
november 1924, NFM, voorlopig inv.nr.079; Ingekomen stukken
Bioscoopklanten (brieven van de klanten aan Desmet), NFM, voorlopig
inv.nr.005 t/m 026 (al deze ordners beslaan een verschillend tijdsbestek
uit de peri ode januari 1912 tot en met december 1919). Enkele ordners met
corresponderende inventarisnummers ontbreken.

4. In een enkel artikel worden wat namen genoemd, waaronder die van Nog-
gerath, Pathe en Bamstijn. Zie bijvoorbeeld: I. Blom, 'La vita cinematogra-
fica', in: Jaarboek Mediageschiedenis 5, Amsterdam 1993, p.39-63; R.
Bishoff, Hollywood in Holland. De geschiedenis van de Filmfabriek
Hollandia 1912-1923, Amsterdam 1988, p.16-18.

5. Zie ook: F. van der Maden, 'Welte komt!' De geschiedenis van Welte's
cinematograph, theater van levende fotografieen, Arnhem 1990.

6. De Desmet-bioscopen bevonden zich in Amsterdam (Cinema Parisien en
Cinema de Munt), Rotterdam (Cinema Parisien en Bioscope Royal), Bus-
sum (Palace Bioscope), Delft (Delfia), Vlissingen (Bellamy Bioscope),
Amersfoort (Amersfoortsch Bioscoop Theater) en Eindhoven (Concert-
zaal). D. Bierman, Informatiemap Jean Desmet, NFM, Amsterdam 1995.

7. Desmet noemt in zijn correspondentie de film elthonderd meter lang. In
werkelijkheid bedraagt de lengte slechts duizendvijftig meter.

8. M. Perry, Western civilization, a brief survey, vol.2, Boston 1990, p.461.
9. Dit is af te leiden uit de aanwezigheid van een groot aantal kleurrijke

exemplaren van deze teksten in het archief. Zo nu en dan staan hier namen
van verschillende bioscopen op gedrukt. Het lijkt erop dat Desmet aan-
vankelijk voor zichzelfstrooibiljetten liet drukken. Hierop werd de volgor-
de van de films in het programma aangegeven en er werd een korte in-
houdsopgave afgedrukt. Later werden deze programma's waarschijnlijk
verknipt of in hun geheel als tekst naar bioscopen gestuurd waar de betref-
fende film(s) draaide(n).

De eerste filmgigant in Nederland
De snelle verovering van Nederland door Pathe

Na negentigjaar kraait opnieuw de haan van Pathe in de Nederlandse
bioscopen. Vandaag de dag staat die haan voor de grootste bioscoopke-
ten in Nederland, destijds was de Pathe-haan in Nederland het symbool
van de Pathe-films. Weinig is bekend over de manier waarop Pathe in
de periode 1907-1911 met een aantal weloverwogen strategieen de
Nederlandse bioscoopwereld en het Nederlandse bioscooppubliek wist
te 'armexeren'. Hoe kon Nederland destijds binnen vier jaar een Pathe-
kolonie worden?!

'De cinematograaf, de biograaf of de bioscope, of hoe de voorstel-
lingen van levende beelden ook mogen heeten, die vinding van den
laatsten tijd is op dit oogenblik hier te Amsterdam aan de orde van
den dag, zooals nauwelijks in het volle seizoen der schouwburg-
vermaken. De naam van de vervaardigers dier ondememingen,
Pathe Freres, te Parijs, benevens hun handelsmerk, ziet men over-
a!.'

Aldus het Nieuws van de Dag van 3 juli 1907. In de zomer van 1907
waren de films van Pathe in Amsterdam op drie verschillende plekken
te zien: in het Grand Theatre van de gebroeders Van Lier aan de Am-
stelstraat; in de Schouwburgzaal van het Paleis voor Volksvlijt aan het
Frederiksplein; en in het Rembrandt-Theater aan het Rembrandtplein.
Vooral de voorstellingen in het Grand Theatre, verzorgd door Abras-
sart, werden gezien als toonaangevend. Ze werden opgevat als een test
of de dat jaar te openen vaste bioscoop in de Reguliersbreestraat, het
Bioscope-Theater van F.A. Noggerath, wellevensvatbaar was. Zoals
het Algemeen Handelsblad op 21 juni 1907 schreef:



'Het zal uit deze voorstellingen blijken en dit vooral met het oog
op het theater dat eerlang aan de Reguliersbreestraat zal verrijzen
en geheel voor zulke vertoningen zal zijn ingericht - ofwerkelijk
de cinematograaf een geheelen avond het publiek kan bezig hou-
den.' (cursivering IB)

Buiten Amsterdam waren voorstellingen met louter films al veellanger
de gewoonste zaak van de wereld - in de reisbioscoop op de kermis of
in zalen waar reisbioscoopexploitanten hun voorstellingen hielden -
maar in de hoofdstad lagen de zaken anders. Ten eerste was er in
Amsterdam geen mogelijkheid om film op de kermis te vertonen, omdat
de kermis hier al ver v66r de komst van de film was afgeschaft. Tot
1911 bestond er nog wel een bescheiden voorjaarsmarkt, maar er is tot
nu toe niets bekend over filmvertoning daar.2

Wel had Amsterdam sinds het begin van de negentiende eeuw een
bloeiend varietecircuit, aanvankelijk in de Nes, maar aan het eind van
de eeuw verplaatste dit circuit zich naar het Rembrandtplein en naaste
omgeving. Dit circuit was evenwel voor de middenklasse en niet voor
de brede lagen van het kermispubliek. Dameskapellen en Stehgeigers
waren prominent aanwezig, naast acrobatiek- en dierennummers. Grote
komische revues van August Reijding en Henri ter Hall werden afge-
wisseld met de zogeheten specialiteitenvoorstellingen, varietevoorstel-
lingen opgebouwd uit uiteenlopende acts met binnen- en buitenlandse
artiesten, zoals Adrienne Solser en Chretienni, maar ook bijvoorbeeld
de IJslandse worstelaars De Glima's.3

In de Amsterdamse varietetheaters Carre en Flora werd als slotnum-
mer van deze specialiteitenvoorstellingen normaal gesproken film
vertoond; de duur van dit filmprogramma bleef echter beperkt, ook toen
de lengte van de films ging toenemen. Los van de Lumiere-shows in
1896 was het rond de eeuwwisseling in Amsterdam niet de gewoonte
om complete filmvoorstellingen te houden. Pas in de zomer van 1907
kwam daar verandering in. Amsterdam leerde toen de Cinematographe
Pathe Freres kennen en ook in de rest van Nederland was 'Pathe' ineens
een toverwoord, dat stond voor kwaliteit en exc1usiviteit.

