Oostenrijk, 1934) 620 UILENSPIEGEL LEEFT NOG (België, 1935) 627

ALLEEN VOOR U (België, 1935) 598 ALLEEN VOOR U (België, 1935) 598

LEISE FLEHEN MEINE LIEDER (Duitsland/Oosten-
rijk, 1933)

594 LIVES OF A BENGAL LANCER (Verenigde
Staten, 1935)

572

1936   

MODERN TIMES (Verenigde Staten, 1936) 1051 MODERN TIMES (Verenigde Staten, 1936) 1051

MICHEL STROGOFF (Frankrijk, 1935) 832 DEUXIÈME BUREAU (Frankrijk, 1936) 878

LES MYSTÈRES DE PARIS (Frankrijk, 1935) 631 LA DERNIÈRE VALSE (Frankrijk, 1936) 626

ONE NIGHT OF LOVE (Verenigde Staten, 1934) 618 MAYERLING (Frankrijk, 1936) 583

THE DIVINE SPARK (Groot-Brittannië/ Italië,
1935)

596 ROSE-MARIE (Verenigde Staten, 1936) 546

Slechts vier procent van de films draaide twee maanden of langer in Gent; 70 pro-
cent daarvan werd gevormd door Europese producties en het merendeel bestond uit
Duitse of Oostenrijkse films. Het betrof films als LA CHANSON D’UNE NUIT (Duits-
land/Oostenrijk, 1932), ICH GLAUB’ NIE MEHR AN EINE FRAU (Duitsland, 1929) en
LEISE FLEHEN MEINE LIEDER (Duitsland/Oostenrijk, 1933). Duitse en Franse muzikale
komedies speelden beduidend langer dan de Amerikaanse films in steeds terugke-
rende programmering. Acteurs als Jan Kiepura, Martha Eggerth, Lucien Barroux en
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Richard Tauber spraken kennelijk tot de verbeelding van het arbeiderspubliek en
hun films werden regelmatig geprogrammeerd. Ook de Belgische film ALLEEN VOOR

U (België, 1935) speelde na drie achtereenvolgende weken in Select nog negen weken
in de wijkzalen. Tabel 4 biedt op basis van de capaciteitsindex een overzicht van de
populairste films en recente films tussen 1933 en 1936. Hieruit blijkt dat beide top
5-lijsten gedomineerd werden door Europese titels. Met uitzondering van enkele
Chaplin-films draaide geen enkele Amerikaanse titel langer in de grotere zalen dan
de Europese hits. Kortom, uit deze analyse blijkt dat grote Hollywood-blockbusters
het doorgaans minder goed deden dan de Europese succesfilms.

De verdeling naar herkomst volgens deze capaciteitsindex geeft tevens aan dat
35 procent van de top 5-films bestond uit Duitstalige producties, 25 procent uit Ame-
rikaanse films en 20 procent uit Franse films. In dit overzicht is de stevige positie
van Duitse en Duits-Oostenrijkse coproducties opvallend. Uit deze analyse kunnen
we ook afleiden dat grotere centrumzalen doorgaans meer Franse premières in het
programma opnamen dan Amerikaanse en Duitstalige. Geen enkele Amerikaanse
première, met uitzondering van MODERN TIMES (1936) was populairder dan de
Franse premières. Tot slot valt op dat ook Belgische films het goed deden, beter
zelfs dan Amerikaanse films uit de top 5. Net als in Nederland was taal en culturele
affiniteit kennelijk belangrijk.34 Als besluit kunnen we concluderen dat het aanbod
Amerikaanse film minder omvangrijk was dan het aanbod Europese film en dat
daarenboven deze Amerikaanse films tevens minder populair waren in termen van
grootte van de zalen en aantal speeldagen.

Over Amerikaanse gezichten en Franse stemmen: taal in de Gentse bioscopen

De andere belangrijke dimensie van de filmprogrammering in Gent is de taalkwes-
tie. Het aanbod dient namelijk ook vanuit het perspectief van dubbing en ondertite-
ling bekeken te worden om een concreet beeld te krijgen van de sociaal-culturele
connotaties van specifieke programmeringsprakijken. Zeker in Gent, waar een aan-
zienlijk aandeel van de hogere sociale klasse Frans sprak als middel van distinctie
ten opzichte van het gros van de Nederlandstalige bevolking.35

Ook op nationaal niveau was taal een gevoelige kwestie voor bioscoopuitbaters.
In 1934 vroegen de uitbaters naar de mogelijkheid een ‘bescherming’ van de over-
heid in te roepen tegen dubbing uit Frankrijk waardoor een Belgisch dubbingbedrijf
zou kunnen ontstaan ten behoeve van zowel Nederlandstalige als Franstalige dub-
bing.36 Maar de te kleine omvang van de Nederlandstalige Vlaamse markt, evenals
de algemene taalpolemiek maakte dit onmogelijk. Ook waren Amerikaanse distribu-
teurs niet bereid om films die reeds in Frankrijk gedubd werden, aan te passen aan
de Belgische markt. De Amerikaanse verhuurders dreigden in 1935 met een onmid-
dellijke sluiting van hun kantoren. De door de Amerikanen voorgestane goedkopere
optie om films te ondertitelen stuitte echter op flinke weerstand, waarbij begin 1937
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heel wat kranten klaagden over de volledige betiteling van het beeld in beide lands-
talen.37 Pas later dat jaar werd een procedé om kleine ondertitels te gebruiken
(onderaan het frame) geïntroduceerd waardoor alvast dit technische aspect rond taal
tot bedaren kwam.

Deze polemiek doet vragen rijzen over de manier waarop de anderstalige
kopieën in Gent geprojecteerd werden. Voor zover beschikbaar, hebben we de ver-
meldingen van taalversies in advertenties opgenomen in onze database. Voor onge-
veer een derde van de vertoningen maakten kranten gewag van dubbing of andere
taalaspecten. Op basis van deze gegevens krijgen we de indruk dat een belangrijk
deel van de Hollywood- en andere Engelstalige producties (41 procent) als een
Franse talkie of met Franse ondertitels in roulatie werd gebracht. In totaal was Frans
de taal van 57,5 procent van de filmprogramma’s die met een taalindicatie in de
krant stonden. Dubbing in het Frans was in deze periode een courante praktijk,
zeker voor Hollywood dat een belangrijk marktaandeel had in Frankrijk. De meeste
Amerikaanse films werden daarom in Frankrijk nagesynchroniseerd en deze
kopieën kwamen vervolgens op de Belgische mark. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de
filmlijsten die Brusselse distributeurs in portefeuille hadden, dat in Gent 67 procent
van de films van MGM met Franse dubbing werden gespeeld, terwijl slechts twaalf
films te zien waren in de originele versie met ondertiteling. 61 procent van de door
Universal gedistribueerde films was gedubd in het Frans. Bij Paramount was het
aandeel in het Frans gedubde films zelfs nog hoger (82 procent). Fox ging in deze
periode nog verder en bracht alleen BOTTOMS UP (1934) in originele versie op de
markt. Andere Amerikaanse distributeurs brachten wel een substantieel aandeel
ondertitelde originele versies uit. Zo bracht Warner-First National 56 procent van
zijn films uit in een niet-gedubde versie. United Artists was een buitenbeentje en
bracht slechts vijf van de achttien Engelssprekende films in een Frans ‘gesonori-
seerde’ versie in distributie.

De dataset maakt het ook mogelijk om per bioscoop een onderscheid te maken vol-
gens taalregister. Hieruit blijkt dat er grote verschillen waren tussen de bioscopen in
het centrum en de periferie. Zo cultiveerde cinema Savoy in het centrum van de
stad openlijk een imago van Franstalige bioscoop door hoofdzakelijk Franse en in
het Frans gedubde films te vertonen, vaak zonder Nederlandse ondertitels. Ook in
Capitole domineerden Franstalige films het aanbod, zowel origineel als gedubd.
Algemeen speelden films voorzien van een Franse dubbing in grotere zalen en
bereikten ze dus een groter publiek. De oppositie tussen de centrumzalen en de
wijkzalen geeft een duidelijk beeld van de bioscoop- en taalervaring. Er speelde in
de wijken slechts 19 procent Frans gedubde films, terwijl er 28 procent Engelsspre-
kende films zonder dubbing in de programmering zat. Voor het centrum was dit
net omgekeerd: slechts 16 procent van de films met taalvermeldingen zijn Engels-
sprekend zonder dubbing, terwijl 57 procent van de vermeldingen om Fransspre-
kende films ging en daarenboven 14 procent met Franse dubbing. De Franse taal
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was voor de Gentse hogere klasse een manier van sociale distinctie, en daar werd in
het centrum gretig op ingespeeld.

Opvallend is dat de Duitstalige film in tegenstelling tot de Amerikaanse, minder
werd ‘verfranst’. Slechts twintig procent van de Duitssprekende films werd gedubd.
Veel van deze films werden uitgebracht door kleine distributeurs, terwijl Ameri-
kaanse verdeelhuizen gebruik konden maken van films die voor de Franse mark
gedubd waren. Omdat het Duitse aanbod voor een belangrijk deel uit musicals of
operettes bestond, was het taalprobleem wellicht minder een kwestie in de wijken.

Figuur 4. Een advertentie van Capitole en Savoy, met taalvermeldingen. Bron: Vooruit, 23

augustus 1935
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Conclusie

In de internationale literatuur over de filmindustrie en de cultuurindustrie in het
algemeen is de kwestie van de Amerikaanse dominantie een voortdurend terugke-
rend vraagstuk. Met name wat betreft de hoogtijdagen van Hollywood overheerst
het beeld dat de Amerikanen almachtig waren op de internationale markt. Filmhis-
torici zetten de laatste jaren terecht kanttekeningen bij deze interpretatie. Zo wezen
ze onder meer op de structurele moeilijkheden die Hollywood ondervond bij de
introductie van de geluidsfilm, op het verzet tegen Hollywoodfilms via overheidsbe-
leid, censuur en andere maatregelen, op het niet te onderschatten succes van lokale
of nationale films en op de populariteit van films in de eigen taal.38 Ons onderzoek
plaatst in dezelfde lijn kanttekeningen bij de dominantie van Hollywood op de Bel-
gische markt. In deze bijdrage concentreerden we ons op het filmaanbod en de
populariteit van die films in één middelgrote Belgische stad in het midden van de
jaren dertig. Uit dit onderzoek blijkt dat de Amerikaanse cinema in Gent tussen de
jaren 1933 en 1936 weliswaar goed was voor een marktaandeel van ongeveer veertig
procent, maar dat dit marktaandeel een zeer eigen economische dynamiek en soci-
ale geografie had. Zo hadden de grootste Gentse filmzalen, Capitole en Vooruit, een
bijna verwaarloosbaar aanbod Amerikaanse films. Slechts een vierde van de recente
films was in dezelfde periode van Amerikaanse makelij. Bovendien draaiden deze
films vooral in bioscopen in de arbeiderswijken en een aanzienlijk deel van deze
programma’s bestond uit Amerikaanse films die nooit vertoond werden in het cen-
trum. Taal speelde daarnaast een belangrijke rol. Zo bleek dat het gros van de Ame-
rikaanse films in deze overgangsperiode naar de geluidsfilm in meerderheid werd
uitgebracht in een Franse dubbing, zeker in de grote centrumzalen die er (commer-
cieel) toe deden.
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Vooruit, 1946-1956, Gent, niet-gepubliceerde master 2010, p. 44.
16 G. Beyens, De filmpreferenties van het Gentse bioscooppubliek tijdens de periode 1930-1939, Gent 1986,
p. 71.
17 Meganck, Bouwen te Gent in het Interbellum, p. 483.
18 De Brouwer, Onderzoek naar de infrastructuur van de cinema te Gent, p. 76-81.
19 In 1937 zorgde de industriële nijverheid er voor zowat tachtig procent van de economisch actieve
bevolking. D. De Weerdt, ‘Een kind groeit op in de stad. Een sociaal portret’, in: A. Capiteyn, Interbellum
in Gent, Gent 1995, p. 15.
20 A.M. De Cock, ‘In een fauteuil de wereld rond. De opgang van de Gentse bioscoopzalen’, in: A. Capi-
teyn, Interbellum in Gent, Gent 1995, p. 202.
21 Meganck, Bouwen te Gent in het Interbellum, p. 486.
22 Dumont, Gent. Een stedenaardrijkskundige studie, p. 112.
23 De Brouwer, Onderzoek naar de infrastructuur van de cinema te Gent, p. 87.
24 B. De Wilde, Gent/Rabot. De teloorgang van de textielnijverheid, Gent 2007, p. 81.
25 De Cock, ‘In een fauteuil de wereld rond’, p. 127.
26 Meganck, Bouwen te Gent in het Interbellum, p. 486.
27 Het is niet duidelijk wat hiervoor de reden is: de bioscopen kunnen beroep doen op een trouw buurt-
publiek waardoor de zalen in de randgemeenten minder nood hadden aan advertenties in de stedelijke
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kranten. Maar onregelmatige advertenties kunnen ook wijzen op onregelmatige filmvoorstellingen. Over
de particuliere uitbating is moeilijk informatie te achterhalen omdat de archieven overwegend verdwenen
zijn of zich in privéhanden bevinden. In de bevolkingsregisters waren de uitbaters van de wijkzalen
hoofdzakelijk als zelfstandigen ingeschreven. De meeste zalen wisselden vaak van uitbaters en leidden
doorgaans een kort bestaan.
28 R. Van Dessel, Preferenties van het Gentse filmpubliek als historische bron voor het mentaliteitsonderzoek,
1930-1934, Gent 1977, p. 22-23.
29 Beyens, De filmpreferenties van het Gentse bioscooppubliek, p. 50.
30 De distributeurs opereerden vanuit hun hoofdkwartier te Brussel. In België waren tijdens de jaren
dertig zowat 101 onafhankelijke en afhankelijke distributeurs actief die ook hier het block- en blind boo-
kingsysteem hanteerden. F. Martin, Le Bottin du Cinéma Belge 1938-1939, Brussel 1939, p. 83-91.
31 De productiemaatschappijen zijn gerangschikt naar het aantal films in omloop te Gent tussen 1933
en 1936. Er is geen verklaring gevonden voor het aantal films dat niet in Gent gedistribueerd werd. De
films werden eerst vertoond in Brussel, vervolgens in Antwerpen en dan pas (eventueel) in Gent. Ook het
aandeel niet-geïdentificeerde films in de databank kan een verklaring geven.
32 J. Sedgwick, Popular Filmgoing in 1930s Britain: A Choice of Pleasures, Exeter 2000.
33 Een capaciteitsindex is als volgt berekend: ∑(aantal weken * aantal zetels)/totale aantal speelweken =
index van zaalcapaciteit.
34 Boter, Pafort-Overduin, Sedgwick, The impact of the Protestant ethic on cinemagoing in the Netherlands
in the mid-1930s.
35 Het Gentse centrum werd lang beschouwd als een Franstalig bastion met een sterk verfranste bour-
geoisie. In 1930 werd de Gentse universiteit als eerste universiteit definitief vernederlandst; de eis voor
de vernederlandsing was uitgegroeid tot een Gentse volksbeweging tegen de verfranste bourgeoisie. De
hogere klasse, inclusief het Gentse universitaire milieu zagen dit als flamingantisme en een regelrechte
bedreiging voor de Belgische eenheid. Na de vernederlandsing van de universiteit bleef de sfeer tussen
Nederlandstaligen en Franstaligen gespannen, met incidenten tijdens de jaren dertig. E. Langendries,
‘Nu naar de Vlaamsche Hoogeschool! De laatste fase van de strijd voor vernederlandsing van de universi-
teit’, in: A. Capiteyn, Interbellum in Gent, Gent 1995, p. 139-151.
36 Het Laatste Nieuws, 24 februari 1934, p. 12.
37 Het Volk, 4 juni 1937, p. 7.
38 Zie bijvoorbeeld de bijdragen in: A. Higson & R. Maltby (eds.), ‘Film Europe’ and ‘Film America’:
Cinema, Commerce and Cultural Exchange 1920-1939, University of Exeter Press, Exeter 1999; Trumpbour,
Selling Hollywood to the World, 2002; J. Garncarz, ‘Hollywood in Germany: The Role of American Films
in Germany, 1925-1990’, in: D.W. Ellwood & R. Kroes (red.), Hollywood in Europe: Experiences of a Cultu-
ral Hegemony, Amsterdam 1994, p. 122-135.



80  |

Kathleen Lotze & Philippe Meers*

Citizen Heylen
Opkomst en bloei van het Rex-concern binnen de Antwerpse

bioscoopsector (1950-1975)

Inleiding

‘Voor de geestdriftige liefhebbers zijn wij gelukkig te kunnen vermelden dat er
links en rechts [in Antwerpen] nog enkele straten overblijven waar nog geen bio-
scoop gevestigd is.’ – Marc Turfkruyer, 19471

In filmhistorisch perspectief speelde Antwerpen vanaf het begin van de cinema een
cruciale rol als grootste stad (na Brussel) in België voor bioscoopexploitatie en film-
beleving. In 1907 opende Willem Frederik Krüger, een van de filmpioniers in Bel-
gië, er de eerste permanente bioscoop: Cinéma Théâtre Krüger aan De Keyserlei.
Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog had Antwerpen al 39 zalen, in de gou-
den jaren vijftig waren dat er vijftig.2 In 1947 beschreef Marc Turfkruyer, hoofdre-
dacteur van Weekblad Cinema, het Nederlandstalige ‘orgaan voor het Belgisch film-
bedrijf’, de alomtegenwoordigheid van de bioscoop in Antwerpen (zie openingsci-
taat). Deze hoge concentratie aan bioscopen vertaalde zich ook in hoge bezoek-
cijfers. Alleen al de ruim 260.000 Antwerpenaren uit het centrum en de volkswij-
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ken namen wekelijks bijna 239.000 bioscooptickets voor hun rekening. Daarmee
was hun gemiddeld aantal bioscoopbezoeken viermaal zo hoog als dat in heel Vlaan-
deren, en meer dan drie keer zo hoog als het gemiddelde van België.3 Het culturele
leven was het meest bruisend in het zogenaamde Statiekwartier. Hier zouden zich
nog decennialang de meest prestigieuze bioscopen van Antwerpen concentreren.
Het betrof de buurt rondom het Centraal Station en aan beide zijden van De Keyser-
lei (door sommigen ook wel chauvinistisch de Antwerpse Champs-Elysées
genoemd), de as tussen Centraal Station en Frankrijklei.4

Het overweldigende filmaanbod in het hart van Antwerpen hing in de tweede
helft van de twintigste eeuw onlosmakelijk samen met het Rex-concern van Georges
Heylen (1912-1995), de flamboyante bioscooptycoon van Antwerpen. Strikt juridisch
gezien was Heylens onderneming geen concern, maar een consortium.5 Heylen zelf
zei hierover:

‘Wat men bijvoorbeeld het Rex-concern noemt, is niet meer dan een benaming
voor een centralisatie van al deze belangen, een aankoopcentrum. Het gaat om
verschillende, afzonderlijke maatschappijen, die door het Rex-concern worden
overkoepeld. Het Rex-concern zelf bezit geen eigen rechtsvorm. Het bestaat dus
uit verscheidene kleine belangengroepen, die de noodzaak hebben ingezien zich
min of meer te verenigen en waarvan wij de koördinatie verzorgen. Niets meer
en niets minder.’6

In 1947, het jaar waarin het grootste aantal bioscooptickets ooit verkocht werd in
België, heropende Heylen op de De Keyserlei cinema Rex.7 Binnen de kortste tijd
voegde hij de ene na de andere zaal toe aan zijn imperium totdat hij in de jaren zes-
tig in de Antwerpse binnenstad een quasimonopoliepositie innam. Tekenend is
daarbij het succes waarmee Heylen begin jaren zeventig een boycot van de grote
Amerikaanse distributeurs wist te overleven. In dit artikel belichten we de periode
van opkomst en bloei van het Rex-imperium, van omstreeks de tijd dat Heylen de
eerste bioscopen verwierf in de jaren vijftig, tot medio jaren zeventig.

Door de focus op de economische, politieke, maatschappelijke en culturele con-
texten van de cinema, sluit dit onderzoek expliciet aan bij vernieuwende tendensen
op het vlak van ‘New Cinema History’. Richard Maltby stelde vier jaar geleden in het
Tijdschrift voor Mediageschiedenis dat ‘a history of cinema that is not a history of tex-
tual relations among films must (...) be concerned with the history of reception,
which must itself include histories of distribution and exhibition’.8 Vanuit dit cru-
ciale inzicht verweven we in ons artikel filmdistributie, -programmering en -receptie
en laten we eveneens zien dat de rol van de bioscoopuitbaters vaak onterecht onder-
schat wordt.9 Geïnspireerd door het werk van Robert Allen pleit ‘New Cinema His-
tory’ ook voor een interdisciplinaire benadering en een ‘spatial turn’ in filmstudies,
waarbij culturele geografie een dankbare invalshoek biedt.10 Bij een dergelijke
reconstructie van de sociale geografie van de cinemacultuur laten zich verschillende
methodologische vragen stellen. Hoe brengen we uiteenlopende niveaus van empi-
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rische gegevens samen? Hoe kunnen we een industriële geschiedenis integreren
met de sociaal-culturele geschiedenis van publieken? Hoe kunnen we, in de woor-
den van Maltby, een verbinding maken tussen ‘detailed historical maps of cinema
exhibition, telling us what cinemas were where and when’ met de ‘experience that
will ground quantitative generalisations in the concrete particulars of microhistori-
cal studies of local situations’?11

Het artikel kadert in twee projecten: het afgeronde De ‘Verlichte’ Stad-project, een
onderzoek naar de rol van bioscoop en filmconsumptie in Vlaanderen tussen 1895
en 2004, en het project Antwerpen Kinemastad over de ontwikkeling van de filmex-
ploitatie en -receptie in Antwerpen van 1945 tot 1995.12 Vanuit deze grootschalige
onderzoeken beschikken we over drie niveaus van longitudinale gegevens: een data-
base van filmvertoningsplekken, een database van programmering en een databank
van mondelinge getuigenissen.

Met dit artikel vullen we bovendien een leemte aan die is ontstaan in het veld
van cinemageschiedenis. Terwijl de beginperiode van de cinema en het Interbellum
gedurende de laatste decennia grondig zijn onderzocht, is academische aandacht
voor filmprogrammering en -receptie tussen 1950 en 1990 veel minder frequent.13

Dit terwijl juist in deze periode ingrijpende veranderingen plaatsvonden, op maat-
schappelijk vlak (veranderende patronen in de besteding en toename van vrije tijd,
toenemende mobiliteit, seksuele liberalisering) maar ook specifiek voor de filmwe-
reld (aanhoudende recessie in de bioscoopsector door dalende bezoekcijfers, het
einde van het studiosysteem en de opkomst van onafhankelijke spelers). Hier
onderzoeken we voor de periode 1950-1975 op microniveau het snijvlak tussen het
aanbod van films in de bioscopen (de programmering) en de individuele beleving
door de bioscoopgangers. Op die manier biedt het onderzoek inzicht in het reilen en
zeilen van een concreet bioscoopbedrijf met unieke status voor de lokale en natio-
nale filmcultuur, dat meer dan veertig jaar – tot aan zijn faillissement in 1993 – zijn
stempel op het Antwerpse uitgaansleven heeft gedrukt. De Antwerpse case belicht
daarmee de verhoudingen binnen de bioscoopsector, welke machtsstrijd er gevoerd
werd, en verbindt deze institutionele geschiedenis met de individuele ervaringen
van de bioscoopbezoekers van toen. Er kunnen conclusies getrokken worden over
de hiërarchie binnen het bioscooplandschap van een stad: van exclusieve droompa-
leizen tot marginale vlooienbakken. Deze hiërarchie wordt manifest op drie niveaus:
de plek van de bioscoop, de programmering, en de beleving van de bezoekers. Door
Heylens machtspositie, die, zoals we zullen zien, zelfs de machtige studiobazen in
Hollywood slapeloze nachten bezorgde, kunnen er bovendien conclusies op macro-
niveau worden getrokken en biedt de Antwerpse case aanknopingspunten voor
comparatief internationaal onderzoek naar de interactie tussen media, cultuur en
economie in deze periode.

Concreet analyseren we in de volgende drie paragrafen achtereenvolgens de loca-
tie en ligging van de Antwerpse bioscopen, de programmering en tot slot de bele-
ving door het publiek, steeds met nadruk op het Rex-concern. Cumulatief bieden de
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resultaten van deze analyses een complex tableau van 25 jaar filmmarkt en -cultuur
in de grootste stad van Vlaanderen.

De plek van de bioscoop

‘Als ik op De Keyserlei mijn lichten uitdraai, is Antwerpen dood.’ – Georges
Heylen14

Voor het in kaart brengen van de Antwerpse bioscopengeschiedenis maakten we
gebruik van een longitudinale databank van alle bioscopen in het district Antwerpen
van 1902 tot 2007. De inventarisatie voor de databank gebeurde op basis van zeer
diverse bronnen en mondelinge getuigenissen van historische sleutelfiguren uit de
Antwerpse bioscoopsector.15 Voor de analyse hanteren we drie parameters: de loca-
tie en verspreiding van de bioscopen in district Antwerpen tussen 1950 en
1975 – met als toetsmomenten de jaren 1952, 1962 en 1972 –, de capaciteit van de
bioscopen in termen van beschikbare zitplaatsen, en de eigendomsverhoudingen.

Op het moment dat Heylen in 1947 de Rex heropende, telde Antwerpen 49 biosco-
pen. Zoals elders in het land zette ook in Antwerpen de groei van het aantal biosco-
pen door tot eind jaren vijftig.16 De hoogste concentratie van bioscopen was te vin-
den in het Statiekwartier (postcode 2018, zie figuur 1). Ook Antwerpens oude stads-
kern (postcode 2000), wijken zoals Kiel (postcode 2020), Stuivenberg/Amandus
(2060) en de aanpalende randgemeenten Borgerhout en Berchem (bioscopen niet
op de kaart aangegeven) kenden een bloeiend bioscoopleven. In 1952 waren er in
Antwerpen 50 bioscopen met een capaciteit variërend van 150 tot 2000 zitplaatsen.
Meer dan de helft van de bioscopen bestond uit (voor toenmalige begrippen) kleine
tot middelgrote zalen met tussen de 500 en 1000 zitplaatsen (zie tabel 1). De grotere
bioscopen met meer dan 1000 zitplaatsen waren vooral in het Statiekwartier te
vinden.

Tabel 1. Het aantal bioscopen volgens capaciteit in Antwerpen (postcodes 2000-2060) in 1952, 1962, 1972

1952 1962 1972

Capaciteit in
aantal zitplaatsen

Aantal
bioscopen

% Aantal
bioscopen

% Aantal
bioscopen

%

<500 9 18 9 19 6 21

500-1000 28 56 28 58 17 61

1001-1500 8 16 7 15 4 14

>1500 4 8 3 6 1 4

Niet bekend 1 2 1 2 0 0

Totaal 50 100 48 100 28 100



84 |  Tijdschrift voor Mediageschiedenis — 13 [2] 2010

Bioscopen in district Antwerpen (postcodes 2000-2060) in 1952, 1962 en 1972. Bioscopen die in

1972 verdwenen waren, zijn aangeduid met o. Kader: Concentratie van bioscopen in het Antwerpse

Statiekwartier in 1972, die door Heylen werden uitgebaat, geprogrammeerd of in zijn bezit waren. 1

– Odeon (600 zitplaatsen), 2 – Quellin (640), 3 – Rex (1120), 4 – Pathé (1170), 5 – Capitole

(1000), 6 – Vendôme (240), 7 – Metro (1650), 8 – Ambassades (450), 9 – Astrid (520), 10 – Savoy

(540), 11 – Rubens (1070), 12 – Astra (850).
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Anders dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, waar aan het begin van de jaren vijftig
hoofdzakelijk twee grote ketens, Rank en ABC, de vertoningsmarkt beheersten, ope-
reerden er in Antwerpen rond dezelfde tijd een veeltal, overwegend particuliere
onafhankelijke bioscoopuitbaters.18 Op één bioscoop na, de Metro van de Ameri-
kaanse studio MGM, waren in 1952 alle eigenaren, wat Jeffrey Klenotic noemt ‘non-
chain operations’, uitbaters die onafhankelijk waren van de Amerikaanse studio’s,
of van regionale ketens.19 De uitbaters van meerdere bioscopen waren dikwijls
bekende namen binnen de Antwerpse bioscoopsector, omdat zij of hun familie er
reeds sinds de jaren twintig of langer bezig waren (zoals de partners Spanoghe/De
Paep en Tyck/Gommers). De meesten van hen hadden slechts één bioscoop, enke-
len hadden er twee of drie (zie tabel 2). Heylen had toen al drie bioscopen in eigen-
dom of uitbating.

In 1962 stonden nog 48 bioscopen in Antwerpen geregistreerd. Nadat Metro in 1961
van MGM door Heylen was overgenomen, was geen enkele in Antwerpen opere-
rende bioscoop meer in bezit van de Amerikaanse studio’s.20 Een aantal bioscopen
was in handen van naamloze vennootschappen (NV’s), zoals NV Kinobel en NV

Filmco. Het merendeel van de bioscopen was echter nog steeds in handen van onaf-
hankelijke, particuliere eigenaars. Met uitzondering van Heylen had geen van hen
meer dan drie bioscopen. Heylen stond dat jaar met veertien bioscopen duidelijk
aan de top. Zoals te zien in tabel 2 richtte hij zijn pijlen vooral op het Statiekwartier
en de wijk Stuivenberg/Amandus-Atheneum (en de randgemeente Borgerhout).

Tien jaar later, in 1972 was het aantal bioscopen in district Antwerpen bijna
gehalveerd. Van de grote bioscopen met meer dan 1500 zitplaatsen was in 1972
alleen nog Metro over. Over de gehele periode zien we dat de verhouding tussen
kleine, middelgrote en megabioscopen in Antwerpen stabiel bleef (tabel 1). Voor
Antwerpen geldt dus dat het niet de kleinste bioscopen waren die hun deuren als
eerste sloten (pas in de jaren zeventig veranderde dit). Het waren wel vooral de wijk-
zalen die verdwenen, waarvan het merendeel bestond uit wijkzalen die niet door
Heylen werden uitgebaat of geprogrammeerd. Van 15 van de 28 in 1972 nog
bestaande bioscopen in het district Antwerpen was Heylen eigenaar of minstens uit-
bater/programmator. Drie middelgrote bioscopen stonden op naam van elk één uit-
bater.21 De machtsverhoudingen op de Antwerpse bioscoopmarkt hadden zich in de
loop der tijd ontwikkeld naar een situatie waarin Heylen tegenover enkele kleinere
spelers stond.

De positie van Heylens Rex-concern was gestaag gegroeid tijdens deze periode
van ruim twintig jaar, tot een dominante in het Antwerpse filmlandschap, met
vooral een quasimonopolie in het Statiekwartier. Heylen financierde zijn verove-
ringstocht door middel van een complex netwerk van verschillende kleine, onder-
ling met elkaar verweven firma’s. Heylen oefende niet uitsluitend invloed uit als
eigenaar of uitbater van bioscopen, maar drukte evenzeer zijn stempel op een aantal
zalen waarvan hij de programmering voor zijn rekening nam. Zijn nogal protserige
uitspraak over ‘het licht uitdoen op De Keyserlei’ was dus niet uit de lucht gegre-
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pen.22 Met de komst van de Calypso-triplexzalen in 1973 op de hoek van De Keyser-
lei en Quellinstraat, schuin tegenover Heylens paradepaard Rex, was zijn quasimo-
nopolie in de Antwerpse binnenstad weliswaar gebroken. Toch zou hij tot aan zijn
faillissement de machtigste speler op de Antwerpse bioscopenmarkt blijven. De
strijd tussen de bioscopen werd daarbij op het scherp van de snede gestreden. Hey-
len deinsde er niet voor terug om met zijn eigen distributiefirma Excelsior (zie ver-
der) tot tachtig procent van de recettes te eisen van de wijkzalen die hij bevoor-
raadde, waardoor hij velen tot het faillissement veroordeelde.23

De capaciteit van Heylens zalen varieerde sterk: van 240 tot 1650 zitplaatsen,
met Metro, Pathé, Rex en Capitole als grootste zalen met meer dan 1000 zitplaat-
sen.24 Anders dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, waar, als gevolg van steeds maar
dalende bezoekcijfers een opsplitsing van grote bioscopen in meerdere kleine zalen
al in de jaren zestig begon, bleef Heylen zijn relatief grote zalen in het Statie-
kwartier betrekkelijk lang behouden.25 Pas eind jaren zeventig en vooral in de jaren
tachtig moest ook Heylen toegeven aan de trend in de bioscoopwereld richting klei-
nere zalen, deels onder één dak, waarmee de topografie van het Antwerpse bio-
scooplandschap voorgoed veranderde. Het kwam tot oprichting van kleinere, voor-
namelijk club- of studiozalen (bijvoorbeeld Rex-Club, Brabo, Tijl en Wapper) en een
opsplitsing van grote zalen (zoals Metro en Quellin).26

De teloorgang van De Keyserlei als majestueuze flaneermijl vanaf de jaren tach-
tig ging gepaard met de sluiting van Heylens centrumzalen. In 1992 kregen de tra-
ditionele bioscopen in België al zware concurrentie van multiplexen als Kinepolis in
Brussel. Heylen schatte deze bedreiging al te licht in en beweerde dat hij alleen
maar een dak moest bouwen boven de Keyserlei, om zijn eigen multiplex te
maken.27 Maar op 3 september 1993 viel het doek voor Heylen met het faillissement
van het Rex-consortium. De opening op 17 oktober van dat jaar van het Metropolis-
complex aan de noordelijke stadsrand luidde een nieuwe bioscoopcultuur in. Nog
twee jaar later, op 1 november 1995 overleed (inmiddels baron) Georges Heylen.
Uitgerekend die week werden Rex, Metro, Odeon en Ambassades gesloopt om plaats
te maken voor een nieuw Gaumont-bioscoopcomplex met zeventien zalen en vier-
duizend zitplaatsen.28

Programmering

Om meer zicht te krijgen op vraag en aanbod van films op de Antwerpse bioscoop-
markt werd in het kader van het De ‘Verlichte’ Stad-project een grootschalig pro-
grammeringsonderzoek opgezet. Doel van deze programmeringsanalyse was om
niet louter naar de omvang van de filmimport te kijken, maar naar wat er effectief
op de schermen te zien was. Hoe lang een film vertoond werd, was immers een
indicatie van het succes van die bepaalde film.29 Op basis van informatie in de origi-
nele programmeringsboeken van het Rex-concern werden de vertoningsgegevens
van alle films die gedurende 52 weken in een aantal Antwerpse bioscopen speelden
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voor drie steekproefjaren (1952, 1962 en 1972) in een databank verwerkt. Op die
manier werd de programmering vastgelegd voor veertien bioscopen in 1952, zeven-
tien bioscopen in 1962 en dertien bioscopen in 1972. We registreerden en analy-
seerden in totaal 2249 vertoningen in 44 bioscopen, waarvan 1163 individuele film-
titels.30

De steekproef van een beperkt aantal bioscopen en onderzoeksjaren heeft voor-
en nadelen.

Door te focussen op een relatief klein aantal bioscopen was het mogelijk om de
programmeringstendensen voor 52 weken voor de drie toetsjaren in detail te onder-
zoeken en het traject van de meest succesvolle films door Antwerpen te volgen. Een
nadeel is dat er geen detailuitspraken mogelijk zijn over de continue ontwikkeling
van het filmprogramma van de individuele bioscopen door de jaren heen. Toch zijn
enkele algemene trends zichtbaar over de drie decennia heen, zoals we verderop
zullen zien. Een ander nadeel is dat een systematische vergelijking tussen de drie
verschillende jaren problematisch is vanwege het verschil in compositie van de
steekproeven voor elk jaar. Terwijl voor 1952 gegevens van centrum-, tweedeweek-
en wijkzalen beschikbaar zijn, is dat voor 1962 en 1972 niet het geval. Bijgevolg
kunnen er voor die jaren geen uitspraken worden gedaan over het verschil in de
programmering voor centrum-, tweedeweek- en wijkzalen. Anderzijds staat de
steekproef van 1962 wel een vergelijking toe van bioscopen die door Heylen werden
uitgebaat en/of geprogrammeerd of in zijn bezit waren, met bioscopen die onafhan-
kelijk van hem opereerden.

Hieronder volgt een bespreking van de resultaten van een longitudinale analyse
van de filmprogrammering van vijf bioscopen voor de jaren 1952, 1962 en 1972.
Vervolgens presenteren we de bevindingen van een vergelijking van de programme-
ring van centrum- en wijkzalen in 1952. Tot slot gaan we in op de belangrijkste ver-
schillen in de filmprogrammering in 1962 voor zalen die door programmering, uit-
bating of eigendom aan Heylen gelieerd waren, en de niet aan hem gelieerde zalen.

Voordat we deze bevindingen presenteren is het nodig om kort stil te staan bij de
hier gehanteerde indeling van de bioscopen in centrum-, tweedeweek- en wijkza-
len.31 Deze drie-indeling valt niet zonder meer een-op-een te vergelijken met de klas-
sieke indeling van het Amerikaanse systeem van first, second en third run-theaters.
Dat ligt enerzijds aan het ontbreken van duidelijke definities en uitleg in de litera-
tuur van het verschil tussen de drie.32 Anderzijds heeft het te maken met het feit dat
films niet per definitie in een tweedeweekzaal moesten spelen alvorens naar de
wijkzalen te gaan, of dat films niet zelden van centrum- naar centrumzaal wissel-
den. Hierdoor zou de wijkzaal als second én als third run-theater fungeren. Wel was
er zoals bij first, second en third run-bioscopen een duidelijke hiërarchie tussen cen-
trum-, tweedeweek- en wijkzalen.33 Deze hiërarchie weerspiegelde zich in de entree-
prijzen en in de volgorde waarin de films er speelden. De toegangskaarten voor
tweedeweekzaal Astra waren bijvoorbeeld goedkoper dan voor de centrumzalen,
maar duurder dan voor de wijkzalen.34 Daarnaast was het onvoorstelbaar dat een
film eerst in een wijkzaal en daarna pas in een tweedeweekzaal of een centrumzaal
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zou spelen. Het klassieke parcours van centrum- naar (tweedeweek- en) wijkzaal
zou in Antwerpen slechts bij zeer hoge uitzondering worden doorbroken, zoals we
verderop bij het distributieconflict tussen Heylen en de Amerikaanse majors zullen
zien.

Een longitudinale analyse van de filmprogrammering in de Rex-bioscopen naar pro-
ductiejaar, genre, herkomst en keuringsresultaat laat zien dat Heylen een zeer
divers programmeringsbeleid voerde. We bekeken hiervoor onder andere de vijf
Rex-bioscopen die in alle drie de steekproefjaren aanwezig waren: de centrumzalen
Rubens, Astrid, Odeon en Rex alsmede tweedeweekzaal Astra. Met uitzondering van
Astra vertoonden alle bioscopen een stabiele programmering.

Rubens, gelegen in de drukke Carnotstraat, op wandelafstand van het Centraal
Station, was een prestigieus droompaleis dat in 1952 als bioscoop opende met onge-
veer 1100 zitplaatsen. De zaal werd pas in 1959 bij Heylens imperium gevoegd,
maar de programmering was in alle drie de steekproefjaren vrijwel gelijk, met een
sterke focus op spektakelfilms uit de VS.35 Ook Astrid, gelegen aan het Koningin
Astridplein naast het Centraal Station, had een vrij stabiele programmering. De aan-
zet voor een Duits-georiënteerd en familievriendelijk profiel was al in 1952 zicht-
baar, maar de bioscoop zou zich vooral daarna als familiebioscoop profileren, met
een duidelijke voorkeur voor ‘voor kinderen toegelaten’ Duitse films. Tot slot veran-
derde er in de drie jaren ook niet veel aan het programma van Odeon, Heylens elite-
bioscoop aan de Frankrijklei. De nadruk lag op recente films uit Frankrijk en Frans-
Italiaanse coproducties, veelal drama’s, die niet voor kinderen geschikt waren
bevonden door de filmkeuring.36

Anders dan bij Rubens, Astrid en Odeon was de programmering in Rex alleen sta-
biel te noemen in de zin dat er bij voorkeur de grote premières werden vertoond.
Wat betreft genre, herkomst en keuringsoordeel ontwikkelde de programmering
zich mee met de algemene tendensen in de Antwerpse filmcultuur: films bleven
gemiddeld langer spelen, er was een verschuiving in focus van Amerikaanse naar
Franse en Italiaanse films en van overwegend kindvriendelijke films naar films die
niet voor kinderen geschikt waren. Als premièrebioscoop mikte Rex op een breed
publiek dat minder geïnteresseerd was in een specifiek genre en meer in het zien
van de nieuwste films.

Astra, ten slotte, was vergeleken met andere bioscopen een kleinere zaal met
ongeveer 800 zitplaatsen, naast Rubens, aan de rand van het Statiekwartier. Als
zogenaamde tweedeweekzaal fungeerde Astra als een doorgeefluik voor films van de
centrumzalen naar de wijkzalen. Nadat een film in een centrumzaal was vertoond,
ging deze in 1952 na een ‘roulatiestop’ van circa vier weken in de meeste gevallen
voor één week naar Astra en vervolgens, na een tweede roulatiestop van twee weken,
door naar de wijkzalen.37 Met het verdwijnen van de wijkzalen in de loop van de
jaren zestig en zeventig raakte Astra zijn functie als doorgeefluik kwijt. Voor 1972
zagen we dus een geheel ander programmeringsbeleid. Het centrumparcours van
de langstlopende films eindigde in 1972 niet meer in Astra, zoals in 1952 en 1962.
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Er speelden nu veel vaker recente films dan daarvoor, die bovendien langer draai-
den. Bijgevolg wisselde het programma in Astra niet meer wekelijks en begon het
programmeringsprofiel van Astra sterk op dat van een centrumzaal te lijken.

Heylens gediversifieerd programmeringbeleid wordt ook duidelijk in een geografi-
sche vergelijking tussen centrum- en wijkzalen. Voor 1952 vergeleken we de biosco-
pen in het centrum van Antwerpen, dichtbij het Centraal Station gelegen, met de
bioscopen in de wijk Stuivenberg (postcode 2060) en randgemeente Borgerhout,
alle op wandelafstand ten noordoosten en oosten van het station (zie figuur 1). Deze
bioscopen, waarvan de programmering in 1952 onder Heylens toezicht stond,38

onderscheidden zich in hun programmering duidelijk van de centrumzalen (zie
tabel 3). Zo kenden de films in de onderzochte wijkzalen in 1952 een veel kortere
roulatieduur dan die in de centrumzalen – van slechts een enkele week. Verder
speelden er doorgaans meer films uit de Verenigde Staten in de wijkzalen. In twee
wijkzalen in Stuivenberg (Americain Palace en Dixi) bestond het aanbod zelfs uit
meer dan negentig procent Amerikaanse films.39 De wijkzalen programmeerden
ten slotte eerder dan de centrumzalen oudere films van het jaar daarvoor en uit de
jaren veertig. Hierin weerspiegelt zich de hiërarchie tussen wijkzalen en centrumza-
len het duidelijkst. Een film verliest immers aan waarde naarmate hij door tijd en
ruimte beweegt, wat door de wijkbioscopen onder andere gecompenseerd werd door
lagere prijzen te hanteren en double bill-voorstellingen te geven om waar te bieden
voor het entreegeld. Het parcours dat de films aflegden, begon altijd bij de filmpa-
leizen in het centrum en eindigde, met een week tussenstop in Astra mits de film
daarvóór in het centrum een succesfilm was, uiteindelijk in de wijkzalen.40 Omdat
Heylen ook een aantal wijkzalen programmeerde en uitbaatte, kon hij de levens-
duur van een film tot langer dan een jaar verlengen en zo de maximale winst uit een
film halen.

Naast longitudinale en geografische vergelijkingen biedt de database ons tot slot
inzicht in de verschillen tussen de Rex-bioscopen en de onafhankelijke bioscopen,
meer bepaald voor het jaar 1962. In totaal waren tien van de zeventien onderzochte
bioscopen aan Heylen gerelateerd, zij het omdat ze door hem geprogrammeerd of
uitgebaat werden, of eigendom van hem waren.41 De meest succesvolle films in
1962 (met een roulatietijd van minstens vier weken) werden nauwelijks uitgewis-
seld tussen aan Heylen gelieerde bioscopen en onafhankelijke exploitanten. Een
film die in een van Heylens centrumzalen in première ging, wisselde daarna dik-
wijls nog naar een van zijn andere centrumzalen, maar vrijwel nooit naar een zaal
van de concurrentie. Dat gebeurde enkel als gevolg van meningsverschillen tussen
Heylen en de betreffende distributeur over concrete prijsafspraken voor een film.
Als Heylen niet akkoord ging met de prijs van een distributeur, plaatste de distribu-
teur de betreffende film in een zaal van de concurrentie.42 De programmering in
Heylens bioscopen verschilde daarbij van die van zijn concurrenten (zie tabel 4). Zo
programmeerden de van Heylen onafhankelijke bioscopen aanzienlijk meer films
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uit Frankrijk en Groot-Brittannië, en meer Frans-Italiaanse coproducties dan Hey-
len, die in 1962 nog vaker films uit de VS programmeerde en ook veel films van
Duitse of Oostenrijkse origine. Verder speelde de helft van Heylens bioscopen meer
‘kinderen toegelaten’-films dan ‘kinderen niet toegelaten’-films, terwijl de concurre-
rende bioscopen steeds meer ‘kinderen niet toegelaten’-films speelden.43 Tegen de
achtergrond van demografische verschuivingen bij het bioscooppubliek vanaf de
jaren zestig van het gezin als hoofddoelgroep naar de adolescenten, valt te conclude-
ren dat Heylen in 1962 sterker op gezinnen als hoofdpubliek bleef inzetten, toen de
concurrentie met pikantere films het wegkwijnende bioscooppubliek probeerde
terug te winnen.44

Tot slot onderscheidde de programmering in Heylens zalen zich ook van de concur-
rentie door de samenwerking met Amerikaanse major distributeurs. Het aanbod in
acht van de tien zalen van Heylen bestond grotendeels uit films gehuurd van de
majors. Enkel de op Duitstalige films georiënteerde bioscopen Astrid en Quellin
huurden het gros van de films van de Belgische verdeler Elan.45 Met Pathé als uit-
zondering was er geen enkele bioscoop van de concurrentie waar films van Ameri-
kaanse majors domineerden. Deze zalen huurden de meeste films óf bij een Belgi-
sche of Franse distributeur, óf hadden geen duidelijke voorkeur. Heylens positie in

Tabel 3. Vergelijking van centrum-, tweedeweek- en wijkzalen in de steekproef 1952 (gemiddelden per type

bioscoop)

Gemiddelde roula-
tieduur per film

Productiejaar Land van herkomst Percentages K(inde-
ren) T(oegelaten)
films

Centrumzalen
(4)

1 - 2,5 weken 1952 30% VS 64% 63%

 1951 58% W-Europa 33%  

 1950 6% Overige 3%  

 Jaren 1940 4%    

Pre 1940 2%

Tweedeweek-
zalen (2)

1 week 1952 22% VS 86% (Astra) 71% (Astra)

 1951 52% 29% (Majestic) 46% (Majestic)

 1950 10% W-Europa 10% (Astra)  

Jaren 1940 14% 71% (Majestic)

 Pre 1940 2% Overige 4% (Astra)  

0% (Majestic)

Wijkzalen (8) 1 week 1952 8% VS 86% 76%

 1951 49% W-Europa 12%  

 1950 19%  Overige 2%  

 Jaren 1940 22%    

Pre 1940 2%
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de Antwerpse bioscoopsector was intussen al dusdanig gegroeid dat hij beslag kon
leggen op de beste (Amerikaanse) kaskrakers. Verschillende oud Rex-medewerkers
beweerden dat hij dankzij goede publiciteit meer publiek voor zijn zalen trok dan de
concurrentie en zo de voorkeursbehandeling van de distributeurs verkreeg.46 Hier-
bij kwam dat hij de films ook regelmatig voor de concurrentie blokkeerde door ze
zelf exclusief te programmeren of zelfs voor een film te betalen nog voordat hij in
productie ging, zodat andere bioscoopuitbaters pas aan de film kwamen nadat die in
Heylens zalen was uitgespeeld; of ze konden hem helemaal niet spelen.47 Heylens
machtige positie op de Antwerpse bioscoopmarkt mondde uit in een ernstig conflict
met de grote Amerikaanse distributeurs eind jaren zestig, begin jaren zeven-
tig – een gebeurtenis die de Antwerpse bioscoopwereld op zijn kop zette. De vol-
gende paragraaf behandelt dit conflict, dat zich nog niet zo eenvoudig laat recon-
strueren vanwege de sporadische schriftelijke en elkaar soms tegensprekende bron-
nen.48

Tabel 4. Aantal films (in procenten) naar land van herkomst, officieel filmkeuringsoordeel en distributeur.

In bioscopen geprogrammeerd, uitgebaat en/of in bezit van Heylen, en van hem onafhankelijke

bioscopen in 1962.