PATHE FRt:RES
I

VEF~TE:QEINWOOIRDIGINIG VOOR NEDERLAND
PROJECTIE-MATERIAAL

Briefhoofd van het Nederlandse Pathe-filiaal met centraal de trotse haan
(foto: Ronald Stenvert)

De filmafdeling van de op 30 september 1896 opgerichte firma Pathe
Freres kwam maar langzaam op gang. Aanvankelijk maakte de gram-
mofoonafdeling (met de beroemde fonograaf of Pathefoon) een veel
snellere groei door. In 1900 produceerde deze afdeling, te Chatou,



tweehonderd fonografen en vijfduizend cilinders (wasrollen) per dag
en had achthonderd arbeiders in dienst. Na de eeuwwisseling echter
expandeerde het filmbedrijf van Pathe snel. In 1904 werden filialen in
Moskou, New York en Brussel geopend, in 1905 in Berlijn, Wenen en
Sint-Petersburg en in 1906 was Amsterdam - samen met Barcelona,
Milaan, Londen en Odessa - aan de beurt, in 1907 gevolgd door Ros-
tow, Kiev, Boedapest, Calcutta, Warschau en Singapore.

Pathes filmfabriek in Vincennes produceerde steeds meer films en
wist voor een constante en ruime afzet te zorgen, zodat afuemers trouwe
klanten bleven. In 1906 produceerde Pathe twintig kilometer film per
jaar. Dat was goed voor zo'n tweehonderdveertig films, waarvan het
merendeel uit korte komische films bestond. Pathe was bij filmverto-
ners populair vanwege de stabiele perforatie en de stevige ondergrond
van het filmmateriaal. Ook wat betreft de genres hoefde men niet naar
de concurrent. Alle genres waren in het aanbod vertegenwoordigd:
komische films, drama's, realistische films, historische films, feeerieen,
trucagefilms, religieuze films, reisfilms, sport- en acrobatiekfilms, echte
en nagespeelde actualiteiten, en zo men wilde ook pikante films, de
'scenes grivoises'. Veel fantastische films en reisfilms, maar ook films
in andere genres waren bovendien ingekleurd. Daarvoor gebruikte
Pathe de zogenaamde stencil- of pochoirtechniek, een procede waarbij
met sjablonen werd gewerkt en dat eerder al voor het inkleuren van
ansichtkaarten was gebruikt. Pathe vestigde met zijn kleurensysteem,
het Pathe Coloris, een wereldwijde reputatie, ook al was het zeker niet
de enige maatschappij die films inkleurde.4

Op het vlak van vertoning maakte Pathe al net zo'n stormachtige
ontwikkeling door als op productiegebied. Op 1 december 1906 werd
de Omnia Pathe in Parijs geopend, de eerste bioscoop van wat zou
uitgroeien tot een van de grootste intemationale bioscoopketens. Rond
1907 beheerste Pathe de intemationale filmmarkt, in zowel Europa als
de Verenigde Staten. Dus ook in Nederland.

Tot aan 1907 werd Nederland door de firma Pathe Freres eigenlijk
alleen maar gezien als een nogal onbelangrijk afzetgebied dat gemakke-
lijk vanuit Parijs of Brussel was te bedienen. Dat wil niet zeggen dat
de Pathe-films v66r dat jaar niet in Nederland te zien zijn geweest.
Integendeel, de Pathe-films waren in alle reisbioscopen en filmverto-
nende varietetheaters te zien. Tussen 1903 en 1910 bepaalden ze zelfs
het overgrote deel van het filmaanbod van welke filmvertonende instan-
tie dan ook, ofhet nu ging om reisbioscoopexploitanten als Alex Ben-
ner en de gebroeders Mullens alias Alberts Freres of om theaterexploi-
tanten als Noggerath met zijn Flora. In de Tivoli- Wintertuin van Frans

Goeman in Rotterdam werden vanaf 1903 bioscoopvoorstellingen
gehouden die exclusiefuit Pathe-films bestonden.5

De Pathe-films waren tot aan 1907 echter, zowel in de films zelf als
in de pers, niet erg opvallend zichtbaar als Pathe-producten. In adver-
tenties en recensies werden wel filmtitels genoemd, maar meestal werd
de herkomst van filmtitels niet in een advertentie vermeld. Het product
was zogezegd meer een product van de exploitant, wiens eigen naam
en firmanaam dan ook groot boven de advertentie stond. Alleen op de
filmaffiches was de firmanaam steeds goed zichtbaar, maar de radius
daarvan was beperkt. Rond 1907 veranderde er echter een en ander en
vanaf dat moment kwamen de in Nederland vertoonde films dichter bij
de productiemaatschappij te staan.

Tijdens de eerste fase van Pathe in Nederland stond vertoning van de
Pathe-films centraal, en dan ook nog eens los van het Parijse moeder-
huis. Rond 1907 brak een tweede fase aan, die duurde tot circa 1911.
Daarin kreeg Parijs meer greep op het hele proces van vertoning, door
het opzetten in Nederland van andere secties als distributie, maar ook
door veranderingen in de vertoning zelf. De distributie van de Pathe-
films werd geYntensiveerd en strenger gecontroleerd door het opzetten
van een eigen filiaal in Amsterdam en een bijkantoor in Rotterdam. Via
die kantoren werden de eigen apparaten verkocht: projectoren, conden-
soren, lenzen en dergelijke, waarmee reisbioscopen en later ook de
vaste bioscopen veel werkten. Ook de hoeveelheid reclame (zoals
filmaffiches) werd fors opgevoerd. En ten slotte werden de films ver-
toond door operateurs die in dienst waren van Pathe - ze presenteerden
zich althans zooOp een modem aandoende manier werd zo het product
duidelijk herkenbaar als een product van Pathe.