 Aantal films (in procenten)

Land van herkomst Bioscopen afhankelijk van
Heylen

Bioscopen onafhankelijk
van Heylen

Verenigde Staten 46% 21%

Duitsland/Oostenrijk 17% 4%

Frankrijk 4% 21%

Frankrijk/Italië 11% 20%

Groot-Brittannië 4% 12%

Overige landen 18% 22%

Totaal 100% 100%

   

Officiële filmkeuring   

Aandeel K(inderen) T(oegelaten) films 61% 34%

K(inderen) N(iet) T(oegelaten) 39% 66%

Totaal 100% 100%

   

Distributeurs   

Aandeel door Amerikaanse majors verdeelde films 56% 29%



Kathleen Lotze & Philippe Meers |  95

In focus: Heylen versus de majors

Al in de loop van de jaren zestig kwam het steeds vaker tot meningsverschillen tus-
sen Heylen en de Amerikaanse majors over publiciteitsbudgetten en huurvoorwaar-
den, zoals huurpercentages en de periode dat een film in een bepaalde bioscoop
moest draaien. Dat leidde aan het begin van de jaren zeventig ertoe dat United
Artists, 20th Century Fox, Columbia en Warner Bros. in overleg met de Motion Pic-
ture Export Association of America een distributiestop voor Heylens bioscopen vroe-
gen. Deze lock-out werd in eerste instantie nog geweigerd door Paramount, MGM en
Universal, maar uiteindelijk werden ook deze drie genoodzaakt om de handel met
Heylen te staken.49 Heylen compenseerde het plotselinge tekort door films te huren
van onafhankelijke, lokale en regionale distributeurs, maar vooral ook door op films
terug te grijpen die hij zelf importeerde en uitbracht. Met zijn eigen distributiefirma
Excelsior ging hij op zoek naar Duitse, Franse en Italiaanse films om ze in zijn
grote centrumzalen te programmeren.50 In de tussentijd hadden zich een aantal
door programmering of bezit van Heylen onafhankelijke wijkbioscopen in Antwer-
pen en de randgemeenten verenigd tot de Verenigde Onafhankelijke Cinema’s van
Antwerpen en Agglomeratie (VOCA). Omdat zij wel de grote Amerikaanse succes-
films van de majors mochten vertonen, werd het traditionele roulatiepatroon van
films in Antwerpen volledig omgedraaid. Nieuwe (Amerikaanse) kaskrakers gingen
alleen in de wijk- en randzalen in première, terwijl de grote luxueuze centrumbio-
scopen niet verder kwamen dan B-films uit West-Europa. De nieuwste James Bond
DIAMONDS ARE FOREVER (1971) – nummer één in Nederland in de eerste helft van
1972 – speelde amper drie weken in de kleinere wijkzalen van de VOCA in plaats van
in de luxueuze Rex-zalen waar dit soort films normaliter uitkwam en voor hoge ver-
koopcijfers zorgde.51 Coppola’s THE GODFATHER (1972), een ander succesnummer
uit deze periode, was in elke grote en kleine stad in België te zien, maar niet in Ant-
werpen.52 Mede dankzij Heylens uitstekende publiciteitscampagnes bleven de Ant-
werpse toeschouwers massaal hun bioscoop en bioscooproutine trouw. Ondanks de
boycot zaten Heylens centrumzalen afgeladen vol voor ‘heerlijke ontspanning zon-
der diepe boodschap’, met films als DER ARZT VON SANKT-PAULI (Rolf Olsen, 1968)
en muzikale films met Heintje en Roy Black.53

In de periode 1972-1973 bereikte het distributieconflict tussen Heylen en de
Amerikanen zijn hoogtepunt.54 Heylens verdeelhuis Excelsior leverde 36 procent
van het totale aanbod aan films in de Rex-bioscopen, tot dan toe een absoluut
record.55 De betrokken partijen begrepen dat de situatie funest was voor hen beiden.
Terwijl Heylen met een tekort aan films kampte en hij de grote kaskrakers aan zijn
zalen voorbij zag gaan, liepen de majors aanzienlijke inkomsten mis, doordat ze
hun films óf alleen in de wijkbioscopen van de VOCA konden plaatsen óf Antwerpen
helemaal moesten overslaan. Er waren immers ‘16 of 17 wijkzalen nodig om de
recette te verwezenlijken van één Metro, één Rubens of één Rex’.56 Volgens oud-
secretaris-generaal van Rex, Zeguers, zaten de betrokken partijen nachten achter
elkaar om de tafel om tot een oplossing te komen.57 In augustus 1973, een maand
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voordat de Nederlander Piet Meerburg het gloednieuwe Calypso-complex schuin
tegenover Heylens cinema Rex zou openen, speelden de Rex-bioscopen alweer
wekelijks meerdere films van een Amerikaanse major – wat erop wijst dat het con-
flict aan het aflopen was. Over de concrete betrokkenheid van de Amerikanen bij de
opening van Calypso valt tot nu toe enkel te speculeren. De opening van Calypso
leidde er echter wel toe dat Heylens monopolie in de Antwerpse binnenstad gebro-
ken was en daarmee bleek ook het conflict met de majors definitief beslecht. De
grote Amerikaanse films werden voorlopig verdeeld tussen Heylen en Meerburg,
waarbij Meerbrug de eerste keuze had, Heylen de tweede. Deze volgorde werd ech-
ter al snel omgekeerd omdat de Amerikanen de omzet zagen dalen; Heylens zalen
bleven het immers beter doen dan die van de nieuwkomer. Een van de langeter-
mijngevolgen van de lock-out was daarnaast dat de 70-procentregeling, waarbij de
distributeur zeventig procent van de recettes van de uitbater opeist, werd afgeschaft.
Het was een van de eerste eisen die Heylen aan de Amerikanen stelde, ‘omdat de
tijd van de grote films voorbij was’.58 Heylen had geen gezichtsverlies hoeven lijden
en zou daarna nog twee decennia lang zijn invloed op de Antwerpse filmcultuur
blijven uitoefenen.59

Dit uitzonderlijke voorval illustreert treffend de verschuivende machtsverhoudingen
tussen de wereldwijd almachtige majors en een eigenzinnige lokale bioscooptycoon.
Dankzij zijn grote kennis van de plaatselijke markt en zijn specifieke quasimonopo-
listische machtspositie in een cinemastad als Antwerpen wist hij tegen de druk van
‘boven’ stand te houden en te overleven. Bij wijze van conclusie van ons program-
meringsonderzoek kunnen we de verschillende programmeringsstrategieën van
Heylen in twee lijnen samenvatten. Ten eerste: door in verschillende typen biosco-
pen in het centrum en diverse wijken te investeren, slaagde Heylen erin om maxi-
male winst uit een gehuurde film te halen door die van centrum- naar tweedeweek-
en wijkzalen te laten rouleren. Heylen profiteerde dus van beide door Sedgwick
geformuleerde strategieën van uitbating:

‘First-run exhibition aimed to recruit as large an audience as possible to pay the
highest prices to watch a single attraction for as long as possible. The circulation
of movies through the suburban market, on the other hand, much more closely
resembled a long tail, in which retail business was generated by selling relatively
small quantities (seats in individual theatres) at relatively low prices on a regular
basis.’60

Ten tweede bouwde Heylen een groot klantenbestand op door elke bioscoop binnen
zijn imperium een afzonderlijke identiteit te geven wat de uitstraling en het type
films betrof. Aan deze twee strategieën kunnen nog twee andere worden toegevoegd
die hij volgde om zijn concurrenten buiten spel te zetten. Ten eerste vertoonde hij
liever onbekendere films in exclusiviteit (ondersteund met de nodige publiciteit)
dan grote kasmagneten met andere zalen te moeten delen (het door de Amerikanen
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gepraktiseerde parallel booking). Deze tactiek leverde hem op langere termijn een
groter marktaandeel op en het vertrouwen van de distributeurs, wat zich uiteindelijk
vertaalde in het feit dat de meest succesvolle films langer in zijn zalen bleven spe-
len. Om succesvol te blijven, ten slotte, haalde Heylen ‘Hollywood naar de Schelde’.
Telkens opnieuw bracht hij Amerikaanse en Europese films en filmsterren, zoals
Jayne Mansfield, Gregory Peck, Sophia Loren, Fernandel, Gina Lollobrigida en
Glenn Ford naar Antwerpen om de première van hun nieuwste film bij te wonen.61

Receptie

Heylen realiseerde zich dat filmconsumptie in zijn zalen niet alleen rond de film
draaide, maar evenzeer verbonden was met de beleving van de bioscopen zelf als
plek en ruimte van luxe en stijl. Dit uitte zich in een grote aandacht voor de architec-
tuur en de uitstraling van de prestigieuze centrumzalen, en in een uitgebreide per-
soneelsbezetting per bioscoop, om de toeschouwers te bedienen en naar hun plaat-
sen te begeleiden.62 Het is op dit vlak van glans en glamour dat de Rex-bioscopen
levendig werden herinnerd door de bioscoopbezoekers zelf. Doorheen het program-
meringonderzoek hebben we zicht gekregen op het aanbod aan films en de
potentiële bioscooppublieken. Het biedt echter onvoldoende informatie over de
echte bioscoopgangers van toen, ‘the flesh and blood human beings who go to cine-

Jayne Mansfield in Antwerpen voor de première van THE GIRL CAN’T HELP IT (1956). Rechts in beeld

(met hoed) Georges Heylen. Bron: Privécollectie Paul Corluy
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mas to see films’, en hun individuele beleving van films en bioscopen.63 Geïnspi-
reerd door Annette Kuhns baanbrekend werk over filmbeleving in Groot-Brittannië
in de jaren dertig, werd in het kader van het De ‘Verlichte’ Stad-project een groot-
schalig receptieonderzoek uitgevoerd. 155 Antwerpenaren van boven de vijftig jaar
werden geïnterviewd over hun filmbeleving in het verleden.64 Dit resulteerde in een
grondige analyse van vragen naar bijvoorbeeld de keuze voor bepaalde bioscopen en
filmgenres, maar ook naar de alledaagse context van bioscoopbezoek in de twintig-
ste eeuw. We reconstrueerden op die manier een diachronische ‘mental map’ van
het bioscoopbezoek in Antwerpen.65

In diverse bronnen over de Antwerpse bioscoopgeschiedenis en in persoonlijke
interviews met historische sleutelfiguren van het Antwerpse bioscooplandschap
wordt dikwijls verwezen naar Heylens vindingrijkheid om publiek naar zijn zalen te
lokken. Hij was blijkbaar een kei in het bedenken van publiciteitscampagnes.66

Maar wat dacht het publiek van de Rex-zalen en de concurrerende zalen? Werd het
verschil überhaupt waargenomen en was er sprake van de hiërarchie van bioscopen
zoals we die in geografische locatie en programmering hebben vastgesteld?

Net als Kuhns respondenten uit Glasgow, Manchester en Harrow schetsten de
Antwerpse respondenten een zeer gedetailleerd en levendig beeld van hun bio-
scoopbezoeken in het verleden, waarbij geografie een structurerende factor was in
hun verhalen. Kuhn observeerde dat de geïnterviewden hun herinneringen topogra-
fisch organiseerden langs herinnerde plaatsen uit hun jeugd.67 Voor Antwerpse res-
pondenten die voor de Tweede Wereldoorlog geboren waren,68 begon de reis door
hun verleden daarbij altijd in de wijkzalen en voor hen bestond er een duidelijke
hiërarchie tussen wijk- en centrumzalen. Wijkbioscopen en bioscopen in de randge-
meenten waren in hun ogen gemakkelijker bereikbaar en goedkoper dan centrum-
zalen, maar hadden vaak ook minder allure. Het bezoek aan een wijkzaal hoorde bij
de alledaagse bezigheden. De laagdrempeligheid en gezelligheid van de wijkzaal als
verlengstuk van de eigen woning was alomtegenwoordig in de herinneringen:

Margariet (1924): Er werd hardop gelachen en die brachten hun eten mee. Ik heb
mensen geweten die hun tafelkleedjes meepakten, die een appeltje schilden en
dan viel dat appeltje [vanaf het balkon] naar beneden.

De wijkzalen waren de bioscopen bij uitstek waar je vaak als kind naartoe ging,
onder begeleiding van familie of vrienden. Dat men alleen de wijkzalen in de eigen
wijk bezocht en niet die in andere wijken, was daarbij vanzelfsprekend.

Raymond (1929): Naar bioscoopzalen in randgemeenten gingen we niet, er
waren bioscopen op elke hoek van de straat, dus waarom zouden we? Ook onze
leeftijd had daar veel mee te maken. Onze ouders waren geruster wanneer we in
de buurt bleven. Die mogelijkheid was er, dus bleven we er ook.
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Pas gedurende de adolescentie mocht men ook centrumzalen bezoeken. Deze wer-
den door de respondenten geassocieerd met groter comfort, duurdere tickets en
waren daarom geschikt voor een avond uit, ter gelegenheid van een speciale gebeur-
tenis of een bijzondere film.

Jean (1931): Die zalen waren dus glamoreuzer en groter, dan moest je er ook
meer betalen dan in de wijkcinema’s. (...) Die kwaliteit [van de films] was beter,
die toestellen waren meer geavanceerd en er waren betere klankinstallaties enz.

Jeanne (1935): Als je naar de stad ging, de Keyserlei, dan was je opgekleed eigen-
lijk. Dat was gewoonlijk voordat we uitgingen. Dan ging je eerst naar de cinema
en daarna gingen we dansen.

Het Statiekwartier, waar Heylen de meeste en meest prestigieuze bioscopen had,
was de locatie bij uitstek om bioscoopbezoek en dans (of een bezoek aan de ‘frituur’)
te combineren. Om die reden was het, in de woorden van Kuhn, vooral de ‘sumptu-
ous new picture palace as opposed to the modest local picture houses of childhood
picturegoing’ die door de respondenten met ‘courtship and romance’ geassocieerd
werd.69 Minder romantisch werden daarentegen de ontmoetingen in de wijkzalen
afgeschilderd:

Rik (1939): Dan hebben wij ook een tijdje gehad, toen ik ouder werd, en aan-
dacht kreeg voor de meisjes dat er gevreeën werd in de cinema. In de Roma
mocht dat niet: daar controleerden ze daarom. (…) En dan gingen wij maar naar
de Luxor. En dan zaten wij daar in de hoek. (...) In de Luxor werd meer toegela-
ten.

Naast de hiërarchie tussen centrumzalen en wijkzalen was er ook sprake van een
hiërarchie tussen de centrumzalen en de wijkzalen onderling. Niet alleen voor onze
respondent Rik was in de randgemeente Borgerhout van de wijkzalen Roma duide-
lijk verheven boven Luxor. Onder de centrumbioscopen golden Astrid en Savoy
(beide gelegen aan het Koningin Astridplein naast het Centraal Station) als toegan-
kelijker dan de zalen langs de flaneermijl De Keyserlei, zoals Rex en Metro. Astrid
kwam zowel uit ons programmeringsonderzoek als uit de interviews naar voren als
familiebioscoop. Vergeleken met Rex en Metro waren Astrid en Savoy relatief kleine
zalen (met ongeveer 500 zitplaatsen) en waren de toegangskaarten voor deze biosco-
pen goedkoper dan die voor Rex en Metro.70 Kortom, de respondenten situeerden de
verschillen tussen wijk- en centrumzalen op vele manieren: de locatie, de ticketprijs,
de luxe van het interieur, de glamour van de films, maar evenzeer de sociale conven-
ties, het gedrag, de kledingvoorschriften en het taalgebruik. Op de achtergrond
schemerde hier steeds sociale klasse door als structurerende factor. Het verschil in
de beleving van wijkzalen en centrumzalen is ook voor de bioscooppublieken in
andere steden en landen vastgesteld.71 Het Antwerpse verhaal krijgt hier vanwege
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Heylens machtspositie nog een extra dimensie. Zo was in de topographical memory
talk72 van de Antwerpse respondenten naast het onderscheid tussen de wijk- en cen-
trumzalen ook het onderscheid tussen de Rex-zalen en de onafhankelijke zalen een
terugkerend register. Heylens zalen werden als de ‘betere’ bioscopen herinnerd,
met Rex en Metro als de parels van de Antwerpse zalen.

André (1926): De Rex was, als ik het mij goed herinner, de mooiste cinema van
Antwerpen. De Rex daar gingen we naar toe (…) dat was een kolossale zaal met
een kolossaal amfitheater met een hall en winkeltjes. Dat was het mooiste wat
we vonden. En daar gaven ze ook de mooiste films ook in première.

Maar niet alleen de bioscopen zelf werden als bijzonder ervaren. Bijzonder aan de
Rex-zalen was ook het spektakel en de ophef waardoor ze omgeven waren. Heylens
publiciteitsstunts waren legendarisch en cinema Rex werd geassocieerd met het fre-
quente bezoek van vedetten, beroemdheden met nationale en internationale
bekendheid, vaak in detail beschreven:

Raymond (1929): Georges Heylen herinner ik me als de dag van gisteren. Hij
slaagde er altijd in om films te promoten en grote sterren naar hier te halen.

Paul (1954): In die tijd was dat heel feestelijk. In die tijd was dat hier een echte
filmstad, waar ook echte premières gebeurden. Mijn ouders kenden iemand die
bij het Rex-concern werkte en dan kregen we regelmatig vrijkaarten om naar die
premières te gaan en dat was altijd zo op De Keyserlei met fanfares en andere
toestanden. Het was ook het gebruik dat er bij die premières acteurs naartoe
kwamen.

Met zijn gevarieerde programmeringsbeleid dat we uitgebreid bespraken, was Hey-
len erin geslaagd om iedere bioscoop een eigen identiteit te geven; de respondenten
waren zich bewust van de profielen van bepaalde bioscopen.

Hilde (1942): (...) elke filmzaal had vroeger wel een beetje zijn genre van films.
Den Astrid bijvoorbeeld was bekend voor de Duitse films, daarnaast had je Ciné
Savoy en daar speelden ze dan Franse films. (...) Ook den Odeon op de Frank-
rijklei, daar speelden ze Franse films. (...) Ja, de keuze werd dus naar een
bepaald soort films gemaakt hè, dus je kwam automatisch wel vaak in dezelfde
zaal terecht.

Voor de respondenten die na de Tweede Wereldoorlog geboren waren, voor wie de
hoogtijdagen van hun bioscoopbezoek ergens tussen 1960 en 1980 lagen, was het
afwisselen van wijk- en centrumzalen vrij gewoon. Mede dankzij een toenemende
mobiliteit was de geografische afstand verminderd. Maar ook de mentale afstand
was verminderd. Mensen waren minder aan hun wijk gebonden dan voorheen. Men
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was bereid om grotere afstanden af te leggen, naarmate er nieuwe vormen van vrije-
tijds- en filmcultuur opdoken, zoals jeugdhuizen en filmclubs, en naarmate de
motivatie van bioscoopbezoek verschoof van louter sociale activiteit en alledaagse
bezigheid naar de film zelf.

Guido (1947): Ik ging veel naar de Century in Borgerhout, want daar was een
filmclub, de “Centrale Filmclub-I.E.V.”. En daar ging ik regelmatig. Het is dus
niet dat je zegt, ik ga naar de dichtstbijzijnde cinema, nee je kiest de film en
afhankelijk daarvan ga je naar die zaal waar ze die film spelen. Het heeft niets
met de zaal zelf te maken. Want ja in Borgerhout, dat was een heel eind.

Uit de analyse van de ervaringen van bioscoopgangers wordt duidelijk hoe een aan-
tal spanningsvelden en dichotomieën die in het structurele en programme-
ringsonderdeel aan bod kwamen, deels bevestigd of versterkt worden door de derde
laag van receptie toe te voegen. De hiërarchie tussen centrum- en wijkzalen en het
prestige en de focus van Heylen versus de andere bioscopen – deze elementen
komen evenzeer tot uiting in de mental maps van de respondenten.

Conclusie: de reconstructie van een complexe filmcultuur

Doorheen de drie analyseniveaus van de lokale Antwerpse filmmarkt – de geografie,
de programmering en de receptie – hebben we geprobeerd een beeld te reconstrue-
ren van 25 jaar filmmarkt en cinemacultuur in Antwerpen. De combinatie van deze
lagen maakte een multimethodische vergelijking mogelijk: longitudinale analyse
– veranderingen doorheen de tijd – en geografische analyse – vergelijking in de
ruimte. Zo konden we complexe structuren uiteenrafelen om ze vervolgens
opnieuw analytisch samen te brengen. De analyse van een specifieke lokale film-
markt met aandacht voor de verhoudingen tussen een lokale speler en de globale
macht van de majors is niet altijd een verhaal van eenrichtingsverkeer. Deze analyse
vormt met andere woorden een nuancering van al te reductionistische top-down-
lezingen waarbij de Hollywood-majors globaal de lakens uitdelen.

Door de microscoop te plaatsen op een welbepaalde stad in Vlaanderen worden
de complexe wisselende machtsverhoudingen tussen de majors en de lokale bedrij-
ven en personen zichtbaar. In het geval van Antwerpen gaat het om een eigenzin-
nige bioscooptycoon die de markt bijna monopoliseerde en erin slaagde de majors
op bepaalde momenten fel van repliek te dienen, dankzij zijn grote kennis van de
plaatselijke markt en zijn specifieke quasimonopolistische machtspositie in een
grootstad als Antwerpen. Het was niet toevallig dat filmcriticus en uitbater van de
onafhankelijke cinema Monty, Michel Apers, Heylen vergeleek met Citizen Kane,
mediatycoon en hoofdfiguur uit de gelijknamige film van Orson Welles:
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‘Heylens leven was een film. Hij besefte dat de schijn belangrijker was dan de
werkelijkheid. Hij was een fantastische acteur die alle rollen heeft gespeeld.
Iedereen zag iemand anders in hem. Wellicht was hijzelf de enige die wist wie
hij werkelijk was. (...) Mensen bleven in hem geloven tot het bittere einde. Alleen
zo is de gigantische schuldenberg die hij achterliet te verklaren. Heylen had van
Antwerpen in de jaren vijftig de beste cinemastad van het land gemaakt. Daar-
door genoot hij respect in het buitenland en verwierf hij een buitenmaatse zelf-
zekerheid.’73

Zoals ook Walsh vaststelt voor Australië: ‘Even local exhibitors were not without
effective bargaining power’.74 In het geval van Heylen en zijn Rex-consortium is
alvast aangetoond wat zijn stevige onderhandelingspositie was. We hebben ook
tegen de achtergrond van Heylens lokale cinema-imperium een duidelijke (zij het
eerder klassieke) hiërarchie kunnen aantonen, zowel wat locatie als programmering
en beleving betreft, tussen centrumzalen en wijkzalen, een hiërarchie die niet alleen
in economisch opzicht bewust werd uitgespeeld, maar ook zo werd beleefd door bio-
scoopgangers.

Er blijft natuurlijk de vraag van de generaliseerbaarheid van bevindingen uit een
microhistorische studie als deze over Antwerpen Kinemastad. Microstudies kunnen
een noodzakelijke stap betekenen naar een breder overzicht, zoals Maltby vaststelt:

‘But the fact that the larger comparative analysis that new cinema history can
provide will rest on a foundation of microhistorical inquiry requires its practitio-
ners to work out how to undertake small-scale practicable projects which, whate-
ver their local explanatory aims, also have the capacity for comparison, aggrega-
tion and scaling.’75

Het komt er dan op aan voor onderzoekers die wereldwijd vanuit gelijkaardige con-
ceptuele en methodologische inzichten actief zijn (zie het HOMER network) om in
gespreide slagorde en vanuit een local-global nexus de vele puzzelstukken bijeen te
leggen.76 Dit zal van een patchwork aan lokale studies uitgroeien tot een heldere
kaart over het functioneren van de lokale en globale filmmarkten én de beleving van
de miljoenen bioscoopgangers.

Noten

1 Weekblad Cinema (verder Cinema), jg. 26, nr. 16, 19 april 1947, z.p.
2 Tenzij anders aangegeven, bedoelen we, wanneer wij over Antwerpen spreken, de historische stad
Antwerpen (huidige postnummers 2000 tot 2060), zonder rekening te houden met randgemeenten
(postnummers 2100 tot 2600) die momenteel eveneens deel uitmaken van Antwerpen.
3 De gegevens zijn gebaseerd op de statistieken van de Belgische Federale Overheidsdienst Economie
en het vakblad van de Vereniging der Kinemabestuurders van België (verder VKBB). http://statbel.fgov.be/
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nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/index.jsp, 30/08/2010; VKBB, Inlichtingsbulletijn, jg. 8, nrs. 1-3,
januari-maart 1953, p. 6.
4 Citaat van de toenmalige burgemeester van Antwerpen in 1998, Leona Detiège, ter gelegenheid van
het 125e jubileum van De Keyserlei, als ook van Antwerpens bekende stadshistoricus Lauwers: F. Lau-
wers, De Keyserlei 125 jaar, Antwerpen 1998, p. 4 resp. 9.
5 Oud-secretaris-generaal van de Rex, J. Zeguers in een persoonlijk interview met de auteurs, Antwer-
pen, 4 juli 2008.
6 G. Heylen geciteerd in: J. Van Liempt ‘Vijftig jaar films zien in Antwerpen’, ongepubliceerd docu-
ment, 1984, p. 29-30.
7 D. Biltereyst, Ph. Meers (red.), De verlichte stad. Een geschiedenis van bioscopen, filmvertoningen en film-
cultuur in Vlaanderen, Leuven 2007, p. 282 (tabel 2); Cinema, jg. 26, nr. 11, 15 maart 1947, z.p. De archi-
tect Rie Haan bouwde Rex opnieuw op, na het desastreuze V2-bombardement van 1944 waarbij honder-
den mensen het leven lieten. Haan zou in de daaropvolgende jaren, als vaste architect van Heylen, als
geen ander het gezicht van de Antwerpse bioscopen bepalen.
8 R. Maltby, ‘On the Prospect of Writing Cinema History from Below’, in: Tijdschrift voor Mediageschie-
denis (verder TMG), jg. 9, nr. 2, 2006, p. 85.
9 Maltby: ‘Much of the existing literature on the history of exhibition in the US has tended to separate
exhibition from production-distribution (...) Histories of both the conversion to sound and the Para-
mount case (...) are most frequently written from perspectives that emphasise the activities of the produc-
tion studios and disregard the role of exhibitors in precipitating or resisting these events, or the conse-
quences of these events for exhibitors or audiences.’ R. Maltby, D. Biltereyst, Ph. Meers (red.), Explora-
tions in New Cinema History, Malden/Oxford 2010 (in druk).
10 R.C. Allen, ‘The Place of Space in Film Historiography’, in: TMG, jg. 9, nr. 2, 2006, p. 15-27; R.C.
Allen, ‘Getting to Going to the Show,’ in: New Review of Film and Television Studies, jg. 8, nr. 3, 2010,
p. 264-276. Zie bijvoorbeeld ook C. Geraghty, British Cinema in the Fifties, Londen 2000; M. Jancovich, L.
Faire, S. Stubbings, The Place of the Audience, Londen 2003, en D. Massey, For Space, Londen 2005.
11 Maltby, ‘On the Prospect of Writing Cinema History from Below’, p. 91.
12 Projectgegevens De ‘Verlichte’ Stad. Beeldcultuur tussen ideologie, economie en beleving. Een onderzoek
naar de maatschappelijke rol van bioscoopwezen en filmconsumptie in Vlaanderen (1895-2004): FWO,
2005-2008. Promotor Ph. Meers (Universiteit Antwerpen), copromotors D. Biltereyst (Universiteit Gent)
en M. Beyen (Universiteit Antwerpen). Het project omvatte diverse onderzoeksseminars en masterscrip-
ties. De auteurs danken onderzoeker Gert Willems en de vele studenten die bij het project betrokken
waren. Projectgegevens Antwerpen Kinemastad. Een mediahistorisch onderzoek naar de naoorlogse ontwikke-
ling van de filmexploitatie en -receptie in de stad Antwerpen (1945-1995) met focus op het Rex-concern: BOF/IWS,
2009-2012. Promovenda K. Lotze (Universiteit Antwerpen), promotor Ph. Meers (Universiteit Antwer-
pen).
13 Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld: J. Stacey, Star Gazing. Hollywood Cinema and Female Spectatorship,
Londen 1994; J. Garncarz, ‘Hollywood in Germany: The Role of American Films in Germany
1925-1990’, in: D.W. Ellwood, R. Kroes (red.), Hollywood in Europe: Experiences of a Cultural Hegemony,
Amsterdam 1994, en J. Bláhová, ‘A Tough Job for Donald Duck: Czechoslovakia and Hollywood
1945-1969’, in: Illuminace, jg. 65, nr. 1, 2007, p. 215-218.
14 Heylen geciteerd in F. Heirman, Het Paleis om de hoek. Een eeuw cinema in Antwerpen, Antwerpen
2006, p. 96.
15 Als bronnen dienden vooral jaarboeken, zoals Annuaire Général du Spectacle en Belgique, Jaarboek van
de Belgische film, de originele programeringsboeken van het Rex-concern die bewaard zijn gebleven in de
persoonlijke collectie van oud-Rex-programmeur P. Corluy, de thesis van C. Van Handenhove, ‘Antwer-
pen Kinemastad’, Universiteit Gent, 2002, alsmede secundaire bronnen over Antwerpse bioscoopge-
schiedenis zoals W. Magiels, R. De Hert (red.), Magie van de cinema. Hollywood aan de Schelde, Antwer-
pen 2004, en boven geciteerde Heirman, Het Paleis om de hoek. Mondelinge getuigenissen waren onder
andere van oud-Rex-programmeur P. Corluy, oud-secretaris-generaal J. Zeguers, en voormalige Rex-pers-
chef W. Magiels.
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16 Cinema, 19 april 1947, z.p.; G. Willems, ‘De bioscoopexploitatie tussen bloei en crisis (1945-1957)’, in:
Biltereyst & Meers, De verlichte stad, p. 83-84 alsmede de grafieken in Biltereyst & Meers, De verlichte stad,
p. 279, 280, 286.
17 Voornaamste bronnen waren de jaarboeken Annuaire Général du Spectacle en Belgique en Jaarboek van
de Belgische film alsmede boven geciteerde thesis Van Handenhove, ‘Antwerpen Kinemastad’.
18 S. Hanson, From silent screen to multi-screen. A history of cinema exhibition in Britain since 1896, Man-
chester 2007, p. 87.
19 J. Klenotic, ‘Four Hours of Hootin’ and Hollerin’’, in: R. Maltby, M. Stokes, R. Allen (red.), Going to
the Movies. Hollywood and the Social Experience of the Cinema, Exeter 2007, p. 135.
20 Annuaire Général du Spectacle en Belgique 1959-1960, p. 339, Association des Directeurs de Théatres
Cinématographiques de Belgique, ‘Liste Complète Des Salles De Cinémas’, 1960, p. 24 en Annuaire
Général du Spectacle en Belgique 1961-1962, p. 391.
21 Elckerlyc, die in 1962 reeds door de Jezuïetenorde werd uitgebaat, stond ook in 1972 nog op hun
naam. Van de overige bioscopen zijn de eigendomsverhoudingen voorlopig niet bekend.
22 Heylens dominantie weerspiegelde zich ook in de zichtbaarheid van zijn bioscopen in de lokale dag-
bladpers. Zo was er in de zaterdagedities van de Gazet van Antwerpen (verder GvA) steeds een hele pagina
gewijd aan de Antwerpse bioscopen, maar vond men onder de betreffende titel ‘Deze week in de Ant-
werpse kinemas’ slechts advertenties en besprekingen van films die in Heylens bioscopen speelden. Ook
in de (socialistische) Volksgazet (verder VG) waren de advertenties voor de Rex-zalen doorgaans opvallen-
der dan voor andere bioscopen, ook al waren aan het begin van de jaren zeventig de zalen van de Vere-
nigde Onafhankelijke Cinemas te Antwerpen (zie verderop) in deze krant zichtbaarder dan in de GvA.
23 G. Willems, ‘Antwerpen “Kinemastad”. Een kroniek van honderd jaar bioscoopcultuur’, in: Biltereyst
& Meers, De verlichte stad, p. 252.
24 Bovenvermelde gegevens over de capaciteit per cinema zijn gebaseerd op de inventaris in de jaarboe-
ken Annuaire Général du Spectacle en Belgique en Jaarboek van de Belgische film.
25 Hanson, From silent screen to multi-screen, p. 121.
26 Van Liempt, ‘Vijftig jaar films zien in Antwerpen’, p. 36, en Biltereyst & Meers, De verlichte stad,
p. 286 (figuur 10).
27 W. Magiels, ‘De andere kant van Georges D. Heylen: “The Smiling Cobra”, in: Magiels & De Hert
(red.), Magie van de cinema., 2004, p. 75.
28 Willems, ‘Antwerpen “Kinemastad”’, p. 254. Deze nieuwe ontwikkelingen maakten dat Antwerpen
een drastische terugval in aantal bioscopen telde, maar, merkwaardig genoeg wat aantal schermen
betreft, opnieuw op het niveau van de bloeiende jaren dertig tot vijftig zat.
29 ‘Duration introduces time into measurement of success and popularity, a dimension lost in the archi-
ves of box office data.’ K. Dibbets, ‘Cinema Context and the genes of film industry’, in: New Review of Film
and Television Studies, jg. 8, nr. 3, 2010, p. 341. Een meer systematische analyse van de populariteit van de
vertoonde films is bijvoorbeeld mogelijk aan de hand van de POPSTAT-index van John Sedgwick. J. Sedg-
wick, M. Pokorny, ‘The Film Business in the United States and Great Britain during the 1930s’, in: Eco-
nomic Review, jg. 58, nr. 1, 2005, p. 88.
30 De programmeringsboeken bevatten een lijst van alle films per week per bioscoop, inclusief de naam
van de betreffende distributeur en het oordeel van de officiële filmkeuring. (Principieel was in België een
film verboden voor vertoning aan kinderen onder de zestien, tenzij de film door de filmkeuringscommis-
sie voor kinderen onder de zestien jaar was goedgekeurd.) Het betreft de originele programmeringsboe-
ken van het Rex-concern die bewaard zijn gebleven in het privéarchief van P. Corluy. Corluy’s collectie
omvat alle programmeringsboeken voor de periode 1952-1993. Aan het begin werd de programmering
van de centrum- en wijkzalen in één boek bijgehouden. Vanaf 1955 werden de wijkzalen in aparte boeken
bijgehouden. Deze werden met het faillissement van het Rex-concern in 1993 vernietigd. Vanaf de jaren
zestig werden ook de voornaamste met Heylen concurrerende zalen in de boeken gedocumenteerd, ech-
ter niet consequent. Dergelijke onregelmatigheden hebben gevolgen voor de samenstelling van de steek-
proef. Bijkomend onderzoek in het kader van het Antwerpen Kinemastad-project zal deze lacunes aanvul-
len. De gegevens uit de programmeringsboeken vulden we aan met informatie over de films zelf, zoals
productiejaar, land van herkomst, genre, etc., afkomstig van de online IMDb-filmdatabank.
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31 Een differentiatie tussen centrumzalen, tweedeweekzalen en wijkzalen was gebruikelijk onder de
bevraagde historische getuigen. Zie bijvoorbeeld Corluy, in een persoonlijk interview met K. Lotze, Ant-
werpen, 10 september 2008. Wildiers onderscheidde in zijn boek over Antwerpse cinemageschiedenis in
1956 tussen ‘Eerste weekzalen Centrum’, ‘Tweede weekzalen Centrum’, ‘Eerste Wijkzalen Week’ en ‘Eer-
ste Wijkzalen Zondag’. C. Wildiers, De Kinema verovert de Scheldestad, Antwerpen 1956, p. 27.
32 Zie bijvoorbeeld Hanson, From silent screen to multi-screen; Maltby et al., Going to the movies; K.
Thompson, D. Bordwell, Film History. An Introduction, 2e editie, New York 2003. Douglas Gomery’s toe-
lichting van het run-zone-clearance system van distributie en vertoning is zeer bruikbaar, maar beperkt
zich tot de vijf Amerikaanse majors in het tijdperk van het Hollywood-studiosysteem. D. Gomery, Shared
Pleasures. A History of Movie Presentation in the United States, Madison 1992, p. 66-67.
33 Zie M. Glancy en J. Sedgwick, ‘Cinemagoing in the United States in the mid-1930s. A Study Based
on the Variety Dataset’, in: Maltby et al., Going to the movies, p. 157.
34 Zie de gegevens in de originele kasboeken van het Rex-concern die bewaard zijn gebleven in de privé-
collectie van Serge Bosschaerts.
35 Volgens P. Corluy was Rubens de enige zaal die over een 70mm projector beschikte en daardoor bij-
zonder geschikt voor het spelen van grote spektakelfilms. Corluy, in een persoonlijk interview met K.
Lotze, Antwerpen, 10 september 2008.
36 De Belgische filmkeuring kende slechts twee categorieën: kinderen onder de zestien jaar niet en wel
toegelaten.
37 P. Corluy in een interview met de auteurs, Antwerpen, 25 juni 2008. Het aantal weken dat de film
‘stopte’ varieerde soms. Werd een bijzonder succesvolle film in een centrumzaal langer doorgespeeld dan
kwam hij pas later naar Astra. Het woord ‘roulatiestop’ is hier misschien niet helemaal juist, aangezien
de film niet stopte met spelen, maar terugging naar het betreffende verdeelhuis in Brussel. Daar werd hij
verhuurd aan een andere exploitant in Vlaanderen en ging vervolgens eventueel weer terug naar Antwer-
pen. In hoeverre het begrip roulatiestop overeenkomt met de door de Amerikaanse majors gehandhaafde
run-zone-clearance moet nog worden onderzocht.
38 Deze informatie is afkomstig uit de persoonlijke gesprekken met P. Corluy en een daaruit voortvloei-
end overzicht.
39 Het gemiddelde aantal Amerikaanse films in Vlaamse bioscopen was toen 81 procent. Zie de betref-
fende nummers van het Inlichtingsbulletijn van de VKBB van september 1952, p. 56, van januari tot maart
1953, p. 30 en 35, alsmede van juli 1953, p. 9.
40 Corluy in een interview met de auteurs, Antwerpen, 25 juni 2008. Filmcriticus en voormalige pers-
chef van het Rex-concern, Willy Magiels in een interview in het kader van De ‘Verlichte’ Stad, voor het
onderdeel mondelinge geschiedenis: ‘[D]e films die in de wijkbioscopen gedraaid werden waren gewoon-
lijk iets meer beschadigd. Dat kwam omdat ze toen werkten met een kopie voor de hele streek. Die kopie
ging eerst naar de middenstad en dan naar verschillende randsteden en op de duur geraakte die bescha-
digd. Het voordeel aan de wijkcinema’s was dat ze er twee programma’s draaiden, waarbij je een oudere
film kon zien samen met een nieuwere film.’
41 Programmeren betekende dat Heylen films die hij daarvoor had gekocht, aan de uitbater van de
betreffende zaal verhuurde, die hem een afgesproken percentage aan recettes moest betalen. Daarbij had-
den de uitbaters weinig te kiezen wat er geprogrammeerd werd. Ze waren wel ‘altijd tevreden, want ze
verdienden geld ermee’. Corluy in een interview met de auteurs, Antwerpen, 25 juni 2008. Zie ook
Zeguers in interview met de auteurs, Antwerpen, 4 juli 2008.
42 Dergelijke incidenten deden zich bijvoorbeeld voor bij de films THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI (1957)
en THE GUNS OF NAVARONE (1961) Corluy in een interview met de auteurs, Antwerpen, 25 juni 2008. De
vertoningsgegevens van deze films in de programmeringsboeken bevestigen dit.
43 In de loop van de tijd gebeurde het steeds vaker dat films waarvan al bij voorbaat werd uitgegaan dat
ze een gunstig oordeel van de keuringscommissie niet zouden krijgen, niet eens ter keuring werden aan-
geboden. Deze films waren dan automatisch ‘voor kinderen niet toegelaten’. D. Biltereyst, ‘God
bescherme Amerika. Over de disciplinering van film in Vlaanderen in de jaren vijftig’, in: K. Absillis en
K. Jacobs, Van Hugo Claus tot hoelahoep. Vlaanderen in beweging 1950-1960, Antwerpen/Apeldoorn 2007,
p. 145-147.
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44 Een ‘voor kinderen toegelaten film’ bracht immers 40 procent meer op dan een voor kinderen afge-
keurde film. (P. Corluy in een gesprek met K. Lotze, Antwerpen, 8 september 2010.) Toch was de
opmars van de erotische film later blijkbaar ook niet in Heylens imperium tegen te houden. In 1972 is
het aandeel erotische films dat in Heylens zalen te zien was, niet te negeren. Binnen het hele Rex-con-
cern kwam dit genre boven de toen populaire western en misdaadfilm uit.
45 Volgens oud Rex-programmeur P. Corluy waren de eigenaars van Elan goed bevriend met Heylen.
(Corluy, in een persoonlijk interview met K. Lotze, Antwerpen, 10 september 2008.)
46 Corluy in een interview met de auteurs, Antwerpen, 25 juni 2008; Magiels, ‘De andere kant van
Georges D. Heylen’, p. 74.
47 Corluy in een interview met de auteurs, Antwerpen, 25 juni 2008.
48 Een exacte reconstructie van het conflict blijft problematisch, omdat niets erover openbaar werd
gemaakt en de verhalen soms tegenstrijdig zijn. De voorliggende reconstructie gebeurde op basis van
gesprekken van de auteurs met oud-medewerkers van het Rex-concern P. Corluy, J. Zeguers en W.
Magiels, en op basis van informatie in diverse boeken en tijdschriften (bronvermeldingen verderop) als-
mede van de programmeringsgegevens afkomstig van de Rex-programmeringsboeken. Zie Magiels en
De Hert, Magie van de cinema; Heirman, Het Paleis om de hoek en F. Sartor, ‘De impact van de filmbusi-
ness op de filmkritiek (5)’, in: Film en Televisie, Video, 539, februari 2004. Niet alleen over het exacte
beginpunt, maar ook over de uiteindelijke duur van het conflict verschillen de meningen: er is sprake van
enkele maanden tot enkele jaren.
49 J. Zeguers in Magiels en De Hert, Magie van de cinema, p. 69. Disney was de enige major die niet bij
de lock-out was betrokken. Volgens P. Corluy volgde Disney in Europa een lokaal distributiebeleid, met
verschillende distributeurs in de verschillende Europese landen. In België werden de films van Disney op
dat moment verdeeld door Elan, wat ook bevestigd werd in het programmeringsonderzoek. (P. Corluy in
een interview met K. Lotze, Antwerpen, 10 juli 2009.)
50 De eerste vermelding van Excelsior in de Rex-programmeringsboeken was de film HEINTJE, MEIN BES-

TER FREUND (1970) op 15 januari 1971. P. Corluy, die in nauw contact stond met de verdeelhuizen in Brus-
sel, geeft aan dat Excelsior reeds voor de officiële start een aantal jaren opereerde. (Corluy in een inter-
view met de auteurs, Antwerpen, 25 juni 2008.) Ook gaf Heylen films uit met zijn verdeelhuis Filimpex,
al was dat veel kleinschaliger.
51 Cinema, jg. 51, 6 mei 1972, z.p., alsmede de wekelijkse filmlijsten in de GvA, 19 mei tot 9 juni 1972.
52 Cinema, jg. 51, 18 november 1952 en 2 december 1952. THE GODFATHER kwam een jaar later in herha-
ling naar Antwerpen en was uitgerekend de film waarmee Heylens grote concurrent Calypso I in septem-
ber 1973 zou openen. GvA, 28 september 1972, p. 8.
53 Zeguers in interview met de auteurs, Antwerpen, 4 juli 2008. Zie ook Willems, ‘Antwerpen “Kine-
mastad”’, p. 251.
54 Over de gehele periode september 1972 tot en met augustus 1973 speelde slechts een handvol films
van de Amerikaanse majors. Daarna (en ook daarvoor) gingen er wekelijks een aantal in première.
55 In de drie onderzochte jaren 1952, 1962 en 1972 was er geen enkele distributeur die zoveel films in
de Rex-bioscopen had spelen. Niet eens in de jaren vijftig toen de Amerikaanse majors gezamenlijk nog
driekwart van de Antwerpse markt beheersten. Het op een na hoogste percentage van films dat in de drie
onderzochte jaren door een enkele distributeur in de Rex-bioscopen te zien was, was van MGM, met zes-
tien procent van alle films die in 1952 in de Rex-bioscopen draaiden.
56 J. Zeguers in: Magiels & De Hert, Magie van de cinema, p. 69.
57 Zeguers in interview met de auteurs, 4 juli 2008.
58 Ibidem.
59 Tekenend daarbij is dat over de opening van het gloednieuwe Calypso-bioscoopcomplex in het hart
van Antwerpen vrijwel niets in de toonaangevende Gazet van Antwerpen werd bekendgemaakt. Pas de dag
ná de eerste vertoning in twee van de Calypso-zalen stond er een beknopte vermelding van amper vijf lijn-
tjes op pagina 15. GvA, 28 september 1973, p. 15.
60 Sedgwick in: Maltby, Biltereyst & Meers, Explorations in New Cinema History.
61 Het initiatief kwam daarbij vaak van Heylens verdeelhuis Excelsior, soms in samenwerking met de
producent. Zeguers in: Magiels en De Hert, Magie van de cinema, p. 71. Volgens de voormalige perschef
en hoofdverantwoordelijke voor publiciteit bij het Rex-concern, Magiels, gebeurde het uitnodigen van
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grote vedetten tot in de jaren negentig. ‘Dat was uniek en werd door geen andere bioscoopuitbater
gedaan, alleen door Excelsior.’ Volgens Magiels kwamen enkel grote verdelers zoals UIP, Universal of
MGM af en toe met een vedette, maar vergeleken met Excelsior was dat miniem. (W. Magiels in een inter-
view met de auteurs, Antwerpen, 9 juli 2008.)
62 Willems, ‘Antwerpen “Kinemastad”’, p. 250; Magiels in: Magiels en De Hert, Magie van de cinema,
p. 74-75 en Heirman, Het Paleis om de hoek, p. 79-97.
63 A. Kuhn, An Everyday Magic: Cinema and Cultural Memory, New York 2002, p. 4.
64 In het kader van het derde onderzoeksluik van het De ‘Verlichte’ Stad-project met betrekking tot film-
beleving in Vlaanderen, hebben twee onderzoekers van het project en geschoolde studenten van de Uni-
versiteit Antwerpen en de Universiteit Gent interviews afgenomen over individuele filmbeleving in
Vlaanderen. Hier aangehaalde gegevens refereren uitsluitend aan de 155 interviews die in Antwerpen
werden afgenomen. De respondenten waren ouder dan vijftig jaar en kwamen uit de directe omgeving
van de interviewers (vrienden, familie, kennissen) alsmede van rust- en verzorgingstehuizen in Antwer-
pen en randgemeenten. Ongeveer de helft van de respondenten was katholiek, een kwart was socialist.
De rest was liberaal of in de loop van de tijd van levensbeschouwing veranderd. De interviews waren
semigestructureerd en duurden gemiddeld een uur. Hier genoemde conclusies komen gedeeltelijk voort
uit een niet-gepubliceerde preliminaire analyse van de interviews door onderzoeker Gert Willems. Een
gedetailleerd overzicht van de respondentenprofielen, de samenstelling van de steekproef alsmede de
transcripties van de interviews zijn op aanvraag in te zien bij de auteurs.
65 Voor een bredere analyse over Vlaanderen, zie Ph. Meers, D. Biltereyst en L. Van de Vijver, ‘Metropo-
litan vs rural cinemagoing in Flanders, 1925-75’, in: Screen, jrg. 51, nr. 3, 2010 (in druk).
66 Zie bijvoorbeeld citaat van Joz Van Liempt, in Heirman, Het Paleis om de hoek, p. 86, alsmede Heir-
man, Het Paleis om de hoek, p. 87-88; Van Liempt, ‘Vijftig jaar films zien in Antwerpen’, p. 30-31; Magiels
en De Hert, Magie van de cinema, p. 65, 71 en de persoonlijke gesprekken van de auteurs met voormalige
Rex-medewerkers J. Zeguers, W. Magiels en P. Corluy in Antwerpen op respectievelijk 4 en 9 juli en 10
september 2008.
67 Kuhn, An Everyday Magic, p. 17, 28.
68 Die dus hun periode van hoogfrequente bioscoopbezoeken tussen 1920 en 1960 hebben beleefd.
69 Kuhn, An Everyday Magic, p. 141.
70 Zie de gegevens in de originele kasboeken van het Rex-concern, die bewaard zijn gebleven in het
privéarchief van Serge Bosschaerts.
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Miriam van de Kamp*

Majors en de Nederlandse speelfilm,
1990-2005

Van ondergeschoven kindje naar kerstkraker

Een Nederlandse speelfilm wordt zelden beschouwd als een cultuurproduct waar
Nederland trots op kan zijn.1 Nederlandse films zijn vaak geen onverdeeld succes,
zeker niet in financiële zin. Door de liefhebbers gewaardeerde artistieke films wor-
den afgewisseld met haast gênante flops. De echte kaskrakers in de Nederlandse
bioscopen komen uit Hollywood, en dus richtten de grote distributeurs, de majors,
zich vooral op dat segment. De marktpositie van Nederlandse producties is de laat-
ste twee decennia echter sterk verbeterd. In dit artikel wordt geanalyseerd welke rol
de majors daarin gespeeld hebben en hoe de houding van een aantal van deze pro-
minente spelers op de Nederlandse filmmarkt tussen 1990 en 2005 omsloeg van
scepsis naar enthousiasme, mede onder invloed van veranderingen in het over-
heidsbeleid en groeiende publieke belangstelling voor de Nederlandse film.