Vande oprichting van het Amsterdamse filiaal valt geen overzichte-
lijk beeld te creeren. In het Handelsregister van de Kamer van Koop-
handel van Amsterdam bevindt zich onder meer een dossier uit 1921
van de Beige Cinema, de organisatie die verantwoordelijk was voor het
Brusselse filiaal, maar volgens dit dossier ook voor het Hollandse
filiaal. Bij 'de hoofdzetel van de Handelszaak' wordt de Societe Anony-
me (Beige Cinema) genoemd, met als directeur de heer (Georges) Cerf
en als administrateur de heer Karmann. De firma zou opgericht zijn op
5 december 1905. Dergelijke Societes Anonymes, naamloze vennoot-
schappen, vormden een onderdeel van Charles Pathes strategie. Hij
gebruikte ze veel, onder meer voor de exploitatie van bioscopen, om



Briefhoofd uit 1910, toen de fonograaf voor het Pathe-concem nog
duidelijk minstensevenbelangrijkwas als de cinematograaf(foto:Ronald
Stenvert)

zodoende in geval van faillissementen of andere problemen geheel
buiten schot te blijven. De NV's waren geheel zelf aansprakelijk.6

Volgens Henri Bousquet werd het Nederlandse filiaal in januari 1906
opgericht - een maand na de door het Handelsregister als Beige Cinema
aangeduide firma dus - maar van een Nederlands Pathe-filiaal was in
dat jaar nog niet zoveel te merken. In het adresboek van Amsterdam
van 1906-1907 staat Pathe nog niet vermeld, maar in het adresboek van
1907-1908 wel: 'PATHE FRERES. Compagnie Generale de Phono-
graphes, Cinematographes et Appareils de Precision', gevestigd in
Leidsestraat 11. Deze firmanaam was de naarn zoals Pathe die vanaf
1900 wereldwijd voerde. Grammofoons en films werden via hetzelfde
adres verkocht. In het Handelsregister is ook een dossier uit 1921 van
de Pathe Belgique, Societe Anonyme Beige oftewel de Compagnie
Generale des Machines Parlantes Pathe Fn':res. Daarin staat het jaar
1906 als oprichtingsjaar vermeld.7 Dat weerspiegelt de algemene
organisatie van Pathe, ook bij het moederhuis in Parijs. Pas na de Eerste
Wereldoorlog werden grammofoon- en filmafdeling daar officieel
gesplitst. Tot of tot en met 1908 bleef Pathe in de Leidsestraat8 en
verkocht en verhuurde vandaaruit zijn films aan reisbioscoopexploitan-
ten en de eerste vaste bioscoopeigenaren. In 1908 of 1909 verhuisde
het bedrijfnaar Reguliersbreestraat 43. Daar kwarn een paar jaar later,
in februari 1911, ook een showroom voor fonografen, de zogenaamde
Salon du Pathephone, waar het publiek naar platen kon luisteren. De
Pathe-fonograafwerd in Nederland een succesvol fenomeen en slaagde
erin van merknaam in soortnaarn te veranderen: nog steeds noemt men
de typische fonografen met hun toeters Pathefoons. De grammofoonaf-
deling liep tot en met de jaren twintig goed. Er kwamen in die tijd zelfs
filialen in Rotterdam en in Utrecht bij, maar rond 1930 werden die
gesloten. Het adres Reguliersbreestraat 43 werd in 1932 opgeheven.9

In 1907 stapte Pathe als eerste van aile filmmaatschappijen over van
verkoop naar verhuur. Tot dan toe kochten reisbioscoopexploitanten
en exploitanten van vaste zalen hun films rechtstreeks bij Pathe in Parijs
en mogelijk ook al bij het Amsterdamse filiaal. Dat betekende echter
dat niets van de winsten die op kermissen en in zalen gemaakt werden
naar de productiemaatschappij terugvloeiden. Exploitanten konden, als
ze dat wilden, hun eigen aanbod weer aan derden doorverhuren en ook
daar zag Pathe niets van terug. De maatschappij kreeg alleen een vast
bedrag voor de verkoop van de filmkopie.

Pathe zette met de switch naar verhuur een toon die enkele jaren later
gemeengoed zou worden. Dankzij de verhuur behield Pathe een soort
alleenrecht over haar eigen producten. Ze konden niet zomaar doorver-



kocht en gedistribueerd worden door anderen. Dit dwong exploitanten
die voordien deze films verhuurden, naar een ander filmaanbod om te
kijken. Ongewild werkte Pathe zo de eigen concurrentie in de hand.
Ook liep de controle op de verhuur niet vlekkeloos. Filmdistributeur
Jean Desmet kocht in de periode 1910-1912 hele pakketten films in
Duitsland, die daar een paar weken hadden gelopen, en verhuurde die
weer in Nederland. Daar zaten veel Pathe-films bij. Desmets concurrent
Franz Anton Noggerath adverteerde in het kermisvakblad De Komeet
voor zijn filmaanbod, waar eveneens diverse Pathe-films tussenzaten.lO

Wat betreft filmverhuur en -vertoning was Nederland niet het enige
land waar Pathe rechtenproblemen had. Om het eigen product wereld-
wijd te beschermen, had Pathe al ver voor 1907 maatregelen getroffen.
Vanaf 1905 verscheen de firmanaam op de perforatie van de film, met
variaties in de tekst. Tussen 1908 en 1914 werd ook op de perforatie
aangegeven in welke landen vertoning van de bewuste kopieen verbo-
den was. En al rond 1900 verschenen de letters P.F. (Pathe Freres) in
de decors van de films, later vervangen door een kartonnen haan, het
symbool van Pathe.

In de zomer van 1907 vonden, als gezegd, de eerste Pathe-voorstellin-
gen plaats; in het Grand Theatre, het Paleis voor Volksvlijt en het
Rembrandt-Theater. Bioscoopvoorstellingen waren nog typisch iets
voor de zomermaanden, de periode het toneel op reces was. I 1 Op 7
september 1907 opende het Bioscope- Theater van Noggerath in de
Reguliersbreestraat 34, schuin tegenover de plek waar eenjaar later een
van de Pathe-kantoren gevestigd zou worden. De bioscoopzaal was als
een schouwburgzaal ingericht en kon zevenhonderd bezoekers bevatten,
wat in die tijd voor Nederland heel veel was. Door een hellend vloerop-
pervlak en door de afwezigheid van pilaren had iedereen goed zicht.
Het gebouw was van alle modeme gemakken als elektrische verlichting
en centrale verwarming voorzien. De bioscoop vertoonde aanvankelijk
alleen Pathe-films en Noggeraths eigen producties (hoofdzakelijk korte
en soms wat langere actualiteiten).12

In september waren er ook voorstellingen, met alleen of nagenoeg alleen
Pathe-films, in de Hollandsche Schouwburg en de Odeon-Bioscope. Het
effect van de voorstellingen was dat Pathe de norm werd. Reisbioscoopex-
ploitanten wezen er in hun advertenties herhaalde1ijk op dat hun films
afkomstig waren van Pathe. Hun filmaanbod bleef niet langer anoniem,
de produeent van de films mocht en moest zelfs bekend worden. Jean

Desmet die; ook in de zomer van 1907, met een reisbioscoop was begon-
nen, ~t~nd ill oktober met zijn Imperial Bio Grand Cinematograph op de
kermls illAmersfoort en op de Nutsfeesten in Wageningen. Ook bij Des-
met was Pathe het toverwoord, zoals blijkt uit zijn advertenties: 'De
wereldb~roemde Cinemotographen (sic) Pathe Freres te Parijs.'13