Internationale filmdistributeurs passen hun activiteiten in een lokale markt aan
op hun perceptie daarvan. Deze is gebaseerd op een inschatting van de potentiële
risico’s, opbrengsten en expansiemogelijkheden. In de jaren negentig doen zich
twee ontwikkelingen voor die majors in een spagaat dwingen. Aan de ene kant nam
de wereldwijde concurrentie toe waardoor bedrijven inzetten op schaalvergroting
(mondialisering). Nederlandse films waren door de kleine schaal van het Neder-
landse taalgebied zodoende geen markt voor hen. Anderzijds was er juist sprake van
een toenemende interesse voor lokale cultuurproducten onder consumenten. Dit
artikel werpt daarom ook licht op hoe de majors, de wereldwijd opererende filmbe-
drijven, omgingen met deze twee tegenstrijdige ontwikkelingen in de jaren negen-
tig.

Over de manier waarop de majors met kleine lokale markten, zoals de Neder-
landse, omgaan is relatief weinig bekend. Data hierover voor Nederland zijn
schaars, zijn verspreid en soms sterk persoons- of bedrijfsgebonden. Een sluitende

* Miriam van de Kamp is als postdoc-onderzoeker verbonden aan het Centre for Modern Urban Stu-
dies van de Universiteit Leiden/vestiging Campus Den Haag. Zij doet daar onderzoek naar de revita-
lisering van buurten. Zij studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. In 2009 promoveerde zij aan dezelfde universiteit op het proefschrift Where Corporate
Culture and Local Markets Meet. Music and Film Majors in the Netherlands, 1990-2005. Tijdens haar pro-
motieonderzoek werkte zij mee aan onderzoeken naar de Nederlandse filmindustrie en digitale ont-
wikkelingen binnen de mediaproductiesector van TNO ICT, Delft en het lectoraat Media en entertain-
mentmanagement van Hogeschool InHolland Haarlem. E-mail: mvandekamp@campusdenhaag.nl.



Miriam van de Kamp |  109

verklaring is daar niet voor, maar er kunnen wel een aantal factoren voor genoemd
worden. De branchevereniging voor filmdistributeurs (NVF) beschikt nauwelijks
over archiefmateriaal, terwijl bedrijven zelf zich niet graag in de kaart laten kijken
(al dan niet voorgeschreven door het hoofdkantoor in de Verenigde Staten). Ook
industriedata over de Nederlandse filmmarkt zijn nauwelijks voorhanden.2 Kennis
over de werking van de industrie wordt daarnaast binnen de ingewijde groep van
professionals gehouden. Voor het promotieonderzoek waarop dit artikel is geba-
seerd, zijn voor het eerst data uit verschillende bronnen bij elkaar gebracht. Het
wierp daardoor een eerste blik op beslissingsprocessen bij en de bedrijfsvoering van
film-majors in Nederland en leidde tot interessante vondsten, zoals EU-documenten
en krantenartikelen over de inmenging van de Europese Commissie in de operatie
van UIP/United International Pictures.3

Aan de hand van beschikbare industrie- en branchedata gebaseerd op jaarversla-
gen, recetteoverzichten en dergelijke, is het aanbod van de grote internationale film-
distributeurs in Nederland in kaart gebracht en is onderzocht hoe dit aanbod veran-
derde in de periode 1990-2005.4 Deze data zijn in belangrijke mate van betekenis
voorzien door middel van ruim twintig interviews met managers van internationale
filmdistributiebedrijven en sleutelfiguren in de Nederlandse filmindustrie, in 2006
en 2007. Tijdens deze gesprekken werd ingegaan op het belang van de Nederlandse
markt voor het internationale filmbedrijf, de verhoudingen tussen het hoofdkantoor
en het lokale kantoor, en de visie en houding van beide kantoren ten aanzien van de
Nederlandse speelfilm. Na een korte (historische) schets van de positie van de
majors op de Nederlandse markt zal worden ingezoomd op de veranderingen in
hun beleid ten aanzien van de Nederlandse film in de periode 1990-2005, waarbij
de nadruk ligt op de distributie van Nederlandse speelfilms.

Internationale filmbedrijven in Nederland

De filmindustrie is altijd een internationale sector geweest. Vanaf het begin zijn
films internationaal verspreid. Aanvankelijk domineerden Europese filmbedrijven
– met name het Franse Pathé Frères – de internationale bioscoopmarkt. Het grote
aantal Franse films dat rouleerde in de Verenigde Staten werd zelfs gezien als een
bedreiging voor de binnenlandse filmproductie.5 Na de Eerste Wereldoorlog was de
situatie omgekeerd: de Amerikaanse industrie ontwikkelde zich tot internationaal
marktleider en werd dominant op de Europese markt. Deze machtswisseling was
volgens Gerben Bakker niet zozeer het gevolg van een teruglopende productie in
Europa tijdens de oorlog, maar eerder het resultaat van een kwaliteitsrace binnen de
Amerikaanse filmindustrie (productiebudgetten stegen sterk en kwaliteitseisen
namen toe) die Europese maatschappijen niet konden bijbenen vanwege de oorlogs-
omstandigheden.6 De Hollywoodstudio’s die deze trend inzetten, konden door dit
gebrek aan concurrentie hun positie op de thuismarkt en de internationale markt in
korte tijd consolideren. In Nederland werden de films van de grote Amerikaanse
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studio’s in eerste instantie door lokale distributeurs uitgebracht, zoals Loet C. Barn-
steins HAP Film. Universal Pictures begaf zich in 1918 als eerste Amerikaanse film-
studio zelf op de Nederlandse markt. Andere studio’s volgden in de jaren twintig en
dertig met eigen distributiekantoren: Fox werd bijvoorbeeld in 1923 ingeschreven in
het Nederlandse handelsregister, terwijl dat voor Warner Bros. in 1933 gebeurde.7

Nog steeds zijn deze studio’s belangrijke spelers op de Nederlandse markt, al zijn ze
inmiddels onderdeel geworden van internationale media- en entertainmentconglo-
meraten. Het onderzoek beperkt zich tot deze zogenaamde Hollywood-majors.

In de periode 1990-2005 waren zes majors als distributeur actief op de Neder-
landse speelfilmmarkt: Buena Vista International (de internationale distributietak
van Disney), Fox, Sony Pictures Entertainment/Columbia Tristar, United Internati-
onal Pictures (UIP), Universal Pictures en Warner Bros. Niet elk bedrijf had een kan-
toor in Nederland. Sony en Fox vonden de Nederlandse markt te klein voor een
lokaal filiaal. Zij hadden in Brussel een Benelux-kantoor van waaruit een klein mar-
keting- en salesteam voor de Nederlandse markt werd aangestuurd.8 Disneyfilms
werden lange tijd uitgebracht door het Nederlandse kantoor van Warner Bros. Pas
toen de videomarkt een belangrijke bron van inkomsten werd, opende Buena Vista
een eigen kantoor in Nederland (eind 1991). Het bedrijf ontwikkelde zich daarna
snel tot een grote speler in de Nederlandse bioscoopbranche. De grootste speler
bleef echter UIP – een joint venture van Universal, Paramount en MGM (tot 1999) –
die al sinds 1982 actief was in Nederland.9

Het is van belang kort stil te staan bij de manier waarop de filmdistributie van de
majors georganiseerd is omdat het de positie en speelruimte van de Nederlandse
kantoren inzichtelijk maakt. Net als tijdens de hoogtijdagen van Hollywood worden
de filmproductie en -distributie aangestuurd en gecontroleerd vanuit Los Angeles.
Daar staan de hoofdkantoren van de majors. Als subdivisies van internationale
mediaconglomeraten zijn zij op hun beurt vaak zelf weer vertakt in verschillende
onderdelen waaronder regiokantoren voor distributie (bijvoorbeeld ‘Europa’), waar-
onder wederom kleinere bedrijfseenheden vallen (bijvoorbeeld een subdivisie ‘Bene-
lux’ of ‘Nederland’). Productmanagers in het hoofdkantoor beheren de rechten van
de inhouse-producties of kopen de rechten van independent-producties aan voor de
internationale markt. De aangekochte films kunnen Amerikaanse films zijn maar
bijvoorbeeld ook Europese producties. In sommige gevallen hebben de regiokanto-
ren een stem in dit proces. Dan wordt bijvoorbeeld in de preproductiefase het script
gelezen door het regiokantoor en op basis daarvan advies verstrekt inzake het com-
merciële potentieel van de film voor de betreffende markt. De internationale marke-
ting- en promotieafdeling op het hoofdkantoor maakt voor zowel de inhouse-films
als de aangekochte producties een plan voor de marketing en promotie. Kopieën van
de film en een heel pakket met promotiemateriaal worden vervolgens naar de regio-
kantoren of lokale kantoren gestuurd. De rol van het lokale kantoor is het in de
markt zetten van de film door de promotiecampagnes af te stemmen op de lokale
markt. Te denken valt aan het veranderen van de titel (wanneer deze bijvoorbeeld
een woord bevat dat in de lokale taal negatieve gevoelens oproept of gevoelig ligt,
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(zoals de film JUDE (Polygram, 1996) waar de titel verwijst naar de voornaam van
het hoofdpersonage maar dat in het Duits ook Jood betekent) of de afbeelding op de
filmposter. Daarnaast onderhoudt het lokale kantoor contacten met de lokale biosco-
pen om het product zo goed mogelijk in de markt te zetten. Ook zorgen zij voor
ondertiteling of nasynchronisatie en het fysieke transport van de filmkopieën. Uit
de interviews die ik in het kader van dit onderzoek gehouden heb, komt naar voren
dat de majors lokale marketing als essentieel beschouwen voor het succesvol uit-
brengen van hun internationale films:

‘Het is een belangrijke functie in al die schakels. Want als dat laatste stapje niet
lukt, de vertaalslag naar de consument hier, ik zeg altijd de bioscoopbezoeker in
Almere is een andere dan in Pennsylvania of in Madrid. Dus dat is de rol van het
kantoor, zij vertalen het internationale aanbod naar de lokale markt.’ (internatio-
nale brand- & productmanager Buena Vista International, interview 26 juni
2007)

‘Je kan heel veel sturen van elders, dat is ook zo, maar lokaal zijn de markten
verschillend. De Nederlandse markt is verschillend van de Belgische, de Belgi-
sche is verschillend van de Zwitserse, de Nederlandse van de Spaanse. Dus je
hebt specialisten nodig binnen de markt, die dingen goed opvolgen. En je hebt
lokaal mensen nodig die contacten met klanten onderhouden.’ (directeur Sony
Pictures Benelux, interview 31 mei 2007)

De mate waarin het lokale kantoor beslissingen kan nemen, verschilt per bedrijf. Zo
ontvangen de Nederlandse kantoren van UIP en het Benelux-kantoor van Sony Pictu-
res Entertainment internationale films en promotiematerialen en kunnen zij daar
zelf een selectie uit maken op basis van hun lokale marktkennis.10 Het Nederlandse
kantoor van Warner Bros. daarentegen wordt geacht een wereldwijd vastgestelde
strategie te volgen en wordt hierop nadrukkelijk gecontroleerd via een strakke hië-
rarchische structuur. Er zijn verschillende controlemechanismen ingebouwd zoals
sterke supervisie van het Nederlandse kantoor door het Europese Warner Bros.-kan-
toor in Londen en wereldwijd afgestemde promotiecampagnes voor internationale
blockbusters. Warner gebruikt op het hoofdkantoor in Los Angeles gegevens over
eerdere releases van Warner en die van concurrenten (zoals opbrengsten, acteurs,
regisseurs, uitbrengschema, materialen promotiecampagne en promotiefrequentie)
om het succes voor nieuwe films te kunnen voorspellen en het ideale uitbreng-
schema te bepalen.11

De Nederlandse filmmarkt

Het is van belang een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds de Neder-
landse film(productie)sector en anderzijds de Nederlandse filmmarkt, die veel bre-
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der is omdat die ook buitenlandse producties betreft. Kijken we naar de Neder-
landse filmmarkt in brede zin dan kunnen we stellen dat het aantal bioscoopbezoe-
ken in vergelijking met andere landen laag ligt, alhoewel dit cijfer sinds 1992 aan-
trekt (na een daling van ruim dertig jaar). Tegelijkertijd valt op dat wat betreft de
opbrengsten uit de bioscoopkaartverkoop Nederland een middenpositie inneemt
binnen Europa.12 In termen van productie is Nederland relatief klein ten opzichte
van andere Europese landen, maar internationaal behoort het tot de middenmoot.13

Op Europees niveau is de productie vergelijkbaar met die van Zweden en Denemar-
ken.14 De productiesector wordt door de geïnterviewden binnen mijn onderzoek
vooral getypeerd als zwaar gesubsidieerd, producerend voor een zeer kleine markt,
niet in staat om de investeringen terug te verdienen en daarom oninteressant voor
de majors.15

De Nederlandse film heeft een minderheidsaandeel op de eigen thuismarkt. Tij-
dens de periode 1990-2005 schommelde het aandeel tussen de één en vijftien pro-
cent. Het zijn doorgaans twee of drie succesvolle Nederlandse films die voor dit
marktaandeel zorgen, de rest van de films trekt nauwelijks publiek. Tegelijkertijd
zien sommige partijen een opwaartse lijn. Vanaf 2000 zou er volgens een aantal
insiders sprake zijn van een professionaliseringsslag waardoor de Nederlandse film
een groter publiek is gaan trekken. De Nederlandse markt voor buitenlandse films
vertoont een vergelijkbaar patroon met dat van de binnenlandse productie: het zijn
vaak één of twee blockbusters die qua recette en kaartverkoop met kop en schouders
uitsteken boven de andere uitgebrachte internationale films in dat jaar. Voorbeelden
zijn JURASSIC PARK (1993, UIP), TITANIC (1997, Columbia Tristar Fox) en HARRY POT-

TER 1 (2001, Warner Bros.). De markt voor Nederlandse film is met andere woorden
erg asymmetrisch. Dat is niet uitzonderlijk; het is een van de kenmerken van de
filmindustrie in het algemeen.16 Het zeer kleine aantal films dat goed is voor het
merendeel van de recettes is echter wel uitzonderlijk.

De Nederlandse markt wijkt ook in andere opzichten af van andere Europese
landen omdat er een uitzonderlijke schaarste is aan bioscoopdoeken. Nederland
telde in 2007 bijvoorbeeld 630 schermen, terwijl in landen met een kleinere bevol-
king zoals België, Oostenrijk en Zweden (respectievelijk ruim 10, ruim 8 en ruim
9 miljoen inwoners in 2009) het aantal schermen respectievelijk 515, 570 en zelfs
1049 was in hetzelfde jaar.17 De bioscoopexploitanten hebben daardoor een gun-
stige positie ten opzichte van de filmdistributeurs. Op maandag wanneer traditiege-
trouw bepaald wordt welke films er vanaf donderdag zullen draaien, ijveren de dis-
tributeurs bij de bioscoopexploitanten om vooral hun nieuwe releases te vertonen.
Meer dan elders het geval is, kunnen Nederlandse bioscoopexploitanten de release-
schema’s van nieuwe films beïnvloeden en de verhoudingen bepalen voor de verde-
ling van de opbrengsten van de bioscoopkaartverkoop. Meestal gaat na aftrek van
zes procent btw, zestig tot zeventig procent van de opbrengsten naar de bioscopen
en dertig tot veertig procent naar de distributeur.18 Doordat de bioscoopexploitanten
een groot aandeel van de opbrengsten van de bioscoopkaartverkoop opstrijken, zijn
de marges voor de distributeurs in vergelijking met andere landen laag. In België
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ontvangt een distributeur bijvoorbeeld gemiddeld 47 procent, terwijl volgens Doyle
in de Verenigde Staten de distributeur in het meest gunstige geval zelfs negentig
procent krijgt.19 Concreet betekent dit voor de distributeurs in Nederland dat er
meer bezoekers nodig zijn om de lokale kosten voor het uitbrengen van een film te
dekken, terwijl het risico van het uitbrengen van een film voor de bioscoopdistribu-
teurs in de kleine Nederlandse markt juist groter is dan in andere landen. Het komt
voor dat een film die in een gelijk aantal bioscopen in België en Nederland draait
wel winst kan halen in België maar niet in Nederland omdat de condities voor het
uitbrengen van films in België veel gunstiger zijn voor de distributeur (een hogere
marge en een hogere frequentie voor filmbezoek).20

De films die in de Nederlandse bioscopen draaien, worden niet alleen aangele-
verd door de internationale filmdistributeurs maar ook door kleinere maatschap-
pijen die doorgaans onder de noemer van ‘independents’ worden aangeduid.
Tabel 1a en 1b tonen het gemiddelde marktaandeel van de internationale en de
grootste independent distributeurs voor de periodes 1990-1994, 1995-1999 en
2000-2005.

Tabel 1a toont dat de grote internationale filmdistributeurs de gehele periode onder
beschouwing het overgrote deel van de Nederlandse filmmarkt in handen hadden.
UIP was steeds de grootste speler, terwijl Buena Vista, Warner en Sony afwisselend
de nummers twee en drie waren. Fox en Universal waren de hekkensluiters onder
de majors. Universal bracht het overgrote deel van de films uit via de joint venture
UIP. Het had echter ook tot 1999 (toen het overgenomen werd door Seagram) een
eigen kantoor in de Nederlandse markt om een klein aantal van de Universal-films
uit te brengen. Het gezamenlijke aandeel van de independents was minstens een
vijfde van de markt in de periode 1990-2005. In dit segment waren met name in de
jaren negentig Concorde, RCV en Polygram marktleiders. Na 2000 behield RCV die
rol maar werd daar nieuwkomer A-Film aan toegevoegd.

Tabel 1a. Gemiddeld marktaandeel (% - gebaseerd op recettecijfers) internationale filmdistributeurs voor

1990-1994, 1995-1999 en 2000-2005

Buena Vista
International
(Disney)

UIP Warner Bros. Sony Pictures
Entertainment
(ColumbiaTristar)

Fox Universal
Pictures

TOTAAL
majors

1990-1994 8.9 29 17.2 15.5 0* 3.5 74.2

1995-1999 20.5 22.4 12 18.2 1.6 5.9 80.5

2000-2005 15.5 21.7 16.7 8 8.8 - 70.8

Gebaseerd op: gegevens NFC, NFC-jaarverslagen 1997-2003, NVB/NVF-jaarverslag 2004 en NVB/NVF-jaarboek
2006. Voor het jaar 1990 was er geen informatie over marktaandelen beschikbaar. De cijfers voor 1991
vormen een indicatie, omdat niet alle marktcijfers voor dat jaar bekend waren.
* Fox was begin jaren negentig als zeer kleine speler actief in de Nederlandse filmmarkt. In de NFC-overzichten
worden alleen voor de jaren 1992-1994 marktaandelen weergegeven van 0 of 0,02 procent.
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Tabel 1b. Gemiddeld marktaandeel (% - gebaseerd op recettecijfers) grootste independent filmdistributeurs

voor 1990-1994, 1995-1999 en 2000-2005

Concorde RCV Meteor Film/
Polygram Film

Paradiso A-Film Independent
Films

TOTAAL
Independents*

1990-1994 9.2 0.5 0.2 (Meteor) - - - 25.8

1995-1999 3.1 7.9 9.4 (Polygram) 1.2 - - 19.2

2000-2005 - 7.9 - 1.8 9.4 6.4 29.2

Gebaseerd op: gegevens NFC, NFC-jaarverslagen 1997-2003, NVB/NVF-jaarverslag 2004 en NVB/NVF-jaarboek
2006. Voor het jaar 1990 was er geen informatie over marktaandelen beschikbaar. De cijfers voor 1991 vor-
men een indicatie, omdat niet alle marktcijfers voor dat jaar bekend waren.
* Inclusief kleinere independent distributeurs en niet-commerciële filmdistributeurs (zoals het Filmmuseum)
die niet zijn vermeld in deze tabel.21

De meeste films in de Nederlandse bioscopen waren zoals eerder gezegd buiten-
landse producties. De majors brachten hoofdzakelijk Amerikaanse films uit. Het
totale aantal uitgebrachte Europese films (Nederlandse films niet meegerekend)
schommelt tussen de twee en zeven films per jaar voor alle majors gezamenlijk.22

UIP brengt vrijwel ieder jaar Europese producties uit terwijl dat bij de andere majors
minder het geval is. Het merendeel van de Europese films is in het Verenigd
Koninkrijk of Frankrijk geproduceerd. Nederlandse producties werden begin jaren
negentig vrijwel alleen uitgebracht door onafhankelijke distributeurs. Deze distribu-
teurs richten zich op de Nederlandse of Benelux-markt. Polygram was als Europese
speler hier een uitzondering op. Begin jaren negentig was UIP de enige major die af
en toe ook een Nederlandse film uitbracht, zoals DE NOORDELINGEN, FLODDER IN

AMERIKA (1992) en OEROEG (1993). De dominante positie van de majors werd dus
vrijwel geheel behaald met internationale films.

Opleving van de Nederlandse film

Nederlandse speelfilms bij UIP

UIP was in de eerste helft van de jaren negentig de enige internationale filmdistribu-
teur die Nederlandse films uitbracht. Dat deze joint venture van Paramount, Uni-
versal en MGM dit als voorwaarde voor een uitzondering op de Europese kartelwetge-
ving was overeengekomen, is niet algemeen bekend. Opgespoorde EU-documenten
en krantenartikelen boden mij inzicht in deze inmenging van de Europese Com-
missie. Toen UIP in 1982 de Europese markt betrad, meldde het zich bij de mede-
dingingsafdeling van de Europese Commissie met het verzoek voor een uitzonde-
ringspositie op de Europese kartelwet voor hun distributiesamenwerkingsverband.
Op basis van de Europese wetgeving werd de joint venture UIP namelijk als kartel
beschouwd. UIP zag de joint venture echter als een essentiële samenwerking om
algemene bedrijfskosten te drukken waardoor het als een gezond bedrijf in de risi-
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covolle filmmarkt zou kunnen opereren. In eerste instantie werden er geen gronden
gevonden om ontheffing te verlenen en ontving UIP van de Europese Commissie
een mededeling van punten van bezwaar. UIP antwoordde op de punten van
bezwaar en bood een aantal toezeggingen. De Commissie kende uiteindelijk in
1989 de gevraagde uitzonderingspositie voor vijf jaar toe, op voorwaarde van de
afspraak dat UIP de productie en distributie van Europese films zou stimuleren.23 De
Europese filmindustrie bevond zich op dat moment namelijk in een zeer slechte
financiële positie en een versterkte distributie werd gezien als een mogelijkheid uit
dit dal te komen.24 Ook de belangen van de Europese filmconsument speelden een
rol. De distributiekosten zouden lager zijn door een kleinere overhead en daardoor
zou er een grotere keuze Amerikaanse films beschikbaar zijn.25 De lange periode
van zeven jaren die de Commissie nodig had om tot deze beslissing te komen, werd
mede veroorzaakt doordat de Commissie moeite had om betrouwbare data te ver-
krijgen over de rol en de effecten van het samenwerkingsverband voor de Europese
filmmarkt.

Vooruitlopend op de uitspraak van de Europese Commissie startte UIP Neder-
land in 1988 met het uitbrengen van Nederlandse films. Het uitbrengen van inter-
nationale films bleef echter de kernactiviteit. Nederlandse films werden alleen aan-
gekocht en niet zelf ontwikkeld. Tot aankoop van een Nederlandse film werd boven-
dien alleen besloten als het uitbrengen daarvan paste in het roulatieschema van het
eigen portfolio van inhouse-producties en aangekochte films. De terughoudendheid
van UIP ten aanzien van Nederlandse films was commercieel gezien begrijpelijk.
Nederlandse films deden het begin jaren negentig slecht in de bioscoop. Alleen de
komedie FLODDER IN AMERIKA (1992) was een groot succes. Met 1,5 miljoen bezoe-
kers en een kaartopbrengst van 8,3 miljoen gulden was het de grootste box-office-hit
van dat jaar, voor BASIC INSTINCT en LETHAL WEAPON.26 Dit onverwachte succesnum-
mer van eigen bodem kwam op een moment dat het bioscoopbezoek in Nederland
een dieptepunt had bereikt waardoor alle filmdistributeurs kampten met lage
opbrengsten. Volgens de directeur van UIP was FLODDER IN AMERIKA ‘de financiële
en morele injectie die het filmbedrijf nodig had’.27

Een veranderende houding in het overheidsbeleid en bij Warner Bros. en BVI

In de tweede helft van de jaren negentig veranderde de houding van de majors ten
opzichte van de Nederlandse films in hoog tempo. Het jaar 1995 wordt algemeen
gezien als het keerpunt.28 Het aantal bioscoopbezoekers steeg, oude bioscopen wer-
den gerenoveerd, de eerste multiplexcinema’s openden en twee Nederlandse kome-
diefilms, FLODDER 3 (Concorde Film) en FILMPJE! (Polygram) trokken een groot
publiek naar de bioscoop (respectievelijk 410.000 en 933.000 bezoekers). De low-
budgetfilm ZUSJE trok bijna 125.000 bezoekers en was daarmee de grote verrassing
van het jaar. Tegelijkertijd won de internationale coproductie ANTONIA een Oscar
voor de beste buitenlandse film. De Nederlandse filmsector bloeide op. Aan deze
opleving lag een aantal factoren ten grondslag.
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Allereerst veranderde het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van de filmindus-
trie. Waar beleidsmakers lange tijd ingezet hadden op de productie van Nederlandse
films en de ontwikkeling van een eigen filmcultuur, werd de filmindustrie steeds
meer benaderd als onderdeel van de creatieve economie welke in de toekomst naar
verwachting een steeds belangrijkere economische peiler zou worden.29 Een eerste
stap in de richting van een nieuw filmbeleid was de samenvoeging in 1993 van de
twee bestaande filmfondsen, het Fonds voor de Nederlandse film en het Productie-
fonds van de Nederlandse film, tot het Nederlandse Filmfonds. Activiteiten voor de
productie van Nederlandse films en het stimuleren van een Nederlandse filmcul-
tuur werden nu gecombineerd, terwijl producties nu tegelijkertijd op beide gronden
werden beoordeeld. Vervolgens werd in 1998 een filmstimuleringsbeleid gelan-
ceerd om de filmsector economisch sterker en minder afhankelijk van subsidies te
maken. Het was een vrij uniek samenwerkingsverband tussen de ministeries van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Financiën. Het betrof
een breed pakket aan marktversterkende subsidies, waaronder de zogenaamde cv-
regeling. Voor Nederlandse filmproducties konden besloten commanditaire ven-
nootschappen (cv’s) worden opgericht, waarbij particuliere investeerders een groot
belastingvoordeel genoten (voor details zie het artikel van Sigrid Hemels in dit num-
mer). Investeren in films werd zodoende aantrekkelijk en hierdoor was er opeens
veel meer geld dan voorheen beschikbaar voor de productie van Nederlandse films.
In piekjaar 2000 werd ruim € 164 miljoen geïnvesteerd in Nederlandse films. In de
jaren daarna liep het kapitaal dat door de cv-regeling bijeen werd gebracht terug
naar € 32 miljoen in 2001 en € 12 miljoen in 2002.30 Hogere budgetten per film en
de ruimere beschikbaarheid van financiering leidden tot het uitbrengen van meer
Nederlandse films en een professionalisering van de sector.31 Ook het imago van de
Nederlandse film verbeterde bij het grote publiek. Volgens door NIPO ondervraagde
Nederlanders kon de Nederlandse film zich nu op het vlak van technische kwaliteit
meten met Hollywoodfilms.32

De majors bleken niet geheel ongevoelig voor het gunstige economische klimaat
voor Nederlandse films. Het groeiende marktaandeel, opname van de marketing en
promotiekosten van Nederlandse films in film-cv’s en een bijdrage van het Neder-
landse Filmfonds voor de distributiekosten van Nederlandse films maakten het uit-
brengen ervan beduidend minder risicovol.33 Zowel Buena Vista als Warner bega-
ven zich vanaf 1997 op deze nichemarkt, al ging dit niet zonder slag of stoot. Beide
begonnen voorzichtig met een productie die in een klein aantal bioscopen uitkwam.
BVI bracht de film KARAKTER uit. Het bleek een goede zet want de film trok 204.061
bezoekers in Nederland en kreeg met een Oscar voor de beste buitenlandse film ook
internationale erkenning. De eerste Nederlandse film die door Warner werd uitge-
bracht – DYING TO GO HOME van George Sluizer en Carlos da Silva – kwam daarente-
gen niet verder dan 507 bezoekers.

Ondanks dit debacle haakte Warner niet af. Dirk de Lille, die in 1997 als directeur
van het Nederlandse dochterbedrijf aantrad, zette juist sterk in op Nederlandse
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films. Hij kwam van de succesvolle Europese independent distributeur Polygram,
waar hij verantwoordelijk was geweest voor het aankopen van Nederlandse films.
Met de aankoop van films zoals FILMPJE! (de Nederlandstalige kaskraker van 1995)
en ANTONIA (de Oscarwinnaar voor buitenlandse film) had De Lille een uitstekende
reputatie opgebouwd. Bij zijn aanstelling had hij als voorwaarde gesteld dat hij
Nederlandse films zou mogen uitbrengen.34 Het hoofdkantoor van Warner stemde
– ingegeven door angst voor opgelegde restrictieve voorwaarden voor de operatie als
invloedrijke Amerikaanse major, zoals bij UIP gebeurde – in met zijn eis. Het gaf De
Lille echter een beperkt budget voor de aankoop van Nederlandse films want het
mocht niet uitgroeien tot een kernactiviteit. De vanuit Amerika gecoördineerde pro-
motiecampagnes en releases van de internationale Warner-films hadden immers de
prioriteit. Na de aankoop van een aantal kleine producties van veelbelovende jonge
Nederlandse regisseurs, trok De Lille de stoute schoenen aan. Tijdens de kerstva-
kantie van 1998 – een piekperiode voor de bioscoopbranche – bracht Warner Neder-
land met een groots opgezette promotiecampagne (en dito budget) de familiefilm
ABELTJE uit naar het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt. Het bleek een
gedurfde maar ook zeer succesvolle zet. ABELTJE trok volle zalen en wist met bijna
een miljoen bezoekers Disney’s MULAN en Dreamwork’s THE PRINCE OF EGYPT (uit-
gebracht door UIP) ruim achter zich te laten. Een Nederlandse familiefilm had zijn
Amerikaanse concurrenten met vlag en wimpel verslagen.

Het succes van ABELTJE fungeerde als een katalysator voor de veranderende houding
van de majors ten aanzien van de Nederlandse film. Warner zou in de jaren daarna
elk jaar rond de kerst een Nederlandse familiefilm uitbrengen. De release van
ABELTJE leidde in eerste instantie echter tot een groot conflict tussen De Lille en het
Amerikaanse hoofdkantoor van Warner Bros. Toen in Los Angeles werd ontdekt dat
Warner Nederland groot ingezet had om een Nederlandse film uit te brengen, dreig-
den zijn superieuren De Lille met ontslag en probeerden ze de release tegen te hou-
den. Annie M.G. Schmidt zei de Amerikanen natuurlijk niets. De campagne was
echter al te ver in gang gezet om deze te stoppen en het avontuur had dankzij de
hoge box-office-cijfers een happy ending. In 1999 sloot Warner Bros Nederland een
exclusief contract af met productiemaatschappij Bos Bros (de producent van
ABELTJE) om hen vijf jaar lang te voorzien van familiefilms die zij konden uitbren-
gen tijdens de kerstperiode. Hier kwam een hele reeks Annie M.G. Schmidt-films
uit voort, MINOES (2001), JA ZUSTER, NEE ZUSTER (2002) en PLUK VAN DE PETTEFLET

(2004), die uitzonderlijk veel toeschouwers trokken.
Bij Buena Vista kwam het succes van ABELTJE hard aan. Kerstfilm MULAN trok

slechts 324.000 bezoekers, een zeer mager resultaat voor een Disneyfilm. Om her-
haling van tegenvallende bezoekerscijfers in de kerstperiode te voorkomen, werd
daarop in overleg met het hoofdkantoor besloten de Nederlandse familiefilm
KRUIMELTJE aan te kopen. Een verstandige zet want KRUIMELTJE werd de familiehit
van 1999 en deed het met ruim 1,1 miljoen bezoekers zelfs nog beter dan ABELTJE.
Na het succes van KRUIMELTJE ging BVI een vergaande samenwerking aan met pro-



118 |  Tijdschrift voor Mediageschiedenis — 13 [2] 2010

ABELTJE. Uit: E. Beneder et al (red.), 25 Years of Home Entertainment. From VHS to Internet,

Amsterdam 2007
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ducent Shooting Star Film Company. Samen brachten zij in 2002 en 2003 PIETJE

BELL en PIETJE BELL 2 uit. UIP bracht na het succes van de Nederlandse familiefilms
bij Warner en Buena Vista enkele familiefilms uit: POLLEKE (2003), KEES DE JONGEN

(2003) en ERIK OF HET KLEIN INSECTENBOEK (2004). Deze films draaiden door de uit-
breng met een kleiner aantal kopieën in minder bioscoopzalen dan die van Warner
en Buena Vista en trokken mede daardoor een veel kleiner publiek (respectievelijk
99.000, ruim 61.000 en 113.000 bezoekers). Terugkijkend op het uitbrengen van
ERIK OF HET KLEIN INSECTENBOEK, stelde de directeur van UIP Nederland vast dat de
film ‘…minder succesvol was. Maar dat is gewoon omdat die film ook niet zo goed
was, niet aansprekend genoeg.’35

Niet alleen makers van familiefilms profiteerden van het nieuwe overheidsbeleid
en de veranderde houding van de majors ten opzichte van de Nederlandse speel-
film. Onder het directeurschap van Dirk de Lille bracht Warner films uit als KLEINE

TEUN (Graniet Film, 1998), SIBERIA (Siberia Film CV, 1998), JEZUS IS EEN PALESTIJN

(Lagestee Film, 1999) en TOTAL LOSS (Lemming Film, 2000). Zijn opvolger, die in
1999 aantrad, besloot echter dat het concern zich beter kon concentreren op Neder-
landse familiefilms. Producenten van andere genres dan familiefilms konden nog
wel terecht bij Buena Vista. Het bedrijf distribueerde onder meer de komedie BABS

met Brigitte Kaandorp (Kasander Films, 2000) en de thriller DOWN (2001) van First
Floor Features, de makers van de Flodderfilms en DE LIFT.

Voor de kleine spelers Sony Pictures en Fox bleef Nederland een marginaal afzetge-
bied waarin zij met beperkte personele middelen een deel van de internationale por-
tefeuille van hun bedrijf uitbrachten. De distributie van Nederlandse films paste
niet in dit plaatje. Opmerkelijker is dat UIP, de grootste distributeur en het bedrijf
dat de meeste ervaring had met uitbrengen van Nederlandse films, zijn beleid niet
aanpaste aan de veranderde marktomstandigheden. De distributie van Nederlandse
films werd door de joint venture nog steeds gezien als niet meer dan een verplich-
ting, opgelegd door de Europese Commissie. Dit had waarschijnlijk te maken met
het feit dat de meeste Nederlandse producties die UIP in de markt zette weinig
bezoekers trokken. De flop van de verfilming van Maarten ’t Harts boek WOEDEN

KRUIMELTJE. Uit: M. Graveland, F. de Jong & P. Kempers (red.), De broertjes van Zusje. De nieuwe

Nederlandse film 1995-2005, Amsterdam 2006
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DER GEHELE WERELD (2006) vormde met maar 3680 bezoekers een dieptepunt. UIP

had gehoopt op een openingsweekend met tien- à vijftienduizend bezoekers. Het
werden er slechts tweeduizend. In een artikel in het Algemeen Dagblad gaf de direc-
teur van UIP het volgende commentaar op dit debacle: ‘We wisten dat de film niet
goed was, maar een dergelijk slecht bezoekerscijfer hadden wij niet verwacht. Zo’n
slecht resultaat wens je je ergste vijanden niet toe’.36 Deze slechte ervaringen stimu-
leerden een actiever beleid ten aanzien van de Nederlandse films natuurlijk niet.
Pas negen jaar na het succes van FLODDER IN AMERIKA (1992) behaalde UIP weer
goede box-office-cijfers met een Nederlandse film. In 2001 bezochten ruim 300.000
toeschouwers NYNKE, een Fries gesproken kostuumdrama.

Ondanks de forse investeringen die Warner Bros., Buena Vista en UIP deden in
de distributie van Nederlandse films bleef hun rol op deze nichemarkt beperkt. Het
uitbrengen van Nederlandse films groeide niet uit tot een kernactiviteit van deze
internationale distributeurs. Of, zoals een manager van BVI het formuleerde: ‘Het
gaat erom dat men een goed product wil, wat een aanvulling is op het totaalpak-
ket.’37 Mede door deze houding kwamen ook coproducties niet van de grond. Neder-
land bleef door de majors gezien worden als een te kleine markt om te investeren in
filmproducties. Het gros van de Nederlandse films werd en wordt uitgebracht door
Nederlandse en Benelux-distributeurs. Een deel van deze films weet sinds de jaren
negentig de jaarlijkse top 20 te bereiken en deze kassuccessen concurreren direct
met de releases van de majors. Zo trok RCV – een onafhankelijke Nederlandse distri-
buteur die uit de videoverhuurbranche komt – met de boekverfilmingen DISCOVERY

OF HEAVEN (2001) en DE TWEELING (2003) een groot publiek (respectievelijk 544.000
en 635.000 bezoekers).

A-Film en Independent Films, onafhankelijke distributiebedrijven die eind jaren
negentig werden opgericht, waren eveneens een aantal keren succesvol. A-Film
bracht vooral films uit voor een jongerenpubliek zoals COSTA! (2001) en SNOWFEVER

(2004). Independent Films toonde een gevarieerder aanbod met SCHIPPERS VAN DE

KAMELEON (2003), SHOUF SHOUF HABIBI (2004), ZOOP IN AFRIKA en HET SCHNITZEL-

PARADIJS (beide 2005).

Conclusie

In de periode 1990-2005 veranderde de houding van een aantal majors ten aanzien
van de Nederlandse film. Onder druk van de Europese kartelwetten werd de groot-
ste Hollywood-distributeur, UIP, gedwongen Nederlandse films in roulatie te bren-
gen maar van harte ging dat niet. Warner en Buena Vista begaven zich in de tweede
helft van de jaren negentig op eigen initiatief op de nichemarkt van Nederlandse
speelfilms, mede gestimuleerd door wijzigingen in het overheidsbeleid en het groei-
ende marktaandeel van Nederlandse films als gevolg van een aantal box-office-suc-
cessen. Voor alle drie spelers gold echter dat het slechts een aanvullende activiteit
betrof, die gestaakt of geminimaliseerd kon worden wanneer de marktomstandighe-
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den verslechterden. De belangrijkste activiteit bleef het uitbrengen van de interna-
tionale films die door het hoofdkantoor in de VS werden aangeleverd.

De katalysatorfunctie van de meest hiërarchisch geleide major, Warner Bros.,
voor de veranderde houding ten aanzien van Nederlandse films is opvallend.
Temeer omdat Sony Pictures lokaal veel meer vrijheid had om te beslissen hoe en
welke internationale films het uitbracht, Nederlandse speelfilms als te risicovol zag
en als een activiteit die niet paste tussen de taken van het Nederlandse team. Het
laat zien dat de internationale strategie en structuur lang niet altijd bepalend zijn
voor het door de majors uitbrengen van lokaal geproduceerde films. Het entrepre-
neurship van een lokale directeur kan evenzeer het verschil maken, al wordt dit nau-
welijks belicht in studies over de (internationale) filmindustrie.

Het bestuderen van het handelen van bioscoopdistributeurs en hun visie op de
markt blijft ook in de filmgeschiedschrijving veelal achterwege. Het gaat eerder over
filmbeleid en filmculturele ontwikkelingen zoals veranderingen in filmstijlen, de
eigen visie van bepaalde regisseurs of de carrière en het leven van bepaalde
acteurs.38 Deze ontwikkelingen kunnen echter niet los worden gezien van verande-
rende marktomstandigheden en keuzes die bioscoopdistributeurs maken. Waar stu-
dies wel ingaan op bedrijfsaspecten gaat het veelal om bioscoopeigenaren en bio-
scoopexploitanten en hoe zij hun bedrijf runden. Er is weinig oog voor de filmdistri-
buteurs die aanleveren wat de bioscopen vertonen en daardoor een beslissende
invloed hebben op wat er te zien is.39 Het betrekken van economische aspecten van
de filmindustrie en bestudering van de activiteiten van nationale en internationale
filmdistributeurs en lokale directeuren daarbinnen zou daarom een waardevolle bij-
drage kunnen zijn aan de bestaande filmgeschiedschrijving.
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Dagblad, 21 maart 2006.
37 Interview 26 juni 2007.
38 Een voorbeeld is het in andere opzichten interessante Film in Nederland, samengesteld door Rommy
Albers, Jan Baeke en Rob Zeeman, Amsterdam 2004.
39 Het boek Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade van Ivo Blom (Amsterdam 2003) is een uitzon-
dering, al was Desmet zowel bioscoopeigenaar als distributeur en gaat het boek in op zijn activiteiten in
de jaren tien van de twintigste eeuw.
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Sigrid Hemels*

Opkomst en ondergang van de
belastingsubsidies voor de filmsector

Tussen 1997 en 2007 was veel te doen over de belastingmaatregelen waarmee
Nederland de filmsector wilde stimuleren. Het doel van deze maatregelen was het
genereren van productievolume door het aantrekken van private investeringen en
het bevorderen van de filminfrastructuur. Aan de overheid staan diverse middelen
ter beschikking om beleidsdoelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld regelgeving,
voorlichting en subsidiëring. Subsidiëring kan plaatsvinden via een directe subsidie,
dat wil zeggen via een op de rijksbegroting verantwoorde uitgavenpost, of door een
tegemoetkoming in de belastingwetgeving te verlenen: een belastingsubsidie. Waar
er bij een directe subsidie eerst geld (belasting) van alle belastingbetalers naar de
overheid gaat en vervolgens een subsidie van de overheid naar de subsidieontvan-
gers, ontbreekt bij een belastingsubsidie een fysieke geldstroom tussen de belasting-
betaler en de overheid. De belastingbetalers die aanspraak kunnen maken op de
belastingsubsidie betalen minder belasting en de overheid derft inkomsten. De
einduitkomst is echter gelijk: na ontvangst van de subsidie of toepassing van de
belastingsubsidie beschikt de gesubsidieerde/belastingplichtige over meer en de
overheid over minder middelen dan zonder de (belasting)subsidie. Belastingsubsi-
dies kunnen diverse vormen aannemen, bijvoorbeeld die van een vrijstelling, een
aftrekpost op inkomen, een belastingaftrek (in de Nederlandse inkomstenbelasting
vertaald als heffingskorting), een speciaal tarief, uitstel van het belastbare moment
of het vervroegd mogen nemen van kosten. Ook op het beleidsterrein van kunst en
cultuur bestaan diverse belastingsubsidies.

De belastingsubsidies voor kunst en cultuur die tussen 1997 en 2007 in de pers
de meeste aandacht kregen, waren de in 1998 ingevoerde faciliteiten voor de zoge-
noemde film-cv’s. Een film-cv is een commanditaire vennootschap (een juridische
samenwerkingsovereenkomst) waarin een film wordt geproduceerd. Deze filmfacili-
teiten stonden model voor het failliet van belastingsubsidies als stimuleringsmaatre-
gel. Het beslag op de schatkist bleek vele malen hoger dan verwacht, er lekte veel
geld weg naar adviseurs en uit evaluaties bleek dat de belastingsubsidies niet effici-
ent en effectief waren. Door de sterke filmlobby lukte het echter niet om deze ineffi-

* Sigrid Hemels (1973) is hoogleraar Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een deel
van haar onderzoek is gericht op de fiscaliteit van kunst en cultuur, hetgeen onder meer is uitge-
mond in het boek Kunstliefhebbers, culturele instellingen en belastingen (Amersfoort 2008). Tevens is zij
werkzaam in de fiscale praktijk van Allen & Overy llp in Amsterdam. E-mail: hemels@frg.eur.nl
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ciënte belastingsubsidies af te schaffen. Pas toen het budget voor de belastingsubsi-
dies werd overgedragen aan het ministerie van OCW, konden de fiscale faciliteiten
medio 2007 ten grave worden gedragen. In deze bijdrage bespreek ik de opkomst
en ondergang van deze belastingsubsidies voor films en beantwoord ik de vraag
waarom deze niet brachten wat ervan werd verwacht.

Film-cv avant la lettre: ZUSJE

Dé verrassing van het Nederlands Film Festival 1995 was de film ZUSJE van Robert
Jan Westdijk. Dit was niet alleen in filmtechnisch opzicht het geval, de film werd
bekroond met het Gouden Kalf, maar ook de financiering van ZUSJE was bijzonder.
De film was namelijk geheel met private middelen bekostigd: er was geen cent sub-
sidie aan te pas gekomen. De toen nog onbekende filmmaker Westdijk werd hiertoe
geïnspireerd door het boek Spike Lee’s Gotta Have It: Inside Guerrilla Filmmaking,
waarin de filmmaker Spike Lee beschrijft hoe zijn eerste speelfilm SHE GOTTA HAVE

IT (1986) tot stand kwam.1 Niet alleen wierven Westdijk en zijn medewerkers spon-
soren uit het bedrijfsleven en werkte de 25 man tellende filmploeg voor een percen-
tage dat de film eventueel zou opbrengen, ook werden particulieren, veelal vrienden
en kennissen, bereid gevonden om via een fiscaal slimme structuur geld in de film
te steken. Op 1 januari 1994 kwam zo de commanditaire vennootschap (‘cv’) Grote
Broer Filmwerken tot stand die de film zou produceren. Westdijk was als beherend
vennoot volledig aansprakelijk voor de eventuele schulden van deze cv. Daarnaast
waren 39 particulieren bereid bedragen tussen de duizend en vijfentwintigduizend
gulden in de cv te storten. Deze commanditaire vennoten waren niet persoonlijk
aansprakelijk, maar liepen wel het risico hun volledige inleg te verliezen. Van de
eventuele winst die de film zou maken, zou 50% naar de commanditaire vennoten
gaan en 50% naar de acteurs en de crew. Onder de inkomstenbelastingwetgeving tot
1 januari 2001 werden deze commanditaire vennoten als ondernemers gezien. Dit
had een aantal voordelen voor de particuliere geldschieters. Anders dan beleggers,
mogen ondernemers hun verliezen namelijk aftrekken van hun (overige) inkomen.
Als de film een flop was geworden en de inleg niet zou worden terugbetaald, kon dit
verlies bijvoorbeeld in mindering worden gebracht op het salaris dat de particulier
verdiende. Gegeven het toenmalige toptarief van de inkomstenbelasting van 60%
(tot 1 januari 2001), liep een particulier die in dit hoge tarief belast werd derhalve
feitelijk slechts maximaal het risico om 40% van zijn inleg kwijt te raken. De reste-
rende 60% kon hij in geval van een verlies van de Belastingdienst terugvragen.
Daarnaast had de commanditaire vennoot indertijd ook recht op bepaalde belasting-
subsidies voor ondernemers, zoals een vrijstelling wanneer de film-cv met winst
zou worden beëindigd. Door deze fiscale verzachtingen werd het risico van de parti-
culiere investeerders ingeperkt, maar ze liepen zelf wel degelijk een deel van het
risico. Dit was belangrijk, want het geloof dat de particulieren in de film hadden,
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maakte het makkelijker om ook bedrijven te interesseren om de film te ondersteu-
nen, zowel in geld als in natura.2

Belangrijke kenmerken van de film-cv waarmee ZUSJE tot stand werd gebracht,
waren dat er een persoonlijke betrokkenheid was van de geldschieters en dat zij,
ondanks de fiscale faciliteiten, met hun investering risico liepen. Deze elementen
waren helaas nagenoeg geheel afwezig bij de latere film-cv’s, die niet langer geba-
seerd waren op het particuliere initiatief van een regisseur en filmliefhebbers, maar
die door de bemoeienis van de overheid een geïnstitutionaliseerd beleggingsproduct
werden.