A. Favler, de man van de voorstellingen in het Rembrandt-Theater
ging zelf in het najaar van 1907 de provincie in met zijn Theatre Mo~
deme, zoals hij zijn filmvoorstellingen noemde, en bezocht onder
an~:re Zwolle en.Enschede. Vanafmaart 1908 startle hij opnieuw zijn
Theatre Modeme ill het Rembrandt-Theater. Op het programma prijkten
toen allee~. kluchten en waarschijnlijk dienden de films als voorpro-
gramma blJ theatervoorstellingen.14

Film deed het in 1908 in Amsterdam niet zo best, althans buiten het
zomerseizoen, en in zowel het Rembrandt-Theater als het Bioscope-
Theater werden variete en tonee1 aan de voorstelling toegevoegd om
publiek te trekken. Bij het laatstgenoemde theater werd het filmgedeelte
,s.avonds een soort voo~rogramma: het programma voor de pauze.
Llefuebbers konden 's mlddags een programma van uitsluitend films
zien. De voor~tellingen van Pathe in 1907 waren misschien bedrieglijk
geweest. De cillematograafkon het Amsterdamse publiek blijkbaar nog
niet een gehele avond bezighouden.15

Ondertussen had Pathe in Frankrijk voor stormachtige ontwikkelingen
gezo~gd. Ho~.end te k~nnen profiteren van de in juli 1906 ingestelde
verphchte vnJe dag, stImuleerde Charles Pathe de opkomst van vaste
bioscopen. Na de opening van de Omnia Pathe in Parijs op 15 december
1906, richtte hij juli 1907 een exploitatiefmna op, ook Omnia geheten.
Deze kreeg het recht op eerste vertoning van alle nieuwe Pathe-films.
Overal in Parijs en de Franse provincie openden Pathe-bioscopen en
de.conc~entie volgde dit voorbeeld, zodat iets meer dan eenjaar later
e~ ill PanJs alleen al meer dan honderd bioscopen waren. Een twintigtal
hlervan waren Pathe-bioscopen. In totaalleverde Pathe zijn films aan
zo'n tweehonderd bioscopen in Frankrijk en Belgie. Door het in 1907
ingestelde verhuursysteem groeiden de winsten van Pathe enorm en
bovendien werd dit systeem in 1909 bij het intemationale congres van
filmproducenten gesanctioneerd door de concurrentie. Langzamerhand
ging iedereen over op filmverhuur.16

N~euwe exploitatiefi~a's werden opgericht om delen van Frankrijk,
ZWltserland en AlgenJe te bestieren. En voor Belgie, Nederland en



Luxemburg werd op 27 februari 1908 in Parijs de BeIge-Cinema opge-
richt, aanvankelijk gevestigd boven de Omnia Pathe in de Fra~~e
hoofdstad. Vande 145 aandeelhouders waren er slechts een half dozIJn
afkomstig uit de drie landen waar de firma actief zou worden. Ve~e~en-
woordiger van deze BeIge Cinema was Georges Cer£ De BeIge Cmema
had een adres te Brussel, Place de Brouckere 40, maar volgens me-
vrouw L. Debs-Justet, dochter van de latere vertegenwoordiger van
Pathe in Nederland zat Cerf meer in Parijs dan in Brussel, omdat hij
een hekel had aan' Vlamingen en Nederlanders. Haar vader, Louis
Justet, zou een paar jaar bij Cerf in Brussel gewerkt hebben voordat hij
naar Nederland kwam.17

In Belgie schoten de Pathe-bioscopen vanaf 1908 als paddestoelen uit
de grond. In Nederland kwamen ze aanmerkelijker trager.op. Van~f 10
juni 1908 was er in het Grand Theatre weer ~lm te zIen,..opmeuw
namens Pathe, maar dit keer vertoond door Damel van de VIJver. Van
de Vijver noemde zich directeur voor Nederland van de BeIge Cinema,
concessionnaire voor Belgie en Nederland van Pathe Freres Parijs.
Iedere avond gafhij een voorstelling. Na eindjuni moet hij zijn vertrok-
ken want sindsdien werd het stil in de Amsterdamse pers. In Amster-
d~ vertoonde hij die eerste week onder meer BEA TRIX CENCI (BEATRI-

CE CENCI, 1908) en DE HELDENDADEN VAN MANDRIN (LES EXPLOITS DE

MANDRIN, 1908). Een week later was SAMSON EN DELILA (SAMSON,

1908) te zien.18
•

Van de Vijver was al op 16 mei begonnen met Pathe-voorstelhngen,
in Rotterdam in het Circus Variete. Daar had het publiek commentaar
op de Franse tussentitels en het 'onnodig rekken van het programma
door lange pauzes en muzieknummers'. Een week later bleek dat euvel
te zijn verholpen door de vertaling in het Nederlands door de zaal te
roepen. Men waardeerde de live geluiden die bij de films gemaak!
werden, zoals het gerinkel van brekende ruiten. Tot en met 29 mel
opereerde Van de Vijver in Rotterdam, daama moet hij naar Amster-
dam zijn vertrokken.19

Gelijktijdig met zijn Amsterdamse optreden adverteerde Van de
Vijver in Den Haag, waar hij in het Gebouw voor Kunsten en Weten-
schappen iedere avond voorstellingen gar Dit moet haast wel betekend
hebben dat hij een assistent in Amsterdam of Den Haag heeft laten

. d' fil 20projecteren met een tweede projector en een twee e portle I ~s.
Een brief in het archief van Pathe Parijs, gedateerd 17 jum 1908,

geschreven door een zekere Richard en gericht aan Charles Pathe zelf
namens de Phonographes Pathe te Amsterdam, Leidschestraat 11,
maakt melding van nog een ander initiatiefvan Pathe. Er is sprake van

de 'acceptation des marques proposees (a sortir)' met betrekking tot het
merk Pathe voor 'cinematografie'. Leidsestraat 11 lijkt dus aanvan-
kelijk een verkoopadres van de fonografen van Pathe te zijn geweest,
dat tevens gebruikt werd als verhuur- en verkooplokaal voor Pathe-
films en -filmapparatuur. Dit strookt niet helemaal met de vermelding
van Pathe in de adresboeken van Amsterdam van die jaren (daarin
wordt een gelijkwaardige titulatuur gebruikt voor 'phonographes' en
'cinematographes') en evenmin met de advertentie in De Komeet,
waarin vanuit Leidschestraat 17 films werden aangeboden.21