Film-cv geïnstitutionaliseerd in 1998

De bijzondere financieringswijze van de film ZUSJE trok ook in Den Haag de aan-
dacht. Eind jaren negentig was er een economische opleving, het paarse kabinet had
in Willem Vermeend een staatssecretaris van Financiën die niet afkerig was van het
gebruik van belastingsubsidies om bepaalde beleidsdoelstellingen te bereiken en de
filmsector had een stevige lobby gevoerd voor fiscale ondersteuning. En zo kon het
gebeuren dat tijdens het Nederlands Film Festival van 1997 staatssecretaris Ver-
meend aankondigde dat in 1998 belastingsubsidies voor de filmsector zouden wor-
den ingevoerd. Dit gebeurde uiteindelijk op 7 december 1998 met terugwerkende
kracht tot 1 januari 1998.3 De commanditaire vennoot in een film-cv had vanaf 1998
niet alleen aanspraak op de ondernemersfaciliteiten die voor alle ondernemers gol-
den, zoals een aftrek voor investeringen en een vrijstelling bij beëindiging van de
onderneming, maar mocht daarnaast het bedrag van zijn investering in de film-cv
eerder in aftrek brengen dan bij een gewone investering het geval zou zijn. Door
deze zogenoemde willekeurige afschrijving kon de belegger in een film-cv zijn
belastingvoordeel eerder verzilveren. Om voor de belastingsubsidie in aanmerking
te komen, moest het ministerie van Economische Zaken een verklaring hebben
afgegeven dat de film primair was bestemd voor vertoning in bioscopen en dat het
geen reclame- of voorlichtingsfilm betrof. Andere eisen werden oorspronkelijk niet
gesteld. Dit ‘pakket structuurversterkende maatregelen voor de filmindustrie’,4 dat
overigens veel meer omvatte dan alleen fiscale maatregelen, werd ingevoerd voor
een periode van in beginsel vijf jaar. De gedachte was namelijk dat na vijf jaar de
extra ondersteuning niet meer nodig zou zijn. De staatssecretaris schreef hierover
aan de Raad van State:

‘Om de filmindustrie een duw in de goede richting te geven worden maatregelen
voorgesteld die zijn gericht op het verbeteren van de financiële en economische
infrastructuur, waardoor de investeringsbereidheid en het productievolume kan
worden vergroot. De voorgenomen maatregelen betreffen dus niet zozeer een
steunprogramma als wel het geven van een impuls aan de filmindustrie.’5
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Het was dus nadrukkelijk een tijdelijke maatregel. Op voorhand kon echter al de
vraag worden gesteld of een tijdelijke maatregel voldoende zou zijn om de Neder-
landse filmindustrie verder te helpen. Dat de structurele problemen in de sector
werden onderkend, blijkt ook uit de nadere motivering voor de belastingsubsidies in
de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel waarin de invoering hiervan werd
voorgesteld:

‘Nederland biedt goede mogelijkheden voor een in de economische en culturele
infrastructuur verweven bedrijfstak film. De Nederlandse filmindustrie kampt
echter met een aantal specifieke problemen. Het commerciële succes van een
film is bijvoorbeeld moeilijk te voorspellen. (…) Op een enkele uitzondering na
zijn de Nederlandse filmbedrijven te klein en te verbrokkeld om de gemaakte
verliezen te kunnen compenseren. Hierdoor is de winstgevendheid van de film-
industrie als geheel te gering, hetgeen leidt tot geringe private investeringsbe-
reidheid. Mede als gevolg van deze negatieve spiraal staat de infrastructuur van
de Nederlandse filmindustrie onder zware druk.’6

De eerste jaren: wild west in de polder

De film-cv bleek een grote hit en, getuige de grote bedragen die hierin omgingen,
een commercieel succes: de belastingsubsidies hadden duidelijk geleid tot een ver-
groting van het aantal geproduceerde films. Er was echter ook kritiek: de maatrege-
len stelden geen eisen aan het culturele gehalte van de films; de focus lag primair
op commercieel interessante films. Bovendien stelden de in 1998 ingevoerde maat-
regelen geen eisen aan het Nederlandse karakter van de films die met de belasting-
subsidies werden gefinancierd. In 1999 en 2000 zijn 27 film-cv’s geactiveerd met
40 films, waarvan er 27 een Nederlandse signatuur hadden.7 Er was geen minimum-
eis voor het in Nederland te besteden budget. Dit leidde ertoe dat een groot aantal
films met een niet-Nederlandse signatuur met Nederlands belastinggeld tot stand
kwam. Zo zou 80% van het budget van de cv-film LITTLE VAMPIRE in Duitsland zijn
besteed.8 Ook werd de vraag gesteld wat de ondersteuning van de film ENIGMA met
Nederlands belastinggeld rechtvaardigde. Deze film, waarin onder meer Kate
Winslet speelde, werd geheel in Engeland opgenomen en had een niet-Nederlandse
regisseur (Michael Apted) en cast.

In totaal is er in 1999 en 2000 ongeveer 540 miljoen gulden omgegaan in de cv-
films, waarvan ongeveer 200 miljoen gulden is besteed in de Nederlandse filmsec-
tor. Dit terwijl in 1998 werd uitgegaan van een budgettair beslag van de belasting-
subsidie van 5 miljoen gulden.9 De Volkskrant heeft uitgerekend dat het ministerie
van Financiën zo’n 66 euro per bezoeker heeft betaald voor de films die in de jaren
1999 en 2000 werden gemaakt.10 Waar werd dit geld voor gebruikt? De budgetten
voor films waren verhoogd van in het verleden rond de 2,5 miljoen naar meer dan
5 miljoen gulden en in enkele gevallen zelfs meer dan 20 miljoen gulden. Dit
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hogere budget kwam ten goede aan betere salarissen, betere technische kwaliteit en
investeringen in print en advertenties. Hans Beerekamp, filmredacteur van NRC

Handelsblad, schreef: ‘In de zomer van 1999 was er zoveel werk in de sector dat de
honoraria explosief stegen. De facilitaire bedrijven investeerden fors en nog waren
er wachtlijsten voor de huur van lampen en microfoons.’11 Regisseur Paula van der
Oest constateerde in het jaar 2000 dat stagiairs van de Filmacademie op de set
300 gulden per dag verdienden, in tegenstelling tot de maximale 350 gulden per
week die zij zelf indertijd kreeg.12 Dit had overigens ook negatieve effecten. Scenario-
schrijver Frank Ketelaar vreesde dat nooit meer een serie als OUD GELD zou worden
gemaakt: ‘OUD GELD kostte destijds 650 duizend gulden per aflevering. In die tijd
was dat een flink bedrag, maar de afgelopen jaren is alles twee keer zo duur gewor-
den. Dat is een effect van de cv-maatregel, waar je niemand over hoort.’13

Een ander punt van kritiek was dat de fiscale maatregelen negatieve effecten
hadden op de marktoriëntatie van de filmsector, omdat een film geen commercieel
succes hoefde te zijn om een fiscaal succesvol beleggingsproduct te zijn.14 Een film
die weinig bezoekers trok, kon beleggers door de fiscale voordelen toch een hoog
rendement opleveren. Ook leek de productiesector nauwelijks versterkt te zijn.
Beerekamp was van mening dat sprake was van een ‘stortvloed aan nationale en
internationale producties, waarvan de respectieve bijdrage aan de Nederlandse film-
cultuur dubieus leek.’15

De film-cv in zwaar weer vanaf 2001

In 2001 braken op diverse vlakken minder succesvolle tijden aan voor de film-cv. In
de zomer van 2001 werd het faillissement van de film OCEAN WARRIOR uitgebreid in
de kranten beschreven. Ook begon de filmmaatschappij van Leon de Winter een
procedure tegen Delta Lloyd, vanwege het stopzetten van het Delta Lloyd Filmfonds,
nadat al eerder door Delta Lloyd een procedure tegen voornoemde filmmaatschappij
was aangespannen.

De kritiek op de inefficiënties van de film-cv zwelde bovendien aan. In de herfst
van 2001 ontstond ook nog eens beroering over de vermoede bemoeienis van de
toenmalige staatssecretarissen Vermeend en Van der Ploeg en Kamervoorzitter Van
Nieuwenhoven met de cv waarin de film DISCOVERY OF HEAVEN werd gemaakt. De
twee laatstgenoemden werden in de aftiteling van de film bedankt, waarna de Volks-
krant op onderzoek uitging. Volgens deze krant had Van Nieuwenhoven Vermeend
ingelicht over problemen met de Belastingdienst, waarna Vermeend persoonlijk zou
hebben ingegrepen.16 Persoonlijk ingrijpen van een staatssecretaris van Financiën
in zaken van een individuele belastingplichtige is in Nederland hoogst ongebruike-
lijk. In 1985 en 1986 is hierover uitgebreid gedebatteerd in het kader van de ‘Wibo
van der Linde-affaire’ (de staatssecretaris van Financiën zou de inspecteur opdracht
hebben gegeven de aanslag van de toenmalige AVRO-directeur te verminderen).17

Weliswaar heeft de staatssecretaris van Financiën een instructiebevoegdheid in indi-
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viduele gevallen, maar hij wordt geacht hier uiterst terughoudend mee om te gaan.
Hij moet in ieder geval voorkomen (de schijn te wekken) bepaalde belastingplichti-
gen te bevoordelen, omdat dit in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel.

Maar in 2001 was er ook alom vreugde over het grote aanbod lange speelfilms
op het Nederlands Film Festival: door de film-cv’s met 22 titels het hoogste aantal in
de geschiedenis van het festival.18 Dit waren echter merendeels films waarvan de cv
in 2000 was gestart. Tegenover de 21 film-cv’s die in 2000 waren gestart, stonden
er slechts negen in 2001.

De daling van het aantal film-cv’s in het jaar 2001 is grotendeels te verklaren
door de onzekerheid die in dat jaar bestond over de voortzetting van de regeling. Op
1 januari 2001 werd namelijk de Wet Inkomstenbelasting 2001 ingevoerd. Deze wet
verving de oude Wet Inkomstenbelasting 1964. Deze wijziging had grote gevolgen
voor de film-cv. Onder de oude wet werd de commanditaire vennoot in een cv als
ondernemer aangemerkt, waardoor hij recht had op verschillende ondernemersfaci-
liteiten. Dit leverde niet alleen beleggers in een film-cv aanzienlijke voordelen op,
maar ook beleggers in andere commanditaire vennootschappen. De behandeling
van commanditaire vennoten – die feitelijk niets anders dan beleggers waren – als
ondernemers, was het ministerie van Financiën een doorn in het oog. Oorspronke-
lijk was dan ook voorgesteld om commanditaire vennoten voortaan hetzelfde te
behandelen als andere beleggers. De inleg in de cv zou daardoor niet langer aftrek-
baar zijn. Na grote protesten uit de hoek van de zeescheepvaart-cv’s en film-cv’s
werd dit echter verzacht. Commanditaire vennoten vallen daardoor sinds 1 januari
2001 nog wel onder het winstregime en niet onder het beleggersregime, maar ze
worden niet langer als ondernemers, maar als zogenoemde medegerechtigden aan-
gemerkt. Een medegerechtigde geniet wel winst uit onderneming, waardoor hij bij-
voorbeeld – anders dan een gewone belegger – verliezen kan aftrekken. Hij heeft
echter geen recht op verschillende ondernemersfaciliteiten, zoals de voor film-cv’s
belangrijke vrijstelling bij beëindiging van de cv. Het nettorendement op filminves-
teringen zou door het ontbreken van deze ondernemersfaciliteiten aanzienlijk lager
en in de meeste gevallen zelfs negatief worden.

Om beleggingen in films aantrekkelijk te houden, werden nieuwe belastingsub-
sidies voorgesteld. De nieuwe maatregelen moesten bovendien tegemoetkomen aan
de kritiek dat de oude belastingsubsidies onvoldoende ten goede kwamen aan de
Nederlandse filmindustrie. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe faciliteit
moest meer dan de helft van de voortbrengingskosten van de film betrekking heb-
ben op Nederland. Deze eis leverde echter direct een nieuw probleem op: de nieuwe
regels konden niet meteen worden ingevoerd, omdat de Europese Commissie eerst
moest bepalen dat deze bestedingseis niet in strijd was met het Europese verbod op
staatssteun.19 De regering verwachtte echter weinig problemen toen zij de nieuwe
maatregelen begin november 2001 aanmeldde bij de Europese Commissie, omdat
het oorspronkelijke pakket aan filmmaatregelen voor een periode van vijf jaar was
goedgekeurd.20
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Om te voorkomen dat er in de tussentijd geen belastingsubsidie zou zijn voor
films, werd onder maatschappelijke en parlementaire druk voor het jaar 2001 een
overgangsregeling gecreëerd, waardoor commanditaire vennoten in een in 2001
opgerichte film-cv aanspraak bleven houden op de ondernemersfaciliteiten.21 Het
lek naar het buitenland werd wel al in 2001 gedicht: ook onder de tijdelijke maatre-
gel moest minimaal 50% van het budget in Nederland worden besteed.

Waar de oorspronkelijke gedachte was dat 2001 alleen maar een overgangsjaar
zou zijn, bleek het echter een jaar van grote onzekerheid te worden. Het begon
ermee dat de pas aangetreden staatssecretaris van Financiën, Bos, in juni 2001 in
een interview met de Volkskrant meedeelde dat een eind zou worden gemaakt aan de
aftrekbaarheid van filmbeleggingen.22 Vermoedelijk was hem ontgaan dat de over-
gangsmaatregel weliswaar tijdelijk was, maar dat er een nieuwe regeling klaar lag
om deze op te volgen. Hij rectificeerde zijn opmerkingen dan ook al de volgende
dag,23 maar het kwaad was al geschied. Beleggers werden kopschuw. Onzekerheid is
immers iets waar zij niet van houden. Zoals al was gevreesd, bleek de liefde voor de
film niet groot genoeg om particuliere beleggers te interesseren in tijden met gro-
tere risico’s. Anders dan de financiers van ZUSJE, waren de nieuwe filmbeleggers
niet genegen een avontuur met onbekende uitkomst aan te gaan.

Het hielp hierbij niet dat de Europese Commissie eind 2001 aangaf aarzeling te
hebben over de 50%-bestedingseis.24 Volgens de minister van Economische Zaken
kwam de aarzeling van de Commissie als een verrassing, omdat deze bestedingseis
ook al voorkwam in de in 2000 voorgelegde en in 2001 goedgekeurde overgangsre-
geling voor 2001. De Europese Commissie deelde echter mee niet te hebben beseft
dat de overgangsregeling een bestedingsvereiste bevatte.25 Volgens de Nederlandse
bewindslieden zou de visie van de Commissie op steun aan de nationale filmindus-
trie niet duidelijk zijn gebleken uit de mededeling van de Commissie over staats-
steun aan de cinemasector.26 Deze mededeling ging onder meer over de beoorde-
lingscriteria voor steun aan film- en tv-producties en bevatte ook een fiscale para-
graaf. De mededeling staat toe dat vereist wordt dat maximaal 80% van het filmbud-
get in de betrokken lidstaat wordt uitgegeven en dat het steunpercentage maximaal
50% bedraagt. De eerste eis die wordt gesteld is echter dat de lidstaat controleert of
de inhoud van de productie cultureel is.27 Deze vorm van staatssteun wordt name-
lijk toegestaan op grond van de bepaling uit het Europese verdrag die het de Com-
missie mogelijk maakt om staatssteun goed te keuren die de cultuur en de instand-
houding van cultureel erfgoed bevordert.28 De Nederlandse filmstimuleringsmaatre-
gelen kenden echter nadrukkelijk geen inhoudelijke toets. De films moesten pri-
mair zijn bestemd voor vertoning in bioscopen en de voortbrengingskosten moch-
ten niet meer bedragen dan vijftien miljoen euro. Aan de film moest een project-
voorstel ten grondslag liggen, waarin moest zijn opgenomen een begroting, een
financieringsplan, een verkoop- en exploitatieplan, een marketing- en promotieplan,
het scenario en de synopsis en minimaal een optie op verfilmingsrechten. Het sce-
nario moest worden ingeleverd om te beoordelen of sprake was van een film, niet
zijnde een reclame- of voorlichtingsfilm, die primair bestemd was voor vertoning in
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bioscopen.29 Of aan alle gestelde vereisten werd voldaan, werd beoordeeld door Sen-
ter, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van
OCW was niet bij deze beoordeling betrokken.

Onzekerheid houdt aan in 2002

Zolang de goedkeuring van de Europese Commissie niet was verkregen, konden de
nieuwe maatregelen niet worden ingevoerd. De Nederlandse overheid hoopte nog
steeds dat de goedkeuring snel zou komen en verlengde de voor 2001 bedoelde tij-
delijke maatregel in eerste instantie tot april 2002.30 Omdat het besluit van de Euro-
pese Commissie langer op zich liet wachten dan was ingeschat, moest deze periode
een aantal maal worden verlengd.31 Dit gebeurde steeds met korte perioden, om pro-
blemen met de Europese Commissie te voorkomen.32 Het nadeel was echter dat
door de onzekere situatie over het voortbestaan van de belastingsubsidies voor films
het aantal investeringen achterbleef.

Op 19 juni 2002 kwam echter het verlossende bericht uit Brussel: de Commissie
had besloten de aangemelde regeling goed te keuren op grond van voornoemde cul-
tuuruitzondering.33 De Commissie benadrukte dat sprake moet zijn van steun voor
audiovisuele producten als dragers van de nationale cultuur en niet voor ontwikke-
ling van een industriële activiteit. In de beschrijving van de maatregel door de Euro-
pese Commissie valt op dat de Commissie er ten onrechte van uit leek te gaan dat
Fine BV in alle film-cv’s deelnam en derhalve alle film-cv’s aan een culturele toetsing
onderwierp. De taak van Fine (een afkorting die staat voor Film Investeerders
Nederland) was het koppelen van producenten met commercieel interessante film-
projecten aan investeerders. Daarnaast investeerde Fine BV zelf ook in sommige
films. Fine BV kon bemiddelen bij het plaatsen van filmprojecten in commanditaire
vennootschappen van banken en vermogensbeheerders. In de jaren 1999-2003
nam Fine tien keer deel in een filmproductie als arrangeur, 22 keer als investeerder
en 36 keer als adviseur.34 Betrokkenheid van Fine BV werd een soort kwaliteitslabel
voor film-cv’s, maar Fine BV was lang niet bij alle film-cv’s betrokken. Wat hier ook
van zij, ervan uitgaande dat dit wel het geval was, stelde de Commissie dat sprake
was van steun ten behoeve van culturele producten. De Commissie tekende hierbij
aan dat de regeling afliep per 31 december 2003 en dat de Nederlandse autoriteiten
hadden meegedeeld, dat de 50%-bestedingsvoorwaarde na 2003 niet meer zou wor-
den gesteld. Mogelijk heeft de Commissie bij haar goedkeuring laten meewegen dat
de filmmaatregelen slechts een tijdelijk karakter hadden en dat zij in eerdere instan-
tie (bij de beoordeling van de overgangsmaatregel voor 2001) de bestedingseis had
goedgekeurd, hetgeen het moeilijk zou maken deze nu af te keuren. Het onder de
culturele uitzondering plaatsen van deze industrie stimulerende maatregel lijkt ech-
ter niet correct. Hoe dan ook, de Europese Commissie handelde de daaropvolgende
verzoeken om tijdelijke verlenging van de belastingsubsidies voor de jaren na 2003
vervolgens vlot af.
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Op 16 juli 2002 trad de nieuwe regeling in werking. Commanditaire vennoten
in een film-cv hadden vanaf die datum geen recht meer op de ondernemersfacilitei-
ten, maar konden nog wel gebruikmaken van de hiervoor beschreven willekeurige
afschrijving van filminvesteringen en de nieuwe ‘filminvesteringsaftrek’. Deze rege-
ling hield in dat bij een filminvestering van meer dan tweeduizend euro in het jaar
van investering recht op een extra aftrekpost van 47% van de filminvestering ont-
stond. De aftrek kon voor alle filmondernemingen van een belastingplichtige teza-
men maximaal vijfentwintigduizend euro per jaar bedragen. Het verlies op de film-
investering kon echter niet meer bedragen dan de inleg in de film-cv en eventueel
uit de film-cv voortkomende opbrengsten.

Het tij was echter gekeerd. Niet alleen was er de eerste helft van het jaar grote
onzekerheid over het voortbestaan van de belastingsubsidies, ook mislukte in 2002
de film-cv Soldaat van Oranje 2. In de media werd uitgebreid bericht over het verlies
dat de beleggers in deze film-cv leden. Dit maakte het moeilijker om beleggers voor
andere film-cv’s te vinden. Daarnaast zat het economisch tij tegen. Alle vier de film-
cv’s die nog op de valreep van de tot 15 juli 2002 verlengde overgangsregeling
gebruik wensten te maken, trokken onvoldoende beleggers.35 Beerekamps analyse
luidde:

‘Een paar opzienbarende deconfitures van avontuurlijke cv’s deden het tij snel
keren, zowel bij investeerders als bij politici. (…) Enkele opzienbarende flops, en
onverkwikkelijke avonturen met gauwdieven en ander graaiziek volk bezorgden
de regeling toch een uiterst negatief imago. Daarna volgde een halfslachtige poli-
tieke reactie. Het tweede paarse kabinet wilde de regeling niet helemaal afschaf-
fen, maar besloot het de aanvragers wel zo lastig mogelijk te maken. (…) De pot-
sierlijke verhalen over onderhandelingen met belastinginspecteurs, die als
opdracht hadden om zo weinig mogelijk cv’s door te laten, zullen u ongetwijfeld
bereikt hebben.’36

Diverse afschaffingspogingen, in 2007 vervanging door directe subsidies

In 2003 werden nog maar zo’n tien cv-films gemaakt.37 Vooral het gebrek aan conti-
nuïteit in de regelgeving werd daaraan debet geacht. In de periode december 1998-
mei 2003 verschenen in totaal achttien fiscale besluiten, wetten en uitvoeringsrege-
lingen over de film-cv.38 In de woorden van de directeur van de Federatie Filmbelan-
gen: ‘Als de regels telkens veranderen kan je geen projecten opzetten.’39

Op 25 juni 2003 schreef de staatssecretaris van Financiën bovendien aan de
Tweede Kamer dat de belastingsubsidies voor films niet gecontinueerd zouden wor-
den.40 De dag erop verzocht de Tweede Kamer echter in een motie om een goede
evaluatie alvorens te besluiten over de toekomst van de regeling.41 Deze evaluatie
zou de regeling zowel wat betreft het economische effect als wat betreft de culturele
betekenis moeten doorlichten. Op 17 juli 2003 werd de evaluatieopdracht verstrekt
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aan adviesbureau Berenschot, dat op 4 september 2003 het evaluatierapport uit-
bracht.42 In het rapport staan veel negatieve ervaringen met de fiscale regeling. Vol-
gens het rapport was het doel van de belastingsubsidie, het genereren van productie-
volume door het aantrekken van filmkapitaal respectievelijk het bevorderen van de
filminfrastructuur, evenwel bereikt. Als geheel werden de belastingsubsidies voor
films echter als niet doelmatig bestempeld. De opstellers van het rapport kwamen
tot de conclusie dat ‘met name meer eenduidige en consistente maatregelen met
minder kosten tot eenzelfde of zelfs een beter resultaat zouden hebben geleid’.43 Op
Prinsjesdag 2003, een week voor de start van het Utrechts Filmfestival, stuurde de
staatssecretaris van Financiën vervolgens een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer
op grond waarvan de belastingsubsidies voor de film per 1 januari 2004 zouden
worden afgeschaft.

De filmsector zat echter niet bij de pakken neer. De directeur van de Federatie
Filmbelangen noemde het Berenschot-rapport een ‘heel positief rapport’ voor de
filmsector.44 Ook D66 liet daags na verschijning van het rapport weten de cv-rege-
ling te willen behouden.45 De Volkskrant kopte: ‘Filmwereld eist verlenging cv-maat-
regel’.46 Hans Dijkstal, toenmalig voorzitter van het Filmfonds, stelde: ‘Het rapport
is een geweldige steun voor de Nederlandse film, die nu net op zo’n goed spoor is
gekomen.’ De Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten noemde de
beëindiging van de maatregelen in ditzelfde artikel ‘onbegrijpelijk’. Het Utrechts
Filmfestival 2003 speelde zich vervolgens af tegen de achtergrond van de afschaf-
fing van de fiscale stimuleringsmaatregel. Het welkomstwoord van de directeur van
dit festival, Doreen Boonekamp, was volgens de Volkskrant tevens het startschot voor
de filmlobby om de Nederlandse regering af te brengen van het voornemen om het
filmstimuleringsbeleid af te schaffen.47 Dat deze lobby succesvol was, bleek uit het
feit dat een meerderheid van de Tweede Kamer een motie steunde tot behoud van
de belastingsubsidies in 2004. Staatssecretaris Wijn kondigde echter aan dat het na
2004 echt afgelopen zou zijn met de belastingsubsidies voor de film: ‘Joop zegt
sorry’. Na een intensieve lobby van de filmsector richting Kamerleden moest hij dit
voornemen intrekken: dit keer werd er niet eens meer een wetsvoorstel ingediend.
Eind 2004 besloot het kabinet vervolgens om het filmstimuleringsbeleid structureel
voort te zetten. Het budgettaire beslag mocht echter niet meer zijn dan twintig mil-
joen euro per jaar, een sterke vermindering ten opzichte van de hoogtijdagen van de
film-cv. Met de filmsector werd overlegd over een alternatieve vormgeving van de
regeling. De gedachte dat een tijdelijke maatregel voldoende was om een gezonde
Nederlandse filmindustrie te krijgen, werd losgelaten. Geconstateerd werd dat door
de kleine afzetmarkt speelfilms, zelfs in het geval van een bioscoopsucces, op zich-
zelf geen economisch rendement bieden, om welke reden de belastingsubsidies
voor een fiscaal rendement moesten zorgen. Per 1 januari 2006 werden de belas-
tingsubsidies uitgebreid. Vanaf die datum werd de filminvesteringsaftrek verhoogd
van 47% naar 55% en mochten participanten niet slechts 100% van hun inleg in
mindering brengen op hun inkomen, maar zelfs 130%. De aftrekpost van de beleg-
ger in de film-cv werd daardoor groter dan zijn inleg. Voor de belegger in het hoge
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52%-tarief betekende dit dat hij van zijn inleg gegarandeerd 52% van 130 = 67,6%
terug zou krijgen. Bij een inleg van tienduizend euro zou hij dus zijn inleg al terug
hebben als hij een uitkering van 3.240 euro zou krijgen uit de cv. De nieuwe fiscale
maatregelen golden tot en met 30 juni 2007, omdat per die datum de Europese
goedkeuring voor de belastingsubsidies verliep. In overleg met de filmsector werden
de belastingsubsidies voor film vervolgens per 1 juli 2007 afgeschaft. Deze afschaf-
fing vond relatief geruisloos plaats. Zelfs zo geruisloos dat een ambtelijke werk-
groep van het ministerie van Financiën die in 2010 de mogelijkheden moest onder-
zoeken om tot bezuinigingen in de uitvoering van de belasting- en premieheffing te
komen, nog voorstelde om de fiscale faciliteiten voor film af te schaffen.48 Het was
deze ambtenaren kennelijk ontgaan dat de faciliteiten al drie jaar eerder waren ver-
dwenen.

Het wekt gezien de voorgeschiedenis wellicht verbazing dat er in 2007 geen ophef
ontstond over het afschaffen van de fiscale faciliteiten. De reden dat de filmsector
zich ditmaal niet verzette tegen afschaffing van de belastingsubsidies was vermoe-
delijk dat het voor de belastingsubsidies gereserveerde budget werd overgeheveld
naar het ministerie van OCW. Met dit bedrag zouden voortaan directe subsidies voor
films worden verstrekt. Dit was ook voor de sector aantrekkelijker dan de ingewik-
kelde en weinig efficiënte belastingsubsidies. De aan het opzetten van een film-cv
verbonden oprichtingskosten en andere administratieve lasten waren namelijk vrij
hoog,49 hetgeen de relatief omvangrijke percentages verklaart die film-cv’s onder
meer aan adviseurs kwijt waren. Volgens het ministerie van Financiën lagen de
oprichtings- en beheerskosten van film-cv’s als percentage van de totale inleg
gemiddeld steeds boven de tien procent met een uitschieter naar ruim twintig pro-
cent in 2003. Ook voor de overheid was het een dure regeling. De uitvoeringskosten
van de Belastingdienst bedroegen naar schatting in de periode 1999-2003 ongeveer
500.000 euro en die van Senter 328.900 euro.50 Over de periode 1999-2003 liep de
schatkist door de filmfaciliteiten ongeveer 170 miljoen euro aan belastinginkomsten
mis.51 De belastingderving was het hoogst in 1999 en 2000: respectievelijk 63,6 en
75,3 miljoen euro.

De aanmelding van de vervangende directe subsidie bij de Europese Commissie
had nog wel wat voeten in de aarde, maar ook die subsidie is uiteindelijk goedge-
keurd tot 1 juli 2013 (onder voorbehoud van tussentijds door de Europese Commis-
sie opgelegde wijzigingen).52 Vermoedelijk tot opluchting van de bewindspersonen
en ambtenaren op het ministerie van Financiën was het fiscale filmdossier hiermee
na bijna tien jaar weer gesloten.

Wat leverden de belastingsubsidies de beleggers op?

De belastingsubsidies voor films leverden een aftrekpost op die de beleggers op het
overige progressief belaste inkomen in mindering konden brengen. Hierdoor was
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het voordeel dat door deze belastingsubsidie werd behaald groter naarmate het inko-
men hoger was. De door film-cv’s in het vooruitzicht gestelde rendementen werden
dan ook slechts behaald door belastingplichtigen in de hoogste belastingschijf van
52%. De prospectussen van de verschillende film-cv’s vermeldden dan ook alleen de
rendementen voor beleggers in deze hoogste schijf, zoals op pagina 10 van de pros-
pectus van de CV Leef uit 2004 waarin de volgende opbrengst werd geschetst in het
minimumscenario, een opbrengst die uiteindelijk ook werd gerealiseerd:

Participatiegrootte 10.000

Maximum aftrekbaar verlies 10.000

Teruggaaf inkomstenbelasting 5.200

Besparing vermogensrendementsheffing 120

Exploitatie opbrengst 5.192

Belasting over opbrengsten 0

Totaal opbrengsten: 10.512

De opbrengst na aftrek van de inleg van 10.000 euro bedraagt in dit minimumsce-
nario derhalve 512 euro. Een belastingplichtige in het 42%-tarief zou in dit scenario
een verlies maken, omdat zijn belastingteruggaaf slechts 4.200 euro zou bedragen,
waardoor zijn netto-opbrengst negatief 488 euro zou bedragen. De Volkskrant stelde
daarom: ‘De film-cv is een speeltje voor de rijken’.53

Bovendien blijkt uit alle prospectussen dat de filmbelegging alleen interessant is
door de belastingvoordelen. Zonder deze belastingvoordelen zou de opbrengst zelfs
in het meest positieve scenario negatief zijn. Zelfs als de film LEEF een groot succes
was geworden, was de aan de commanditaire vennoten toekomende exploitatieop-
brengst nooit meer geweest dan 6.532 euro, minder dus dan de inleg van
10.000 euro.

Interessant is ook dat het rendement niet echt werd beïnvloed door het aantal bezoe-
kers van een film. Dit gold met name voor slecht bezochte films: door de belasting-
subsidies bleef ook bij ‘flops’ het rendement voor de belegger op peil. De navol-
gende tabel54 met daarin opgenomen de verwachte en gerealiseerde rendementen
van film-cv’s waar het emissiekantoor WVGH bij betrokken was, illustreert dit:



138 |  Tijdschrift voor Mediageschiedenis — 13 [2] 2010

Verwachte en gerealiseerde rendementen van film-cv’s (waarbij WVGH betrokken was)

Jaar Film Aantal
bezoekers

Min. rendement
conform
prospectus (IRR)

Realisatie (IRR) Geplaatst
kapitaal
door WVGH

1 2000 MAGONIA 16.000 6,10% 6,10% 828.149

2 2000 ZUS & ZO 41.868 8,50% 8,50% 2.096.465

3 2000 MINOES 837.372 13,40% 25,00% 1.134.450

4 2001 SOLDAAT VAN ORANJE 2 0 4,10% -9,00%55 3.970.576

5 2001 PIETJE BELL 1 820.760 4,50% 2,00% 1.730.037

6 2001 DE OESTERS VAN NAMKEE 143.624 6,00% 6,00% 887.367

7 2001 JA ZUSTER NEE ZUSTER 460.544 3,80% 3,10% 2.032.935

8 2002 VOLLE MAAN 454.672 3,70% 14,00% 1.781.598

9 2002 PHILEINE ZEGT SORRY 296.766 5,50% 5,50% 3.110.000

10 2003 KEES DE JONGEN 60.637 5,00% 5,00% 445.000

11 2003 AMAZONES 26.563 6,20% 6,20% 1.040.000

12 2003 ERIK OF HET KLEIN
INSECTENBOEK

112.369 6,20% 6,20% 1.410.000

13 2004 LEEF 100.000 5,70% 5,70% 400.000

14 2004 JOHAN 31.000 6,00% 6,00% 2.285.000

15 2005 HERMAN BROOD 27.000 8,60% 8,20% 1.655.500

16 2006 ALLES IS LIEFDE 1.133.605 8,20% 25,1% 2.535.000

Deze cijfers bevestigen dat het rendement op de filmbelegging vaak los stond van
het succes van de film, iets wat bij een normale, niet-fiscaal gesubsidieerde beleg-
ging niet snel het geval zal zijn. De belastingsubsidies leverden derhalve geen bij-
drage aan een vergroting van de marktoriëntatie van de Nederlandse filmindustrie,
een van de subdoelstellingen van het pakket stimuleringsmaatregelen voor de
Nederlandse filmindustrie. De belastingsubsidies vormden immers nauwelijks een
stimulans voor het maken van commercieel succesvolle films. De film HERMAN

BROOD trok bijvoorbeeld slechts 27.000 bezoekers, maar leverde wel een rendement
op van 8,20%. De film JA ZUSTER NEE ZUSTER, die een veelvoud aan bezoekers trok,
leverde de beleggers echter slechts een rendement van 3,1%. Slechts bij de grote
publiekstrekkers MINOES en ALLES IS LIEFDE en in mindere mate VOLLE MAAN zagen
de beleggers bezoekersaantallen terug in hun rendement. Een filmbelegging was
door de genereuze belastingsubsidies een relatief risicoloze belegging met een vrij
groot minimumrendement en bij succes een kans op een extra rendement. De film
kwam daardoor steeds meer op de achtergrond te staan: de meeste beleggers
maakte het niet zoveel uit waar ze precies in investeerden. Van het kweken van par-
ticuliere betrokkenheid bij de filmindustrie was dan ook geen sprake. Tijdens de bij-
eenkomsten waarin de film-cv’s aan de man werden gebracht, werd soms pijnlijk



Sigrid Hemels |  139

duidelijk dat het in film-cv’s geïnteresseerde publiek primair belangstelling had
voor het rendement en niet in de te financieren film. De observatie van filmrecen-
sent Bas Blokker bij de bijeenkomst voor potentiële beleggers in de film ZUS & ZO

bevestigt dit beeld: ‘“In het eerste gedeelte van de avond praten wij over de film”,
zegt presentator René Mioch nadat hij zijn publiek heeft verwelkomd. “In het
tweede deel praten wij over de fiscale regeling.” In het zaaltje gaat een vinger om-
hoog. “Kunt u de volgorde ook omdraaien?”’56 De maatregelen bleken niet zozeer
tot liefde voor de Nederlandse film te leiden, maar schiepen primair een lucratief
financieel product. Omdat de belastingsubsidies geen betrokkenheid bij films
creëerden, leidden deze niet tot een duurzame belangstelling van beleggers voor
films. Dit werd duidelijk toen films als beleggingsproduct minder interessant wer-
den en de beleggers de film snel de rug toekeerden. Aan het creëren van een econo-
misch levensvatbare filmsector die zonder overheidssteun zou kunnen voortbestaan
(de hoofddoelstelling van het totale pakket ter stimulering van de Nederlandse film-
industrie) droegen de belastingsubsidies derhalve niet bij.

Wat hebben de belastingsubsidies de Nederlandse film opgeleverd?

De directeur van het Utrechts Filmfestival stelde in de Dagkrant Nederlands Filmfesti-
val van 25 september 2003: ‘It is necessary that we fight for these financial policies
to be continued so that we can see good Dutch films in the future.’ Het is echter de
vraag of zonder de film-cv geen goede Nederlandse films zouden zijn gemaakt. Om
het belang van de film-cv te onderstrepen, werden steevast dezelfde films genoemd:
MINOES, JA ZUSTER NEE ZUSTER, VOLLE MAAN, THE DISCOVERY OF HEAVEN en NYNKE.57

In de jaren 1999-2003 konden de producenten dankzij de stimuleringsmaatregelen
beschikken over zo’n 200 miljoen euro, terwijl ze het anders met maximaal 65 mil-
joen euro hadden moeten doen.58 In NRC Handelsblad stelde Bas Blokker echter de
vraag: ‘Waren het nou allemaal films die zonder fiscale steun niet te maken waren
geweest? Waren ze allemaal wel zo succesvol? En waren ze wel allemaal zo goed?’59

Hij wijst op het grote aantal weinig opzienbarende, primair internationaal georiën-
teerde en goede, maar weinig succesvolle films dat de film-cv’s hebben opgeleverd:
‘Via de film-cv ging kortom wel veel belastinggeld de filmwereld in, maar veel bij-
zonders leverde het nog niet op.’60 Wel ziet hij na THE DISCOVERY OF HEAVEN een
mentaliteitsverandering: Nederlandse films worden in een veel groter aantal
kopieën uitgebracht en zijn daardoor in veel meer bioscopen te zien en ze trekken
veel meer publiek. Dit geldt echter ook voor niet-cv-films. Het extra commerciële
succes van de laatste jaren verklaart Blokker vooral uit de productie van doelgroe-
penfilms voor GTST-publiek61 en de jeugd. Ook Trouw-recensent Jann Ruyters
merkte op:

‘De grotere bezoekersaantallen zitten bij de boekverfilmingen (die altijd al veel
bezoekers trokken), bij de kinderfilms en bij de met soapsterren bevolkte com-
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merciële producties als COSTA! en LIEVER VERLIEFD. De meer artistieke film (zoals
het geprezen VAN GOD LOS over de bende van Venlo) trekt ongeveer hetzelfde
aantal mensen als vroeger.’62

En Beerekamp concludeerde: ‘de essentie is dat de regeling een paar schandalen
heeft opgeleverd, en een bescheiden aantal door publiek én filmpers hoog gewaar-
deerde films (MINOES, THE DISCOVERY OF HEAVEN, NYNKE)’.63

In de Volkskrant hield Ronald Ockhuysen een pleidooi voor minder focus op het
behoud van de fiscale stimuleringsmaatregelen en meer lef en persoonlijkheid
‘zodat de Nederlandse film ook weer eens aanwezig is op de prestigieuze festivals
van Cannes en Venetië’.64 Bovendien bleken er in de jaren 1999-2004 meer Neder-
landse films te zijn gemaakt zonder (75) dan met (60) fiscale steun. De Volkskrant
vond dan ook dat dit verschil opmerkelijk is, omdat de filmwereld stelde dat zonder
fiscale steun er een ‘kaalslag’ dreigde in de Nederlandse film. De krant wees erop
dat bij de films die op eigen kracht zijn gemaakt niet de minste zitten. Genoemd
worden DE TWEELING, VAN GOD LOS en ‘het succesvolle COSTA’.65 DE TWEELING werd
voor de Oscaruitreikingen 2004 genomineerd als beste buitenlandse film en won
het Gouden Kalf voor beste film. Dat er zonder film-cv’s geen goede Nederlandse
films kunnen worden gemaakt, blijkt derhalve niet uit de feiten. Bovendien was de
maatregel niet primair gericht op het maken van ‘goede’ films. Ook is het de vraag
of alleen dankzij de film-cv Nederlandse films weer in de gratie zijn van het publiek.
Zou er niet evenals bij bijvoorbeeld musicals en cabaret sprake kunnen zijn van een
slingerbeweging van perioden waarin een bepaalde kunstvorm meer of minder
populair is? Uit het onderzoek van Hofstede blijkt dat het bezoek aan Nederlandse
films sinds de jaren zeventig steeds aan schommelingen onderhevig is geweest.66

In 1982, toen er nog geen belastingsubsidies voor films waren, schreef Van den
Berg:

‘Het gaat verhoudingsgewijs goed met de Nederlandse speelfilm. In 1979 vorm-
den de uitgebrachte Nederlandse films niet meer dan 4% van het totaal aantal
titels (320) dat uitkwam, de recette op deze films bedroeg echter 11,5% van de
totale recette. Van de twintig succesvolste films waren er liefs vijf van Neder-
lands fabrikaat. De bioscoopbezoeker heeft blijkbaar een voorkeur voor films van
eigen bodem.’67

Hofstedes conclusie was dat de belangstelling voor de Nederlandse film zich opval-
lend goed staande heeft weten te houden.68 Ook zonder fiscale maatregelen was de
Nederlandse film kennelijk populair. Feit is wel dat een van de allerlaatste films die
met gebruikmaking van de fiscale faciliteiten is gemaakt, ALLES IS LIEFDE, in het
najaar van 2007 een enorme hit is geworden. Niet alleen in bezoekersaantallen,
maar ook in het rendement dat deze film de beleggers heeft opgeleverd, was sprake
van een groot succes. Het blijft echter de vraag of deze film niet ook zonder de fis-
cale faciliteiten gemaakt had kunnen worden.
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Conclusie

De filmfaciliteiten bleken een schoolvoorbeeld van hoe belastingsubsidies niet moe-
ten worden ingezet om kunst en cultuur te stimuleren. De vormgeving was, zeker
na de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 ingewikkeld. De doelstelling
van de faciliteiten was niet helder en daardoor ook moeilijk te toetsen. Het was zeer
de vraag of de faciliteiten wel in overeenstemming waren met de Europese
regelgeving, waardoor het lang duurde voordat de Europese Commissie goedkeu-
ring gaf aan aanpassingen van de faciliteiten. Dit leidde tot grote onzekerheid voor
de Nederlandse filmindustrie en potentiële beleggers. Door de fiscale voorzieningen
was er bovendien nauwelijks een verband tussen het succes van een film en de
opbrengsten voor de beleggers. De faciliteiten droegen daarom niet bij aan een ver-
groting van de marktoriëntatie van de filmindustrie en het streven naar commerci-
eel succesvolle films. De faciliteiten deden vooral een beroep op beleggers en had-
den niet de intentie om van deze beleggers liefhebbers te maken. Hierdoor kweek-
ten die tegemoetkomingen geen betrokkenheid tussen particuliere financiers en de
filmwereld. Toen de rendementen minder dreigden te worden door onzekerheid
over het voortbestaan van de regeling, keerden de beleggers de film dan ook weer de
rug toe. De kosten van de oorspronkelijke regeling waren bovendien vele malen
hoger dan vooraf ingeschat, waardoor het voor de overheid een dure subsidierege-
ling werd. Niettemin werden de faciliteiten ondanks slechte evaluaties onder druk
van lobbyisten nog geruime tijd in stand gehouden. Pas toen het mogelijk was om
het budget voor de filmtegemoetkomingen over te hevelen naar het ministerie van
OCW, staakte de sector zijn verzet tegen afschaffing van de faciliteiten. De belasting-
subsidies voor de film-cv zijn vervolgens de fiscale geschiedenisboeken ingegaan als
hét schoolvoorbeeld van hoe belastingen niet moeten worden gebruikt om politieke
doelen te bereiken.

Noten

1 M. Doppert, ‘Organisatorisch brein achter ZUSJE versiert sponsors’, in: Folia, nr. 21, januari 1997.
Behalve dit interview met de producent van de film, Clea de Koning, zijn als bronnen over de film ZUSJE

onder meer de volgende krantenartikelen gebruikt: ‘ZUSJE als beste film bekroond met Gouden Kalf’, in:
de Volkskrant, 30 september 1995; T. Mooij, ‘Robert Jan Westdijk: Hard werken aan spontaniteit’, in: de
Filmkrant, nr. 163, januari 1996; P. van Bueren, ‘Uniek avontuur van ZUSJE’ in: de Volkskrant, 29 juni
1996.
2 Overigens was ook de producent van de film, Clea de Koning, in eerste instantie een soort natura
verstrekking. Toen Westdijk haar vader om geld vroeg voor zijn film bood hij aan dat zijn dochter, die op
dat moment ‘in between jobs’ was een aantal weken op zijn kosten met hem zou werken.
3 Ministeriële regeling 7 december 1998, nr. WDB 98/413; Staatscourant, 14 december 1998, nr. 239.
4 Aldus de staatssecretaris van Financiën in het nader rapport bij het wetsvoorstel Wijziging van belas-
tingwetten c.a. (Belastingplan 2002 II- Economische infrastructuur), Kamerstukken II, 2001-2002,
28 034, A.
5 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, B, p. 3.
6 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 4-5.



142 |  Tijdschrift voor Mediageschiedenis — 13 [2] 2010

7 Research voor beleid, Stimuleringsmaatregelen filmindustrie, tussentijdse evaluatie – Eindrapport, Leiden,
14 maart 2001. Onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, op 11 juni 2001 aan
de Tweede Kamer aangeboden.
8 B. Blokker, ‘Beleggen in Nederlandse speelfilms. Durfkapitaal zonder risico’, in: NRC Handelsblad,
29 september 2000.
9 Kamerstukken II, 2001-2002, 25 434, nr. 9.
10 B. Dirks & P. Klok, ‘Investeren in film toch een rendabele hobby’, in: de Volkskrant, 8 juni 2002.
11 H. Beerekamp, ‘Geachte heer Dijkstal’, in: NRC Handelsblad, 29 maart 2003.
12 Blokker, ‘Beleggen in Nederlandse speelfilms’.
13 G-J. Bron, ‘Baantjer is de norm’, in: de Volkskrant, 13 december 2003.
14 Research voor beleid, Stimuleringsmaatregelen filmindustrie.
15 Beerekamp, ‘Geachte heer Dijkstal’.
16 J. Schoorl & B. Wagendorp, ‘Rode loper naar de filmhemel’, in: de Volkskrant, 24 oktober 2010.
17 Zie voor een samenvatting van dit debat P.B. Engelen, ‘Het ingrijpen van de staatssecretaris van
Financiën in de aanslagregeling’, in: Weekblad fiscaal recht, 1985/5708, p. 1639 e.v., en P.B. Engelen, ‘Het
ingrijpen van de staatssecretaris van Financiën in de aanslagregeling’, in: Weekblad fiscaal recht,
1986/5728, p. 602 e.v.
18 ‘Groot aanbod op Nederlands filmfestival door cv-films’, in: de Volkskrant, 5 september 2001, en R.
Ockhuysen, ‘Zonder dikke sigaar’, in: de Volkskrant, 20 september 2001.
19 Met ingang van 1 december 2009, staat dit verbod in artikel 107 van het Verdrag betreffende de wer-
king van de Europese Unie (afgekort VwEU).
20 Brief minister van Economische Zaken van 10 april 2002, Kamerstukken II, 2001-2002, 25 434,
nr. 13.
21 Artikel Dd Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Tijdelijke tegemoetkoming film 2001).
22 ‘Filmbelegging niet langer aftrekbaar’, in: de Volkskrant, 12 juni 2001, en P. Klok, ‘Bos verstoort idylle
filmbeleggers’, in: de Volkskrant, 12 juni 2001.
23 P. Klok, ‘Investeren in film blijft aantrekkelijk’, in: de Volkskrant, 13 juni 2001.
24 Brief minister van Economische Zaken van 10 april 2002, Kamerstukken II, 2001-2002, 25 434,
nr. 13.
25 Kamerstukken II, 2001-2001, 25 434, nr. 15, p. 3.
26 De minister doelde op: Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europese Parlement, aan het
Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de regio’s over bepaalde juridische aspecten in verband
met cinematografische en andere audiovisuele werken, COM(2001) 534, 26 september 2001.
27 Op pagina 8, onder het kopje ‘Specifieke verenigbaarheidscriteria betreffende staatssteun voor pro-
ductie van film- en tv-programma’s’.
28 Met ingang van 1 december 2009, artikel 107, lid 3, onderdeel d VwEU.
29 Toelichting op artikel 2 van de Regeling aanwijzing filminvesteringen 2002.
30 Bij besluit van 28 december 2001 (nr. CPP2001/3658M) tot 1 april 2002, maar uiterlijk tot het tijdstip
van inwerkingtreding van de regeling voor de filminvesteringsaftrek.
31 Bij besluit van 28 februari 2002 (nr. CCP2002/622M) tot 1 april 2002, bij besluit van 28 maart (nr.
CCP2002/1035M) tot 1 mei, bij besluit van 23 april 2002 (nr. CCP2002/1255M) tot en met 15 juli 2002.
32 Kamerstukken II, 2001-2001, 25 434, nr. 15, p. 2.
33 Brief d.d. 19 juni 2002, nr. C (2002) 2138fin.
34 B. Drenth, B. den Boer-Drinkenburg, M. Pen, J. Gelevert, F. Doornbos, Evaluatie van de stimulerings-
maatregelen voor de Nederlandse film 1999/2003, Utrecht 2003, p. 30.
35 Het betrof twee door Fine ondersteunde cv’s, te weten de cv waarin de film PHILEINE ZEGT SORRY

(naar het boek van Ronald Giphart) en de cv waarin GRIMM (van Alex van Warmerdam) zou worden
gemaakt. Daarnaast ging ook de cv FOUR AMERICAN MOVIES niet door.
36 Beerekamp, ‘Geachte heer Dijkstal’.
37 M. Luijt, ‘Tien projecten voor één film’, in: NRC Handelsblad, 29 maart 2003.
38 Een overzicht van deze regelgeving is opgenomen in Drenth e.a., Evaluatie van de stimuleringsmaatre-
gelen, p. 37-41.
39 Luijt, ‘Tien projecten voor één film’.



Sigrid Hemels |  143

40 Brief staatssecretaris van Financiën van 25 juni 2003, nr. WDB 2003-240U, VN 2003/32.9.
41 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 880 en 28 929, nr. 94.
42 Drenth e.a., Evaluatie van de stimuleringsmaatregelen.
43 Ibidem, p. 56.
44 J.P. Ekker, ‘Evaluatie cv-regeling film heeft doelstelling niet gehaald’, in: de Volkskrant, 16 september
2003.
45 ‘D66 wil steun Nederlandse film behouden’, in: NRC Handelsblad, 18 september 2003.
46 ‘Filmwereld eist verlenging cv-maatregel’, in: de Volkskrant, 19 september 2003.
47 J.P. Ekker & R. Ockhuysen, ‘Film en lobby in Utrecht begonnen’, in: de Volkskrant, 25 september
2003.
48 Rapport van Werkgroep 16, Uitvoering belasting- en premieheffing, Den Haag 2010, onderdeel 3.8.5,
p. 56.
49 Drenth e.a., Evaluatie van de stimuleringsmaatregelen, p. 10.
50 Ibidem, p. 46.
51 Ibidem, p. 47.
52 Brief van 10 juli 2007, C (2007) 3131 def. inzake Steunmaatregel N 291/2007.
53 Dirks & Klok, ‘Investeren in film toch een rendabele hobby’.
54 Bron: http://www.wvgh.nl/content/view/15/13/lang,nl/#.
55 Deze film is niet gemaakt, waardoor de beleggers wel met een echt verlies werden geconfronteerd.
56 Blokker, ‘Beleggen in Nederlandse speelfilms’.
57 Zie onder meer B. Dirks & P. Klok, ‘Belastingdienst helpt film aan 5 procent rendement’, in: de Volks-
krant, 23 april 2003; B. Blokker, ‘Terug naar Flevoland. Nederlandse film verdient vertrouwen’, in: NRC
Handelsblad, 19 september 2003; J. Ruyters, ‘Nèt nu het zo goed ging’, in: Trouw, 24 september 2003;
‘Film vreest verdwijnen cv-gelden’, in: de Volkskrant, 19 mei 2003; R. Ockhuysen, ‘CV-regeling: Nederland
kan zijn plek in de marge weer innemen’, in: de Volkskrant, 22 mei 2003; A. van Driel & J. Ramaer,
‘Bezuinigingen op cultuur vallen erg mee’, in: de Volkskrant, 27 mei 2003; ‘Steunbeleid film geen blij-
vend succes’, in: NRC Handelsblad, 16 september 2003.
58 Blokker, ‘Terug naar Flevoland’.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 De afkorting GTST staat voor Nederlands langst lopende soap GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN.
62 Ruyters, ‘Nèt nu het zo goed ging’.
63 H. Beerekamp, ‘Het publiek weet wel beter. Een Nederlandse filmindustrie is een hersenschim’, in:
NRC Handelsblad, 6 april 2002.
64 R. Ockhuysen, ‘Filmcultuur bloeit niet alleen op geld’, in: de Volkskrant, 4 oktober 2003.
65 F. Haan, ‘Meerderheid films zonder cv gemaakt’, in: de Volkskrant, 14 oktober 2003.
66 B. Hofstede, Nederlandse cinema wereldwijd, Amsterdam 2000, p. 55, 61 en 151-153.
67 H.O. van den Berg, ‘Overheid en kunst’, in: ESB, nr. 3370, 1982, p. 904-913, p. 912.
68 Hofstede, Nederlandse cinema wereldwijd, p. 61.



144  |

Marijke de Valck*

Filmfestivals, coproductiemarkten en de
internationale kunstcinema

Het CineMart-model van matchmaker onder de loep

Festivals en kritiek

Bij een themanummer over het filmbedrijf en de markt zal menigeen niet direct
verwachten een artikel over filmfestivals aan te treffen. Filmfestivals worden primair
geïdentificeerd als platform voor vertoning van nichefilms: films die in de reguliere
bioscopen niet of nauwelijks te zien zijn, maar op festivals een enthousiast publiek
van filmliefhebbers trekken. Sinds hun eerste bloeiperiode in het naoorlogse Europa
fungeerden filmfestivals echter niet alleen als vertoningplekken voor art, auteur en
national/world cinema, maar ook als jaarlijkse ontmoetingsplekken voor de film-
industrie.1 Omdat filmprofessionals van over de hele wereld voor de korte duur van
het festival in elkaars nabijheid verbleven, bood dit type internationaal cultureel eve-
nement ook een vruchtbare bodem voor het behartigen van zakelijke belangen,
zoals het onderhouden of opbouwen van netwerken en het promoten, pitchen en
verkopen van nieuwe filmideeën. Aanvankelijk voltrokken deze bewegingen van het
mondiale filmbedrijf zich in een officieus circuit, zonder aperte inmenging van de
festivalorganisaties. Zo verzamelden filmprofessionals in Cannes zich in de jaren
vijftig in de bioscopen in de Rue d’Antibes voor informeel overleg. Onderkenning
van de meerwaarde van filmfestivals voor het filmbedrijf leidde binnen twee decen-
nia tot het organiseren van officiële filmmarkten. In Cannes werd al in 1959 Le Mar-
ché International du Cinéma geopend, die zou uitgroeien tot een van de belangrijkste
factoren in Cannes’ onbetwistbare leiderspositie in het festivalcircuit. Vandaag de
dag is de filmmarkt een vertrouwd en breed gewaardeerd onderdeel van internatio-
nale filmfestivals.

Niet iedereen is echter even gelukkig met de combinatie van artistieke en econo-
mische belangen tijdens filmfestivals. Kunst zou, wanneer gecombineerd met com-
mercie, het onderspit delven, terwijl volgens velen de belangrijkste taak van filmfes-

* Marijke de Valck is universitair docent bij de afdeling Mediastudies aan de Universiteit van Amster-
dam. Ze is gespecialiseerd in filmfestivals en heeft veelvuldig over dit thema gepubliceerd, onder
andere de monografie Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia (2007) en artike-
len in het International Journal of Cultural Studies, Film International en de Film Festival Yearbooks.
Samen met Skadi Loist is zij oprichter van het Film Festival Research Network, www.filmfestivalre-
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tivals juist het ondersteunen van de kunstzinnige film is.2 Sociologische theorie
bevestigt dat een dergelijke vrees voor overvleugeling van culturele autonomie en
artistieke vrijheid door commerciële belangen niet zonder grond is. Zo stelde Bour-
dieu in zijn invloedrijke werk over culturele consumptie en productie dat de ver-
schillende velden die hij onderscheidde3 niet gelijkwaardig in invloed zijn en hij
kende de meeste macht toe aan de economie; zijn ‘veld van de macht’ wordt geken-
merkt door veel economisch en weinig cultureel kapitaal. De filmmarkten en zake-
lijke bedrijvigheid tijdens filmfestivals zijn in de loop der jaren dan ook meerdere
malen onderwerp van hevige kritiek geweest. Gedenkwaardig is de opstand tijdens
het Cannes Film Festival in 1968 door Nouvelle Vague-kopstukken en hun aan-
hang. Godard, Truffaut & co trokken naar het festival om hun solidariteit te betui-
gen met de stakende Franse studenten en arbeiders, die in opstand waren gekomen
tegen de slechte voorzieningen op universiteiten en de uitbuiting in fabrieken.4

Hun protest keerde zich daarnaast expliciet tegen door hen als ‘kapitalistisch’ geïn-
terpreteerde invloeden op de cinemacultuur, zoals het ontslag van Cinémathèque
Française directeur Henri Langlois door de Franse cultuurminister André Malraux
én de dominantie van glamour, sterren en zakelijke belangen op het Cannes Film
Festival. Het verwijt dat cinema als cultuurvorm in de verdrukking kwam door deze
als secundair beschouwde zaken en de oproep om filmkunst weer het kloppende
hart van het festival te maken, vond gewillig gehoor bij het festivalpubliek en leidde
tot een voortijdige sluiting van de 21ste festivaleditie. De kritiek, die ook tot opstan-
den tijdens andere festivals leidde, had bovendien blijvend resultaat. Hoewel de
zogenaamde A-festivals zelf niet op de schop gingen, werden selectieprocedures wel
aangepast; films werden niet langer simpelweg ingezonden door landen, maar
voortaan geselecteerd door de festivalstaf. Daarnaast werden parallelle programma’s
– zoals Quinzaine des Realisateurs in Cannes en Forum des Jungen Films in Berlijn –
opgericht, speciaal voor grensoverschrijdende en vernieuwende cinema; deze pro-
gramma’s boden significant meer mogelijkheden voor controversiële onderwerpen
en stilistisch experiment dan de prestigieuze competitieprogramma’s.5

De herbezinning van filmfestivals op hun taak ten aanzien van de filmkunst in
de jaren zeventig betekende echter niet dat de economische functie verdween. Inte-
gendeel, in de jaren tachtig bereikte de Cannes Film Market een nieuw hoogtepunt
in commerciële activiteit door de komst van onafhankelijke distributeurs die de
nieuwe financieringsmogelijkheden van de videomarkt verkenden en exploiteer-
den.6 Filmmarkten continueerden dus hun opmars. Wel ontstonden er naast puur
commerciële trends ook initiatieven om industriegerelateerde activiteiten zodanig in
te richten dat een verband met de culturele missie van festivals duidelijk was. Toon-
aangevend op dit gebied werd CineMart, de nieuwe filmmarkt van het filmfestival
in Rotterdam (IFFR). In dit artikel wil ik de combinatie van economische functie en
culturele taakstelling in moderne filmfestivalmarkten kritisch onder de loep nemen.
Omdat CineMart de eerste filmmarkt was die een dergelijke symbiose nastreefde,
zal ik beginnen met een beschrijving van het ontstaan en functioneren van Cine-
Mart. Als tweede volgt een overzicht van de ontwikkelingen van de markt voor
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coproducties. In het derde deel staat de vraag centraal hoe artistieke en zakelijke
belangen zich verhouden. Ik sluit het artikel af met enkele voorlopige conclusies en
een reflectie op de positie en rol van CineMart vandaag de dag. Deze bijdrage is
zowel gebaseerd op schriftelijke bronnen – de jaarverslagen van het IFFR, websites
van verschillende coproductiemarkten, artikelen in vakbladen zoals Variety en stuk-
ken op websites als Indiewire, en wetenschappelijke studies – als op veldwerk tijdens
festivals – het IFFR en Cannes Film Festival voorop.7

Matchmaker CineMart

Het International Film Festival Rotterdam (1972) richtte in 1983 een filmmarkt op
onder de naam CineMart. Wat begon als een gewone filmmarkt, werd al snel omge-
vormd tot een nieuw concept: de internationale coproductiemarkt. CineMart werd
hiermee het eerste platform waar filmmakers hun ideeën konden presenteren aan
afgevaardigden van de internationale filmindustrie om op deze manier (aanvul-
lende) financiering voor hun project te krijgen. Het primaire doel van CineMart is
om filmprojecten voor te stellen aan de juiste financiers.8 Bij de selectie van pro-
jecten combineert CineMart artistieke en zakelijke belangen: ‘Our aim is to select
projects close to the heart of Rotterdam as well as with good market potential.’9 Wat
secundaire doelstellingen zijn en hoe ideële en zakelijke motieven zich exact ver-
houden op deze internationale coproductiemarkt is niet vastgelegd op schrift. Door
kritisch te kijken naar de organisatiestructuur, het programma, de selectieprocedu-
res en uitspraken van CineMart-medewerkers in verschillende fora, kan hier echter
wel een beargumenteerde inschatting van worden gemaakt.

CineMart is een afdeling binnen het IFFR. Het heeft weliswaar een eigen mana-
ger, maar wordt aangestuurd door het clusterhoofd Programma & Industrie en valt
onder de eindverantwoordelijkheid van de IFFR-directeur.10 Financiering loopt deels
onafhankelijk van de IFFR-moederorganisatie: belangrijke financiers van de afgelo-
pen jaren waren het MEDIA-programma van de EU, het Ontwikkelingsbedrijf Rotter-
dam (OBR) van de gemeente Rotterdam, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW), en het Nederlands Fonds voor de Film. Overige bijdragen kwa-
men onder andere van het Prins Claus Fonds, Hivos, ARTE, de internationale part-
nerorganisaties (zie hierna) en de financiering wordt daarnaast aangevuld met mid-
delen uit het reguliere IFFR-budget. Wordt in de jaarverslagen tot 2006-2007 nog
gesproken van ‘forse eigen investeringen’ van IFFR in CineMart, vanaf 2007-2008
draagt CineMart zelf zorg voor het ‘bijeenbrengen van het grootste deel van het bud-
get’.11

Meest in het oog springend bij het concept van de coproductiemarkt is de centrale
rol voor het festival, dat jaarlijks zo’n dertig à veertig deelnemers (regisseurs en/of
producenten) selecteert die vervolgens de mogelijkheid krijgen om gedurende vier
dagen hun project bij mogelijke financiers – coproducenten, investeerders/fondsen,
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televisiestations, distributeurs, sales agents, enzovoort – te introduceren.12 De pro-
jecten worden geselecteerd door de CineMart-staf in overleg met een commissie
bestaande uit belangrijke spelers in de filmindustrie. De belangrijkste selectiecrite-
ria zijn artistieke kwaliteit, geografische spreiding van projecten, balans tussen gere-
nommeerde regisseurs en nieuw talent, het budget (is het budget realistisch en is
– bij voorkeur – een deel van de financiering al rond) en aansluiting bij de wensen
en vraag van de internationale filmindustrie. Door de actieve selectie van projecten
drukt het festival een eigen stempel op de coproductie. In het IFFR-jaarverslag voor
2009-2010 vinden we dit bevestigd in de uitspraak dat een van de belangrijkste cri-
teria voor selectie is dat de projecten een ‘IFFR-bloedgroep’ hebben.13 Concreet bete-
kent dit dat filmmakers worden uitgenodigd die bekend zijn met het festival – voor-
malig Tiger Award Competitie-deelnemers/winnaars, regisseurs wier werk door-
gaans in Rotterdam te zien is, gelauwerde meesters – maar daarnaast dat er ook
aandacht en ruimte voor aanstormend talent is. IFFR heeft zich immers geprofileerd
als het festival dat beginnend filmmakers kansen biedt. De preselectie door het festi-
val garandeert de potentiële financiers interessante projecten en functioneert als
keurmerk van kwaliteit in het internationale kunstcinemacircuit. Dit blijkt ook uit
de statistieken: 85 procent van de geselecteerde projecten wordt gerealiseerd, waar-
van 75 tot 80 procent binnen twee jaar na selectie.14 Daarnaast rapporteert het festi-
val met trots dat zo’n twintig CineMart-titels jaarlijks hun première beleven op pres-
tigieuze filmfestivals, waaronder Cannes, Berlijn, Venetië, Toronto en Locarno.15

CineMart profileert zich met andere woorden nadrukkelijk als een belangrijke spe-

Openingsparty CineMart 2010. Foto: Rotterdams FilmFestival
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ler in het internationale filmfestivalcircuit en voor de internationale filmindustrie.
Het is niet slechts de bedoeling de productie van films te stimuleren voor vertoning
op het eigen festival, de ambitie reikt verder. De selectie van CineMart-producties
door topfilmfestivals bevestigt de kwaliteit van deze coproductiemarkt en leidt ook
tot versteviging van de internationale erkenning van films met een ‘IFFR-bloed-
groep’.

De opzet van CineMart drijft op individuele overleggen, waarbij de producent of
regisseur van een project een-op-een met een mogelijke financier praat. Er zijn
zowel geplande bijeenkomsten als mogelijkheden tot informeel netwerken tijdens
de vele ontbijtsessies, lunches, borrels, diners en feesten die voor CineMart-gasten
worden georganiseerd. Een terugkerend onderdeel van CineMart zijn de aan speed
dating verwante kennismakingsrondes, waarbij de aanbieders van projecten aan
genummerde tafels zitten en elke dertig minuten een stoelendans van potentiële
financiers plaatsvindt. In tegenstelling tot het spontane en toevallige karakter van
speed dating gaat er echter veel werk en planning vooraf aan de ontmoetingen op
CineMart. Het festival faciliteert de ontmoetingen niet alleen, maar functioneert ook
als matchmaker, als actieve koppelaar. Met gedegen voorbereiding en research wordt
er al voor het festival alles aan gedaan om de interesses en belangen van filmmakers
en financiers te vergelijken en mogelijke matches tot stand te brengen. Voor elk pro-
ject wordt een dossier samengesteld met relevante informatie, dat eind december
naar de deelnemende potentiële financiers wordt gestuurd, opdat zij zich kunnen
oriënteren en voorbereiden op CineMart dat een maand later plaatsvindt. Tegelijker-
tijd besteedt CineMart ook veel zorg aan het uitnodigen, opbouwen en in stand hou-
den van contacten met de filmindustrie. CineMart is exclusief voor genodigden.
Sinds 1998 is er een CineMart International Advisory Board, ‘aimed at formalizing
links with the industry to increase input in terms of the CineMart’s overall strategy,
its guests and the project selection’.16 Daarnaast heeft CineMart een indrukwek-
kende lijst met internationale partnerorganisaties, waaronder trainingsorganisaties
(zoals Binger Film Lab en Residence du Festival Cinéfondation), filmmarkten, festi-
vals en filmbureaus (zoals Holland Film en de Mediadesk Netherlands).17 Doel van
deze partnerships, stelt CineMart, is om een zo optimaal mogelijke ondersteuning
aan de geselecteerde filmmakers te bieden, niet alleen tijdens de dagen in Rotter-
dam maar gedurende het hele jaar. Het jaarverslag 2009-2010 rapporteerde over de
reikwijdte en functie van dergelijke internationale partnerships:

‘CineMart zoekt in de samenwerking (…) naar een bepaalde vorm van wederke-
righeid en kijkt om die reden kritisch naar aanvragen voor toelating. Met festi-
vals als Berlijn en Cannes is de samenwerking dusdanig intensief dat producen-
ten de mogelijkheid hebben om na CineMart de gemaakte contacten ook op deze
grote filmmarkten te continueren en projecten aldus verder te ontwikkelen. De
Rotterdam-Berlinale Express is het samenwerkingsverband tussen het IFFR en
het Berlin International Film Festival. CineMart-projecten die hiervoor worden
geselecteerd kunnen na Rotterdam afreizen naar de European Film Market op
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het Berlijnse filmfestival (...) Daarnaast ontvingen twintig op CineMart aanwe-
zige producenten een gratis registratie voor het Producers Network in Cannes.’18

Een directe aanleiding voor het op- en inzetten van deze internationale samenwer-
kingsverbanden lijkt het gegeven dat slechts weinig deals tijdens CineMart zelf
gesloten worden. Net als op de liefdesmarkt, gaan partijen niet snel over één nacht
ijs. Er is tijd nodig om elkaar af te tasten en vertrouwen te krijgen. Dankzij zijn gun-
stige positie aan het begin van het nieuwe kalenderjaar heeft CineMart echter wel
een ‘natuurlijk’ voordeel als initiator van dit proces. CineMart geeft met andere
woorden projecten een vliegende start en zorgt er met de verschillende partnerships
vervolgens voor dat de trein die zij op gang hebben gebracht op stoom kan blijven.
Als een titel in de daaropvolgende maanden de financiering rond krijgt, straalt dit
succes af op CineMart, dat credit krijgt voor het ‘ontdekken’ van een veelbelovend
project, al dan niet in ruwe versie.

Ontwikkeling coproducties en coproductiemarkten

De CineMart-formule is in het internationale filmfestivalcircuit succesvol gebleken.
Meerdere coproductiemarkten volgden, die alle gemodelleerd werden naar het Rot-
terdamse voorbeeld. Zo is daar het Amerikaanse Independent Filmmaker Project,
dat sinds 1994 de No Borders International Co-Production Market organiseert in

Buyers and sellers dinners, CineMart 2009. Foto: Rotterdams FilmFestival
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New York, Asia Film Financing Forum (tijdens het Hong Kong International Film
Festival, voor het eerst georganiseerd in 2000 en sinds 2005 jaarlijks), Paris Project
(horend bij het Paris Cinema International Festival, sinds 2003), Cinelink (Sarajevo
International Film Festival, sinds 2003), de Berlinale Co-Production Market (sinds
2004) en de activiteiten van de Marché du Film Cannes, het Producer’s Network in
Cannes (ook sinds 2004). Vooral in de afgelopen acht jaar is er sprake van bloei in
de internationale coproductiemarkten. Dit roept de vraag op wat de oorzaken van
deze recente bloei zijn.

Dat het twee decennia duurde voordat CineMart’s formule van coproductie
navolging vond, lijkt samen te hangen met ontwikkelingen in de mondiale filmin-
dustrie, de financiële wereld en internationale betrekkingen. Als we de ontwikkeling
van coproducties in vogelvlucht laten passeren, zien we dat CineMart zijn tijd voor-
uit was en zodoende als voorbeeld voor andere coproductiemarkten kon fungeren
toen de tijd rijp was. De geschiedenis van filmcoproducties gaat terug tot de jaren
twintig toen de Europese filmindustrie pogingen deed om een coöperatieve markt
met internationaal aantrekkelijke films te creëren om zo sterker te staan tegen de
hegemonie van Hollywood. Deze beweging, bekend als ‘Film Europe’, kende een
korte bloeiperiode in 1928-1929, maar verslechterde in snel tempo daarna door een
combinatie van oorzaken, waaronder de gevolgen van de depressie en de introductie
van geluid.19 In de jaren tachtig werd een sterke nieuwe impuls aan de markt voor
coproducties gegeven door de toetreding van televisie. Televisiepartijen zoals de
BBC, Channel 4 (UK), ARD, ZDF (Duitsland), PBS (VS), Canal Plus (Frankrijk) en RAI

(Italië) begonnen geld te investeren in filmproductie, waardoor er meer of grotere
budgetten vrijkwamen voor de coproductie van kwaliteitsfilms. De term coproductie
had echter nog voornamelijk een negatieve connotatie. Regel- en wetgeving maakte
het lastig om bij coproducties met meer dan twee landen in aanmerking te komen
voor nationale belastingvoordelen of overheidssubsidies, omdat de film voor de wet
dan niet meer als binnenlands product werd beschouwd. Om dit te omzeilen moes-
ten (bilaterale) verdragen tussen participerende landen worden afgesloten, wat tot
veel onderhandelingen en bureaucratische rompslomp leidde.20 Europese initiatie-
ven om coproductie qua regelgeving te vergemakkelijken volgden pas eind jaren
tachtig en in de jaren negentig. In 1989 werd bijvoorbeeld Eurimages opgericht
door de Raad van de Europese Unie. Dit fonds voor coproductie, distributie en verto-
ning van Europese cinema maakte (Europese) coproducties toegankelijker met spe-
ciale financiering voor multilaterale projecten. In 1992 werden bestaande coproduc-
tieverdragen versimpeld met de European Convention on Cinematographic Co-pro-
duction en werd daarnaast de Frans-Duitse cultuurzender ARTE opgericht, die in de
daarop volgende jaren een substantieel aantal projecten met verschillende interna-
tionale partners zou meefinancieren. CineMart, opgericht in 1983, liep op de ont-
wikkelingen vooruit door vanaf het begin in te zetten op het vinden van financiering
voor de productie van wereldcinema.

De negatieve connotatie van coproducties had echter niet alleen te maken met
bureaucratische en juridische obstakels. Coproducties lagen ook onder vuur van-
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wege de vooronderstelde culturele implicaties.21 In Europa werd cinema primair
beschouwd als een cultureel goed, dat een grote rol speelde in de vorming van natio-
nale en culturele identiteiten. Bij coproducties speelde de vrees dat de samenwer-
king zou leiden tot esthetische eenheidsworst. De term ‘europudding’ kwam in de
jaren negentig in zwang om Europese coproducties te karakteriseren die door de
bricolage van settings, acteurs en thema’s hun specifieke culturele smaak (en daar-
mee kracht) verloren.22 Het culturele verweer tegen coproducties moet bezien wor-
den in het licht van de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)-onderhande-
lingen, waarin Amerika en Europa, onder aanvoering van Frankrijk, tegenoverge-
stelde posities innamen: behandeling van films als economisch versus films als cul-
tureel goed.23 Toen na de Uruguay-onderhandelingen in 1993 duidelijk was dat film
uitgesloten zou worden van de handelsafspraken, hielden de kritische kanttekenin-
gen bij het effect van (Europese) coproducties op de artistieke en culturele waarde
van films aan. Veelzeggend is dat de eerste grote coproductiemarkt na CineMart
werd opgericht door het Independent Filmmaker Project, de in New York geba-
seerde Amerikaanse organisatie voor onafhankelijke filmmakers. Terwijl Europea-
nen door GATT-onderhandelingen en verschillende pan-Europese initiatieven van de
EU volop in de discussies rondom nationale cinema’s en culturele eigenheid versus
een uniforme Europese identiteit zaten, beleefden de Amerikaanse independents
een bloeiperiode dankzij de successen van ‘indie-blockbuster’ Miramax en het Sun-
dance Instituut, die werden voortgestuwd door de kracht van een weliswaar eigen-
zinnige, vernieuwende en taboedoorbrekende, maar ook een universeel aanspre-
kende, onafhankelijke cinema (zoals SEX, LIES AND VIDEOTAPE (1989), THE CRYING

GAME (1992) en RESERVOIR DOGS (1992)).
Belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan de recente bloei van coproduc-

tiemarkten zijn de voortschrijdende globalisering van de filmindustrie, de noodzaak
met steeds grotere budgetten te werken in navolging van de stijgende budgetten in
Hollywood en de complexiteit van internationale financieringsstructuren, welke
afhankelijk zijn van specialistische kennis over fiscale beperkingen, nieuwe distri-
butiemogelijkheden, intellectueel eigendom en juridische rechten in samenwer-
kingsverbanden met meerdere crediteuren. De coproductiemarkten functioneren
niet alleen als matchmakers, maar ook als kennis- en trainingscentra voor regis-
seurs en producenten. Bovendien is op Europees politiek niveau de discussie
rondom culturele eigenheid inmiddels naar de achtergrond verschoven, ten gunste
van ideeën over cultureel ondernemerschap en het vertrouwen in de centrale rol
voor de creatieve industrie bij stimulering van de innovatiekracht van Europa.24 De
coproductiemarkten passen in deze trend. Dat de huidige coproducties succesvoller
zijn dan de films uit de vroegere ‘europudding’-periode heeft alles te maken met de
centrale rol van filmfestivals, die met hun selectie en matchmaking-diensten niet
alleen zorgen dat films geproduceerd worden, maar ook dat er een directe link is
met hun belangrijkste (niche)vertoningcircuit: filmfestivals. De coproductiemarkten
van de afgelopen acht jaar kenmerken zich door toespitsing op kwaliteitsfilms die
een internationaal publiek kunnen trekken. CineMart heeft zich toegelegd op zoge-
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naamde ‘director-driven’-cinema, films waarbij de persoonlijke stem van de regis-
seur een belangrijke rol speelt. In tegenstelling tot het discours over de lokale onde-
finieerbaarheid van de vroegere ‘europudding’-films, resulteert dit vaak in een grote
nadruk op een authentieke, lokale identiteit. Volgens CineMart-manager Marit van
den Elshout is het juist deze regionale identiteit die hun projecten internationale
aantrekkingskracht geeft.25

Ondernemerschap en filmkunst

Een tweede belangrijke vraag is hoe de verhouding tussen artistieke en zakelijke
belangen ligt op de hedendaagse coproductiemarkten. Het oorspronkelijke Cine-
Mart-concept was vanuit cultureel perspectief zo sympathiek omdat het de eerste
industrieactiviteit was die uitging van de filmmakers en de overtuiging dat belang-
rijke projecten hulp verdienden bij het vinden of completeren van hun financiering.
Is dit uitgangspunt onder druk komen te staan door de beleidsmatige focus op cul-
tureel ondernemerschap en/of de toename in aantal coproductiemarkten? Een een-
duidig antwoord is lastig. Feit is dat internationale financiering zich de afgelopen
vijftien jaar razendsnel heeft ontwikkeld. Door globalisering van de filmindustrie
zijn er weliswaar meer mogelijkheden om films te realiseren, maar tegelijkertijd is
het professionele veld zo complex geworden, dat het voor regisseurs en producenten
extreem moeilijk is om er zelfstandig door te navigeren. Vooral beginnende filmma-
kers kunnen wel wat hulp gebruiken om potentiële routes en valkuilen te ontdek-
ken, vaardigheden te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen. Deze hulp wordt
ook geboden. Het zijn enerzijds de filmfestivals, die reeds als jaarlijkse ontmoe-
tingsplekken voor de filmindustrie fungeerden, die hun pakket voor professionals uit-
breiden met coproductiemarkten, industrie offices, business lounges, fondsen,
workshops & seminars en trainingsmogelijkheden. Zo organiseert CineMart sinds
2001 ook het Rotterdam Lab, een trainingsworkshop voor jonge, beginnende produ-
centen die tijdens het festival plaatsvindt. Anderzijds zien we dat sinds de jaren
negentig op verschillende plaatsten trainingscentra worden opgericht die langere

CineMart-manager Marit van den Elshout. Foto Rotterdams FilmFestival
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programma’s – van gemiddeld drie tot zes maanden – aanbieden aan talentvolle
filmmakers, denk aan het Nipkow Programme (Berlijn, sinds 1992), het Binger
Filmlab (Amsterdam, sinds 1996) en Cinéfondation (met basis in Parijs, verbonden
met Cannes, sinds 1998). Een van de oudste trainingslabs wordt georganiseerd door
het Sundance Instituut, opgericht door Robert Redford in 1981 (Utah).

De professionalisering van het internationale kunstcinemacircuit heeft zowel
voor- als nadelen. Het belangrijkste voordeel is de toename in efficiëntie, effectivi-
teit en kwaliteit. Net als Hollywood, profiteert de internationale kunstcinema van de
clusterstrategie: de bundeling van talent en expertise zorgt voor competitie, conti-
nuïteit en kansen. Waar Hollywood alles in een locatie concentreert, werkt de inter-
nationale cinema met meerdere hubs (filmfestivals en trainingscentra) die verspreid
zijn over het jaar, maar gezamenlijk de markt wel degelijk continu voeden. Een
nadeel van de professionaliseringsslag is dat er sprake is van een verregaande insti-
tutionalisering, waarbij als gevolg veel macht bij de bestuurders en organisatoren
komt te liggen. Door de complexiteit van het veld zijn jonge filmmakers veelal aan-
gewezen op de hulp en het opstapje dat trainingscentra, coproductiemarkten, fond-
sen, enzovoort, hen kunnen bieden. Selectie door deze organisaties legt dus relatief
veel gewicht in de schaal. Mis je als beginnend filmmaker in een vroege fase de
boot, dan nemen je kansen aanzienlijk af om later alsnog onder de aandacht van
financiers, programmeurs en pers te komen. Institutionalisering leidt er bovendien
toe dat de selectiecriteria en -procedures gestroomlijnd raken. Dit is weliswaar effici-
ent en effectief, maar kan ook tot standaardisering leiden. Het risico dat bij stan-
daardisering zakelijke belangen zwaarder wegen dan artistieke is reëel. Zo is de uit-
gesproken voorkeur van CineMart voor projecten die internationaal aansprekend
zijn, duidelijk een vertaling van een zakelijk belang; financiers willen alleen investe-
ren in het CineMart-type nicheproduct als er door wereldwijde afzet (middels het
circuit van festivals, cultuurzenders, filmhuizen, etc.) toch een voldoende groot
publiek bereikt wordt en de investering zo terugverdiend kan worden. Ook de
oprichting van de CineMart International Advisory Board wijst op een versteviging
van de invloed van de filmmarkt op de coproducties. Gedurende het jaar wordt
immers het oor wel te luisteren gelegd bij de filmindustrie, en wordt dit advies mee-
genomen in de strategie, terwijl voor filmmakers of het belang van filmcultuur in
het algemeen geen gelijkwaardige, formele inspraak- of lobbymogelijkheden zijn.
Tot slot kan gesteld worden dat de uitbreiding van het aantal coproductiemarkten en
de samenwerking tussen coproductiemarkten en overige partners ook leidt tot meer
nadruk op de zakelijke belangen, omdat de initiatieven elkaar versterken en voor
continue input van de filmmarkt in de vroege fase van projecten zorgt.

Conclusie

De matchmaking-diensten van CineMart hebben sinds 1983 tot meer dan 430 gere-
aliseerde films geleid.26 Tussen deze films zitten bekende festivalhits, zoals ME, YOU



154 |  Tijdschrift voor Mediageschiedenis — 13 [2] 2010

AND EVERYONE WE KNOW (Miranda July, CineMart-project in 2004) en LEBANON

(Samuel Maoz, CineMart-project in 2007), projecten van nu bekende auteurs voor
ze die status definitief hadden bereikt, zoals SAFE van Todd Haynes (CineMart-pro-
ject in 1992) en TROPICAL MALADY van Apichatpong Weerasethakul (CineMart-pro-
ject in 2004), nieuw werk van op het moment van indienen reeds gelauwerde mees-
ters, zoals GUELWAR van Ousmane Sembene (CineMart-project in 1991) en 29 PALMS

van Bruno Dumont (CineMart-project in 2003), maar ook veel minder bekende
titels. Het totale overzicht is een indrukwekkende staalkaart van de rijke internatio-
nale kunstcinema met producties uit 83 landen, van Algerije tot Zimbabwe. Het is
onmogelijk in te schatten of deze producties ook tot stand zouden zijn gekomen
zonder de interventies van CineMart, maar dat de coproductiemarkt een signifi-
cante impuls aan de internationale kunstcinema heeft gegeven en blijft geven, lijkt
onbetwistbaar.

Als bedenker van de machtmaking-formule en eerste coproductiemarkt heeft
CineMart ook vandaag de dag nog een toonaangevende positie te midden van de
nieuwere initiatieven, al zou meer vergelijkend onderzoek met ruime aandacht voor
kwantitatieve gegevens en impactfactoren nodig zijn om deze bewering ook objec-
tief te kunnen staven. Een trend die uit mijn brede schets al wel duidelijk naar
voren komt, is de voortschrijdende professionalisering van de filmmarkt voor inter-
nationale kunstcinema, met genoemde voor- en nadelen die daarbij horen. Doordat
er de laatste jaren meer initiatieven zijn en deze door middel van partnerships
nadrukkelijk voor internationale samenwerking kiezen, is er inmiddels een wijdver-
takt en effectief netwerk dat cultureel ondernemerschap in de artistieke filmsector
faciliteert en stimuleert. Aan de ene kant kunnen we concluderen dat CineMart een
aandrijvende kracht achter de verzakelijking van filmfestivals en het filmbedrijf is
geweest. Een goed geolied professioneel netwerk hoeft weliswaar niet per definitie
te betekenen dat artistieke vrijheden beknot zullen worden, maar het is gezien de
natuurlijke dominantie van economische over culturele belangen wel nodig continu
alert te blijven op voldoende ruimte voor autonomie en input van filmmakers. In dit
opzicht is elke uitbreiding van diensten voor filmprofessionals op filmfestivals ris-
kant. De voorvechters van een exclusief culturele benadering van cinema zullen in
de verspreiding van het coproductiemarktmodel daarom weinig reden tot vreugde
zien en met nostalgie verwijzen naar de puur artistieke interventie van Nouvelle
Vague-filmmakers in Cannes in 1968.

Aan de andere kant moet erkend worden dat CineMart niet simpelweg een knie-
val voor commercie heeft gemaakt. Organisatie en programma zijn zodanig opgezet
dat een symbiose van artistieke en zakelijke belangen plaatsvindt. Het is de grote
verdienste van CineMart’s oorspronkelijk visie en formule geweest dat de filmma-
ker een sleutelrol heeft gekregen in het ‘merk’ van de internationale kwaliteitsci-
nema dat door middel van coproductiemarkten gestimuleerd zou worden. Omdat
deze internationale cinema – of je het nu kunstcinema, auteurcinema, wereldci-
nema of wellicht zelfs festivalcinema noemt – draait om authenticiteit, een persoon-
lijke stem en eigen stijl, is ondanks de invloed van maatschappelijke trends ten gun-
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ste van het zakelijk belang en versteviging van de invloed van financiers gegaran-
deerd dat het kloppend hart van deze industrie dicht bij de artistieke kern blijft.
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26 Informatie over afgeronde projecten wordt sinds 1991 bijgehouden. Op de IFFR-website kan een over-
zicht in Excel gedownload worden. [19 juli 2010], http://www.filmfestivalrotterdam.com/professionals/
cinemine/cinemart_history/.
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Thunnis van Oort*

Het Nederlandse filmtijdschrift en de
markt

Het geïllustreerde filmtijdschrift vormde in de Verenigde Staten al van oudsher een
onderdeel van de filmcultuur en van het filmbedrijf. De eerste filmbladen kwamen
op in de jaren tien. Ze hielpen met het creëren van een fancultuur gericht op de glit-
ter en glamour van het filmsterrendom, en genereerden daarmee een vaste kern van
trouwe bioscoopbezoekers. Kathryn Fuller beschrijft hoe vroege Amerikaanse fan-
bladen, zoals Photoplay, institutioneel onafhankelijk waren van de grote studio’s,
maar in de praktijk met hen een sterk symbiotische verhouding aangingen. De fan-
magazines stimuleerden het bioscoopbezoek, zo redeneerde men in Hollywood, dus
de studio’s werkten maar al te graag mee en leverden content en ‘exclusieve’ inter-
views. Op zijn beurt stimuleerde zulk materiaal de verkoopcijfers van de tijdschrif-
ten.1 Overigens gold dit vermoedelijk ook voor een groot Europees filmproducerend
land als Duitsland, waar vergelijkbare fanmagazines verschenen.2 Dit artikel gaat in
op de vraag hoe deze verhoudingen lagen in een klein land als Nederland, hoe het
Nederlandse publieksfilmtijdschrift te situeren is in de context van het filmbedrijf.

Over deze economische dimensie van de Nederlandse filmpers is nog nauwelijks
geschreven. In de bestaande filmgeschiedschrijving is vooral aandacht besteed aan
de inhoudelijke kant van de filmkritiek, en bestaat een voorkeur voor kleine, cine-
fiele bladen die qua oplagecijfers en vermoedelijk ook in commercieel opzicht wei-
nig voorstelden, zoals Filmliga, Film forum of Skoop.3 In literatuurwetenschappelijke
studies over Nederlandse publieksbladen is eveneens nauwelijks aandacht voor de
filmpers. In het standaardwerk over het Nederlandse geïllustreerde tijdschrift wordt
in de twee lijvige banden die de naoorlogse periode beslaan geen enkel filmtijd-
schrift genoemd.4 Dit verkennende artikel wil een eerste aanzet zijn om het
publiekstijdschrift over film vanuit een economische invalshoek te bekijken, of
althans vanuit het perspectief van de ondernemer/tijdschriftproducent in de context
van het Nederlandse filmbedrijf. Het is een kwalitatieve analyse op basis van litera-
tuuronderzoek en enkele steekproeven uit de tijdschriftenleggers, die voortbouwt op
de bibliografie van filmbladen die Mirande de Jong opstelde in 1990.5 Oplagecijfers
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daterend van vóór de jaren zeventig zijn vrijwel geheel afwezig, laat staan dat iets
bekend is over omzet- of winstcijfers of andere kwantitatieve gegevens. Het artikel
biedt een schets van het landschap van de Nederlandse filmpers tijdens het Interbe-
llum, vertrekkend vanuit de vraag welke strategieën werden ingezet door de redac-
teuren en uitgevers van filmtijdschriften in deze periode. Hierbij wordt zijdelings
ook gekeken hoe film een plek verwierf in de algemene periodieke pers. Vervolgens
verschuift de blik naar de wederopbouwperiode, waar deze strategieën minder suc-
ces bleken te hebben. Het relaas stopt hier, enerzijds omdat over de latere periode
nauwelijks secundaire bronnen bestaan, en anderzijds omdat op inhoudelijk vlak
vanaf de jaren zestig een structureel andere periode aanbreekt; het filmbedrijf
ondergaat een diepgaande transformatie (daling bioscoopbezoek, opkomst televisie),
en ook de tijdschriftenmarkt verandert fundamenteel van karakter wanneer een oli-
gopolie van enkele grote uitgevers de markt gaat beheersen.6

Pier Westerbaan

Het eerste Nederlandse publieksblad voor de filmliefhebber verscheen in 1918, in
een periode dat het bioscoopbezoek een explosieve groei doormaakte. De filmwereld.
Geïllustreerd weekblad werd uitgegeven door A.W. Sijthoff’s Uitgevers-Mij. Het was
deze uitgever die enkele jaren eerder, in 1913, het rasterdiepdrukprocedé in Neder-
land introduceerde, waarmee (fotografische) afbeeldingen van veel hogere kwaliteit
konden worden gedrukt – een belangrijke stap vooruit in de technische ontwikke-
ling van het geïllustreerde publieksblad. Het eerste tijdschrift dat Sijthoff met deze
nieuwe techniek drukte – bij de Nederlandsche Rotogravure Mij. – was Panorama.
Het waren vooral de actuele fotoreportages over de Europese oorlog die de oplagen
snel deden stijgen.7

Het succes van dergelijke fotoreportages kreeg een welhaast logisch vervolg met
de uitgave van het rijkelijk met sterrenportretten geïllustreerde De Filmwereld, dat
inspeelde op de snel stijgende populariteit van de bioscoop. Het blad werd al twee
maanden na oprichting door Sijthoff’s Uitgeverij overgenomen van de oorspronke-
lijke Belgische investeerders.8 Dagbladjournalist Pier Westerbaan (voorheen onder
andere werkzaam bij De Telegraaf ) fungeerde als hoofdredacteur.9 Sijthoff’s Uitge-
verij stopte eind 1920 met het blad. Het werd met ingang van 1921 uitgegeven
onder de naam Cinema en theater, vermoedelijk nu door Westerbaan zelf. Het bleef
verschijnen tot in 1943. Met de voorloper meegeteld dus 25 jaar achter elkaar.
Terugblikkend vanuit de 21e eeuw zou geen enkel breed publieksblad over film het
zo lang uithouden.

Een van de mogelijke verklaringen voor die opmerkelijke continuïteit is te vin-
den in de brede formule van het blad. Na de naamswisseling van De Filmwereld naar
Cinema en theater werd de nadruk al verlegd van film naar film én theater – en ook
cabaret, variété en dans. Dit bood de mogelijkheid om de lezers behalve Ameri-
kaanse en Duitse, ook iedere aflevering Nederlandse sterren op te dissen. Omdat de
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Nederlandse film eenvoudigweg te nietig was om een sterrencultuur voort te bren-
gen, figureren in Cinema en theater vooral bekende vaderlandse toneelacteurs, caba-
retiers en dansers (m/v). Vanaf 1924 werd de formule nog verder verbreed, het blad
kreeg nu ook de uitgebreidere titel Het weekblad cinema en theater, waarbij ‘Het
weekblad’ prominent op de cover stond en ‘cinema en theater’ in een kleinere
ondertitel.

Overigens stond wel steevast een acteur of actrice op de cover. Maar in feite gin-
gen nog maar acht pagina’s per aflevering specifiek over film en toneel, de rest van
het tijdschrift ging steeds meer lijken op een algemeen geïllustreerd blad voor het
hele gezin, met actualiteiten, sport-, mode- en jeugdrubrieken.10

Door deze strategie verbreedde het tijdschrift zijn doelgroep en groeide als het
ware toe naar die algemene geïllustreerde bladen uit de Interbellumperiode die ook
veel aandacht besteedden aan amusement, zoals Het leven of De lach. Dat laatstge-
noemde blad, om een voorbeeld te geven, was in 1924 opgericht door de Amster-
damsche Kioskonderneming (het latere AKO) met de bedoeling om de treinreiziger
een luchtig blad te verschaffen voor onderweg. Het ontwikkelde zich al spoedig van
een braaf gezinsmagazine tot een wat pikanter herenblad, mede door gebruik te
maken van de gemakkelijke verkrijgbaarheid van publiciteitsfoto’s van filmsterren
toen in de loop van de jaren twintig buitenlandse filmproducenten filialen openden
in Nederland.11 Het blad was een bricolage van sterrenfoto’s (al dan niet in badkle-
ding) en allerlei schijnbaar willekeurig bij elkaar gevonden afbeeldingen, moppen
en weetjes. Al was het daarmee misschien geen volkomen concurrent van Cinema
en theater, het is een indicatie hoe de filmglamour een plaats kreeg in de geïllus-
treerde pers. Het betrof hier dan vooral de mondaine, meer gewaagde bladen. Voor
verzuilde publieksbladen zoals De katholieke illustratie was filmnieuws te gedurfd. In
de dagbladen kwamen in de loop van het Interbellum filmrubrieken op, aanvanke-
lijk nog vooral als service aan de bioscoopbezoeker (korte beschrijvingen van de
films die in de bioscopen draaiden, uitgaansagenda’s), maar in de loop van de jaren
twintig gingen ‘neutrale’ kranten als De Telegraaf ook nieuwtjes en roddels over
filmsterren publiceren.12 Een deftig dagblad als De Nieuwe Rotterdamsche Courant
raakte eind jaren twintig verzeild in een spraakmakende controverse met bioscoop-
ondernemer Abraham Tuschinski, omdat de krant alleen positieve recensies schreef
over als kunstzinnig beschouwde films, en het aanbod van doorsneepublieksfilms
structureel afkraakte, tot grote ergernis van goedbetalende adverteerder Abraham
Tuschinski, grootondernemer in bioscoopamusement.13 Dit voorbeeld geeft aan dat
het in deze periode zeker nog niet overal geaccepteerd was om over de publieksfilm
te schrijven, laat staan om mee te gaan in het klatergouden discours over sterren.

Een tweede verklaring voor de lange adem van Cinema en theater, naast de brede
bladformule die de doelgroep uitbreidde met het lezerspubliek van het algemene
geïllustreerde tijdschrift, komt voort uit de spilfunctie die Westerbaan als onderne-
mer in drukwerk wist te creëren binnen de Nederlandse filmbranche. Westerbaan
ging zich toeleggen op de op film gespecialiseerde pers en verwierf in de loop van
de jaren twintig een ijzersterke positie in deze niche. Hij deed dit door zich niet
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Omslag Weekblad cinema en theater, nr. 73, 1925. Al prijkten er meestal buitenlandse filmsterren op

de cover, soms viel ook Nederlandse theater- of revuesterren deze eer te beurt, zoals hier afgebeeld de

bekende variétéartieste Heintje Davids (of enkele afleveringen later (nr. 81) de destijds beroemde

zangeres en actrice Beppie de Vries, die enige jaren daarvoor hoofdrollen had gespeeld in de

Nederlandse bioscoopsuccessen DE JANTJES (1922) en BLEEKE BET (1923)).
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alleen te richten op het publieksblad Cinema en theater, maar ook andere uitgaven in
de bedrijfstak te verzorgen. In 1922 richtte Westerbaan een eigen vakblad op voor
ondernemers in het filmbedrijf, het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie, dat er al
spoedig in slaagde het concurrerende vakblad Kunst en Amusement weg te drukken,
vooral vanwege de steun van de machtige Nederlandsche Bioscoopbond aan Wester-
baan.14 Zo kon hij de voornaamste adverteerders meekrijgen, onder wie Loet
Barnstijn, de meest prominente ondernemer in de Nederlandse filmbranche van dat
moment, die voor een belangrijk deel van de advertentie-inkomsten verantwoorde-
lijk moet zijn geweest met zijn uitbundige, op Amerikaanse voorbeelden geïnspi-
reerde advertentiestijl die vele pagina’s kon vullen.15 Het vakblad zou een bijzonder
stabiele uitgave blijken: Westerbaan bleef tot aan zijn dood in 1961 hoofdredacteur
(uitgezonderd tijdens de Duitse bezetting). Uiteraard speelde bij een dergelijk vak-
blad met kleine oplage marktwerking nauwelijks een rol zoals dat bij de publieksbla-
den het geval was – het was de goed in het filmwereldje ingevoerde positie van Wes-
terbaan die garant stond voor deze opvallende continuïteit.

In 1925 wist Westerbaan een drukkerij over te nemen, waar hij zelf Nieuw Week-
blad voor de Cinematografie liet vervaardigen (Cinema en theater bleef bij de Neder-
landsche Rotogravure Mij. gedrukt worden). Westerbaan kreeg tal van opdrachten
voor affiches, programma’s en ander drukwerk via zijn goede netwerk in het filmbe-
drijf. Ook ging hij voor allerlei bioscopen in het land wekelijkse programmabladen
uitgeven. Het Nederlands Filmmuseum (inmiddels omgedoopt tot filminstituut
EYE) bewaart exemplaren van zulke periodieken met namen als Rembrandt Nieuws of
Luxor Revue voor theaters uit Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Utrecht, Amsterdam,
Groningen en Leiden. Vaak betrof het kopbladen met een identieke inhoud, met uit-
zondering van het actuele wekelijkse filmprogramma van de betreffende bioscoop
en de titel. Het waren luchtige blaadjes gegarneerd met afbeeldingen van en roddels
over sterren, een moderubriek, enzovoort. Voor slechts een dubbeltje tot een kwartje
kreeg de lezer circa twintig rijk geïllustreerde pagina’s, een prijs vergelijkbaar met
Cinema en theater (vijftien cent in de losse verkoop).16 Het is onbekend in welke
oplagen deze bioscoopbladen verschenen, maar het mag duidelijk zijn dat Wester-
baan de markt voor publieksbladen over film stevig controleerde.