Pathe werd verweten dat er te veel herhaald werd. Om aan die kritiek
tegemoet te komen, doorbrak het in 1908 het repetitieve karakter van
de achtervolgingskluchten, 'courses poursuites', en de soms erg rauwe
en gewelddadige aard van de melodrama's. Hij introduceerde de 'kuns~-
films' of 'films d'art': films waarin theateracteurs speelden en dIe
gebaseerd waren op populaire historische en eigentijdse romans en
toneelstukken. De literaire basis en de deelname van gevestigde acteurs
stonden garant voor kwaliteit. In 1909 bereikte de film d'art-mode
Nederland. Noggeraths Bioscope- Theater maakte qua filmaanbod
weliswaar een slappe tijd door, maar hij vertoonde in 1909 wel films
als DE MOORDAANSLAG OP DEN HERTOG DE GUISE (L' ASSASSINAT DU

DUC DE GUISE, 1908) en TOSCA (LA TOSCA, 1909).
Toen de gebroeders Mullens in juli 1909 in Amsterdam een tijdlang

voorstellingen gaven in het Grand Theatre, waren het opnieuw Pathe-
films, of films van aan Pathe gelieerde filmmaatschappijen als de
SCAGL, en films d'art die de boventoon voerden: MEJUFFROUW FAUST

(MADEMOISELLE FAUST, 1909), DE KROEG (L' ASSOMMOIR, 1909), HET

LEVEN VAN NAPOLEON (NAPOLEON, 1909), DE MElD (FLEUR DE PAVE,

1909) en JEANNE D'ARC (JEANNE D'ARC, 1909). Vooral L' ASSOMMOIR

deed het goed en bleef, 'op verzoek en we gens enorm succes', zelfs
enkele weken draaien, wat uitzonderlijk was voor die tijd.22 Noggerath
produceerde onder invloed van de film d'art-trend ook zelf een speel-
film, DE GREEP (1909), naar het toneelstuk La griffe van Jean Sartene,
met in de hoofdrol de populaire Nederlandse toneelacteur Louis Bouw-
meester.

In september 1909 verhuisden de Alberts Freres naar het Pale is voor
Volksvlijt, waar ze tot en met oktober hun voorstellingen voortzetten
met opnieuw hoofdzakelijk Pathe-films, zoals HET SLACHTOFFER (LA

VICTIME, 1909), DE TOREN VAN NESLE (LA TOUR DE NESLE, 1909) en
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RIGOLETIO (LE ROI S' AMUSE, 1909). Ook het jaar daarop, in de zomer-
maanden, waren Alberts Fn':res in het Grand Theatre te zien en na de
zomer bleven de gebroeders Mullens er voorstellingen geven. Met hun
'beschaafde' en 'gezellige' explicatie en hun bonte programmering van
wetenschappelijke films, reisfilms en 'artistieke films', liefst in fraaie
kleuren en met fatsoenlijke (piano )begeleiding, bepaalden zij de norm
van wat de burgerij begin jaren tien yond dat een bioscoopvertoning
moest zijn: lering en vermaak - met de nadruk op vermaak - en vooral
niet al te sensationele en gruwelijke taferelen. Dat laatste werd Nogge-
rath nog wel eens verweten.

Het Mullens-model werd, veel meer dan dat van Noggerath, de basis
voor de bioscoopcultuur van de jaren tien. De Amsterdamse bioscopen,
die vanaf 1910 wel snel opkwamen, volgden de trend en zo kreeg het
verwende Amsterdamse publiek ook in de bioscoop zijn zin.23

APPARATEN & FILMS VOOR
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tlet allel"nieuwste:

Een derde fase in de ontwikkeling van Pathes strategie brak aan in 1911
en werd gekenmerkt door de opening van speciale bioscopen en door
de filmproductie van Pathe in Nederland. Enke1e jaren nadat Frankrijk
en Belgie waren overspoeld door een ware hausse van Pathe-bioscopen,
reikte Pathes arm ook tot de Nederlandse bioscoopwereld. Vanaf 1911
beleefde ook Nederland zijn Pathe-hausse van nieuwe vaste bioscopen.
Het Theater Pathe in Amsterdam werd geopend en met andere nieuwe
bioscopen werden contracten getekend voor de regelmatige en soms
ook exc1usieve afname van Pathe-films, zoals met de Concertzaal van
Van Lier in Maastricht, het Nieuw Nijmeegsch Bioscoop- Theater van
Kersten en de Schinkel-Bioscoop in Purmerend van N. Schinkel.
Opvallend is dat in de grote Nederlandse steden Rotterdam, Den Haag
en Utrecht geen Pathe-bioscopen werden geopend, terwijl in Belgie en
Frankrijk iedere grote provinciestad zijn eigen Pathe-bioscoop had.24

De vanuit Frankrijk gestuurde Pathe-strategie beleefde voor wat betreft
de fase 1907-1911 zijn hoo gtepunt in de opening van het Theater Pathe
aan de Kalverstraat 122 in Amsterdam, 15 juli 1911. Het pand aan de
Kalverstraat had eerder gefungeerd als het lokaal De Vereeniging en
vervolgens Cafe de France. In zes maanden tijd was het onder leiding
van architect Breman tot bioscoop verbouwd. Bij de opening waren
muren en plafond nog wit - die zouden pas twee jaar later beschilderd
worden. De zaal kon vierhonderd bezoekers bevatten in stalles, balcon
en loges. In tegenstelling tot wat gebruikelijk was in Nederland, had
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Advertentie van PatM - 'beroemd voor hunne stilstaande beelden' - in
De Komeet van 1 maart 1908



de bioscoop geen explicateur. Explicateurs waren anno 1911 aan het
Pathe-thuisfront, Parijs, al uit de gratie geraakt en de firma voerde deze
tendens wars van lokale tradities en behoeften rigoureus door in aIle
landen. In Theater Pathe speelde in plaats van een explicateur een
orkestje onder leiding van de heer Snoeck. De bioscoop vertoonde
uitsluitend films van Pathe, waaronder het populaire bioscoopjournaal,
het PATHEJOURNALofPATHE-COURANT.25

In de meeste Nederlandse bioscopen waren tot het eind van de jaren
tien de explicateurs overigens nog volop aanwezig. De afwezigheid van
een explicateur in Theater Pathe was sommigen dan ook een doom in
het oog. Een bezoekster herinnert zich dat het programma niet te volgen
was: 'Je snapte er niks van.' De filmcriticus L.J. Jordaan daarentegen
schreef dat hij explicateurs aIleen maar storend en verve lend had
gevonden en prees de aanwezigheid van kleine orkesten ter vervanging
van de explicateur:

'Zie ik het goed, dan was hij (de explicateur - IB) reeds bij zijn
eerste optreden een archaYsme - alleen maar aanvaard door een
snel uitstervend analfabetisme en door de meerderheid van de
bioscoopbezoekers met ironische wrevel geduld. ,26

Theater Pathe aan de AmsterdamseKalverstraatwerd geopend op 15juli
1911 en deed tot 1980 dienst als bioscoop. Nu is het nog slechts herken-
baar doordat het boven de naastliggendepanden uittorent (foto: Ronald
Stenvert)

Rond 1910 werden films - ook die van Pathe - steeds langer en met
steeds meer reclame gelanceerd. Ze werden nu, behalve met de
bestaande affiches, aan de man gebracht met reclame voor individuele
films, in de vorm van programmaboekjes, die meestal inhoudsbeschrij-
vingen van de film bevatten. De noviteit was door de groeiende lengte
van speelfilms en de nogal eens gecompliceerde inhoud -
(familie) geschiedenissen - welkom.

De grote investeringen in lange films maakten marketing-achtige
praktijken noodzakelijk. Acteurs gingen daarbij een rol spelen en wer-
den handelswaar. Ze bleven niet langer anonieme personages op het
doek, maar kregen een naam: op de film (introductie van tussentitels
met acteursnamen), op affiches en in andere vormen van reclame. De
productiemaatschappijen stelden ze voor als herkenbare personen,
onder hun karaktemaam - in het geval van komieken bijvoorbeeld
Polidor, Rigadin - of onder hun echte naam. De pers nam het over en
versterkte de naamsbekendheid.

De ster van Pathe was komiek Max Linder, de gentleman-dandy.
Daamaast was er veel aandacht voor dramatische acteurs die (in Frank-
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rijk) al een reputatie genoten als theateracteurs - Charles Krauss,
Gabrielle Robinne en Paul Capellani - of als danseres - Stacia Napier-
kowska. In de programmaboekjes, die wekelijks verschenen, werd naast
rec1ame en achtergrondinformatie een compleet overzicht gegeven van
welke films in de bioscoop werden vertoondY

In 1911 kreeg PatMs fi1mafdeling in Amsterdam een apart kantoor aan
de Begijnensteeg 4a, een zijstraat van de Kalverstraat, geleid door de
heer L. Infroit. Rond 1912 verhuisde Infroit naar de Keizersgracht 456,
waar hij zich 'enig vertegenwoordiger voor de Cinematographes PatM
Freres' noemde. In 1913 verhuisde het kantoor naar de Raadhuisstraat
42, waar de heer Louis Justet het kantoor leidde. Dit kapitale pand was
tevens zijn woonhuis, het laboratorium voor de actualiteitenopnamen,
showroom, projectieruimte en inpakruimte. Justet werd eind 1913 ook
directeur van de bioscoop aan de Kalverstraat. Samen met de Amster-
damse directeuren van Citroen en Renault en de Franse consul werd
Justet een van de notabelen van de Franse kolonie te Amsterdam.28

Na vertoning en distributie kwam nu dus ook de productie van PatM
in Nederland op gang. V66r 1911 werd vanuit Parijs (en mogelijk ook
vanuit het filiaal in Brussel) het filmen in Nederland geregeld. Dat
betrof dan met name non- fictiefilms uit de peri ode 1909-1910 over
Nederlandse pittoreske locaties en typische gebruiken, zoals een aantal
films over Volendam en Marken en over kaasmaken, inmiddels gei"den-
tificeerd als producties van Alfred Machin. Deze was in het najaar van
1911 naar Nederland teruggekeerd om met name in Volendam en
omgeving een serie dramatische films en een enkele komische film op
te nemen die onder het label De Hollandsche Film werden uitgebracht.

Uit tactische overwegingen liet PatM als eerste film HET VERVLOEKTE

GELD (L' OR QUI BRULE, 1911) uitkomen, ook al was dit niet Machins
eerste film. De hoofdrol werd in tegenstellingtot in andere films van De
Hollandsche Film vertolkt door een Nederlandse toneelspeler. Net als
bij Noggeraths DE GREEP diende hoofdrolspeler Louis Bouwmeester
opnieuw als publiekstrekker. Machins films beleefden hun Nederlandse
'premiere' in het Theater Pathe. Met deze speelfilms werden vissersstad-
jes als Volendam en Marken ontdekt als de perfecte achtergrond voor
archai"sche vissersdrama's, een voorbeeld dat gevolgd zou worden door
Duitse filmploegen maar ook door de jonge Nederlandse filmindustrie.29

De Hollandsche Film staakte in 1912 haar activiteiten. In hetzelfde
jaar startle PatM met het filmen van Nederlandse actualiteiten, door
cameralieden ter plekke. Ze werden als extra items in de vanuit Parijs
opgestuurde joumaals ingezet. Vanaf toen bood PatM bioscoopeigena-
ren aan om, in hun opdracht, belangrijke lokale gebeurtenissen vast te

Het Pathe-kantoor aan de Amsterdamse Raadhuisstraat, waar directeur
Justet tevens woonde. Links zoals het ooit op papier bedacht was, rechts
zoals het er nu bij staat (foto Ronald Steuvert)



leggen. Justets vaste cameraman Herman van Luijnen, tevens laborant,
schoot actualiteiten voor het Pathe-journaal, maar ook diverse zelf-
standige non-fictieopnamen, zoals de watersnood van 1916, hetjubi-
1eum en de begrafenis van de acteur Louis Bouwmeester. Vol gens
Geoffrey Donaldson zijn er moge1ijk meer Nederlandse cameramannen
in dienst geweest van Pathe Amsterdam, zoals de firma zichzelf op
tussentitels van non-fictiefilms noemde. Ten slotte werd zelfs de Ho1-
landse huiskamer door Pathe als markt ontdekt en geexp10iteerd via de
introductie in 1912 van de Pathe Kok Huisbioscoop, de 28mm film, en
tienjaar later de Pathe Baby: de 9,5mm film.3D

Voor de activiteiten van het Pathe-concern in Nederland was de peri ode
1907-1911 een belangrijke fase. Na een periode van 'onzichtbare'
kolonia1isering van de Nederlandse filmprogramma's, ontplooide Pathe
in deze jaren initiatieven om de controle op vertoning te vergroten. Dit
realiseerde het bedrijf door de herkenbaarheid van het Pathe-product
te accentueren en een kwa1itatieve norm door te voeren. Door de ope-
ning van een filiaa1 in Nederland voor de verkoop van apparatuur en
filmverhuur, werd niet alleen de contro1e op vertoning maar ook die op
distributie een feit. Deze strategie resulteerde in het openen van de
toonaangevende Amsterdamse Pathe-bioscoop en in een Nederlandse
fictie- en non-fictieproductie. De bescheiden Nederlandse markt was
voor het Franse moederbedrijf blijkbaar interessant genoeg om er de
strategieen van het Pathe-imperium op los te laten. De achtereenvolgen-
de manoeuvres van Pathe waren erop gericht om alle 1agen in de Neder-
1andse filmcultuur te beheersen, hetgeen een tijd1ang ook daadwerke1ijk
en met succes geschiedde.