Dat wil overigens niet zeggen dat Westerbaan de enige ondernemer was die een
filmblad uitgaf, gericht op het brede bioscooppubliek. In 1925 verscheen een con-
current op de markt in de vorm van het blad De Rolprent. Toen dit tijdschrift in 1927
na twee jaar van het toneel verscheen, begon aansluitend in 1927 het blad Tuschinski
Nieuws te verschijnen. Of het ook daadwerkelijk de opvolger was van De Rolprent is
niet zeker, maar het werd deels wel door dezelfde mensen gemaakt, onder wie Max
Tak, de vaste orkestleider van het Amsterdamse Tuschinski Theater.17 Zoals de
naam verried, werd Tuschinski Nieuws uitgegeven in opdracht van bioscoopexploi-
tant en distributeur Abraham Tuschinski. Het was een luchtig magazine dat niet
alleen over film ging maar ook aandacht besteedde aan mode en aan ‘fun’.18

Tuschinski besteedde zijn bioscoopblad dus niet uit aan Westerbaan zoals een aan-
tal andere bioscoopexploitanten deed, maar hield de productie van zijn blad in eigen
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hand, als onderdeel van zijn filmimperium. Het ging hier dan ook niet om een een-
voudig reclameblaadje, maar om een tijdschrift dat, volgens eigen Rotterdamse dag-
bladadvertenties, oplagen behaalde tot 20.000 exemplaren, en in ‘alle kiosken en
stationsboekhandels’ werd verkocht.19 De laatste overgeleverde jaargang, bewaard in
het Rotterdamse gemeentearchief, stamt uit 1937. Het is niet bekend of het blad lan-
ger heeft bestaan.

Samenvattend, Westerbaan behaalde synergievoordelen door het samenvoegen
van meerdere rollen als redacteur, uitgever en drukker, én het combineren van ver-
schillende bladen voor diverse publieken en doelgroepen: de artikelen, afbeeldingen
en rubrieken uit het ene blad kon hij bijvoorbeeld hergebruiken voor andere uitga-
ven. Zijn kennis van het filmbedrijf gebruikte hij niet alleen inhoudelijk voor het
redigeren van het vakblad, maar leverde hem ook nuttige zakelijke relaties op met
adverteerders, afnemers van reclamedrukwerk en mogelijk ook toeleveranciers van
content: distributeurs waren ongetwijfeld belangrijke bronnen voor kopij van het
blad. Hoe deze verhoudingen precies lagen is niet bekend. Betaalden distributeurs
misschien voor advertorials avant la lettre, om op die wijze bepaalde films of sterren
in Cinema en theater in beeld te krijgen? In Cinema en theater stonden geen door
producenten of distributeurs geplaatste advertenties voor specifieke films, of voor
bepaalde studio’s; dergelijke advertenties waren zeer uitgebreid aanwezig in de vak-
pers maar niet in de publieksbladen.20 Het zou een nauwkeurige inhoudsanalyse
vergen om na te gaan of bepaalde distributeurs relatief veel aandacht kregen in de
selectie besproken films en sterren. Daarbij moet rekening worden gehouden met
de mogelijkheid dat Westerbaan ook kopij overnam uit buitenlandse bladen.

Wederopbouwperiode

Tijdens de Tweede Wereldoorlog steeg het bioscoopbezoek fors, direct na de oorlog
haalde het zelfs de hoogste piek aller tijden met bijna negentig miljoen verkochte
bioscoopkaartjes (1946).21 Cinema en theater ‘collaboreerde’ vanaf 1941: het blad
werd gelijkgeschakeld en richtte zich nog uitsluitend op Duitse, Italiaanse en Neder-
landse film en theater. Het blad ging zich weer geheel toeleggen op film en theater.
Henrik Scholte, vooral bekend als medeoprichter van de Filmliga, was hoofdredac-
teur gedurende de bezetting nadat Westerbaan was teruggetreden. Na de oorlog
werd Scholte bestraft voor zijn pro-Duitse opstelling. Cinema en theater hield op te
bestaan. Het is niet bekend waarom Westerbaan niet met een ander publieksblad
probeerde terug te komen. De pogingen van andere ondernemers om een dergelijk
blad op de markt te brengen, hadden slechts beperkt succes.

In de jaren veertig en vijftig bleek de levensduur van filmtijdschriften aanmerke-
lijk korter dan die welke Cinema en theater tijdens het Interbellum had gekend. Wel
leidde de enorme populariteit van de bioscoop direct na de oorlog tot veel nieuwe
titels: De Jongs bibliografie van filmtijdschriften registreerde maar liefst zes nieuwe
filmbladen die in het jaar 1945 verschenen.22 Geen van alle hield het echter lang vol.
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Papierschaarste speelde in dat jaar iedere ondernemer in drukwerk parten. Maar
vermoedelijk was dat niet het enige probleem, want ook in de volgende jaren lukte
het niet meer om een filmpublieksblad op poten te zetten dat zich lang staande
hield.

Het initiatief dat sinds 1945 nog het langst beklijfde, namelijk tot in 1952, ver-
toonde in de naamgeving opmerkelijke parallellen met Cinema en theater: Film en
theater, in 1948 herdoopt tot Film en toneel.

Opnieuw ging het om een brede formule waarin niet alleen film aan bod kwam,
maar ook de podiumkunsten, al betrof het geen algemeen geïllustreerd blad zoals
het vooroorlogse Cinema en theater. De focus lag op populair amusement, zoals de
ondertitel al vanaf 1949 aangeeft: ‘Film, toneel, dans, cabaret, operette, revue, radio,
enz.’. Het blad richtte zich ook op de Vlaamse markt. Enkele bekende figuren uit de
Nederlandse film- en amusementswereld werkten mee aan het blad: L.J. Jordaan,
Ellen Waller, Alex de Haas, Max Tak en Max van Wesel.

Hoofdredacteur en later ook uitgever van Film en theater/Film en toneel was
E.J. Hollmann. Over hem is vrijwel niets bekend in de literatuur. Uit de colofons
van de latere jaargangen blijkt dat Hollmann niet alleen hoofdredacteur, maar met-
tertijd ook uitgever van het blad geworden was (vanaf wanneer precies is onbekend).
Aanvankelijk werd het blad uitgegeven door uitgeverij ‘De vrijheid’ te Amsterdam,
later werd dit ‘De internationale pers’. Hollmann was afkomstig uit de bladenwe-
reld, voor zover bekend niet uit het filmbedrijf. Hij was tevens hoofdredacteur van
Moeder en kind (1947-1948), het damesblad van ‘De internationale pers’. In 1948
werd dat blad overgenomen door uitgeverij ‘De geïllustreerde pers’ en opgenomen
in zijn succesformule Margriet.23 Vermoedelijk ontbeerde Hollmann de nauwe ban-
den met het filmbedrijf waar Pier Westerbaan deels zijn positie aan ontleend had
vóór de oorlog. Toen Hollmann Film en toneel eenmaal via zijn eigen ‘Uitgeverij
voor film en toneel’ ging uitbrengen, probeerde hij, net als Westerbaan destijds had
gedaan, naast het publieksblad een vakblad uit de geven. Dit mislukte echter; zijn in
1951 gestarte Film en bedrijf: vakblad voor de filmbranche kwam waarschijnlijk niet
verder dan één jaargang.24

In 1952, na zeven jaar, zag Hollmann zich gedwongen het tweewekelijkse Film
en toneel stop te zetten. In de laatste aflevering werd als opvolger het maandblad De
film en toneel-revue aangekondigd, maar daarvan is slechts de eerste aflevering
bewaard gebleven. Dit blad werd datzelfde jaar weer opgevolgd door het tweemaan-
delijkse Film en toneel: amusement, ontspanning, toerisme. De titel geeft aan dat de
bladformule werd verbreed met aandacht voor reizen en toerisme. Het blad ver-
dween in 1953 definitief van het toneel. De voortdurende wisselingen van titel, uit-
gever, formule en de afnemende verschijningsfrequentie kunnen worden opgevat
als indicaties van een moeizaam bestaan. Enkele andere filmtijdschriften die gedu-
rende deze wederopbouwjaren verschenen, kenden nog kortstondiger en grilliger
levenslopen.25
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Achterzijde Film en toneel, jrg. 4, nr. 23, 16 november 1951. Op de achterkant van Film en toneel

trof de lezer meestal foto’s aan van schaars geklede dames, publiciteitsfoto’s van jonge actrices veelal

poserend in badkleding.
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Gezien de beperkte gemiddelde levensduur en vele mutaties bij Hollmanns film-
tijdschriften en bij zijn nog minder succesvolle concurrenten, lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat de markt voor dergelijke bladen krap was tijdens de wederop-
bouwperiode. Het is opmerkelijk te noemen dat er na 1952 decennialang geen com-
mercieel publieksblad over film meer is verschenen in Nederland. Er is hier geen
sluitende verklaring te geven voor het feit dat de strategieën die Westerbaan met
succes toepaste niet werkten in de naoorlogse periode. Toevallige en persoonlijke
omstandigheden kunnen een rol hebben gespeeld, zoals de omstandigheid dat Holl-
mann minder goed was ingevoerd in de filmwereld dan Westerbaan. Aan het bio-
scoopbezoek lijkt het in eerste instantie niet te hebben gelegen: dat bleef na de piek
in het midden van de jaren veertig gedurende de jaren vijftig stabiel.26 Een factor
die mogelijk bijdroeg tot een moeilijker positie voor de filmbladen was het feit dat
kranten en niet in film gespecialiseerde tijdschriften meer en onbeschroomder
schreven over film en amusement dan voor de oorlog. Een net damesblad als Libelle
publiceerde bijvoorbeeld met grote regelmaat over films en filmsterren. Ook de
opkomende, vooral in populaire muziek gespecialiseerde jeugdbladen besteedden
aandacht aan film. Het waren deze in muziek gespecialiseerde jongerenbladen,
zoals Muziek expres en Tuney tunes, die in de jaren zestig een groot marktaandeel
zouden veroveren.27 Kennelijk vormde de popmuziek en niet de film primair de toe-
gang tot de grote afzetmarkt die de opkomende jongerencultuur bood.

Niches binnen een nichemarkt

Het filmtijdschrift was op zichzelf al een nichemarkt in de publieksbladenbranche
en stelde in commerciële zin weinig voor. Maar naast de op een breed, bioscoop-
gaand publiek gerichte bladen zoals Cinema en theater bestonden er ook nog tijd-
schriften met veel kleine doelgroepen en dito oplages. Dergelijke specialistische bla-
den hadden vaak een ideologische signatuur en richtten zich op een specifiek lezers-
publiek. Sommige van deze bladen konden ondanks de geringe oplagen een stabiele
positie verwerven. Binnen de filmhistoriografie nemen enkele van deze titels nog
altijd een belangrijke plaats in. Drie belangrijke categorieën waren: 1) het artistieke,
cinefiele blad, 2) het confessionele filmblad en 3) het amateurfilmblad. Hierna zal
met name ingegaan worden op de eerste twee types, categorieën die in de loop der
tijd ook met elkaar verstrengeld raakten.

Het beroemdste cinefiele blad uit het Interbellum is De Filmliga (1927-1936). In
termen van de consumentenmarkt stelde dit blad weinig voor, met oplagen die eer-
der in de honderden dan in de duizenden liepen, maar het blad stond wel aan de
basis van een traditie van cinefiele tijdschriften.28 Naoorlogse periodieken als Film
forum en Skrien stelden zich op als hoeders van de Filmliga-traditie. De makers van
De Filmliga zetten zich fel af tegen de amusementsfilm en de bijbehorende sterren-
cultuur. Deze categorie bladen moet dan ook niet zozeer gezien worden als onder-
deel van de commerciële distributie- en vertoningsbranches van de Nederlandse
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filmeconomie. Cinefiele bladen als De Filmliga opereerden in het in economisch
opzicht onbetekenende domein van de (vertoning en ook productie van de) artis-
tieke film.

De Filmliga past met haar kritische teneur en de intellectuele strekking van de
artikelen in een traditie van literaire en artistieke tijdschriften. Het was een specia-
listisch blad, dat niet werd uitgegeven met winstoogmerk, maar gedreven vanuit een
ideologisch streven, namelijk het stimuleren van de kunstfilm. De hele Filmliga-
onderneming is wel eens geïnterpreteerd als een strategie van jonge intellectuelen
die een reputatie wilden vestigen door zich eens flink af te zetten tegen het esta-
blishment: zowel tegen de culturele elite door het als ordinair beschouwde filmme-
dium te willen verheffen tot kunst, als tegen de gevestigde orde in het filmbedrijf
die stelselmatig door hen werd geschoffeerd, en dan met name grote commerciële
filmverhuurders en -vertoners, zoals Abraham Tuschinski, die een gewild doelwit
was van spot.29 De benadering van film als kunstvorm die voortdurend onderschei-
den moet worden van film als plat vermaak, is een strategie die als een rode draad
door de geschiedenis van het Nederlandse filmtijdschrift loopt. Dit streven naar legi-
timering van de filmkunst bij een culturele bovenlaag was een manier om een
markt te creëren niet alleen voor filmvoorstellingen maar ook voor een filmtijd-
schrift. Net zoals de makers van De Filmliga geïnteresseerd waren in het vestigen
van hun eigen reputaties als filmmakers (zoals Joris Ivens) of critici, vonden ook
naoorlogse cinefiele bladen als Skoop en Skrien hun oorsprong op de Filmacademie
waar aanstormende filmmakers naam wilden maken. De bekendste voorbeelden
zijn de regisseurs/producenten Verstappen en De la Parra die aan de wieg stonden
van Skoop (1963-1993), een blad waarvan de oprichters zich weliswaar niet
beschouwden als navolgers van de Filmliga-traditie, maar dat nochtans gericht was
op een klein publiek van liefhebbers.

Een ander specialistisch type filmbladen had een confessionele achtergrond. In
de praktijk betrof het hier voornamelijk katholieke bladen, al werden er met name
na de oorlog ook protestantse bladen uitgegeven zoals het Critisch filmbulletin
(1948-1965). De katholieken hadden moeite om een houding te vinden ten aanzien
van de bioscoop. De katholieke bovenlaag van bestuurders, geestelijken en opinie-
makers haalde over het algemeen de neus op voor het populaire filmvermaak, maar
ondertussen was het razend populair onder de achterban.30 Ook in de geschiedenis
van het katholieke filmblad is deze spanning terug te vinden. De doelgroep van de
doorsnee, vertier zoekende katholieke bioscoopbezoeker werd uiteindelijk niet
bereikt met specifiek katholieke bladen, die zich kenmerkten door ofwel een mora-
listische insteek (streven naar de ‘goede’ film) ofwel een esthetische insteek (‘film-
kunst’).

De eerste en voornaamste poging vanuit katholieke kringen om wel degelijk een
onvervalst commercieel filmtijdschrift op te richten, liep op niets uit. In 1933 bracht
Wim Cox senior, uitgever van de Nieuwe Venlosche Courant, het rijk geïllustreerde
Zuiderfilm op de markt.
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Omslag Zuiderfilm, jrg. 1, nr. 3, 1933. Dit enigszins zwoele portret van Hollywoodactrice Joan

Crawford verraadt niet een-twee-drie de katholieke achtergrond van het filmblad
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Hij deed dit niet toevallig exact op het moment dat in Venlo de bioscopen sloten
vanwege een conflict tussen de exploitanten en de gemeente. Ronkende advertenties
in de Nieuwe Venlosche Courant prezen de nieuwe uitgave aan: ‘De bioscopen slui-
ten, maar daarom hoeft ge nog geen afstand te doen van uw filmgenot.’ Het was
niet vanzelfsprekend dat juist de Nieuwe Venlosche Courant dit blad ging uitgeven,
omdat de krant zich in het verleden altijd pal had opgesteld achter de katholieke
autoriteiten in hun strijd tegen het vermeende bioscoopkwaad. De krant had tot
voor kort niet eens een aparte rubriek voor filmrecensies, anders dan een toene-
mend aantal dagbladen in deze periode. Hoofdredacteur van Zuiderfilm was Albert
Kuyle, tevens redacteur van De Gemeenschap, hét platform van de nieuwe generatie
katholieke intellectuelen. Deze achtergrond van de hoofdredacteur was aan Zuider-
film niet af te lezen. Het blad droeg geen katholieke identiteit uit, maar besteedde
vooral aandacht aan populaire amusementsfilms en bekende sterren. Op de cover
stonden portretten van beeldschone filmdiva’s en het blad bevatte meer afbeeldin-
gen dan tekst, geen belerende betogen over katholieke zeden of over hoge kunst-
idealen. Voor zover nu bekend zijn slechts twee afleveringen bewaard gebleven
(nummers twee en vijf); het is niet duidelijk hoe lang het blad precies heeft bestaan,
maar het werd geen succes.31

De insteek veranderde drastisch toen Janus van Domburg de hoofdredactie op
zich nam van de opvolger van Zuiderfilm, genaamd Filmfront (1933-1937), nog steeds
uitgegeven door de Nieuwe Venlosche courant.32 In dat blad werd op veel ernstiger
wijze op film als artistiek medium ingegaan en het frivole amusementsgehalte ver-
dween geheel uit de kolommen.33 Het katholieke gezichtspunt vervaagde in de loop
der tijd ten gunste van het esthetische perspectief. Janus van Domburg zou nog
decennialang het gedachtegoed van de Filmliga levend houden in de diverse film-
bladen die hij leidde en de rubrieken die hij zou vullen, ook op de radio en later de
televisie.34 Oplagecijfers en bereik van Filmfront zijn niet bekend, maar vermoede-
lijk bleef het bij een beperkte kring van relatief intellectuele lezers. Dit veranderde
echter toen Van Domburg na moeizame onderhandelingen ging samenwerken met
de Katholieke Film Actie (KFA), de in 1937 opgerichte organisatie die Nederlandse
katholieken moest verenigen in hun streven naar de ‘goede’ film. Filmfront fuseerde
met het KFA-blad Het witte doek tot Katholiek filmfront (1938-1941). Hier kwamen
twee bloedgroepen samen. Enerzijds voorstanders van een moralistische benade-
ring, die wilden voorkomen dat film schade berokkende aan het geloof, of het
medium zelfs als positief middel wilden inzetten om het geloof te versterken.
Anderzijds aanhangers van een esthetisch paradigma die ijverden voor de vervolma-
king van film als een artistiek medium. In het nieuwe tijdschrift kreeg die laatste
benadering de overhand onder de hoofdredactie van Van Domburg. Na de fusie
bereikte hij opeens de tienduizenden gezinnen die voor drie gulden per jaar lid
waren geworden van de KFA. Volgens de memoires van filmcriticus B.J. Bertina
betekende de tweewekelijkse oplage van 30.000 exemplaren nog niet dat het blad
ook daadwerkelijk werd gelezen. Volgens hem gingen de hoogdravende stukken
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over filmkunst over de hoofden van de meeste lezers heen, en belandde het blad
vooral in wachtkamers en op toiletten…35

Na de oorlog had de samenwerking tussen de KFA en Van Domburg tijdelijk
opgehouden te bestaan. Van Domburg deed verschillende pogingen een nieuw blad
van de grond te krijgen, die aanvankelijk niet slaagden (zoals Parterre, 1946-1947).36

Vanaf 1952 – hetzelfde jaar dat de uitgave van het publieksblad Film en toneel werd
stopgezet – wist Van Domburg de stabiele uitgave te verzekeren van Film forum.37

Dit groeide uit tot het gezichtsbepalende filmblad van de jaren vijftig, hierin zonder
twijfel geholpen door het ontbreken van een op een breed publiek gericht filmblad
in deze jaren. Film forum werd weer uitgegeven in samenwerking met de Katholieke
Filmactie, maar de lezer merkte hier weinig van. Van Domburg bleef vasthouden
aan het principe van de film als kunstvorm, dat wortelde in het gedachtegoed van de
vooroorlogse Filmliga. Daarmee was het klip en klaar geen blad waarin de amuse-
mentsfilm centraal stond. Film forum was niet bedoeld als leesvoer voor de massa.
Ter vergelijking: de incidenteel bekende oplagecijfers uit 1953 van 3.000 exempla-
ren vallen volkomen in het niet bij de oplages van Libelle die gedurende de jaren vijf-
tig stegen van 300.000 naar 500.000.38

Film forum legde ondanks de beperkte oplage wel degelijk gewicht in de schaal
als kritische opiniemaker binnen de Nederlandse filmproductiesector en daarbui-
ten. En dan met name vanwege de steun aan de opkomende generatie documentai-
remakers, van wie het werk nationaal en internationaal gevierd werd als artistiek
succesvol, maar dat slechts in uitzonderlijke gevallen ook leidde tot een groot com-
mercieel succes (zoals bij Bert Haanstra).39 Het programmatische streven dat cen-
traal stond in cinefiele bladen als Filmliga en Film forum om de filmkunst te promo-
ten werd, in zekere zin, deels verwezenlijkt na de oorlog, toen de overheid de cine-
matografie als kunstvorm ging beschouwen. Dit leidde mede tot de ontwikkeling
van een subsidiestelsel en andere beleidsinstrumenten om de nationale (kunstzin-
nige) filmproductie te stimuleren.40 De cinefiele bladen hebben bijgedragen aan het
ontstaan en bestendigen van een discours over de kunstzinnige film en in dat
opzicht hebben ze ook een bijdrage geleverd aan de bescheiden Nederlandse film-
economie, al valt zoiets natuurlijk niet te kwantificeren. Enerzijds was dit een nega-
tieve bijdrage omdat dit tegen de commerciële amusementsfilm gerichte vertoog de
relatief onderontwikkelde Nederlandse bioscoopcultuur en -markt, ongetwijfeld wei-
nig positieve stimulans gaf.41 Anderzijds had dit discours waarschijnlijk een gun-
stige invloed op de mede van overheidssteun afhankelijke productiesector.

Tot slot, een doelgroep van het filmblad die zelden aandacht krijgt in de litera-
tuur, en waar dus nauwelijks onderzoek naar bestaat, betreft de amateurfilmer. Het
betreft hier een traditie die terugreikt tot smalfilmbladen als Veerwerk (1932-1958)
en Smalfilm (1959-1970). Hierin geen aandacht voor filmsterren, maar voor techni-
sche kwesties van belichting en effectieve montage bij het maken van (ama-
teur)films, al dan niet in clubverband. Al ging het bij de genoemde titels misschien
nog om beperkte oplagen, meer recente opvolgers van deze tijdschriften behaalden
oplagen waar de uitgevers van ‘reguliere’ filmbladen alleen van konden dromen.
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Omdat gegevens over deze periode niet voorhanden zijn, permitteren we ons een
klein uitstapje naar de recentere geschiedenis om dit punt te illustreren, met uiter-
aard de kanttekening dat we daarmee nog geen uitspraken kunnen doen over eer-
dere decennia. In de jaren tachtig waren de drie belangrijkste filmperiodieken De
Filmkrant, Skoop en Skrien; zij behaalden in 1984 respectievelijk oplagen van
30.000, 12.500 en 3.500 exemplaren. De diverse op de videofilmer gerichte bladen
kwamen in dat jaar op veel hogere aantallen: Video uit & thuis (40.000), Video aktief
(25.000), Video tip (80.000) en Video totaal (25.000).42 Het op de amateurfilmer
gerichte blad laat zich nauwelijks relateren aan het Nederlandse filmbedrijf en
stond daar in feite los van. Dergelijke tijdschriften stimuleerden geen bioscoopbe-
zoek, hoogstens de verkoop van consumententechnologie (camera’s, projectoren,
films/tapes, videorecorders, televisies).

Conclusies

Al sinds de vorige eeuwwisseling is een expansie waar te nemen van het (geïllu-
streerde) publiekstijdschrift, die weer onderdeel was van de groeiende culturele
industrie waar het filmbedrijf ook deel van uitmaakte en die een antwoord was op
de toenemende vraag naar amusement. Waar het filmbedrijf in Nederland matig tot
ontwikkeling kwam, bleek het geïllustreerde tijdschrift erg succesvol. Maar het film-
tijdschrift bleef daarbinnen niet meer dan een kleine niche. In recente journalis-
tieke bijdragen is al vaker opgemerkt dat de Nederlandse markt simpelweg te klein
lijkt te zijn voor een florerend publieksblad over film; ook is in het verleden de
gebrekkig ontwikkelde filmcultuur in Nederland als oorzaak aangedragen voor het
beperkte succes van de filmperiodiek.43

Bij een verkenning van de rol van het Nederlandse filmtijdschrift binnen het
Nederlandse filmbedrijf valt een tweedeling op. Aan de ene zijde van het spectrum
stonden de bladen gericht op een breed, bioscoopgaand publiek; aan de andere kant
specialistische bladen die kleine, specifieke doelgroepen bedienden. Dit
laatstgenoemde type tijdschriften was voor de distributie- en vertoningsbranche
nauwelijks relevant. Als men deze bladen zou willen positioneren in het domein
van de Nederlandse filmindustrie, horen ze nog het meeste thuis in de sfeer van de
filmproductie, een tak die in Nederland in economisch opzicht weinig voorstelde in
de besproken periode. Bladen als Filmliga en Film forum interesseerden zich vooral
in filmmakers, zeker die van eigen bodem, en kwamen op voor de belangen van
(een artistieke voorhoede van) filmmakers en waren actief in het promoten van een
beter werkklimaat voor Nederlandse filmmakers. Voor zover zij tenminste binnen
het artistieke domein werkten, want de commerciële amusementsfilm bleef hier
buiten beeld.

De categorie van op een breed publiek gerichte amusementsbladen over film
was alleen vóór de Tweede Wereldoorlog succesvol. Pier Westerbaan wist voor zich-
zelf een gunstige positie te creëren binnen de Nederlandse filmsector, hetgeen hem
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bedrijfsmatige voordelen opleverde, zoals goede zakelijke connecties met adverteer-
ders en opdrachtgevers. Hij wist zijn diverse deelpublieken handig te combineren:
vakbladen, bioscoopbladen en een op het algemene bioscoopgaand publiek gericht
filmblad. Bovendien zorgde hij dat Cinema en theater door de brede formule weglas
als een ‘gewoon’ geïllustreerd blad. Na de oorlog lukte het E.J. Hollmann niet om
deels met vergelijkbare strategieën een stabiel filmblad op te zetten. Mogelijk
speelde mee dat de reguliere dag- en weekbladpers in Nederland meer ging schrij-
ven over film en sterrencultuur, terwijl dat voor de oorlog nog meer in de taboesfeer
lag. Film en toneel, later omgedoopt tot Film en theater, hield na zeven jaar op te
bestaan, na ettelijke mutaties in naam, formule en uitgever. Hollmann had kenne-
lijk geen vergelijkbare positie kunnen verwerven binnen het ons-kent-ons-wereldje
van het Nederlandse filmbedrijf. Terwijl de nieuwe muziekbladen wel wisten in te
spelen op de opkomende jongerencultuur, duurde het ruim twintig jaar voordat er
weer een op een breed publiek gericht filmblad uitkwam in Nederland. Dat was de
eerste uitgave van Filmfan in 1972, dat pas vanaf 1978 regelmatig ging verschij-
nen.44

Omgekeerd werden er – voor zover bekend – vanuit het Nederlandse filmbedrijf
geen initiatieven ontplooid om een filmmagazine te faciliteren. Het enige voorbeeld
dat nog in de buurt kwam van een dergelijk initiatief, was het door de gelijknamige
bioscoopondernemer en distributeur geproduceerde Tuschinski Nieuws. Al is nog
onvoldoende bekend over de precieze verhoudingen tussen het filmbedrijf en bla-
den als Cinema en theater en het naoorlogse Film en theater en de opvolger Film en
toneel, de relatie tussen het op een breed publiek georiënteerde filmblad en de
Nederlandse filmwereld was blijkbaar niet erg sterk en lijkt afhankelijk te zijn
geweest van personele banden (zoals in het geval van Pier Westerbaan). Dit lijkt een
wezenlijk verschil met de situatie in de Verenigde Staten, waar van meet af aan een
veelal weliswaar informele maar niettemin sterke band bestond tussen de fanmaga-
zines en de studio’s omdat zij gezamenlijke belangen herkenden in het mobiliseren
van hun gemeenschappelijke publieken. De Nederlandse distributeurs en vertoners
zagen in de twee decennia na 1952, toen Film en toneel stopte en er jarenlang geen
breed publieksmagazine over film verscheen, kennelijk onvoldoende noodzaak in
de aanwezigheid van zo’n tijdschrift om zich daar actief mee te bemoeien of zelf
stappen voor te zetten. Pas veel later, met de komst van het blad Première
(1978-1986) en met name sinds 1987 het gesponsorde maandblad Preview, kwam
zo’n directe samenwerking tot stand.45

Noten

1 Kathryn H. Fuller, At the Picture Show. Small-town Audiences and the Creation of Movie-fan-culture,
Charlottesville 1996, p. 151-152.
2 Afgaande op de lijst die het Deutsches Filminstitut op internet publiceert, ontstonden de populaire
Duitse filmbladen wat later dan de Amerikaanse: eind jaren tien, begin jaren twintig. Zie http://
www.deutsches-filminstitut.de/zeitschriften/zp_projekthauptseite.htm [geraadpleegd 22-9-2010].
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ten. Sommige titels lijken volledig in de vergetelheid geraakt zoals Film-favorieten. Tweemaandelijks tijd-
schrift, bevattende foto’s van filmsterren en De lachkrant. Maandelijks amusementsblad met film- en theater-
nieuws voor het uitgaande publiek, bladen waar geen exemplaren van bewaard zijn bij de Nederlandse uni-
versiteitsbibliotheken, of bij het Filmmuseum, en die ook niet vermeld zijn in De Jongs bibliografie. Zie
W.A. Drenth, Handboek van de Nederlandse pers, Den Haag 1953.
26 Hofstede, Nederlandse cinema wereldwijd, p. 56.
27 Henk van Gelder & Hester Carvalho, Gouden tijden. 50 jaar Nederlandse popbladen, Amsterdam 1994.
Bij de overname door VNU in 1974 was de oplage van alleen al Muziek expres 375.000 exemplaren. Tom
Rooduijn, ‘Muziek Expres (1955-1989)’, in: Van Delft, Van Dijk & Storm (red.), Magazine! 150 jaar Neder-
landse publiekstijdschriften, p. 114-115.
28 Céline Linssen, ‘“Unaniem rot stop hedenavond vergaderen”. De geschiedenis achter de schermen
van de Nederlandsche Filmliga’, in: Linssen, Schoots & Gunning, Het gaat om de film!, p. 15-148, aldaar
p. 55, en in diezelfde uitgave: Hans Schoots, ‘De geest maakt levend, het Amerikanisme doodt. De Neder-
landsche Filmliga tussen hoge en lage cultuur’, p. 149-216, aldaar p. 202-214.
29 Ibidem, p. 162-163.
30 Thunnis van Oort, Film en het moderne leven in Limburg. Het bioscoopwezen tussen commercie en katho-
lieke cultuurpolitiek (1909-1929), Hilversum 2007.
31 Archief Jan Hin (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid). Zuiderfilm, jrg. 1, nr. 2 en 5, 1933.
32 Al staat de uitgever niet expliciet vermeld, het is zeer waarschijnlijk dat dit nog steeds de Nieuwe Ven-
losche Courant betrof. Het ‘administratieadres’ was in 1936 nog steeds in Venlo, en in dat jaar adverteerde
het productiebedrijfje Zuiderfilm van Cox’ zoon Cox junior prominent in het blad. Bovendien werd de
opvolger van Filmfront, genaamd Het witte doek, eveneens door de Nieuwe Venlosche Courant uitgegeven.
33 Robbert de Witt, ‘“Geen water bij de doctrinaire wijn”. De strijd van filmcriticus Janus van Domburg
voor de goede film 1925-1983’, doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Groningen 2004.
34 Thunnis van Oort, ‘Domburg, Adrianus Johannes Petrus van (1895-1983)’, in: Biografisch Woorden-
boek van Nederland, 6. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/domburg
[16-12-2009].
35 Bob Bertina, ’n Beeld van ’n meneer. Verliefd op film, met de krant getrouwd, Utrecht 1981, p. 24.
36 Zie voor een uitgebreid overzicht van katholieke filmbladen: Bob Bertina, ‘De confessionele filmbla-
den en de leidende rol van de Katholieken’, in: Nederlands jaarboek film, Weesp 1985, p. 18-27.
37 Verschenen 1952-1965, vervolgens opgegaan in Critisch Filmforum tot 1969, dat weer is opgegaan in
Skoop.
38 W.A. Drenth, Handboek van de Nederlandse pers, Den Haag 1953. Marloes Hülsken, ‘Libelle (1934-nu)’,
in: Van Delft, Van Dijk & Storm (red.), Magazine!, p. 84-85. De redactie van Film forum gaf onomwonden
toe dat het blad, ondanks een toenemend aantal abonnees, ‘niet bepaald een goudmijn kan zijn voor een
uitgever.’ ‘Eerste lustrum’, Film forum, jrg. 6, januari 1957. Volgens Bertina ontving het blad ook over-
heidssubsidie. Bertina, ‘De confessionele filmbladen’, p. 24.
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39 Hogenkamp, De documentaire film, 1945-1965, p. 215; Hans Schoots, Bert Haanstra. Filmer van Neder-
land, Amsterdam 2009, p. 165.
40 Hofstede, Nederlandse cinema wereldwijd, p. 66-79; Hogenkamp, De documentaire film, 1945-1965.
41 Zie over die onderontwikkeling van de Nederlandse filmcultuur: Karel Dibbets, ‘Het taboe van de
Nederlandse filmcultuur. Neutraal in een verzuild land’, in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, jrg. 9, nr. 2,
2006, p. 46-64, en de bijdrage van Clara Pafort-Overduin, John Sedgwick en Jaap Boter in dit thema-
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42 Handboek van de Nederlandse pers en publiciteit, nr. 61, april 1984. In 1990 was het een vergelijkbaar
videoblad O+O magazine dat een oplage van 110.000 behaalde. Adfomedia handboek. Analyse van de Neder-
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telefonisch spreekuur, waar lezers technische vragen konden stellen aan de redactie. Video uit & thuis,
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43 Niels Bakker, ‘Waar zijn de filmbladen?’, in: De Filmkrant, nr. 311, juni 2009; Ab Zagt, ‘Movie pro-
beert het zonder subsidiegeld’, in: Algemeen Dagblad, 17 november 1997; ‘Water en vuur’, in: De Film-
krant, nr. 190, juni 1998; Ronald Ockhuysen, ‘Filmbladen kunnen niet onder Hollywood uit’, in: de
Volkskrant, 14 maart 1998.
44 Het filmblad of videoblad van na de jaren zestig is in feite nog onontgonnen terrein in de Neder-
landse filmgeschiedschrijving. Tijdschriften als Filmfan, Première, het al sinds 1987 verschijnende maga-
zine Preview enDVD Valley, later omgedoopt tot Filmvalley wachten nog op hun chroniqueur.
45 Het blad Première (1978-1986) lijkt in hechte samenwerking met het bioscoopbedrijf te zijn uitgege-
ven, zo kan worden afgeleid uit de redactionelen van de eerste afleveringen, en de lezersacties waarbij
abonnees maandelijks een gratis bioscoopkaartje kregen voor een voorstelling op de maandag, traditio-
neel voor bioscoopexploitanten de slapste dag in de week.
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Gezien, gehoord, gelezen

Gerben Bakker
Entertainment Industrialized
Cambridge (Cambridge University Press)
2008, 449 p., € 69, ISBN 978 0521 898 546

John Sedgwick & Michael Pokorny (eds.)
An Economic History of Film
London (Routledge) 2005, 352 p., € 43, ISBN 04
154 586 76

Waarom werd Hollywood een eeuw geleden
het onbetwiste centrum van de filmindustrie
en waarom is die positie sindsdien nooit in
gevaar geweest? Deze en andere vragen komen
aan bod in twee recente boeken over de econo-
mische geschiedenis van de film. Terwijl film-

geschiedenis een uitgebreide literatuur kent, is
over de economische geschiedenis van de film
nog vrij weinig geschreven. Daar komt lang-
zaam verandering in. In 2005 kwam An Econo-
mic History of Film uit, een verzameling artike-
len onder redactie van John Sedgwick en
Michael Pokorny. En in 2008 verscheen Enter-
tainment Industrialized van Gerben Bakker, een
Nederlander verbonden aan de gerenom-
meerde London School of Economics. Dat
tweede boek is mijns inziens het beste start-
punt voor ieder die zich wil inlezen op het
onderwerp, of het nu historici, (bedrijfs)econo-
men (zoals ondergetekende), filmwetenschap-
pers of complete leken betreft. Entertainment
Industrialized is zowel toegankelijker als ambi-
tieuzer dan An Economic History of Film. Waar
de bundel van Sedgwick en Pokorny toch
vooral een serie losstaande en vrij specialisti-
sche hoofdstukken is (waarvan overigens twee
van de hand van Bakker), is het boek van Bak-
ker een geïntegreerd en vaak fascinerend
geheel met een bredere reikwijdte.

Industrialisering is wellicht niet een begrip
dat de meeste mensen associëren met film,
maar Bakker laat zien dat dit onterecht is. Hij
beschrijft de opkomst van de film als een pro-
ces van onophoudelijke creatieve vernietiging,
ontwikkeling en productiviteitsgroei dat nog
altijd aan de gang is. Het populaire beeld van
geniale uitvinders en visionaire tycoons wordt
door Bakker grondig doorgeprikt. Volgens hem
was het geen revolutie van individuen maar
een proces dat logisch voortvloeide uit de tech-
nologische en maatschappelijke ontwikkelin-
gen in de negentiende eeuw, die hij nauwgezet
illustreert met allerhande data (inkomens, the-
aterbezoekersaantallen, etc.) voor de VS, het VK

en Frankrijk. Zo laat hij in hoofdstuk drie zien
dat de vraag naar vermaak in alle drie de lan-
den sterk toenam door een krachtige combina-
tie van stijgende inkomens, meer vrije tijd, ver-
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stedelijking, sneller transport en bevolkings-
groei. Aanvankelijk werd die vraag ingevuld
met een groter aanbod van de toen populaire
vormen van vermaak (vaudeville, variété, etc.),
maar grotendeels verdwenen of veranderden
die met de opkomst van de film, die een enorm
voordeel had door drie unieke kenmerken: ver-
handelbaarheid, standaardisatie en automatise-
ring. In plaats van enkele optredens per dag
kon Charlie Chaplin nu op een oneindig aantal
plaatsen tegelijk bewonderd worden. De kos-
tenbesparingen waren enorm, waardoor de
prijzen omlaag konden en de effectieve vraag
nog verder toenam.

Men zou het bijna vergeten, maar Holly-
wood was niet van begin af aan het centrum
van de filmindustrie. Het waren aanvankelijk
de Europeanen die de dienst uitmaakten en
ook andere delen van de VS (New York, Florida)
waren ooit geduchte concurrenten van Holly-
wood. Bakker stelt in hoofdstuk zes dat Holly-
wood zijn dominante positie verkreeg door een
kwaliteitsrace in de jaren tien van de twintigste
eeuw: een klein aantal filmproducenten vero-
verde een groot marktaandeel door hun uitga-
ven aan ‘creatieve inputs’ (acteurs en scripts)
en distributie dramatisch op te voeren. Dankzij
de grote omvang van hun Amerikaanse thuis-
markt kon deze enorme kostenescalatie winst-
gevend zijn: films met extra sterren en special
effects werden zo vaak vertoond dat de hoge
kosten gewoon terugverdiend werden. En er
was voldoende venture capital voorhanden om
dergelijke riskante projecten te financieren.
Europese producenten werden daarentegen
geconfronteerd met kleine thuismarkten,
beperkte toegang tot risicokapitaal en het uit-
breken van WO I, waardoor ze niet konden
meegaan in deze kwaliteitsrace. Het laatste
hoofdstuk van An Economic History of Film gaat
ook in op de dominantie van Hollywood. En,
hoewel verder weliswaar minder overtuigend
dan Bakker, de auteurs van dat hoofdstuk heb-
ben nog een interessante verklaring: cultuur.
Omdat de VS een smeltpot van veel etnische
achtergronden is, bestaat er een groter en flexi-
beler repertoire aan organisatiemethoden en
vraagt het diverse publiek ook om meer creati-

viteit. Kortom, wie het in de VS kan, kan het
overal.

Om verschillende redenen konden de Euro-
peanen deze achterstand later niet meer inlo-
pen, aldus Bakker. Ten eerste hadden de Ame-
rikanen ‘first-mover’-voordelen door het opzet-
ten van nationale en internationale distributie-
netwerken waarmee ze complete filmporte-
feuilles verspreidden. Het was nadien erg
moeilijk hier tussen te komen, mede door kar-
telvorming. Ten tweede had Hollywood sterke
netwerkvoordelen: omdat er zoveel producen-
ten vlak bij elkaar zaten, trok het veel acteurs,
cameramensen, etc. aan, die bovendien vrij
efficiënt ingezet konden worden. Ten derde
zou het herkomstland van de film steeds
belangrijker zijn geworden als een teken van
kwaliteit, al geeft Bakker zelf toe dat dit moei-
lijk hard te maken is. Ten vierde kwam er in de
jaren twintig een golf van protectionisme op
gang, die de Europeanen harder raakte dan de
Amerikanen wier thuismarkt toch groot
genoeg was. De komst van het geluid heeft ver-
rassend genoeg geen duidelijke invloed gehad
op de Europese achterstand. De vraag naar
films uit eigen land nam door de komst van de
geluidsfilm weliswaar sterk toe, maar dat bete-
kende ook dat exportmarkten kleiner werden.

Maar hoewel de Amerikaanse filmprodu-
centen de kwaliteitsrace wonnen, waren het
juist de Amerikaanse consumenten die hem
verloren. Want hun filmkeuze bleef beperkt tot
het standaardrepertoire van Hollywood, terwijl
Europese consumenten konden genieten van
een veel grotere variëteit aan zowel live- als
filmvermaak.

Film is voor economen geen voor de hand
liggende bedrijfstak om te analyseren, omdat
die weinig generaliseerbaar lijkt: de bijdrage
aan nationale inkomens is gering en qua
bedrijfsvoering is het een buitenbeentje, met
o.a. de erg scheve verdeling van projectwinstge-
vendheid en het grote belang van sterren. Maar
dit maakt het juist ook interessant. Want
waarom zijn sterren zo belangrijk? En hoe ga
je om met die grote projectrisico’s? Deze vra-
gen komen in beide boeken aan de orde, maar
doorgaans gedetailleerder in An Economic His-

G
ez

ie
n,

 g
eh

oo
rd

, g
el

ez
en



Tijdschrift voor Mediageschiedenis — 13 [2] 2010 |  177

tory of Film dan in Entertainment Industrialized.
Dit laatste is überhaupt minder technisch en
mist door de focus op een tijdvak (1890-1940)
enkele ontwikkelingen die in An Economic His-
tory of Film wel uitgebreide aandacht krijgen,
zoals de productdifferentiatie en verschuivende
risicoprofielen na WO II. Bakkers boek maakt
dat echter meer dan goed door zijn grotere
ambitie. Zo gaat hij bijvoorbeeld in op de vraag
welke lessen er voor andere bedrijfstakken uit
de filmindustrie te trekken zijn. Wie echt veel
grondiger en specifieker wil graven kan (al dan
niet met hulp van de referentielijsten in beide
boeken) terecht in de academische literatuur
over de economie van de film, die uitgebreider
is dan die over economische filmgeschiedenis.

Een van de opvallendste kenmerken van de
filmindustrie is het enorme belang van sterren
en naamsbekendheid. In beide boeken wordt
dit fenomeen uitgebreid besproken. De
enorme bedragen die ervoor werden en worden
neergeteld, blijken niet zo irrationeel als ze lij-
ken, want sterren waren en zijn publiciteitsma-
chines die de reclamecampagnes voor films
optimaliseren door films in zeer korte tijd
ruime bekendheid te geven en daardoor het
risico van een flop minimaliseren. Een garantie
voor succes zijn sterren echter niet, want het
publiek bepaalt uiteindelijk of het een film
goed vindt en al dan niet anderen aanraadt de
film ook te gaan zien. Uit werk van o.a. Ravid
(‘Information, Blockbusters, and Stars: A Study
of the Film Industry’, in: Journal of Business,
1999, vol. 72, no. 4, p. 463-492) blijkt dat ster-
ren wel risicobeperkend werken maar per saldo
geen invloed hebben op de winstgevendheid
van films: wat ze gemiddeld aan extra inkom-
sten binnenbrengen gaat grotendeels op aan
hun hogere ‘salarissen’.

Een terugkerend thema is dat van concur-
rentievoordelen (met name voor Hollywood)
die zichzelf in de loop van de tijd alleen maar
versterkten. Zo profiteerden de Amerikanen
van een grotere thuismarkt, uitgebreidere dis-
tributienetwerken en een beter ontwikkelde
kapitaalmarkt. En juist omdat de filmindustrie
in de VS zo groot was, kon deze ook rekenen op
gespecialiseerde bankiers met specifieke ken-

nis van de filmindustrie en ervaring in de
financiering van films, waardoor het risico
lager was en er dus meer projecten gefinan-
cierd konden worden. Ook dit komt in Enter-
tainment Industrialized beter uit de verf dan in
An Economic History of Film.

Verder blijkt er al vanaf de jaren dertig
grondig en professioneel marktonderzoek te
worden gedaan, waarbij de waarde van film-
sterren voortdurend gemeten wordt. Daarin
speelde de filmindustrie een voortrekkersrol.
Bakker geeft het voorbeeld van Greta Garbo
wier comeback in 1947 niet doorging omdat de
producent niet voldoende financiering kon krij-
gen op haar naam. De opkomst van markton-
derzoek is eigenlijk niet verrassend: de metho-
den kwamen immers beschikbaar en filmpro-
ducenten hadden sterke prikkels om ze te
gebruiken omdat de financiële risico’s van
filmproductie zo groot waren (en nog zijn).

Wat betreft generalisering van zijn bevin-
dingen gaat Bakker in hoofdstuk elf nog een
stap verder door de enorme productiviteits-
groei in de film als voorbeeld te stellen voor
productiviteitsgroei in de gehele dienstensec-
tor. Immers, deze laat zien dat stilstand na
enkele decennia groei niet onvermijdelijk is.
Ook falsifieert hij de zogenaamde ‘Baumol’s
disease’, de idee dat in de loop der tijd het aan-
deel van diensten in de economie steeds groter
moet worden omdat productiegoederen steeds
goedkoper worden. Dit is een illusie, want
diensten lijken in veel opzichten op productie:
ook hier zijn sommige processen makkelijk en
andere moeilijk te automatiseren; en ook de
prijzen van vermaak zijn dramatisch gedaald,
wat deels de enorme productiviteitsstijging
maskeert. Bovendien wordt productiviteitsgroei
vaak onderschat doordat verkeerde maatstaven
gehanteerd worden. Ook hier slaagt Bakker
erin de ontwikkelingen in de filmindustrie in
een bredere maatschappelijke context te plaat-
sen en benadrukt hij terecht dat film een uit-
stekend voorbeeld is van de geïndustrialiseerde
diensten die de kwaliteit van ons leven sterk
verbeterd hebben.

Natuurlijk zijn er ook kritiekpunten te noe-
men ten aanzien van Entertainment Industriali-
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zed. Zo is het aantal voorbeelden wel erg groot.
Gezien het gebrek aan betrouwbare tijdreeksen
zijn (getallen)voorbeelden belangrijk, maar het
zijn er wel erg veel en de functionaliteit ervan
is niet altijd even groot. En sommige zaken
had ik juist graag verder uitgewerkt gezien. Zo
gaat Bakker aan het einde van hoofdstuk vijf in
op de waardeketen (d.w.z. de reeks van activi-
teiten nodig om het product bij de consument
te krijgen) in de vroege filmindustrie. Deze
bestond o.a. uit financiers, machinebouwers,
acteurs, schrijvers en distributeurs, waarvan de
laatste categorie bepalend blijkt voor de winst-
gevendheid. Helaas wordt dat maar zeer kort
uitgelegd. Deze tekortkomingen zijn echter
gering en doen weinig af aan de prestatie die
Bakker geleverd heeft. Entertainment Industria-
lized is een fascinerend werk, een plezier om te
lezen en een grote aanrader voor ieder met
belangstelling voor film, geschiedenis of eco-
nomie. Wie daarna nog meer wil weten, of
overmatig geïnteresseerd is in optimale con-
tracten, kan aan An Economic History of Film
beginnen.

Willem Schramade

Laurent Creton (dir.)
Cinéma et stratégies. Économie des interdépendan-
ces (Théorème 12)
Parijs (Presses Sorbonne Nouvelle) 2008,
232 p., ill., € 20, ISBN 978 287854 433 6

Op het eerste gezicht lijkt Théorème een tijd-
schrift te zijn, maar de facto moet deze serie
worden beschouwd als een boekenreeks uitge-
geven door het Institut de Recherche sur le
cinéma et l’audiovisuel (IRCAV) van de Université
de la Sorbonne Nouvelle, Paris III. Een van de
bijzonderheden van deze groep – die een van
de omvangrijkste en mogelijk zelfs dé belang-
rijkste onderzoeksafdelingen is in Frankrijk op
het gebied van film – is het feit dat een van de
groepen binnen het IRCAV zich bezighoudt met
sociologische en economische vraagstukken.
Anders dan het geval is bij de meeste geestes-
wetenschappelijke afdelingen Filmstudies
elders zitten er bij het IRCAV ook economen en

sociologen, waaronder leerstoelhouder film- en
mediaeconomie Laurent Creton, tevens leider
van die groep. Théorème fungeert als platform
voor de diverse groepen binnen het IRCAV om
onderzoeksresultaten te presenteren. Naast
afleveringen gewijd aan meer esthetische stu-
dies over auteurs of aan historische onderwer-
pen zijn er ook delen verschenen over econo-
mische vraagstukken, waaronder Cinéma et
stratégies.

De bundel is onderverdeeld in twee afdelin-
gen waarvan de eerste zich richt op exploitatie
en vertoning, terwijl in de tweede aspecten van
filmproductie worden behandeld. Het concept
‘strategie’ vormt daarbij de rode draad, want
het centrale onderwerp van het onderzoek
betreft de manier waarop de verschillende acto-
ren binnen de film- en bioscoopsector reageren
of anticiperen op de veranderingen en ver-
schuivingen die op dit moment gaande zijn.
Hiervoor is onder meer een reeks interviews
afgenomen met vertegenwoordigers van ver-
schillende groepen binnen het veld, maar de
empirische fundering van het onderzoek is
uiteraard veel breder.

De eerste drie opstellen in de bundel
behandelen diverse facetten van het uitbrengen
van een film: Claude Forrest onderzoekt de
diverse vormen van beleid van de distributeurs,
Stéphane Debenedetti analyseert de rol van de
kritiek en de verschillende strategieën van pro-
ducenten en distributeurs hoe daarmee om te
gaan, en Joël Augros presenteert een vergelij-
kende studie naar de marketing en het rela-
tieve succes van twee films die nationaal en
internationaal een groot aantal toeschouwers
hebben getrokken, te weten ASTÉRIX ET OBÉLIX

CONTRE CÉSAR en LE DESTIN FABULEUX D’AMÉLIE

POULAIN. In het volgende hoofdstuk laat Jean-
Michel Gévaudan zien dat bij teruglopende
aantallen toeschouwers de verschillende cate-
gorieën van bioscopen niet allemaal op
dezelfde manier geraakt worden, en dat de Art
& Essai-cinema’s het redelijk goed doen en
soms zelfs vooruitgaan, terwijl de midden-
groep van de mainstream-bioscopen het aflegt
tegen deze filmhuisachtige zalen enerzijds en
de multiplexbioscopen anderzijds. Ten slotte
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belicht Kira Kitsopanidou de mogelijke impact
van de opkomende digitale projectie op het
Franse bioscoopbestel.

In het tweede deel staat de productie cen-
traal. Kristian Feigelson en Adeline Lamber-
bourg analyseren op basis van de door hen ver-
zamelde gegevens de werk-, gezags- en machts-
verhoudingen op de set bij de tournage van een
film, terwijl Thomas Schmitt meer specifiek de
relaties binnen de driehoek producent – scena-
rioschrijver – regisseur onder de loep neemt.
Bruno Cailler behandelt in twee hoofdstukken
de rol en de strategieën van de kleinere en mid-
delgrote producenten (die dus in Frankrijk in
de gangbare categorie van de petits et moyens
enterprises/PME vallen), die voor een belangrijk
deel voor de Franse auteurcinema in de brede
zin van de term verantwoordelijk zijn. Ten
slotte analyseert Laurent Creton de veranderin-
gen en verschuivingen binnen de markt en
binnen het Franse film- en bioscoopstelsel als-
mede de strategieën die deze PME implemente-
ren om hun positie overeind te kunnen hou-
den of mogelijk te versterken.

De bundel presenteert bij elkaar een waar-
devol overzicht over vraagstukken die de
hedendaagse situatie met betrekking tot exploi-
tatie, distributie en productie betreffen, als-
mede een weelde aan informatie en inzicht.
Het dient echter te worden opgemerkt dat alle
bijdragen de binnen Europa toch enigszins bij-
zondere situatie in Frankrijk betreffen. Daar
weet niet alleen de nationale productie telkens
weer – onder meer dankzij de politieke rand-
voorwaarden – een behoorlijk marktaandeel te
veroveren, maar daarnaast heeft de cinema in
dat land een culturele status die elders meestal
ver te zoeken is. De observaties aangaande de
motivaties en strategieën van de actoren in het
veld alsmede de resultaten van de analyses zijn
dus niet zonder meer vertaalbaar naar de
omstandigheden in andere Europese landen.
Ten tweede hebben de opstellen allemaal
betrekking op de tegenwoordige ontwikkelin-
gen, die slechts een enkele keer ook in een his-
torisch perspectief worden geplaatst (en waar
dit wel gebeurt is dat niet het sterkste aspect
van de tekst).

Desondanks biedt deze bundel een hele
waaier aan aanknopingspunten juist voor his-
torisch onderzoek. Allereerst omdat een derge-
lijke sociologisch-economische blik op film en
bioscoop, die desalniettemin in dialoog wil blij-
ven met meer geesteswetenschappelijke bena-
deringen, zeker verrijkend mag worden
genoemd. Daarnaast omdat de gekozen focus
op de strategieën van de verschillende actoren
in het veld meteen duidelijk maakt dat de com-
plexiteit van de situatie niet gereduceerd kan
worden tot globale processen, zonder belang-
rijke aspecten over het hoofd te zien. Hier wor-
den juist de interne spanningen binnen het
veld onder de loep genomen waar anders soms
al te makkelijk een zekere homogeniteit wordt
verondersteld. Dit betreft zowel aspecten van
filmproductie – waarbij de concrete historische
condities waaronder films ontstaan in kaart
kunnen worden gebracht door de respectieve-
lijke posities die de actoren op een bepaald
moment in het veld innemen als leidraad kun-
nen dienen – alsook de distributie en exploita-
tie waarbij de belangen van de verschillende
betrokkenen nogal uiteen kunnen lopen.

Uiteraard kunnen de hier verzamelde tek-
sten geen blauwdruk vormen voor historisch
onderzoek naar productie, distributie of exploi-
tatie van films, maar zij belichten de conflicten
en spanningen die heersen op een terrein dat
vaak genoeg (en zeker in Frankrijk) louter als
een soort aanvulling wordt beschouwd op de
studie naar films als esthetische objecten. Ze
laten zien dat de zin ‘par ailleurs, le cinéma est
une industrrie’, waarmee André Malraux zijn
in 1946 gepubliceerde Esquisse pour une psycho-
logie du cinéma besluit, ook kan – en misschien
moet – worden gelezen als een uitdaging om
deze dimensie van het fenomeen film en bio-
scoop niet over te laten aan de sociologie en de
beleidswetenschappen. De filmwetenschap
heeft immers wel degelijk profijt bij het bin-
nenhalen van dit soort expertise en de daar
gebruikte theoretische instrumenten om beter
grip te krijgen op de complexiteit van haar
object.

Frank Kessler
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Marijke de Valck
Film Festivals. From European Geopolitics to Glo-
bal Cinephilia
Amsterdam (Amsterdam University Press)
2007, 276 p., ill., € 34,50, ISBN 978 90 535
61928

Waarom presenteren Hollywoodsterren hun
films wel op Europese filmfestivals, maar doen
die films bij voorkeur niet mee met de compe-
tities? Wat is de relatie tussen Cannes, porno
en Hollywood? Hoe verhouden internationale
filmfestivals zich tot elkaar en tot de filmcul-
tuur? Wat is een festivalhit? Waarom zijn film-
festivals zo populair geworden? Waarom gaan
mensen die nooit naar de bioscoop gaan wel
naar filmfestivals? Wie worstelt met dit soort
vragen, festivalbezoeker is of zich anderszins
cinefiel waant, doet er goed aan het boek Film
Festivals. From European Geopolitics to Global
Cinephilia van Marijke de Valck te lezen. Goed
geschreven met een duidelijke uitleg van com-
plexe theorieën en relevante voorbeelden, kreeg
De Valcks onderzoek geheel terecht in 2007
het judicium cum laude en werd het boek in
2009 bekroond met de eerste Boekman Dis-
sertatieprijs. Bovendien begeeft zij zich met
haar onderzoek op een vrijwel onontgonnen
terrein, een aantal festivalgeschiedenissen en
biografieën daargelaten.

Met verve analyseert De Valck de kenmer-
kende activiteiten en processen van het feno-
meen filmfestival. Met grote omtrekkende
bewegingen verankert zij het filmfestival
bovendien in de internationale filmwereld en

de filmgeschiedenis. Het prijzencircus, waar-
devermeerdering, agendabepaling, media-aan-
dacht, publieke functie, glitter en glamour, de
festivalkalender en stadspromotie worden in
hun onderlinge samenhang ontrafeld en hel-
der beschreven in vier hoofdstukken waarin
steeds een ander festival en een andere ontwik-
keling centraal staat: Berlijn (spatial reconfigu-
ration), Cannes (alternative cinema network),
Venetië (mediation en agenda setting) en Rot-
terdam (thematic en popular). Elk hoofdstuk
wordt prikkelend in- en uitgeleid door een
beschrijving van een passende gebeurtenis die
getuigt van De Valcks beheersing van haar
onderwerp: geen plichtmatige theoretische ver-
antwoording maar direct naar de kern. Histo-
risch onderscheidt De Valck drie perioden in
de ontwikkeling van het internationale filmfes-
tival. Het begin: als etalage van nationale film-
culturen, tot eind jaren zestig. Daarna wordt
door protesten van jongeren overgegaan op een
systeem van selectie op artisticiteit en auteur,
door festivaldirectie en jury – tot in het midden
van de jaren negentig. En daarna wordt het
filmfestival sturend in de ontwikkeling van
nieuwe films, dus proactief in plaats van reflec-
tief. Vooral in de laatste twee perioden is naast
de hegemonie van Hollywood een alternatief
distributienetwerk ontstaan, waarin films kun-
nen gedijen die het in de commerciële distribu-
tie niet zouden redden. Een typische festival-
film doet het goed op filmfestivals en eventueel
daarna in art houses, op dvd en op televisie,
maar nauwelijks in de commerciële bioscoop,
al zijn er natuurlijk uitzonderingen. Het
knappe van vooral de grote festivals is, dat ze
ook ruimte bieden aan de marketing van de
‘betere’ Hollywoodfilms, die hierdoor hun
artistieke status kunnen verhogen en hun
markt kunnen verbreden naar het alternatieve
netwerk.

Internationale filmfestivals bieden dus
gelegenheid voor contacten tussen het com-
merciële en alternatieve circuit. Daarin heeft
het internationale filmfestivalnetwerk succes
waar de internationale avant-garde ooit faalde
(maar ook nooit naar streefde): een alternatieve
Europese filmcultuur in dialoog met Holly-
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wood. In de toekomstvisies van de vooroor-
logse internationale avant-garde was niet voor-
zien in de geluidsfilm die de Europese film
terugwierp op het eigen taalgebied. Evenmin
was er rekening gehouden met de verschil-
lende nieuwe ordes in Duitsland en Italië die
evenals de Sovjet-Unie in de jaren twintig de
film als kunst een warm hart toedroegen en die
de internationale avant-garde in de jaren dertig
ernstig verdeelden. Het filmfestival daarente-
gen kwam voort uit die nieuwe orde: Venetië
ontstond in 1932 als onderdeel van de Biënnale
onder fascistisch regime en werd gesteund
door Mussolini en zijn broer, destijds directeur
van Cinecitta. Hoewel de Berlinale pas in 1951
van start ging als een etalage van ‘westerse’
films op initiatief van de Amerikanen, was de
eerste directeur dr. Bauer de voormalig Reichs-
filmintendanz uit het Derde Rijk. Cannes, nog
steeds het belangrijkste filmfestival, is echter
opgericht uit protest tegen het Venetiaanse
beleid aan het eind van de jaren dertig maar
hield door het uitbreken van de oorlog een paar
dagen voor het eerste festival van start zou
gaan, pas in 1946 zijn eerste festival. De avant-
garde was in de naoorlogse festivals tot eind
jaren zestig volgens De Valck niet gezichtsbe-
palend in de organisatie. Tenminste: dat
hoefde niet, maar het kon wel omdat de selec-
tie van ingezonden films werd verzorgd door
de deelnemende landen en niet door het festi-
val. Het hing dus af van het filmbeleid van het
betreffende land hoe het zich wenste te profile-
ren op de Europese festivals die hoofdzakelijk
een tentoonstellingsfunctie hadden waar de
oogst van het afgelopen jaar werd getoond,
beoordeeld en bekroond op basis van een men-
geling van artistieke en culturele kwaliteiten.
Hierbij was het commerciële element geen cri-
terium en ging het vooral om de culturele en
nationale legitimatie van de filmkunst. Dat was
overigens het enige dat de Europese film kon
bijdragen aan de filmwereld want na de
Tweede Wereldoorlog heeft geen enkele natio-
nale filmindustrie zich economisch zelfstandig
kunnen handhaven. De filmfestivals hadden
dus aanvankelijk vooral een grote symbolische
rol, maar institutionaliseerden vanaf eind jaren

zestig tot een alternatieve filmcultuur door
eerst zelf de selectie naar zich toe te trekken en
vanaf midden jaren negentig substantieel te
investeren in filmproductie. Het International
Film Festival Rotterdam met Huub Bals als
boegbeeld is ontstaan in 1973 en is een expo-
nent van de tweede periode.

Bruno Latours Actor Network Theory (ANT)
dient als overkoepelend theoretisch kader dat
in de inleiding helder uiteen wordt gezet, maar
waar de lezer gelukkig niet vaker dan nodig
aan wordt herinnerd. De grootste verdienste
van dit model is dat het geen hiërarchisch
onderscheid maakt tussen handelende perso-
nen en zaken. Een programmeur, een film of
een locatie: alledrie hebben ze een bepaalde
‘agency’ in het netwerk dat festival heet en elk
festival heeft weer een bepaalde ‘agency’ in een
internationaal festivalnetwerk. Een nadeel van
dit model is, dat vooral de menselijke actoren
nogal ‘gelijk’ zijn in een structuur die juist van
het zich van elkaar onderscheiden aan elkaar
hangt. Als ergens symbolisch kapitaal een ver-
handelbaar en accumulatief product is, dan is
het wel op een filmfestival. Piere Bourdieu’s
distinctietheorie komt dan ook wel ter sprake,
maar had wat mij betreft een wat prominentere
rol mogen spelen. De Valck constateert zelf in
haar conclusie dat ANT ook niet toereikend is
om de neokoloniale trekken van het internatio-
nale filmfestivalnetwerk vanaf midden jaren
negentig te analyseren. Door hun sturende rol
in dit steeds uitdijende netwerk (1200 tot 1900
jaarlijkse festivals!) hebben filmfestivals
nieuwe ‘wereld’ontdekkingen van stromingen,
stijlen, culturen nodig om zich te kunnen pro-
fileren, maar deze films lopen steeds vaker het
risico niet verder te komen dan het festivalcir-
cuit. Je kunt je daarom met De Valck terecht
afvragen of het internationale filmfestival
tegenwoordig wel zo goed is voor de filmcul-
tuur in het algemeen.

Ansje van Beusekom
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Tom Kemper
Hidden Talent: The Emergence of Hollywood
Agents
Berkeley/Los Angeles/London (University of
California Press) 2010, 312 p., $ 21,95, ISBN

978 0 520 25707 8 (pb)

Makelaars in filmtalent, zo zou je de rol van
Hollywood-impresario’s het beste kunnen
samenvatten. Rond 1930 doken ze bijna uit het
niets op in de context van de vérgaande mono-
polisering van de Amerikaanse filmmarkt door
de acht grote Hollywoodstudio’s. In korte tijd
en ondanks felle tegenwerking van de studio-
bazen en de Academy of Motion Pictures wist
deze nieuwe groep professionals zich een
sterke positie te veroveren in de marges van
het studiosysteem. Midden jaren dertig werden
filmagenturen door alle partijen gezien als een
noodzakelijk kwaad. Voor de Hollywoodstu-
dio’s fungeerden ze als een selectiepoort voor
de duizenden gelukzoekers die jaarlijks naar
Los Angeles trokken in de hoop ontdekt te wor-
den door de filmindustrie. Het werd een zaak
van impresario’s om het kaf van het koren te
scheiden en potentieel talent onder de aan-
dacht te brengen van producenten. Bovendien
garandeerde hun tussenkomst in onderhande-
lingen over arbeidsvoorwaarden en contracten
dat bestaand en toekomstig personeel in prin-
cipe verzekerd was van een fair deal ondanks
de machtspositie van de studio’s. Nieuw talent
dat door een studio was ontdekt, werd daarom
meestal doorverwezen naar een bevriend
impresario om te voorkomen dat het bedrijf
beschuldigd kon worden van wurgcontracten.
Gelet op het strakke, volgens Fordiaanse prin-
cipes geplande filmproductieproces binnen het
klassieke Hollywoodstudiosysteem hadden de
studio’s baat bij tevreden toptalent. Mocht een
ster de voortgang van een film in gevaar bren-
gen door recalcitrant gedrag, dan was het aan
zijn of haar impresario om te zaak zo snel
mogelijk te sussen. In dergelijke situaties
stond immers niet alleen de betrouwbaarheid
van de ster op het spel maar ook de reputatie
van de impresario als leverancier van filmta-
lent.

Tegen een provisie van tien procent behar-
tigden filmagenturen de financiële en artis-
tieke belangen van aanstormend en gevestigd
talent: acteurs en actrices maar ook scenaris-
ten, regisseurs, technici en zelfs onafhankelijke
producenten. Zakelijk advies en persoonlijke
carrièreplanning was hun kernproduct maar
klant zijn bij een van de topimpresario’s bete-
kende ook toegang tot bepaalde sociale netwer-
ken tijdens lunches, golfpartijen en feestjes.
Kemper, die verbonden is aan de University of
Southern California (USC) laat in zijn studie
zien dat het Hollywood van de jaren dertig en
veertig al door en door een network society was.
De succesvolste impresario’s excelleerden in
informeel netwerken. Hidden Talent schetst in
meerdere hoofdstukken de opkomst en onder-
gang van Myron Selznick, dealmaker en net-
werker bij uitstek. Hij was de impresario met
de grootste stal aan toptalent. Fred Astaire,
Gary Cooper, Ben Hecht, Katharine Hepburn,
George Cukor, Lewis Milestone en William
Wellman zijn slechts enkele van de beroemd-
heden die zich door Myron Selznick lieten ver-
tegenwoordigen. En natuurlijk niet te vergeten
Myrons jongere broer, David O. Selznick, de
producent van all-time box-officehit GONE WITH

THE WIND.

De verdienste van Kemper is dat hij Myron
Selznick uit de schaduw van zijn beroemde
broertje haalt en volop in de schijnwerpers zet.
Tegelijkertijd is dat meteen ook het zwakke
punt van Hidden Talent want deze biografische
insteek blijft te vaak hangen in de bekende
hagiografiestijl die we van Hollywood-biogra-
fen gewend zijn. Dat doet afbreuk aan het
wetenschappelijke karakter van Kempers stu-
die en zorgt halverwege het boek voor een
zekere verveeldheid bij de lezer, omdat er geen
eind komt aan de opsommingen van sluwe
onderhandelingen en succesvolle deals.
Belangrijker is dat de sterke focus op Selznick
– en zijn directe concurrent Charles Feldman –
hem weinig ruimte laat om de intrinsieke eco-
nomische ontwikkelingen van de filmindustrie
te positioneren in een breder maatschappelijk
kader. Het blijft een strikt filmhistorisch
onderzoek en dat is een gemiste kans gelet op
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de grote verschuivingen in de publieke en poli-
tieke opinie over Hollywood in deze periode.

Opmerkelijk is dat Kemper geen aandacht
besteedt aan de vraag in hoeverre de zakelijke
contacten tussen de impresario’s en de studio’s
versoepeld werden door het feit dat het meren-
deel van de hoofdrolspelers Joden waren. Juist
omdat het gaat om sociale relaties verwacht de
lezer een beschouwing over deze gedeelde
etnisch-religieuze achtergrond. In het voor-
woord geeft de auteur kort aan dat hij ‘the
Jewish question’ bewust terzijde heeft gescho-
ven om zaken niet verder te compliceren en
omdat zijn studie, die voortbouwt op zijn pro-
motieonderzoek, zich primair richt op de com-
merciële basis van sociale relaties. Het blijft
echter onbevredigend dat de thematiek ner-
gens in het boek op enige wijze serieus aan
bod komt.

Ondanks deze kanttekeningen ben ik van
mening dat Hidden Talent een aanrader is voor
iedereen die in klassiek Hollywood geïnteres-
seerd is. Het boek geeft een gedegen inzicht in
de economische dynamiek van de Ameri-
kaanse filmproductie in de jaren dertig en veer-
tig met enige uitloop naar de naoorlogse
periode en overgang naar de grote corporate
spelers als MCA (Music Corporation of Ame-
rica) en William Morris. Kemper toont aan de
hand van gedetailleerde analyses van de sociale
netwerken en onderhandelingspraktijken van
Myron Selznick, Charles Feldman, en een aan-
tal kleinere spelers, op overtuigende wijze aan
dat het Hollywoodstudiosysteem veel minder
rigide en gesloten was dan meestal wordt voor-
gesteld in de filmhistorische literatuur. Met
name voor het toptalent onder de acteurs en
regisseurs was er volop ruimte voor onderhan-
deling, niet alleen over geld maar ook over
artistieke zaken zoals zeggenschap over het
script en de technische staf. Juist deze aan-
dacht voor de zoektocht van filmsterren en
regisseurs naar mogelijkheden om zich artis-
tiek te ontplooien binnen de kaders van het
studiosysteem maakt het boek van belang voor

een breder publiek dan alleen economische
filmhistorici.

Judith Thisen

Dina Iordanova & Ragan Rhyne (eds)
Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit
St. Andrews (St. Andrews Film Studies) 2009,
225 p., € 20,70, ISBN 978 1906678043

Dina Iordanova & Ruby Cheung (eds)
Film Festival Yearbook 2: Film Festivals and Ima-
gined Communities
St. Andrews (St. Andrews Film Studies) 2010,
286 p., € 20,70, ISBN 978 0956373014

Reflectie op filmfestivals geniet een toene-
mende populariteit, zowel in academische
kringen als bij filmcritici en festivalmedewer-
kers. Dit blijkt onder andere uit recente thema-
nummers van bijvoorbeeld het Duitse tijd-
schrift Schnitt (no. 54, April 2009) of het
Zweedse tijdschrift Film International (vol. 6,
no. 4, 2008) en een recente publicatie zoals de
bundel Dekalog 3: On Film Festivals (2009).
Marijke de Valck leverde in 2007 een substan-
tiële bijdrage aan dit nieuwe onderzoeksveld
met haar dissertatieonderzoek Film Festivals.
From European Geopolitics to Global Cinephilia
(besproken in TMG 10, 2007-2; zie ook hier-
vóór).

In 2009 verscheen de eerste editie van het
Film Festival Yearbook, met als focus de econo-
mische aspecten van het festivalcircuit. Het
filmfestivalcircuit is algemeen erkend als een
belangrijke factor in de bedrijfstak; volgens
sommigen fungeert het als een alternatief dis-
tributiekanaal. Dina Iordanova betwist dit,
want festivals ontberen volgens haar de beno-
digde juridische structuur van contracten. Dit
is een terechte constatering. De positie van de
‘sales agents’ blijkt steeds belangrijker te wor-
den, ze fungeren immers steeds meer als de
voornaamste verbinding tussen filmmakers en
het afzetgebied dat bestaat uit een breed scala
aan filmfestivals, filmdistributeurs, dvd-labels
en televisienetwerken. Een filmfestival heeft als
wezenskenmerk dat het een vertoningsplaats
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is, in de vorm van een tijdelijke explosie van
voorstellingen. Deze signalering wordt in Year-
book 1 goed uitgewerkt in drie fundamentele
essays en zes casestudies, met onder andere
een voortreffelijke analyse van het animatie-
filmfestival Annecy als ‘field-configuring
event’. De bibliografische verkenning heeft een
hoog nuttigheidsgehalte, als eerste ordening
van de golf aan publicaties. De drie berichten
van de werkvloer (‘dispatches from the Festival
World’) en het congresverslag daarentegen
zouden beter in een blog passen.

Een jaar later werd in Film Festival Year-
book 2 de focus verschoven naar het perspectief
van de culturele antropologie en werden bijpas-
sende praktijkverhalen verzameld over filmfes-
tivals die zich richten op de multiculturele
filmmakers en/of dito filmbezoekers. In het
Engels zijn de trefwoorden hierbij ‘ethnic
populations’ en ‘diasporic communities’. De
ondertitel van het jaarboek is een verwijzing
naar het onderzoek van antropoloog Benedict
Anderson dat hij omschreef in Imagined Com-
munities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism (1983).

De basispremisse van Yearbook 2 luidt: de
bevolking in vele landen is verkokerd in meer-
dere nationaliteiten die al dan niet vreedzaam
naast elkaar leven (of langs elkaar heen leven).
Dit demografisch gegeven vertaalt zich op ver-
schillende manieren in de filmcultuur. In haar
inleidend essay stelt Dina Iordanova dat film-
festivals op drie manieren kunnen reageren op
deze situatie: de festivalprogrammering richten
op culturele diplomatie en cinefiele kwalitei-
ten, of op de promotie van politieke idealen en
nationale identiteiten, of de festivalprogram-
mering ten dienste stellen van een multicultu-
reel ondernemerschap. De theoretische funde-
ring van deze drie opties ontleent Iordanova
aan het boek Media Worlds: Anthropology on
New Terrain (2002) (F.D. Ginsburg et al. (eds)).

Het theoretisch deel van Yearbook 2 omvat
nog twee essays. Lindiwe Dovey, de oprichter
van het Cambridge African Film Festival, ver-
dedigt zich tegen kritiek dat alle Afrikaanse
filmfestivals gezien moeten worden als uitbui-
ting ten koste van de filmmakers. Zij betoogt

dat dit soort festivals juist een ondersteuning
vormt van de distributie en promotie van de
Afrikaanse cinema, maar ze schetst tegelijker-
tijd ook een genuanceerd overzicht van proble-
men en dilemma’s die dit met zich meebrengt.
Vanuit haar praktijkervaring verbreedt zij op
relevante wijze de onderzoeksagenda van de
mondiale filmcirculatie.

Ruby Cheung richt vervolgens de aandacht
op de financiering van filmfestivals. Zij betoogt
dat het in kaart brengen van de boekhouding
waardevolle inzichten oplevert omdat de
manier van financiering invloed heeft op de
inhoud, de werking en de levensvatbaarheid
van een festival. Dit illustreert ze met een reeks
voorbeelden van festivals met Franse en Afri-
kaanse films in Schotland, Chinese en Koerdi-
sche films in Londen en Joodse films in Hong
Kong.

De kern van Yearbook 2 bestaat uit zeven
meer uitgewerkte casestudies. De eerste
beschrijft gedetailleerd de geschiedenis van
‘Bite the Mango’, een wereldcinemafilmfestival
in een Engelse provinciestad, dat zich richt op
een drieledige doelgroep: het art house-
publiek, de filmmakers in diaspora, en de ver-
schillende ontheemde etnische minderheden.
De problemen en triomfen van de veertien fes-
tivaledities worden samengevat en de koerswij-
zigingen in kaart gebracht. Vervolgens komt in
Yearbook 2 nog een brede waaier aan filmfesti-
vals aan de orde, te beginnen met een migran-
tenfestival in Korea, een vluchtelingenfestival
in de Westelijke Sahara en de multiculturele
festivals in San Francisco. De Latijns-Ameri-
kaanse filmfestivals in Cuba (Havana) en
Spanje (San Sebastian) tonen aan dat taal als
bindend element kan dienen voor het marke-
ren van een transnationale identiteit. Het Koer-
dische filmfestival in Londen is een voorbeeld
van een filmfestival als promotie van een sta-
tenloze cultuur en als ontmoetingsplaats voor
een volk in diaspora. Het Joods filmfestival van
Wenen tot slot begon als een educatief initia-
tief met een linkse en cosmopoliete signatuur,
zonder religieuze banden. Dit filmfestival staat
in een context van het complexe concept van
Joodse identiteit en de politieke consequenties
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hiervan, maar wordt daarnaast ook beïnvloed
door meer triviale factoren als lokale allianties,
meningsverschillen en botsing van karakters.

Yearbook 2 sluit af met twee dienstbare bij-
lagen, een opsomming van verschillende soor-
ten transnationale filmfestivals en een update
van de thematische bibliografie.

De twee edities van het Film Festival Year-
book vormen samen een belangrijke stimulans
voor het institutioneel onderzoek van filmfesti-
vals, met als bijzonderheid dat de verschillende
bijdragen in beide gevallen geleverd worden
door zowel een breed spectrum aan weten-
schappers als door professionals uit het prak-
tijkveld. Dit blijkt een vruchtbare kruisbestui-
ving. De jaarboeken bevatten geen droge acade-
mische teksten, maar zijn gevuld met leven-
dige casestudies die steeds in een groter ver-
band gezet worden van internationale onder-
zoeksvragen met een interdisciplinaire hori-
zon. Ook op dit academisch vlak is een kruisbe-
stuiving zichtbaar, in dit geval tussen film- en
mediawetenschap, antropologie, kunstsociolo-
gie, kunsteconomie, kunstmanagement en
kunstbeleid.

St. Andrews is geografisch gezien een afge-
legen dorpje aan de kust van Schotland, maar
op het vlak van filmfestivalstudies staat het
centraal op de kaart. Dit voorbeeld vormt een
prikkelende uitdaging voor alle wetenschap-
pers en professionals in Nederland en elders.

Peter Bosma

Huub Wijfjes
VARA. Biografie van een omroep
Amsterdam (Boom) 2009, 639 p., € 49,95,
ISBN 978 90 8506 654 5 (+ website

biografie.vara.nl!)

De historische publicatie over tachtig jaar VARA

is, om in de termen van de huidige omroepre-
clame te spreken, zichtbaar ‘verschillig’. Er is
op een afzonderlijke website een selectie te
zien van het audiovisuele bronnenmateriaal in
al deze decennia: biografie.vara.nl! Het uitroep-
teken hoort bij de campagne en dus bij het
internetadres. Het boek is rijk en gevarieerd
geïllustreerd. Zo is er, om een onverwacht
actueel voorbeeld te noemen, een foto van een
televisie-uitzending waarin presentator Koos
Posthuma in 1978 de pedofilie bespreekbaar
maakt met als belangrijke getuige Edward
Brongersma, lid van de Eerste Kamer voor de
PvdA. In het licht van de actuele en sterker
negatieve opvattingen over pedofilie is dit een
echt historische foto.

Maar de verbindende schakel in deze publi-
catie is en blijft de tekst. Die is van de hand van
Huub Wijfjes, die zowel de opdracht tot als de
vrijheid van onderzoek had. Hij laat zich met
dit boek kennen als een specialist in de media-
geschiedenis met oog voor details maar ook
met een vermogen om de wirwar van perso-
nen, gebeurtenissen en uitzendingen te plaat-
sen in een redelijk overzichtelijk kader. Zijn
verhaal is even concreet als het medium zelf.
Zijn boek is nadrukkelijk voor een breder
publiek bedoeld. Maar het is ook een geschied-
schrijving geworden, waarin een analytische
leidraad beslist niet ontbreekt.
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Wijfjes begint zijn geschiedschrijving van
de VARA met een paradox. Terwijl de sociaalde-
mocratie in de Nederlandse politiek tot 1939
was uitgesloten van deelneming aan een rege-
ringscoalitie, slaagde de sociaaldemocratische
Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA)
erin een vaste plaats te verwerven in het door
het confessioneel-liberale kabinet gecreëerde
omroepbestel. Het in 1918 nog revolutionair
bevonden socialisme werd in de cultuurpolitiek
als een bondgenoot ingehaald door de confessi-
onele radioverenigingen. Gezamenlijk streden
zij tegen de neutrale omroep. Dit verbond zou
vervolgens gedurende de gehele periode van de
verzuiling deze organisatie van de audiovisuele
media met succes verdedigen.

De VARA is het product van een nadrukke-
lijk streven in eigen kring om de emancipatie
van de arbeiders ook cultureel gestalte te
geven. Dat is niet alleen een verdienste van de
moderne arbeidersbeweging in Nederland
maar ook haar kracht. Tegelijk was het van
stonde af aan een probleem. Was en bleef de
VARA wel genoeg beantwoorden aan een (socia-
listisch) beschavingsideaal? Wijfjes maakt dui-
delijk dat een permanent ongenoegen daarover
in eigen kring in de jaren dertig tot conflicten
leidde. En toen de Duitsers Nederland binnen-
vielen in mei 1940 speelde dat ongenoegen
mee in de distantie van leidende sociaaldemo-
craten ten opzichte van een VARA die bleef (en
kon blijven) uitzenden.

Na de Tweede Wereldoorlog werd dat cul-
tuurpolitieke ideaal met kracht gehandhaafd.
De leiding van de VARA kwam immers in han-
den van diegenen die in 1940 niet had samen-
gewerkt met vertegenwoordigers van de toen-
malige Nieuwe Orde; in het bijzonder bij J.B.
Broeksz. Men zou hem in hedendaagse termen
een ‘cultuurpaus’ noemen. Hij hield vast aan
het ideaal van een arbeidersontwikkeling. Toen
de vrije zaterdagmiddag werd ingevoerd, koos
hij daarom voor een concertserie die als MATI-

NEE OP DE VRIJE ZATERDAG is begonnen en nog
steeds een vast bestanddeel is van de cultuur-
productie van de Publieke Omroep.

Na de oorlog werd het ‘Jordaanlied’ popu-
lair in Nederland; de vertolking van het kom-

mervolle en tegelijk vrolijke leven in de Jor-
daan, toen een arbeiderswijk in Amsterdam.
Broeksz beluisterde persoonlijk de platen van
zangers als Willy Alberti en Johnny Jordaan en
vond dat zijn omroep deze meestal niet zou
kunnen draaien. Wanneer de Jordaanzangers
het dagelijkse leed smartelijk bezongen – van-
daar de term ‘smartlappen’ – werd de luisteraar
de hoop ontnomen, dat de mens zich ook gees-
telijk zou verrijken.

De ommekeer kwam in 1952 toen de radio-
serie IN HOLLAND STAAT EEN HUIS werd geïntro-
duceerd door regisseur Wim Ibo en schrijfster
Annie M.G. Schmidt. Wijfjes hoorde in dit pro-
gramma een humor, die even ver afstond van
de ‘dijenkletsers’ uit de crisisjaren als van de
‘politieke fileermeshumor’ uit de jaren zeven-
tig. De VARA kon de concurrentie met de amu-
sementsprogramma’s van andere omroepen
weer aan. Vervolgens werd daar het avondpro-
gramma DE SHOWBOAT aan toegevoegd, dat
grote vermaardheid zou krijgen door het optre-
den van de cabaretier Willem Sonneveld in de
rol van de orgelman Willem Parel. Met zulke
kwaliteit in het amusement kon de VARA de
verzuilde grenzen in het luisterpubliek makke-
lijk overstijgen.

Wijfjes laat het televisietijdperk van de
jaren zestig eerst recht beginnen met de uit-
zending over ‘beeldreligie’ van het programma
ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER.
En de politieke generatiewisseling, een con-
fronterende periode in de sociaaldemocratie,
met de introductie van het radioprogramma DE

RODE HAAN. Het culturele paternalisme, zo
typerend voor de verzuilde omroepen en dus
ook de VARA, maakte plaats voor politiek radica-
lisme. Nieuw Links in de PvdA is grotendeels
in de VARA geboren. Tegelijk kwam er een pro-
fessionalisering op gang, die niet alleen door
de tijdgeest maar ook door de eisen van goede
televisie werd afgedwongen.

Men kan uit deze geschiedschrijving opma-
ken dat de VARA meer dan welke omroep baat
en last heeft gehad van de politieke en cultu-
rele omwenteling. Baat in die zin dat er een
instroom was van creatieve programmamakers,
vaak van buiten de rode familie, die de omroep
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een opmerkelijke creativiteit bezorgden. Last
ook vanwege de daaropvolgende conflicten die
een flink aantal van hen deed uitwijken naar de
VPRO. Deze inmiddels geseculariseerde
omroep bood met een bedrijfscultuur van anar-
chisme programmamakers onderdak die dan
hun eerste sporen bij de VARA hadden ver-
diend.

De democratisering vierde hoogtij. Dat
heeft de VARA geweten want de omroepmede-
werkers waren in eigen huis de eersten om de
idealen van medezeggenschap te importeren.
Dat deed bijvoorbeeld André Kloos op het
moment van zijn overstap van vakbondsvoor-
zitter naar omroepvoorzitter. Hij heeft het
geweten. Kloos, in 1971 een groot man in de
arbeidersbeweging, is in acht jaar afgebrand
aan de consequenties van een uitdijende
inspraak, een stuurloze democratisering en
hoog oplaaiende interne ruzies. Het verhaal
van Wijfjes is niet alleen een mooi gecompo-
neerd relaas maar ook een ontnuchterende uit-
leg van de intriges en streken van de ‘nieuwe
mens’, die onder de voorwaarden van vrijheid
en medezeggenschap toch eigenlijk tot was-
dom zou moeten komen.

In het volgend decennium vertilde de VARA

zich aan de gigantisch oplopende kosten van
de STERRENSHOW van de befaamde en vroeg
gestorven tv-presentator Willem Ruis. De
omroep raakte ook in opspraak door een
opwindende uitzending over de met krakers-
oproer gevulde inhuldiging van koningin Bea-
trix op 30 april 1980. Vijf jaar later treedt het
PvdA-Kamerlid Marcel van Dam aan als
nieuwe voorzitter. Wijfjes besluit zijn geschied-
schrijving met een overzichtelijk exposé over
de koerswijziging en reorganisatie die hij en
zijn rechterhand en opvolgster, de juriste Vera
Keur, tot stand hebben gebracht. Het is zo
positief beschreven, omdat de auteur lijkt in te
stemmen met de noodzaak tot opruiming van
een chaos die hijzelf achteraf heeft kunnen
onderzoeken, en lijkt mee te leven met de ver-
steviging van de VARA, die beiden tot stand
hebben gebracht. Het einde is een en al daad-
kracht.

De historische publicatie over de VARA is
een prestatie van formaat. Wie zich echt wil
verdiepen in de cultuurgeschiedenis van
Nederland in de twintigste eeuw, kan niet om
dit boek heen.

Jan Bank

Rutger de Graaf
Journalistiek in beweging. Veranderende berichtge-
ving in kranten en pamfletten (Groningen
en ’s-Hertogenbosch 1813-1899)
Amsterdam (Bert Bakker) 2010, 416 p.,
€ 24,95, ISBN 978 90 351 3554 3

De late negentiende eeuw was het tijdperk van
de grote journalistieke veranderingen. Kranten
begonnen de eeuw als veredelde doorgeeflui-
ken van overheidsinformatie. Aan het eind
waren zij commerciële massamedia die
berichtten over rampen en misdaad en waarin
ruimte was voor politiek en religieus debat.
Pershistorici hebben traditioneel een harde
grens getrokken in 1869. Toen werd het Dag-
bladzegel afgeschaft, waardoor de kostprijs van
kranten van de ene op de ander dag spectacu-
lair zakte. Een krant uitgeven was opeens
winstgevend. Dit leidde tot schaalvergroting.
Kranten verschenen vaker en werden dikker.
Uitgevers probeerden met prijsverlagingen en
acties lezers te trekken. De krant was al snel
een medium voor de massa. De opkomst van
New Journalism noemen we dat nu.

Het archetypische beeld dat hoort bij de
‘moderne’ laatnegentiende-eeuwse journalis-
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tiek is dat van de onafhankelijke maar ook
winstbeluste krantenmagnaat als Joseph Pulit-
zer of William R. Hearst. Zij zagen zichzelf in
toenemende mate als ‘vierde macht’ en als
waakhonden van de democratie. In de late
negentiende eeuw won ook een journalistiek
principe als hoor- en wederhoor aan populari-
teit. Meerdere genres zoals het interview en de
reportage deden hun intrede. De reputatie die
kranten toen opbouwden, kleeft nog steeds aan
hedendaagse journalistiek. Nederland liep vol-
gens de traditionele historiografie wat achterop
met de introductie van New Journalism.
Althans, dat dachten we.

Historicus Rutger de Graaf leert ons anders
met zijn proefschrift Journalistiek in beweging.
Nederland was juist een gidsland met de intro-
ductie van ‘nieuwe journalistiek’. Alleen was
deze ontwikkeling eerder zichtbaar in pamflet-
ten dan in kranten. Voor pershistorici van de
negentiende eeuw, die zich voornamelijk op de
krant hebben geconcentreerd, is dit feit onop-
gemerkt gebleven.

Pamfletten waren gelegenheidsdrukwerken
die al sinds de zestiende eeuw het opmerke-
lijke Nederlandse medialandschap kleurden.
Tot voor kort is altijd aangenomen dat pamflet-
ten al in de achttiende eeuw aan belang inboet-
ten door de opkomst van de krant. Die aan-
name ontkracht De Graaf. Het pamflet drukte
zelfs halverwege de negentiende eeuw nog een
stevig stempel op de Nederlandse pers. In een
van de (te spaarzame) citaten, haalt De Graaf
bijvoorbeeld uitgever Arie Kruseman aan, die
in 1850 nog sprak over de ‘belegering met aller-
lei papieren schroot betreffende de gebeurte-
nissen van den dag’.

‘Veel zogenaamde vernieuwingen in de
krant blijken bekende onderwerpen, genres en
functies uit de pamfletliteratuur te zijn’, bena-
drukt De Graaf. Nieuws over rampen, misdaad,
politiek debat; de mengeling van literaire tech-
nieken en actualiteit in verslagen, opiniestuk-
ken, reportages en feuilletons, het kwam alle-
maal al veel langer voor in pamfletten.

Om beter inzicht te krijgen in de ontwikke-
ling van de pers in de negentiende eeuw onder-
zocht De Graaf daarom de combinatie en

onderlinge wisselwerking van kranten en pam-
fletten. Hij verdeelde de negentiende eeuw
hiervoor in drie perioden: 1813-1830 (afschei-
ding België), 1830-1869 (afschaffing Dagblad-
zegel) en 1869-1899 (einde van de onderzoeks-
periode). In elk van deze perioden ging hij voor
kranten en pamfletten na of er veranderingen
optraden in onderwerpen, genres en functies.
De meest in het oog springende conclusies zijn
de centrale positie van het pamflet als voorlo-
per van de moderne krant en het verschil met
het Angelsaksische model. Aangezien veel
kranten zich expliciet aan een politieke partij
verbonden, was het typische laatnegentiende-
eeuwse Amerikaanse objectiviteits- en onpartij-
digheidsideaal in Nederland vrijwel afwezig.

De Graaf stelt verder dat de periode
1830-1840 van veel groter belang was voor de
ontwikkeling van de Nederlandse pers dan de
periode na de afschaffing van het Dagbladze-
gel, omdat er in de jaren dertig sprake was van
een ‘politieke bewustwording’, waarmee
Nederland juist voorop liep op Angelsaksische
collega’s. Hier laat De Graaf veel vragen onbe-
antwoord. Het collectieve politieke bewustzijn
van de Nederlander in de negentiende eeuw
kon bogen op een bloedige Opstand, een met
politieke moorden gelardeerd Rampjaar en een
revolutionaire Patriottentijd. En deze gebeurte-
nissen gingen bepaald niet geruisloos voorbij
in de pers. Sterker nog: sinds halverwege de
zestiende eeuw voltrok geen politiek verschijn-
sel van enige importantie zich in de Nederlan-
den zonder een debat in politiek drukwerk. Of
dit nou pamfletten, tijdschriften of kranten
waren. Een omslag toeschrijven aan ‘politieke
bewustwording’ begint op de herhaaldelijk
gesignaleerde opkomst van de bourgeoisie of
de vorming van de ‘public sphere’ te lijken en
verliest daardoor aan zeggingskracht.

Dit neemt niet weg dat het boek van De
Graaf indruk maakt. Ten eerste dwingt de
omvang van het bronnenmateriaal bewonde-
ring af. De ijverige historicus verzamelde een
corpus van 30.627 krantenartikelen en 1947
pamfletten uit twee steden: het noordelijke en
protestante Groningen en het zuidelijke en
katholieke Den Bosch. Vervolgens sloeg hij aan
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het tellen volgens de kwantitatieve inhoudsana-
lyse. Het is niet per toeval dat De Graaf ons in
zijn voorwoord laat weten dat hij tijdens het
schrijven van dit boek meerdere computers
versleet.

Journalistiek in beweging maakt om een
tweede reden indruk: het laat in navolging van
het werk van Marcel Broersma en Frank van
Vree kristalhelder zien hoe historici oogklep-
pen ophebben als zij de onderlinge beïnvloe-
ding van verschillende soorten media en bron-
nen niet in hun onderzoek betrekken. De
Graaf sluit met deze stellingname aan bij een
groeiende stroming in het historisch vak die
opereert onder de vlag van ‘remediation’.
‘Remediation’, een term die in 1999 werd
geïntroduceerd door Jay David Bolter en
Richard Grusin, omschrijft de constante onder-
linge beïnvloeding van oude en nieuwe media.
De Graaf laat in zijn studie bijvoorbeeld zien
dat kranten tijdens de negentiende eeuw in
toenemende mate lokaal nieuws verspreidden.
Dit was tot dat moment een functie van het
pamflet. Pamfletten verdwenen hierdoor echter
niet. Zij verwierven wel een nieuwe functie,
onder meer die van een platform voor mensen
die hun stem niet in de krant kwijt konden.

Valt er nog wat aan te merken op Journalis-
tiek in beweging? Dat hangt ervan af welk type
lezer u bent. Historici van allerlei pluimage
zullen waardering hebben voor de no-nonsense
indeling van het boek: twee typen bronnen,
drie onderzoeksthema’s en evenzoveel perio-
den zorgen voor achttien overzichtelijke brok-
ken informatie die steunen op indrukwek-
kende cijferreeksen. Deze cijfers vormen het
noodzakelijke ponton waar De Graaf zijn con-
clusies op laat drijven. De lezer die een verhaal-
lijn of spanningsboog verwacht heeft hierdoor
pech. De kwantitatieve inhoudsanalyse is hier
natuurlijk voor een deel schuld aan, maar een
iets vriendelijker schrijfstijl zou niemand
kwaad hebben gedaan. De lezer moet zich door
een woud van passieve zinnen en naamwoord-
constructies slaan om bij de kern te komen.
Maar die kern is zeker de moeite waard.

Michel Reinders

Lukas De Vos
Doek. Erflaters van de Film in Vlaanderen
Kapellen (Pelckmans) 2009, 208 p., € 18,50,
ISBN 978 90 289 5556 1

Lukas De Vos is voltijds journalist bij de VRT,
waar hij vooral bericht over internationale poli-
tiek, maar hij is daarnaast ook actief op diverse
andere terreinen, waaronder de filmjournalis-
tiek. Doek compileert 32 door hem neerge-
pende stukjes van ongelijke lengte, die alle-
maal iets te maken hebben met film en in som-
mige gevallen ook met televisie. Hoewel ook
internationale figuren opduiken, van Elia
Kazan tot Benny Hill, ligt de focus duidelijk op
de Vlaamse filmwereld die de auteur als voor-
zitter van de Beroepsbond van Vlaamse Film-
journalisten zeer goed kent. Bij het lezen wordt
duidelijk dat vele stukjes al een paar jaar oud
zijn en oorspronkelijk werden geschreven als
bijdrage voor een krant of tijdschrift, als intro-
ductie bij een prijsuitreiking of misschien ook
als stukje voor de radio. Het is jammer dat die
herkomst nooit geduid wordt: bij dit soort tijd-
gebonden journalistiek is het als lezer altijd
prettig om te weten uit welk jaar een stukje
stamt en voor welk medium het werd geschre-
ven.

Ook op andere vlakken valt er kritiek te
uiten. Hoewel de auteur of zijn uitgeverij zich
de moeite getroostte een index op te stellen
– altijd een pluspunt – laat de eindredactie van
dit werk te wensen over. Op pag. 158 citeert de
auteur de laatste woorden die Hannibal Lecter
(Anthony Hopkins) uitspreekt in THE SILENCE
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OF THE LAMBS, maar doet dat verkeerd: het is
niet ‘I got a friend to dinner tonight’, wel ‘I am
having an old friend for dinner’. Muggenzifte-
rij? Misschien. Maar ook op het terrein van de
Vlaamse cinema – dat de auteur onmiskenbaar
veel beter kent dan ondergetekende – duiken
storende fouten op. Zo wordt op pag. 142 in
een interview met regisseur Erik Van Looy de
genialiteit van cameraman ‘Jan Eelen’
geroemd, terwijl dat Danny Elsen moet zijn.
(Jan Eelen is een zeer invloedrijke en volgens
sommigen eveneens geniale televisieregis-
seur.) In het stuk ‘Een boontje voor Robbe’ ver-
wijst De Vos naar de door regisseur Robbe De
Hert in 1983 gepubliceerde autobiografie Het
drinkend hert bij zonsondergang. De Vos ver-
volgt: ‘Van het vervolg dat Robbe aankondigde,
Drinkend hert in het nauw, heb ik niets meer
vernomen – maar dat ligt allicht aan de trein
der traagheid van de dagboekstijl’ (pag. 114).
Uit het stuk blijkt duidelijk dat Lukas De Vos
dit alles schreef omstreeks november 2006,
toen De Hert de zogenaamde ‘Miraprijs van
Verdienste’ kreeg uitgereikt. (Deze filmprijs,
alias ‘De Gulden Mira’, werd vernoemd naar
het in Vlaanderen legendarische personage dat
Willeke Van Amelrooy vertolkte in de gelijkna-
mige film van Fons Rademakers, overigens de
enige Nederlandse regisseur die in dit boek
een eigen stukje krijgt.) Drinkend hert in het
nauw werd echter gepubliceerd in 2003. Dat
Lukas De Vos dit in 2006 nog niet had opge-
merkt is wat vreemd. Dat hij er nadien niet op
werd geattendeerd en zijn tekst ook in 2009
niet aanpaste, is dat nog meer. Kortom, dit zijn
fouten die de auteur bij een grondige herlezing
zeker nog had kunnen corrigeren. En mis-
schien had hij zichzelf dan ook wat kunnen
censureren? Was het bijvoorbeeld echt nodig
om van een door De Vos nochtans gewaar-
deerde, intussen overleden collega-journalist
(ik laat de naam hier bewust achterwege) te
vermelden dat die op latere leeftijd incontinent
werd?