Rond 1910 echter vo1trok zich, ondanks de inspanningen van Pathe,
in het internationale filmaanbod een differentiatie. Het primaat van de
Pathe-films werd teruggedrongen door de concurrentie van Deense,
Italiaanse, Duitse en Amerikaanse films, en door Franse films van
andere filmmaatschappijen als Gaumont en Eclair. We1 wist Pathe in
de jaren tien nog hoge ogen te scoren met historische drama's a1s LES

MISERABLES, de jachtavonturen van Alfred Machin, de vliegavonturen
van Pegoud en de misdaadserials met Pearl White.

Na de Eerste Were1doorlog stortle het fi1maanbod van Pathe defmitief
in. Justet stopte beginjaren twintig met de 35mm filmverhuur en ver-
kocht het Theater Pathe. De Amsterdamse bioscoop zou tot 1980 onder
de naam Corso blijven bestaan. Hij legde zich geheel toe op de huiska-
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merbioscoop via de door hem in 1925 opgerichte Kino-Maatschappij
Cine-Lux. De BeIge Cinema werd voor Nederland in hetzelfde jaar
opgeheven. Na Justets overlijden in 1928 nam zijn vrouw Jeanne Justet-
Wouters de zaak over. In 1965 vertrok mevrouw Justet naar haar
dochter in Parijs, die daar al vanafhet einde van de Tweede Wereldoor-
log woonde, en hief Cine-Lux op. Het betekende het - voorlopige -
einde van Pathe in Nederland.3!

I. Voor dit artikel ben ik dank verschuldigd aan het Nederlands Filmmuseum
(Rommy Albers, Dorette Schootemeijer, Daan Hertogs, Paul Kusters) en
aan Egbert Barten, Ansje van Beusekom, mevrouw L. Debs-Justet, Karel
Dibbets, Geoffrey Donaldson, Rob du Mee, Guido Convents, mevrouw
B.W. van Royen-Fontaine, Yuri Tsivian en Wim Visscher.

2. De Amsterdamse kermis was in 1876 verdwenen, na een verbod vanwege
de angst van de burgerij voor de anarchie en excess en die de kermis in de
negentiende eeuw opriep. De Amsterdamse kermis bestreek nagenoeg het
he Ie centrum, met concentraties op onder meer het Rembrandtplein, dat
toen nog de Botermarkt heette. Zie: M. Keyser, Komt dat zien! De Amster-
damse kermis in de negentiende eeuw, Amsterdam en Rotterdam 1976. In
de kranten Algemeen Handelsblad en Nieuws van de Dag is niets versche-
nen over filmvoorstellingen op de voorjaarskermis.

3. J.K. Looijen, Een geschiedenis van Amsterdamse theaters. Wie kwam er
niet in de Nes?, Amsterdam 1981; J. Groeneboer en H. Berg (red.), ...Dat
is de kleine man ... 100 jaar joden in het Amsterdams amusement,
1840-1940, Amsterdam en Zwolle 1995; M. van den Tempel, '''En zie ik
duizendmaal vergroot...". De Nederlandsche Biograaf- en Mutoscope
Maatschappij en de films uit DENIEUWEPRIKKELREVUE', in: Jaarboek
Mediageschiedenis 5, Amsterdam 1993, p.21-38. De Glima's, destijds
uiterst populair, zouden nu totaal vergeten zijn ware het niet dat er zich
in de Desmet-collectie een filmpje over hen bevindt, van de Deense maat-
schappij Regia.

4. J. Kermabon, 'Chronologie', in: J. Kermabon (red.), PatM, premier
empire du cinema, Parijs 1994, p.19-39; H. Bousquet, 'I' Age d'or', in: J.
Kermabon (red.), PatM, premier empire du cinema, p.48-73; R. Abel, 'In
the belly of the beast: The early years of PatM Freres', in: Film History
vol.5, 1993, p.363-385.

5. Zowel bij Benner als bij Alberts Freres vormen niet-PatMfilms een min-
derheid wat betreft filmtitels. Dit zijn overwegend Nederlandse actualitei-
ten en soms films van Melies, die aan de andere kant wel groter geadver-
teerd kunnen worden dan de Pathe-films. Zie voor Benner: Tilburgsche
Courant, I september 1904. Voor Alberts Freres: Amersfoortsche Courant,

21 januari 1905. VoorGoeman enPathe: G. Donaldson, 'Wie is wie in de
Nederlandse film tot 1930. Hermanus Johannes Wilhelmus van Luijnen',
in: Skrien 149, 1986, p.33-35. Zie ook Donaldsons artikel 'Film in Rotter-
dam. De eerste jaren', in: Skrien 98, 1980, p.36-41.

6. Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amster-
dam, dossier 'La BeIge Cinema. Concessie Pathe Freres te Parijs'. Dit
bevindt zich in het Rijksarchief in Noord-Holland (Haarlem), dossier
nr.10036.

7. H. Bousquet, 'I' Age d'or', p.60-62. Adresboek gemeente Amsterdam
1906-1907, Gemeentearchief Amsterdam (in het vervolg: GAA),microfilm
7821. Adresboek Gemeente Amsterdam 1907-1908, GAA,microfilm 7823.
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, dossier
'PatM Belgique - Societe Anonyme BeIge', ook verkort genoemd 'De
Pathefoon' of' Fonograaf Pathe te Brussel', Rij ksarchief Noord- Ho lland,
Haarlem, dossier nr.189.

8. De Komeet 172, I maart 1908.
9. Adresboek gemeente Amsterdam 1908-1909, GAA,microfilm 7826. Adres-

boek gemeente Amsterdam 1909-1910, GAA,microfilm 7828. Handels-
register dossier nr.189. De opening van de Salon du Pathephone werd
besproken in het Algemeen Handelsblad van 3 februari 1911.

10. H. Bousquet, 'l'Age d'or', p.61; I. Blom, 'Filmvertrieb in Europa
1910-1915. Jean Desmet und die Messter-Film GmbH', in: KlNtop 3, 1994,
p.73-92. Rekeningen voor aanschaf van Pathe-journaals door Desmet
bevinden zich in het Desmet-archief, Nederlands Filmmuseum. De Ko-
meet, 21 december 1909, I februari 1910, I mei 1910, I juli 1910.

II. Het is onduidelijk of in het Paleis voor Volksvlijt de Pathe-voorstellingen
langer hebben geduurd dan de maand juli, op de andere twee locaties
gingen ze door tot en met eind augustus. Zie edities van Algemeen Han-
delsblad en Nieuws van de Dag van zomer 1907.