De kritiek in het voorafgaande klinkt mis-
schien hard. Maar wie even scherp en onom-
wonden over anderen oordeelt als De Vos,
moet zelf ook tegen een stootje kunnen. Het is

trouwens juist die scherpheid, de ongezouten-
heid waarmee De Vos zijn mening poneert, dat
Doek uiteindelijk toch een onderhoudend boek
maakt. De slijpschijf waarmee hij het voetstuk
onder ‘monstres sacrés’ als Johan Daisne en
André Delvaux wegzaagt (pag. 55-65) en de
manier waarop hij tegen de stroom in de eerste
STAR WARS-trilogie als onzin afdoet maar het
latere THE REVENGE OF THE SITH uitgebreid looft
(pag. 151-157) is zeer lezenswaardig. Vooral
interessant is de manier waarop Lukas bijna
terloops een indrukwekkende feitenkennis
demonstreert terwijl hij een aantal vergeten of
in de vergetelheid sukkelende ex-collega’s voor
het voetlicht plaatst. Paul Meyer, Joz Van
Liempt, Maria Rosseels, Jo Röpcke, Fernand
Auwera en bovenal André Vandenbunder: het
zijn slechts enkele voorbeelden van overleden
filmkenners, -regisseurs of -journalisten die
door De Vos in herinnering worden gebracht,
waarbij biografische elementen vermengd wor-
den met persoonlijke anekdotes en beschou-
wingen over hun betekenis in de Vlaamse film-
wereld of voor de Vlaamse filmcultuur. Derge-
lijke bijdragen maken Doek ondanks de hier-
voor geuite bezwaren een aanrader voor wie
een zekere vertrouwdheid met de Vlaamse
filmwereld bezit en doen hopen dat De Vos op
termijn werk maakt van een meer systematisch
overzichtswerk over dat thema.

Roel Vande Winkel

Thomas Leeflang
Verboden voor Joden. De Bioscoop in de Oorlog
Soesterberg (Uitgeverij Aspekt) 2009, 323 p.,
ill., € 19,95, ISBN 987 90 5911 842 3

‘Journalisten schrijven beter over geschiedenis
dan historici’, was de prikkelende stelling waar-
mee gasthoofdredacteur Geert Mak zijn editie
van het Historisch Nieuwsblad deze zomer
inluidde. Daar valt veel over te debatteren.
Journalisten werken vaak sneller, hebben vaak
meer voeling met de waan van de dag en kun-
nen dus goed inspelen op wat er leeft onder het
historisch geïnteresseerde publiek. Bij een
journalist zul je vaker over sprekende details
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lezen, maar voor de grote lijnen en de vondsten
in de archieven (die vaak pas na jarenlang
‘parelduiken’ aan het licht komen) zul je toch
eerder bij de vakhistorici terecht moeten. Maar
omdat veel van die historici niet schrijven voor
het grote publiek is het logisch dat journalisten
ook vaak met die (archief)vondsten aan de haal
gaan. Hoe het ook zij, het laatste woord zal hier
niet snel over gezegd zijn.

Waarom deze lange inleiding bij een boek-
bespreking van een werk van veelschrijver Tho-
mas Leeflang? Omdat ook deze journalist – die
meer boeken over film in het Nederlands taal-
gebied op zijn naam heeft staan dan wie ook –
zich een aantal keren gewaagd heeft aan heikel
historisch terrein dat wellicht in betere handen
geweest was van vakhistorici. Zo schreef hij in
1990 een boek over de bioscoop in de oorlog
en in 1991 een biografie van Leni Riefenstahl
die daarna nog drie bewerkte herdrukken
beleefde. Ook van De Bioscoop in de Oorlog (oor-
spronkelijk verschenen bij de Arbeiderspers in
Amsterdam) is nu bijna twintig jaar na dato
een bewerkte versie verschenen.

Aan de verandering van de titel kunnen we
zien dat het Holocaust-debat ook in dit werk
zijn sporen heeft nagelaten. Het boek heette in
1990 nog koeltjes De Bioscoop in de Oorlog, wel-
iswaar op de voorkant ondersteund door de
beroemde foto van het City Theater te Amster-
dam waar de bordjes ‘Verboden voor Joden’ al
een paar dagen voor het verplicht werd hingen.
Negentien jaar later is diezelfde term Verboden
voor Joden gepromoveerd tot hoofdtitel van het
boek, ditmaal vergezeld van een pin-up-achtige
foto van de Duitse actrice Brigitte Helm (overi-
gens uit 1934, dus van lang voordat ‘de oorlog’
naar ons land kwam) die nu kennelijk de aan-
dacht van de koper moet trekken.

Er zijn meer verschillen. Hadden de hoofd-
stukken in de versie van 1990 nog schreeuwe-
rige titels als ‘Het landverraderlijke bioscoop-
journaal’ en ‘Jan Teunissen: nationale zonde-
bok’, ditmaal zijn de hoofdstuktitels zonder
dergelijke morele kwalificaties, al staan er nu
soms vreemdsoortige citaten onder (‘Dit zijn
klapjes aan de zijwand van de zaal’ bij het
hoofdstuk ‘De Bioscoopcontroles’). Een ander

opmerkelijke cosmetische verandering is het
feit dat het boek in 1990 nog werd opgedragen
aan de toen kort ervoor overleden filmjourna-
list en pionier van de Nederlandse filmge-
schiedschrijving Simon van Collem
(1919-1989) terwijl er in de nieuwe versie geen
sprake meer is van een opdracht maar van een
citaat van Bertolt Brecht (‘Erst kommt das Fres-
sen, dann die Moral!’) Kan men een opdracht
eigenlijk zomaar terugnemen?

Nu is dat citaat van Brecht wel erg toepas-
selijk op Leeflangs boek. Hij is op z’n sterkst in
zijn beschrijving van het filmbedrijf waarin de
schoorsteen ook in oorlogstijd moest blijven
roken. Vermoedelijk omdat hij zelf ook altijd
bij het bioscoopbedrijf betrokken geweest is,
zijn de beschrijvingen van hoe het bedrijf
onder de gewijzigde omstandigheden van de
bezetting probeerde zo veel mogelijk business as
usual te doen, ook als dat betekende dat de
Nederlandse Joden uit hun bioscopen moesten
worden gejaagd en er hoofdzakelijk Duitse
films werden geprojecteerd – zeer effectief
maar uiterst schrijnend. De aanklagende toon
van de originele versie is hier en daar wat afge-
zwakt waardoor de boodschap misschien des te
sterker overkomt.

Minder kaas heeft Leeflang gegeten van
filmproductie en van biografische schildering
van een van de hoofdpersonages in zijn boek.
En dat is best opmerkelijk omdat er op beider
gebied inmiddels de nodige literatuur versche-
nen is waarmee hij zijn voordeel had kunnen
doen. Hij kent die literatuur ook wel, maar
heeft er weinig gebruik van gemaakt. Het boek
dat in 2000 verscheen over de in Nederland in
oorlogstijd gemaakte animatiefilms (Meestal in
het Verborgene van de hand van Peters en
ondergetekende, verschenen bij Uniepers te
Abcoude) leidt tot enkele nieuwe illustraties,
maar weinig aanpassingen in de tekst. In
plaats daarvan valt bijvoorbeeld wel een lange
passage te lezen over Alfred Mazure en zijn
‘clandestiene’, in de oorlog nooit openbaar ver-
toonde Dick Bos-films die nauwelijks het anek-
dotische van een ontmoeting met de tekenaar/
filmer bij een openbaar interview in Rotterdam
in 1972 ontstijgt. Ook andere recente literatuur
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over film in Nederland tijdens de bezetting,
zoals het boek van Schiweck over de Duitse
film in Nederland tijdens de oorlog (‘…Weil wir
lieber im Kino sitzen als in Sack und Asche.’ Der
deutsche Spielfilm in den besetzten Niederlanden
1940-1945, Münster/New York/München/Ber-
lin, 2002), het artikel van Vande Winkel over
de filmjournaaals (‘Filmjournaals in bezet
Nederland (1940-1944). De Nederlandse
nieuwsfilmoorlog in internationaal perspec-
tief’, in: TMG, 2003-1, p. 72-93) of dat van mij
over Rudi Hornecker (‘…Das waren eben noch
Zeiten! – “Zeiten von Kultur... Und noch
etwas!” ‘Hoe Rudi Hornecker (1901-1961) de
Tweede Wereldoorlog doorkwam’, in: TMG,
2006-1, p. 25-69) worden wel genoemd maar
zijn nauwelijks gebruikt.

Zijn biografisch portret van Filmgilde-lei-
der Jan Teunissen (hoofdstuk 9) is sinds de
eerste druk van het boek nauwelijks gewijzigd,
ondanks dat er al in 1991 een veelomvattend
artikel over ‘s mans leven en werk verscheen
(‘Van avant-gardist tot paria. Leven en Werk
van Jan Teunissen, 1898-1975’, in: Jaar-
boek Mediageschiedenis 3, Amsterdam, 1991,
p. 73-103). Leeflang was destijds dermate
enthousiast over dat artikel dat hij er in De
Filmkrant van juni 1992 bijna twee pagina’s
aan besteedde, maar toen het op bewerking van
zijn boek aankwam was hij het stuk kennelijk
weer vergeten. Opvallend is voorts dat Leeflang
het in zijn passage over de brand in het
Amsterdamse Rembrandt Theater houdt bij
zijn eigen lezing uit 1990 dat die brand een
dekmanteloperatie zou zijn geweest voor dief-
stal van eten en drank, terwijl er inmiddels
toch een artikel van Henk van Gelder ver-
scheen (in NRC Handelsblad van 23 januari
1993) waaruit blijkt dat op zijn minst serieus
rekening gehouden moet worden met het feit
dat het een verzetsdaad kan zijn geweest. Ook
ondergetekende heeft overigens bronnen
bestudeerd waaruit opgemaakt mag worden
dat de Duitsers uitgingen van een verzetsdaad,
maar dit onderzoek is vooralsnog ongepubli-
ceerd.

Jammer is dat in de nieuwe druk een deel
van de bijlagen en vooral de voetnoten uit

ruimtegebrek het veld moesten ruimen. Vooral
dit laatste zorgt ervoor dat het boek nog minder
controleerbaar is dan voorheen. Maar enfin, zo
lang de wetenschappers het onderwerp niet in
de diepte en breedte behandelen, zullen wij het
met deze journalistieke pennenvrucht moeten
doen.

Egbert Barten

Ad van Liempt (red.)
Canon van de journalistiek
Amsterdam (Boom) 2010, 152 p., € 19,90, ISBN

9789461051738

Richard Schoonhoven
Brandpunt. Een journalistieke doorbraak
Amsterdam (Boom) 2010, 152 p., € 19,90, ISBN

9789461051165

Dat we in Nederland lijden aan een lijstjes-
ziekte, was al bekend. Journalisten zijn er nu
eenmaal gek op. Niet raar dus dat de journalis-
tiek nu ook een canon over zichzelf heeft opge-
leverd. Dat die lijstjes meer zeggen over het
heden dan over het verleden, hoef je historici
niet uit te leggen. Het grootste debacle was
enkele jaren terug de verkiezing van Pim For-
tuyn tot de grootste Nederlander uit de geschie-
denis; er bleek maar weer eens uit dat het his-
torisch besef in Nederland uitzonderlijk laag is.

Op het eerste gezicht zou je dat ook zeggen
als je de onlangs verschenen Canon van de jour-
nalistiek ter hand neemt. De keuze van de
daarin opgenomen veertig lemma’s oogt vanuit
historisch oogpunt onberedeneerd, uiterst
selectief en zelfs karikaturaal. Maar kan dat wel
kloppen gezien de samensteller van deze
canon? Ad van Liempt is verbonden aan het
lectoraat Crossmedia van de hbo-opleiding
journalistiek in Utrecht, alwaar hij in pittig
gesprek met andere docenten tot deze canon is
gekomen die bedoeld is voor ‘de ambitieuze
student’ die ‘niet te beroerd is af en toe een
goed boek over het vak te lezen’. Van Liempt
zelf heeft een indrukwekkende carrière achter
de rug bij krant en publieke omroep, waar hij
onder andere aan de wieg stond van de actuali-
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teitenrubriek NOVA, het historische programma
ANDERE TIJDEN en de recente historische docu-
mentairereeks DE OORLOG. Daarnaast is hij
auteur van tal van historische boeken, waaron-
der een gedegen overzicht over de geschiedenis
van het NOS-JOURNAAL.

Van Liempt is dus bepaald geen historische
lichtgewicht en zijn betekenis voor de mediage-
schiedenis in Nederland is ongekend groot.
Helaas is deze canon echter geen mijlpaal in
zijn oeuvre, want het geheel gaat volledig voor-
bij aan de inmiddels tamelijk rijke historiogra-
fie van de journalistiek. Daar zitten algemene
overzichten bij, maar ook vele monografieën
over kranten, tijdschriften, markante journalis-
ten en omroepprogramma’s.

Daar is bitter weinig van terug te vinden in
deze canon die meer lijkt voort te komen uit de
belevingswereld van de journalist die rond
1970 begon te werken en denkt dat toen pas de
kritische journalistiek is uitgevonden. Want
vóór 1970 was het allemaal verzuilde rotzooi en
onderdanigheid. Dat misverstand – dat vooral
met verve de wereld is ingeholpen door groot-
heden zoals Jan Blokker – hangt als een molen-
steen om de nek van ieder die serieus studie
wil maken van de Nederlandse journalistiek.

Als je de nu gepubliceerde lijst met onder-
werpen (vooral boeken en vijf internationale
films) op je in laat werken, dan kan er
wederom geen andere conclusie zijn dan dat
de journalistiek in Nederland in de jaren
zeventig van de twintigste eeuw pas is begon-
nen. Vooral de laatste twintig jaar is het blijk-
baar een walhalla van kwaliteit, want de meeste
lemma’s hebben op die jaren betrekking. Dat is
toch erg curieus want juist in deze jaren is een
geweldige klachtenstroom op gang gekomen
over de teruglopende kwaliteit, zowel van bui-
ten als van binnen de journalistiek.

Maar wat het meest frappeert zijn de lacu-
nes. Behoorlijke reportages werden in Neder-
land blijkbaar niet gemaakt, want in die catego-
rie staan alleen buitenlandse titels vermeld.
Waar zijn de grondleggers van de moderne
reportage in Nederland? Iemand als M.J.
Brusse mag toch niet ontbreken met bijvoor-
beeld zijn opzienbarende reportages Van af- en

aanmonsteren uit 1898 en zijn gebundelde
reportages in 25 jaar onder de menschen uit
1920. Hele generaties journalisten na hem zijn
hier schatplichtig aan geweest, totdat hij door
de generatie van de jaren zestig tot irrelevant
en ouderwets werd verklaard en in de vergetel-
heid raakte. Dat geldt ook voor de participe-
rende reportages van Jan Feith (bijvoorbeeld
Op het dievenpad uit 1908, maar hij schreef nog
vele andere boeken) die journalisten toonde
welke resultaten kunnen worden geboekt met
dit omstreden genre.

En wat te denken van Ed Polaks onthul-
lende boek over de lintjesaffaire (1910), het eer-
ste boek van een journalist dat ertoe bijdroeg
dat een premier (Abraham Kuyper) ten val
kwam. Het werk van tijdgenoot C.K. Elout
moet trouwens gezien worden als het begin
van de moderne, kritische en onafhankelijke
politieke verslaggeving in Nederland. Voor de
bijtend-sarcastische maar onovertroffen goed
geschreven column zijn figuren als J.C. Schrö-
der (Barbarossa), Alexander Cohen en A.B.
Kleerkoper toonaangevend.

Te oud? Dan is er altijd nog de onovertrof-
fen Piet Bakker, die naast sterverslaggever ook
auteur was van een klassiek leerboek over de
grote reportage. Maar ook geen woord over Kik
Geudeker. Die stelde met de eerste reportage-
serie De zaak Giessen-Nieuwkerk uit 1929 een
justitiële misstand aan de kaak. Het is zelfs
onthutsend te noemen dat in de canon het
werk van Joris van den Bergh ontbreekt. Zijn
Mysterieuze krachten in de sport (1938) en
Temidden der kampioenen (1947) worden nog
steeds beschouwd als de eerste moderne boe-
ken over sportjournalistiek.

En zou het interviewen pas echt zijn begon-
nen met Willem Wittkampf bij Het Parool in de
jaren zestig? Is iedereen het baanbrekende
werk van Frans Netscher en C.K. Elout verge-
ten? En hoe zit het met de vrouwen? Bibeb en
Jantine van Asch, dat is het. Niks geen Hen-
riette van der Mey (de eerste vrouwelijke jour-
nalist…), Emmy Belinfante (een allround-jour-
nalist die in 1928 het eerste boek over vrouwen
in de journalistiek schreef…), maar ook geen
Wim Hora Adema en Renate Rubinstein.
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Gezien de achtergrond van Van Liempt bij
de omroep is het ook curieus dat de omroep
niets vermeldenswaardigs heeft opgeleverd. Er
is wel een categorie ‘Nieuwe Media’ in zijn
canon opgenomen, maar over omroep geen
woord. Dat zegt misschien veel over de nog
steeds geringe acceptatie van omroep in de
journalistieke wereld, maar het gaat voorbij aan
de rijke omroephistoriografie, inclusief het
werk van Van Liempt zelf (hoewel zijn eigen
boek over het NOS-JOURNAAL wel in een lijstje
met de vijf beste mediahistorische boeken
staat).

In zo’n canon van de omroepjournalistiek
mag BRANDPUNT niet ontbreken. Niet zozeer
omdat het programma sinds kort weer terug is
op de buis, maar door de baanbrekende
geschiedenis. De actualiteitenrubriek was in
1960 begonnen als een poging van de KRO om
ook iets te doen aan actualiteiten op televisie,
waar steeds meer zendtijd te vullen was. Maar
het programma begon pas echt furore te
maken nadat in 1962 de ervaren krantenjour-
nalist Richard Schoonhoven hoofdredacteur
was geworden. Schoonhoven heeft onlangs
zijn korte terugblik op die periode gepubli-
ceerd.

BRANDPUNT werd na 1962 een team van
hoogvliegers die de vinger aan de pols legden
van de steeds meer turbulente jaren zestig. Aad
van den Heuvel en de artistieke cameraman
Piet Kaart trokken de wereld in en Ed van Wes-
terloo, Ad Langebent en Frits van der Poel ont-
wikkelden een kritische stijl van reportages
maken en interviewen in Nederland. Henk
Neuman leverde het vlijmscherpe commen-
taar.

Schoonhoven was er hoofdredacteur totdat
hij in 1969 naar het omroepmanagement over-
stapte. Zijn boekje geeft een aardige inkijk in
de jongehondenwereld waar elke dag weer een
grens leek te worden verlegd. Overigens niet
alleen door journalisten, maar ook door bis-
schop Bekkers die af en toe vrijmoedig zaken
de ether in slingerde waar achteraf veel over
gesproken werd onder katholieken. Want
BRANDPUNT was wellicht een taboedoorbre-

kende rubriek, maar lang niet in alle opzichten
zuildoorbrekend.

Wel kwam het tot geruchtmakende conflic-
ten met de leiding van de KRO en de katholieke
achterban, vooral de georganiseerde kant. Men
was nu eenmaal niet gewend een kritische
vraag te krijgen van journalisten die men
beschouwde deel te zijn van de eigen katho-
lieke levenssfeer. Het grote moment in dat spel
was de BRANDPUNT-aandacht na de nacht van
Schmelzer in oktober 1966. Daarover (en dat
geldt ook voor de verboden uitzending van een
interview met de Franse verzetsheld, ex-minis-
ter en rebel George Bidault) is zoveel geschre-
ven dat Schoonhoven er niets noemenswaar-
digs aan weet toe te voegen. Integendeel, voor
deze affaires blijft het onderzoek van Manning,
Prenger, Bank en Van Vree nog steeds maatge-
vend.

Dat geldt ook voor heel veel andere zaken,
want Schoonhoven is niet echt de archieven
ingedoken. Hij heeft zijn boek geschreven op
basis van het geheugen en wat losse stukken
uit zijn eigen knipselverzameling. Dat is
natuurlijk jammer, want een volledige
geschiedschrijving van een fascinerende
rubriek levert dat bepaald niet op. Wel kunnen
we nu beschikken over een paar mooie obser-
vaties – helaas niet geheel vrij van zelfingeno-
menheid – van een man die het dichtst bij het
vuur heeft gezeten.

BRANDPUNT hoort dus zeker tot de hoogte-
punten van de Nederlandse journalistiek.
Samen met ACHTER HET NIEUWS van de VARA

gaf het programma een professioneel gezicht
aan de televisiejournalistiek. De televisie eman-
cipeerde er als het ware door tot een zelfstan-
dige en kritische macht in de samenleving. Op
het fundament van dergelijke rubrieken heeft
de televisiejournalistiek voort kunnen bouwen
aan de grote variëteit en onafhankelijkheid die
nu zo vanzelfsprekend zijn geworden dat we
het af en toe nauwelijks lijken te beseffen.

Maar niet in de canon dus. Jammer en niet
echt te begrijpen, tenzij je redeneert vanuit de
praktische omstandigheid dat een historisch
omroepprogramma slecht bereikbaar is voor
een belangstellende buitenstaander. En natuur-
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lijk, een canon heeft altijd een willekeurig ele-
ment, waarbij scherpe keuzes moeten worden
gemaakt. Dat kan iedereen begrijpen. Maar de
lijst die Van Liempt nu aan zijn hbo-studenten
aanbeveelt, is in het totaal van de geschiedenis
van de moderne journalistiek wel buitenge-
woon onevenwichtig. Ik zou zelfs zeggen: kari-
katuraal en in strijd met alles dat het mediahis-
torisch onderzoek heeft opgeleverd.

Huub Wijfjes

Hans Schoots
Hollandse Documentaire School…

(Reactie van de auteur op de boekbespreking in
TMG 13/2010-1)

Met veel plezier las ik in TMG 13/2010-1 de
mooie dingen die Thunnis van Oort schrijft
over mijn proefschrift Bert Haanstra – Filmer
van Nederland. Ik heb weinig klachten. Boven-
dien is het in Nederland toch al niet gebruike-
lijk dat je als auteur in discussie gaat met een
recensent. In de Angelsaksische landen
gebeurt het vaker, waaruit, vind ik, blijkt dat ze
de wetenschap daar ernstiger nemen dan bij
ons.

Bij één passage uit de recensie maak ik dus
toch maar een kanttekening. Van Oort schrijft:

‘Schoots verzet zich verder tegen het begrip
“Hollandse documentaireschool” zoals dat
werd gehanteerd in Bert Hogenkamps
geschiedenis van De (Nederlandse) docu-
mentaire film (2003). Deze school heeft
nooit bestaan, en dit begrip is door tijdge-
noten ook nauwelijks gebruikt, aldus
Schoots. Hogenkamp geeft in zijn studie
echter ronduit toe dat deze zogenaamde
“school” vooral een door de buitenwereld
toegekende, generaliserende kwalificatie
was, dus deze kritiek lijkt wat gezocht.’

Hier geeft de bespreker de inhoud van mijn
boek niet juist weer. Ik verzet mij tegen het
begrip Hollandse Documentaire School zoals
dit gedurende vijftig jaar door vrijwel iedereen is

gehanteerd. In mijn boek noem ik in dit ver-
band een hele reeks namen, inclusief die van
mijzelf. Zie ook de noten.

Het gewraakte begrip is vooral leven inge-
blazen door de filmgeneratie van de jaren zes-
tig. Deze gooide er in één zwaai bijna twee
decennia Nederlandse documentaireproductie
van haar voorgangers mee op een hoop. Vervol-
gens is deze visie een idée reçue geworden dat
tot op de dag van vandaag voortleeft. Vooral het
latere gebruik van het begrip Hollandse Docu-
mentaire School wekt ten onrechte de schijn
van distantie en diepere beschouwing.

‘Hollandse Documentaire School’ is een
van de belangrijkste kernbegrippen uit de
Nederlandse filmgeschiedschrijving. In mijn
boek heb ik het onbruikbaar en een filmhistori-
sche mythe genoemd, en daar een reeks argu-
menten bij gegeven. Hier volgt daarvan een
zeer summiere samenvatting.

De school zou hebben bestaan van kort na de
Tweede Wereldoorlog tot ergens in de eerste
helft van de jaren zestig. De navolgende ken-
merken worden er gewoonlijk aan toegeschre-
ven:
- filmkunst ten koste van de inhoud;
- weinig maatschappelijke betrokkenheid;
- geen oog voor individuele mensen;
- een eenzijdig visuele benadering met

gebruik van voice over in plaats van levend
geluid;

- ‘typisch Nederlandse’ onderwerpen als
water, wind en wolken, scheepvaart en vis-
serij.

Uit de genoemde periode zijn alweer even gele-
den ongeveer vijfhonderd Nederlandse docu-
mentaires geteld. Een nieuwe telling zou er nu
waarschijnlijk nog een paar honderd extra
opleveren. Enkele tientallen titels uit deze
massa – altijd dezelfde – worden nu al een
halve eeuw voorgesteld als representatief voor
een tijdperk. Dat zijn ze niet. In de meeste
films van toen staat de inhoud voorop. Ze heb-
ben met hun veelal concrete informatieover-
dracht een directe maatschappelijke functie en
relevantie. En natuurlijk gaan talloze ervan ook
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niet over water, wolken en schepen. De voice
over wordt inderdaad veelvuldig gebruikt, hoe-
wel lang niet altijd. Met een Hollandse school
heeft dit weinig te maken. Het gebeurde overal
op de wereld, onder meer door technische
beperkingen ten aanzien van live geluidsopna-
men. Individuen konden hierdoor ook lastig
hun diepste zielenroerselen uiten. Een op veel
plaatsen in de wereld en ook in Nederland
geregeld gebruikte vorm ter vervanging van de
voice over was geluid dat wel live leek, maar in
de studio tot stand kwam. Ook al niet de beste
manier om ‘echte’ individuen te krijgen.

Vergelijking van Nederlandse met buiten-
landse documentaires uit die tijd laat al met al
grote overeenkomsten zien. Mede door de
geluidsbeperkingen is er, ook in informatie-
films, vaak een zekere nadruk op het visuele.
Een mooie illustratie hierbij zijn de verwant-
schappen tussen Spaanse, Franse, Belgische en
Nederlandse landbouwfilms, voornamelijk uit
1950-1965, op de dvd-set Film and the moderni-
sation of agriculture and countryside (2009), een
samenwerkingsproject vanuit een aantal Euro-
pese ministeries van landbouw.

Bert Haanstra geldt als voorman van de
Hollandse Documentaire School. In mijn boek
concludeer ik dat een groot deel van zijn films
niet voldoet aan de kenmerken die daaraan
worden toegeschreven. Zijn werk in de ‘school’
onderbrengen staat een reële kijk erop in de
weg. Hetzelfde geldt voor de toenmalige
Nederlandse documentaireproductie als
geheel. Anders dan in het concept ‘Hollandse
Documentaire School’ wordt verondersteld,
was het belangrijkste aspect aan de documen-
taireproductie uit die periode haar – vaak zeer
concrete – maatschappelijke functie. Daar doen
wat vormexperimenten weinig aan af. Het zou
goed zijn verder onderzoek vooral te richten op
twee kwesties. Op de inhoud en de maatschap-
pelijke boodschap van deze meestal informa-
tieve, voorlichtende en propagandistische
films. En op hun enorme verspreiding en de
uitwerking die ze hadden op een breed publiek
in die (bijna) televisieloze tijd. Incidenteel is er
al zulk onderzoek gedaan. Wanneer het meer
systematisch gebeurt, zal denk ik eens te meer

worden vastgesteld dat het begrip Hollandse
Documentaire School niet tot inzicht bijdraagt.

Naschrift Thunnis van Oort: In de geciteerde
passage uit de recensie heb ik alleen willen
benadrukken dat het begrip ‘Hollandse docu-
mentaireschool’ door Hogenkamp al kritisch
werd gebruikt; Hogenkamps kanttekeningen
worden door Schoots ook ‘terecht relativerend’
genoemd (p. 181). Als recensent viel het mij op
dat deze relativering in dezelfde alinea nage-
noeg wordt tenietgedaan. Het is niet aan mij
om Hogenkamps gebruik van de term toe te
lichten of te verdedigen, daarvoor kunnen
Schoots en Hogenkamp zich beter tot elkaar
wenden – dat zou in mijn ogen ook een gerich-
ter debat opleveren. Het Tijdschrift voor Media-
geschiedenis zou daar natuurlijk graag een plat-
form voor bieden.

Hans Schoots
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Signalement

De filmtijdschriften zijn in te zien in de bibliotheek van het Nederlands Filmmuseum in
Amsterdam, de andere tijdschriften in de meeste universiteitsbibliotheken.

Filmtijdschriften over geschiedenis

1895
nr. 55 (juin 2008)
 Eduard Arnoldy, ‘Le cinéma, outsider de

l’histoire? Propositions en vue d’une
histoire en cinéma’ (p. 7-26)

 Document: Leni Riefenstahl dans le Journal
de Joseph Goebbels (1929-1944)
(p. 139-154)

nr. 60 (mars 2010)
 Mélanie Trugeon, ‘Slatan Dudow, un

cinéaste antifasciste à Paris (1933-1939)’
(p. 65-92)

Archivos
nr. 135 (2010)
THEMA: Guernica (coördinatie Nancy Berthier)

Camera Obscura
nr. 74 (2010)
 Jennifer Peterson, ‘The Front Lawn of

Heaven: Landscape in Hollywood.
Melodrama circa 1945’ (p. 119-160)

Cinéaste
vol. 35 (2010) nr. 2
 Leonard Quart, ‘Dramatizing Traumatic

Memories of War: An Interview with Sauel
Maoz’ (p. 34-53)

CinémAction
nr. 135 (2010)
THEMA: Horreur

Cinema Journal
vol. 49 (2010) nr. 3
 Nandana Bose, ‘The Central Board of Film

Certification Correspondence Files
(1992-2002): A Discursive Rhetoric of
Moral Panic, “Public” Protest, and Political
Pressure’ (p. 67-87)

vol. 49 (2010) nr. 4
IN FOCUS: The French New Wave at Fifty:
Pushing the Bounderies (p. 135-166)
Ed.: Ginette Vincendeau

Cinemagie
nr. 271 (2010)
THEMA: Filmcultuur in het onafhankelijke
Mozambique (1975-2010), deel II Guido
Convents

Early Popular Visual Culture
vol. 8 (2010) nr. 2
 Patricia Goldsworthy, ‘Images, ideologies,

and commodoties: the French colonial
postcard industry in Morocco’ (p. 147-168)

vol. 8 (2010) nr. 3
SPECIAL ISSUE: Charles Chaplin
Guest Editor: Michael Hammond

Filmblatt
nr. 42 (2010)
 Brigitte Braun, ‘Mit Fredericus Rex gegen

Franzosen und Belgier. Nationales Kino im
Ruhrkampf 1923’ (p. 67-86)
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Filmhistory
vol. 22 (2010) nr. 1
 Cooper C. Graham, ‘The Kaiser and the

Cameraman: W.H. Durborough on the
Eastern Front, 1915’ (p. 22-40)

vol. 22 (2010) nr. 2
THEMA: Movies in America

Historical Journal of Film, Radio and
Television
vol. 30 (2010) nr. 1
 Jon Burrows & Richard Brown, ‘Financing

the Edwardian Cinema Boom, 1909-1914’
(p. 1-20)

 Bill Marsh, ‘Visual Education in the United
States and the “Fly Pest” Campaign of
1910’ (p. 21-36)

 Amy Sargeant, ‘The Return of Mata Hari: A
WOMAN REDEEMED (Sinclair Hill, 1927)’
(p. 37-54)

 John Gardiner, ‘István Szabó’s TAKING

SIDES (2001) and the Denazification of
Wilhelm Furtwängler’ (p. 95-110)

vol. 30 (2010) nr. 2
 Sara Sullivan, ‘Child Audiences in

America’s Nickelodeons, 1900-1915: The
Keith/Albee Managers’ Reports’
(p. 155-168)

 Richard Farmer, ‘Exploiting a Universal
Nostalgia for Steak and Onions: The
Ministry of Information and the Promotion
of WORLD OF PLENTY (1943)’ (p. 169-186)

 Terry Wagner, ‘America’s Civil Rights
Revolution: Three Documentaries about
Emmett Till’s Murder in Mississippi (1955)’
(p. 187-202)

 Scott Ladermann, ‘Burying Culpability: THE

KILLING FIELDS (1984), US Foreign Policy,
and the Political Limits of Film-Making in
Reagan-Era America’ (p. 203-220)

vol. 30 (2010) nr. 3
SPECIAL ISSUE: Internationalising Australian
Media History.
Guest Editor: Penny O’Donnell

Kinema
nr. 33 (Spring 2010)
 Mustafa Mahmoud Yousry, ‘Going to the

Movies: an Investigation of the Factors
which Influence the Egyptian Audiences’
Choices of Motion Pictures’ (p. 75-92)

Montage AV
19/1/2010
 Volker Patenburg, ‘Migrational Aesthetics.

Zur Erfahrung in Kino und Museum’
(p. 37-54)

 Annette Kuhn, ‘Was tun mit der
Kinoerinnerung?’ (p. 117-134)

Velvet Light Trap
nr. 66 (2010)
THEMA: New Media in the Majority World

Historisch-culturele tijdschriften over media

Bibliothèque de l’école des Chartres
tome 167 (janvier-juin 2009) 2010
 Aurélie Feste-Guidon, ‘Le scénario de

LACOMBE LUCIEN (1974) par Louis Malle et
Patrick Modiano. Une écriture á quatre
mains’ (p. 133-153)

 Christophe Gauthier, ‘Comment les Frères
Lumière devinrent les pères du cinéma. La
querelle des inventeurs’ (p. 155-178)

Boekman
83 (zomer 2010)
 Marijke de Valck, ‘De rol van filmfestivals

in het You Tube-tijdperk’ (p. 54-65)

English Language Notes
vol. 48 (2010) nr. 2
 Steffen Hantke, ‘The Aesthetics of Affect in

the Shot-by-Shot Remakes of PSYCHO and
FUNNY GAMES’ (p. 113-128)
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 Michael Sayeau, ‘“This number is the nadir
of passion”: Steven Soderbergh’s THE

GIRLFRIEND EXPERIENCE’ (p. 155-162)

The Georgia Review
vol. 64 (summer 2010)
 David Bosworth, ‘Saving the Appearances:

John Ford’s Rescripting of American
Mythos’ (p. 139-184)

History and Memory
vol. 21 (2009) nr. 1
 Dori Laub, ‘On Holocaust Testimony and

its Reception within Its Own Frame, as a
Process in Its Own Right. A Response to
“Between History and Psychoanalysis” by
Thomas Trezise’ (p. 127-150)

Italica
vol. 86 (2009) nr. 4
 Antonio Vitti, ‘Il Permesso. Giuseppe De

Santis’ unfulfilled dream of making a film
about the four hour leave from a top
security prison of nine former terrorists’
(p. 728-744)

Journal of Dramatic Theory and Criticism
vol. 24 (2010) nr. 2
SPECIAL SECTION: ‘As seen on TV’

kritische berichte
vol. 38 (2010 ) nr. 2
 Nicola Glaubitz, ‘Zensur, Vergessen,

Neuanfang. Japanische Spielfilme in der
Besatzungszeit’ (p. 52-62)

Mosaic
vol. 43 (2010) nr. 3
 Kristel Thornell, ‘Film Adaptations of

EMMA between Agency and Submission’
(p. 17-34)

 Tony E. Jackson, ‘Televisual Realism: THE

TRUMAN SHOW’ (p. 135-150)

Spiel
vol. 26 (2007) 1
 Peter M. Spangenberg, ‘Die Äesthetik der

Unbestimmtheit im DDR-Dokumentarfilm.
Die Wittstockfilme des DEFA-Regisseurs
Volker Koepp’ (p. 149-166)

The Translator
vol. 16 (2010) nr. 1
 Marie-Noëlle Guillot, ‘Film Subtitles from

a Cross-cultural Pragmatics Perspective.
Issues of Linguistic and Cultural
Representation’ (p. 67-92)

Ansje van Beusekom
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Nieuwe boxen in de Dutch Documentary
Collection

In de reeks Dutch Documentary Collection van Beeld en Geluid zijn onlangs drie
nieuwe boxen verschenen. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Her-
man van der Horst (1910-1976) verscheen een box met een compleet overzicht van
het werk van deze maker. Van der Horst gold eind jaren vijftig, begin jaren zestig
als een van de belangrijkste Nederlandse documentairemakers. Zijn films wonnen
prijzen in Cannes, Berlijn en op andere belangrijke filmfestivals. Hij werd geroemd
om zijn opmerkelijke beeldtaal en montage, waarin het geluid een belangrijke rol
speelde. De box bevat een film, gedeeltelijk in kleur, die tot nu toe niet in de over-
zichten van de cineast voorkwam: DE TROUWE AARDE (1948), gemaakt in opdracht
van de Nederlandse Kali-Import Maatschappij. Als extra is opgenomen de documen-
taire die Hans Keller in 1994 over hem maakte, VOETNOTEN BIJ EEN OEUVRE.

Hans Heijnen (geb. 1957) is Documentairemaker in Focus 2010 bij Beeld en
Geluid. In het kader hiervan heeft hij de vrije hand gekregen om een opdrachtfilm
te maken. Dit werd GETUIGE 1 MINUUT, over de impact van ‘burgerjournalistiek’ op
het internet. De box die ter gelegenheid van zijn uitverkiezing tot Documentairema-
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ker in Focus is verschenen, bevat behalve deze opdrachtfilm een selectie uit het
werk van Heijnen, met klassiekers als LISDOONVARNA en BOKKEN EN GEITEN. Heij-
nen is een meester in het vertellen van pure verhalen met beelden die in hun sober-
heid de alles onthullende details van het dagelijks leven tonen.

Louis van Gasteren (geb. 1922) is al meer dan zestig jaar actief in de Neder-
landse filmwereld. In samenwerking met EYE Film Instituut Nederland is een box
uitgebracht met de beste documentaires uit het oeuvre van deze cineast. In de box
zijn onder meer Gouden Kalf-winnaars HANS, HET LEVEN VOOR DE DOOD (1983) en DE

PRIJS VAN OVERLEVEN (2003) opgenomen.

Oratie Huub Wijfjes

Op 11 juni 2010 hield Huub Wijfjes zijn oratie ter gelegenheid van de aanvaarding
van het ambt van bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Nederlandse Radio en
Televisie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel is mede mogelijk
gemaakt door Beeld en Geluid. De oratie, getiteld Uit de ban van goede en slechte
smaak. Perspectieven in televisiegeschiedenis, is in druk verschenen bij de Vossiuspers
UvA. Wijfjes constateert dat televisie in de zestig jaar van haar bestaan gekampt
heeft met eenzijdige negatieve beeldvorming. Dit heeft ook consequenties gehad
voor de relatief geringe wetenschappelijke bestudering van het medium. Hij pleit
voor meer aandacht voor historisch onderzoek naar radio en televisie, waarbij goed
gebruikgemaakt kan worden van de resultaten van de grootscheepse digitalisering
van het historische audiovisuele materiaal. De gedrukte versie van de oratie is à
€ 8,50 verkrijgbaar bij Amsterdam University Press.
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Boek Een eeuw van beeld en geluid

In maart 2011 verschijnt bij Beeld en Geluid een nieuw standaardwerk van de
Nederlandse audiovisuele geschiedenis onder de titel Een eeuw van beeld en geluid.
Met medewerking van Bert Hogenkamp, Sonja de Leeuw, Huub Wijfjes, Ruud van
Gessel, Andreas Fickers, Joke Hermes en Eggo Muller beschrijft het boek een inte-
grale cultuurgeschiedenis van audiovisuele media in Nederland.

De opzet is chronologisch-thematisch en vertrekt bij een concreet programma
dat als kapstok en illustratie dient om relevante ontwikkelingen uit de betreffende
periode aan de orde te stellen. De programma’s fungeren als scharnier in de com-
municatie tussen zenders/makers en het publiek.

Het boek laat zien hoe de wording van deze media in Nederland het resultaat is
van een culturele dynamiek waarin technologische, maatschappelijke, politieke en
culturele ontwikkelingen een rol spelen. Met het bespreken van die dynamiek
beoogt het te laten zien hoe radio en televisie met de nationale cultuur verweven
zijn geraakt en hoe die verwevenheid zichtbaar is geweest in de studio, op het
scherm en in de huiskamer.
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Symposium

De Vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid organiseert samen met haar Duitse zus-
tervereniging Studienkreis Rundfunk und Geschichte en het Instituut voor Beeld en
Geluid het symposium

Sound Bridges, Sound Walls. Broadcasting in the Historical Formation, Mediatization
and Localization of Sound

18-19 maart 2011, Hilversum

Het academische veld van ‘Sound studies’ is het laatste decennium enorm verbreed
met benaderingen uit de sociale, culturele en technologische (media)geschiedenis.
Het symposium wil een stand van zaken geven van dit zich ontwikkelende vakge-
bied en spitst zich daarbij toe op de rol van geluid in radio- en televisie-uitzendin-
gen. Sprekers zijn uitgenodigd met name in te gaan op de vraag hoe uitgezonden
geluid (sociale, culturele, technologische) grenzen heeft gecreëerd of juist barrières
heeft geslecht.

www.geschiedenisbeeldgeluid.nl | www.rundfunkundgeschichte.de |
www.beeldengeluid.nl
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Summaries

Gerben Bakker  Business strategies, government policy and the European film market during the
interwar period: an economic-historical perspective

This paper identifies four basic economic characteristics underlying the evolution of the
motion picture industry. First, the importance of endogenous sunk costs led to a quality race
in the 1910s that left European companies behind. Second, the fact that marginal revenues
equalled marginal profits led to extreme vertical integration. Third, a public-good characteris-
tic of motion pictures – non-diminishability – led to a skewed income distribution among
talent, with a few superstars taking most pay, although the Hollywood studios mitigated this
with seven-year contracts. Fourth, the project-based nature of film production yielded large
intra- and inter-industry agglomeration benefits, leading to geographical concentration. In
reaction to this changing economic environment European firms formed alliances – eventu-
ally thwarted by the rise of protection and fascism – and focused on highly differentiated
films. Policy makers reacted with protectionist legislation that offered European consumers
more variety at the expense of quality; provided a countervailing power to the colluding Holly-
wood studios at the expense of increased national resources used in film production; enabled
an improved balance of payment at the expense of trade friction with the u.s.; and created
national agglomeration benefits possibly at the expense of other or new creative industries.

Keywords: bedrijfsstrategie, filmbeleid, filmmarkt, Interbellum

Clara Pafort-Overduin, John Sedgwick & Jaap Boter  Three possible explanations for the
retarded state of the Dutch cinema market in the 1930s

This paper is a contribution to the debate concerning the factors affecting film-going in
the Netherlands in the 1930s. We start with an analysis of the nature of the Dutch cinema
market by comparing it to the Anglo-Saxon model of film distribution and showing. We then
examine the evidence concerning the part played by high prices, religion and social class. In
doing this we model the impact of prices on film-going in the Dutch and British markets and
produce evidence to suggest that as much as 80 per cent of the difference in cinema atten-
dance between the two countries can be explained by that fact that much higher prices were
being charged in the Netherlands. We also show that the presence of Protestants correlated
negatively with cinema provisions (low number of cinema seats per capita) whereas the pre-
sence of wealthy tax-payers correlated positively with the number of cinema seats.

Keywords: bioscoopbezoek, jaren dertig, religie, sociale klasse

Liesbeth Van de Vijver & Daniël Biltereyst  Hollywood versus locality. The (un-)equal availa-
bility of European and American films in Ghent in the 1930s

In line with the international shift from film studies to new cinema history, in this article
we rethink the acclaimed American dominance in film supply in the 1930s in the city of
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Ghent, Belgium. In the first part we briefly sketch the context of the varied film-showing and
cinema-going culture in Ghent during the 1930s. The second, empirical part consists of an
analysis of the findings derived from the showing and programming databases from 1933 to
1936. Particular attention is paid to the profile of the cinema theatres, and the trends in the
distribution, prolongation and retakes of European and American film productions. The arti-
cle shows the impact of the historical context of the theatre, the programming strategies used
by the cinema management to target different audiences, the preferred trajectory of the Ame-
rican distributors, and the importance of the spoken language for the cinema experience. It
reveals a more modest presence of the American feature film during the heyday of the Holly-
wood studio system. They were successful in smaller district theatres rather than the central
film palaces, which were oriented to European productions.

Keywords: Gent, Europese films, Amerikaanse films, jaren dertig

Kathleen Lotze & Philippe Meers  Citizen Heylen. The emergence and flourishing of the Rex
concern in the Antwerp cinema sector (1950-1975)

For almost fifty years cinema-going in Antwerp was strongly influenced by one man,
Georges Heylen, and his Rex cinema group. By means of a multimethod analysis, this article
investigates the structures of Antwerp’s inner city cinematic landscape, linking it to the cine-
mas’ supply of films on the one hand and film reception on the other. Because of Heylen’s
powerful position, which went beyond the local market, the case of Antwerp lends itself to
drawing conclusions on a micro-level about cinema history as well as to inviting comparative
research on micro and macro-economic dynamics and the role of different players within the
film industry.

Keywords: Georges Heylen, Antwerpen, bioscoopbezoek, Rex

Miriam van de Kamp  Majors and Dutch motion pictures, 1990-2005: from underdog to Christ-
mas hit

This article discusses how the local offices of international theatrical film distributors
(Hollywood majors) dealt with Dutch films in the context of changing market conditions in
the period 1990-2005. Due to its small size, the Netherlands was primarily perceived as a dis-
tribution market for the international films that the Los Angeles-based headquarters delivered
to their local subsidiaries. The distribution of domestic films was not seen as a market oppor-
tunity. In 1989, UIP the Netherlands – a collaboration between Paramount, Universal and
MGM – was forced to venture into the distribution of Dutch films by the European Commis-
sion in order to comply with anti-trust legislation. In the 1990s, fuelled by new government
subsidies and the appointment of a new director at Warner Bros Holland, Dutch films saw a
rise in market shares that led to a more active policy by Warner Bros and Buena Vista Inter-
national, primarily concentrating on the distribution of Dutch family films. Sony Pictures and
Fox never became involved in this niche market. The distribution of international fare remai-
ned the prime activity for all majors on the Dutch market. However, by the end of the 1990s,
the distribution of Dutch (family) films had become an interesting additional local activity for
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some. It is striking that the local activities of a new director at Warner Bros, the most hierar-
chically-led major, served as a catalyst for this change in approach.

Keywords: speelfilm, majors, UIP, filmindustrie

Sigrid Hemels  Emergence and abolition of tax subsidies for the film sector
In 1998, the Netherlands introduced tax incentives for film production. Less than ten

years later, in 2007, these were abolished again as the incentives had proven to be neither
effective nor efficient. This article describes the reasons for introducing the incentives and
what the effect of the incentives was, both in terms of costs to the government and of film
output. Furthermore, it addresses the discussions that took place with the European Commis-
sion on the question whether these incentives were compatible with the European prohibi-
tion of state aid. It also describes the process that led to the abolishment of the incentives in
2007. The article shows why the Dutch tax incentives for films became the example of how
not to use tax incentives to achieve certain policy objects.

Keywords: belastingsubsidie, filmsector, Europese commissie, film-cv’s

Marijke de Valck  Film festivals, co-production markets, and international art cinema: scrutini-
zing the matchmaker model of CineMart

This article scrutinizes the way artistic and commercial interests are combined at contem-
porary film festival markets. It focuses on one particular format, the co-production market,
during which filmmakers can present their projects to potential financiers and pays special
attention to the organisation and programme of the first co-production market, CineMart.
Since the 1990s, CineMart’s model has been followed by a series of co-production markets
worldwide. This article seeks both to contextualize the rise of these markets and to pose criti-
cal questions with regard to its effects on the influence of market demands vis-à-vis film festi-
vals’ cultural objective.

Keywords: filmfestival, CineMart, kunstcinema, coproductiemarkt

Thunnis van Oort  The Dutch film magazine and the market
In the United States, fan magazines formed an integral part of the film industry from the

early 1910s onwards. The reciprocal relationship between film press and the cinema trade in
a small country such as the Netherlands has hardly been studied. This contribution explores
the history of the film magazine in the context of the Dutch film industry (circa 1920-1960).
The most flourishing era of the film magazine was during the interwar years. Entrepreneur
Pier Westerbaan combined the roles of journalist, publisher and printer in producing the fan
magazine Cinema en theater, a trade journal, as well as many other printed materials such as
programmes, posters and periodicals. His good network in the cinema business community,
and the broad, general interest formula of his fan magazine both contributed to Westerbaan’s
success. The period after World War II proved to be less prosperous: popular film periodicals
had relatively short lifespans, and after 1952 no Dutch fan magazine of substance appeared
for decades. Further to the fan magazines aimed at the general movie-going audiences, more
marginal, specialized journals have appeared since the 1920s, targeted at specific niche mar-
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kets of cinephiles and Catholics. These journals did not have strong ties to the Dutch cinema
industry as a commercial undertaking.

Keywords: Pieter Westerbaan, filmtijdschrift, filmindustrie, Cinema en theater
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