12. Voor de opening van Noggeraths bioscoop zie: Nieuws van de Dag, 4
september 1907.

13. Algemeen Handelsblad, 7 september 1907 (Hollandse Schouwburg);
Nieuws van de Dag, 12 september 1907 (Odeon); Wageningsche Courant,
9 oktober 1907. In de Amersfoortsche Courant van 26 oktober 1907
adverteerde Desmet Wageningen met een filmprogramma met daarin
onder meer LAVENGEANCEDUFORGERON(PatM 1907) en mogelijk de
PatM- films CHRISTOPHECOLOMB(1904) en LALUTTEPOURLAVIE(1907).
Van LAVENGEANCEDUFORGERONen LALUTTEPOURLAVIEbevinden zich
kopieen in de Desmet-collectie.

14. Zie voor Faviers voorstellingen in Amsterdam in de zomer van 1907 het
Algemeen Handelsblad en Nieuws van de Dag. In het Algemeen Handels-
blad van 2 maart 1908 wordt vermeld dat Favier weer in het Rembrandt-
Theater staat met zijn filmvoorstellingen. Brief Gemeente Zwolle aan
Rommy Albers en Dorette Schootemeijer (Nederlands Filmmuseum), 8
juli 1994. Faviers voorstellingen in Enschede zijn vermeld in: T. Wieg-
man, 'Rond de eeuwwisseling stichting eerste bioscopen in Enschede', in:



'n Sliepsteen (het lokale blad van de Enschedese Historische Societeit),
nr.19, najaar 1989, p.15-17.

15. HetAlgemeen Handelsblad merkt bijvoorbeeld op 30 maart 1908 op dat,
net als in het Bioscope-Theater, in het Rembrandt-Theater de toeloop van
het publiek weer groeiende is dankzij specialiteitennummers.

16. H. Bousquet, 'l'Age d'or', p.61-62.
17. H. Bousquet, 'I' Age d'or', p.61-62; Gesprek met mevrouw L. Debs-Justet,

15 december 1994; P. Bertolini en J. Po let, 'Strategie economique et
culturelle de I'implantation d'une succursale Pathe: de la BeIge-Cinema
a la Belge-Cinema-Film', in: J.A. Gili e.a. (red.) Les vingt premieres
annees du cinemafran{:ais, Parijs 1995, p.77-86.

18. Algemeen Handelsblad, 6 juni 1908; Idem, 13juni 1908 (BEATRICE CENCI,
LES EXPLOITS DE MANDRIN); Idem, 29 juni 1908 (SAMSON).

19. Rotterdamsch Nieuwsblad, 18 en 19 mei 1908. Met dank aan Geoffrey
Donaldson.

20. Van de Vijver verdween na deze Pathe-tournee niet geheel uit de Neder-
landse roulatie. In 1909 keerde hij in het Gebouw van Kunsten en Weten-
schappen in Den Haag terug onder de naam L'Europeenne en vertoonde
daar vanaf I mei de he Ie zomer door films. De naam L'Europeenne was
zo gekozen, omdat zijn aanbod blijkbaar niet exclusief Pathe meer was.
Uit een advertentie in Het Vaderland van 19 juni 1909 blijkt dat hij onder
meer DE WEES VAN MESSINA (L' ORFANELLA DI MESSINA) en EEN STAATSGE-
HElM (SEGRETO DI STATO) vertoonde, twee Italiaanse producties van de
firma Ambrosio. Het Vader/and, 12 juni 1908, I juli 1908 (BeIge-Cine-
ma). Idem, 29 april, 23 mei, 12juni, 19 juni 1909 (L'Europeenne). Over
Van de Vijvers Pathe-voorstellingen in Den Haag wordt ook melding
gemaakt in het Duitse vakblad Der Kinematograph, 15 juli 1908. De
Italiaanse titels zijn te herleiden via Aldo Bernardini's Archivio del cinema
italiano. Volume 1. It cinema muto, Rome 1991.

21. Brief van Richard aan Charles Pathe, 17 juni 1908, Pathe Television
Archives (Parijs); Adresboek gemeente Amsterdam 1908-1909; De Ko-
meet, I maart 1908.

22. Algemeim Handelsblad, 3 april1909 (L' ASSASSINAT DU DUC DE GUISE);
Idem, 16 april1909 (LA TOSCA); Idem, 22juli 1909 (L' ASSOMMOIR); Ider:z,
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'Prachtvol gekleurd doch zeer boeiend'
Leidse bioscoopprogramma's in de jaren tien: reclame en receptie

'Mit solchen kolorierten Bildem harte man besonders bei orientali-
schen Szenen und anderen farbenreichen Aufnahmen Erfolg. Das
war natiirlich Kitsch, aber es gefiel dem Publikum.' 1

(Oskar Messter)

Bij de herdenkingen rond honderd jaar film is de laatste tijd steeds meer
aandacht gekomen voor de geschiedenis van het bioscoopbedrijf. Dit
resulteerde zowel in publicaties vanuit de persoonlijke herinneringen
van mensen die in dat bedrijfwerkzaam waren, als in boeken, artikelen
en doctoraalscripties die gebaseerd zijn op bioscoophistorisch onder-
zoek vanuit de universiteiten.2 De aspecten die sinds de jaren tachtig
belicht werden zijn onder andere: de reizende bioscopen, de bioscoop-
gebouwen, de exploitatie, de distributie, het programma en de filmkeu-
ring.

Doel van dit artikel is na te gaan wat wij kunnen leren uit reclametek-
sten en redactionele commentaren in plaatselijke dagbladen over de
bioscoopvoorstelling in de jaren tien. Waarmee probeerde men in de
advertenties publiek te trekken: met het filmprogramma zelf, de kleur
en de explicatie, of ook met de muziek en de varieteacts? Is er sprake
van accentverschuivingen in de loop van de tijd? Hiertoe heb ik de
wekelijkse advertenties van de Leidse bioscopen in het Leidsch Dag-
blad tussen 1908 (het jaar waarin voor het eerst regelmatig films op een
vaste plek vertoond werden) en 1922 (het jaar waarin voor het laatst
veel reclame gemaakt werd voor kleurenfilms) bekeken op allerlei
nadrukkelijke aanbevelingen om het programma in de betreffende
bioscoop te gaan zien.3

Als aanvulling op deze gegevens heb ik de redactionele commentaren
in het Leidsch Dagblad op de Leidse bioscoopvoorstellingen in de
genoemde periode geanalyseerd. Waaraan besteedde de dagbladjouma-
list de meeste aandacht na zijn bezoek aan de bioscopen in het weekein-


