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Lubitsch als leerling en meester
Filmhistorici richten zich graag op de witte vlekken van de filmgeschiedenis, waarbij de periode
van de vroege cinema veruit favoriet is. Ze verbreden de laatste jaren hun onderzoeksvraag
graag naar de receptiekant: niet langer ligt de focus op welke films door wie gemaakt zijn, maar
op de vraag welke films door wie gezien zijn.
Hun nieuwsgierigheid richt zich bijvoorbeeld op
welke reacties de filmvertoningen kregen, welke
herinneringen bij de toeschouwers beklijven.
Het boek van Thompson staat helemaal los van
deze twee tendensen: zij richt zich op het werk
van een bekende regisseur en ze onderzoekt de
stilistische kenmerken van de filmtekst. Ze bouwt
samen met onder anderen David Bordwell voort
aan het uitwerken van een ‘historische poëtica’
van de filmkunst, door filmteksten te analyseren
met behulp van een neo-formalistische aanpak,
een methode die ze lang geleden al voortreffelijk
heeft toegelicht en toegepast in haar essaybundel
Breaking the Glass Armor (1988).
In haar Lubitsch-boek presenteert ze opnieuw een goed onderbouwde analyse in een helder en precies betoog, geïllustreerd met een reeks
prachtige fotogrammen (frame enlargements). Niet
onbelangrijk: uit haar tekst spreekt naast een academische nieuwsgierigheid ook een vurig enthousiasme voor de besproken films en een grote
bewondering voor de talenten van de regisseur.
De afbakening van het onderzoek is helder:
ze beperkt zich tot de analyse van de zwijgende
films van Lubitsch, vanaf 1918 tot 1927, met een
omslag in 1922, het jaar waarin hij naar Hollywood gaat. Lubitsch is in Duitsland een leerling,
in Hollywood is hij een meester. Om deze uitspraak te onderbouwen bespreekt Thompson
vier componenten van zijn filmstijl: belichting,
decorontwerp, montage en het acteren. Deze
analyse van het oeuvre zet ze in een breder perspectief: ze wil ten eerste de filmindustrieën van
Duitsland en Hollywood onderling vergelijken
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en ten tweede de wederzijdse invloed op stilistisch gebied traceren. Bij een dergelijke invloedvraag horen vele bedenkingen, die ze allemaal
keurig bespreekt en pareert, zowel vooraf (in
hoofdstuk 1) als achteraf (in hoofdstuk 6).
Kort gezegd ligt de kern van haar betoog in de
stelling dat de populaire cinema in Duitsland in
de jaren twintig sterk beïnvloed werd door Hollywood, met name op het gebied van belichting
(three point lightning), montage (continuity editing) en de subtiele, niet-theatrale manier van acteren. In het hoofdstuk over belichting geeft ze
een gedetailleerde inventarisatie van de verschillende lampen: in de studio’s van Duitsland en
Hollywood beschikte men ruwweg over vergelijkbare apparatuur, maar dit arsenaal werd aanvankelijk totaal anders gebruikt. Thompson stelt
dat de Duitse technici geleidelijk de werkwijze
van hun Amerikaanse voorbeelden overnamen.
Hetzelfde geldt voor de toepassing van de continuïteitsmontage. Dit betoog is een uitdagende
nuancering van de standaardverhalen over juist
veel Duitse invloed op Hollywood.
Thompson boetseert haar analyse grotendeels op basis van de beschikbare films en andere
primaire bronnen. Punt van melancholie: rausch
(1919, met Asta Nielsen) is verloren gegaan, van
die flamme (1923, met Pola Negri) resteren
slechts enkele fragmenten. Wat de secundaire literatuur betreft bouwt Thompson vooral voort op
een ongepubliceerde dissertatie van Jan-Christopher Horak uit 1975 en het boek van Herman
G. Weinberg (The Lubitsch Touch: A Critical Study,
1968), met ook enkele verwijzingen naar de
recent herdrukte Lubitsch-biografie van Scott
Eyman (Laughter in Paradise, 1993/2000).
Thompson vaart haar eigen koers, ze heeft haar
boek niet opgezet als een respons op recente publicaties. Zo komt de publicatie van Sabine Hake
over de vroege films van Ernst Lubitsch niet ter
sprake (Passions and Deceptions: The Early films of
Ernst Lubitsch, 1992), evenmin als haar eigen artikel over acteren in zwijgende romantische komedies (Film History, vol. 13, nr. 4, 2001).
Het boek over Lubitsch kan gezien worden
als een prachtige aanvulling op de twee populaire
didactische boeken die ze samen met David
Bordwell heeft gepubliceerd: Film History: An
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Introduction (2002, 2e druk) en Film Art: An
Introduction (2003, 7e druk). Deze deelstudie kan
binnen het onderwijs meteen een voorbeeldfunctie vervullen: kijk, zo zet je een wetenschappelijk betoog op. Daarnaast is het boek ook een
waardevolle aanvulling op haar eerdere onderzoekspublicaties, zoals met name The Classical
Hollywood cinema (1985, geschreven samen met
Janet Staiger en David Bordwell).
Thompson laat zich in haar werk kennen als
een generalist binnen filmstudies. Zo werkt ze
na het voltooien van de studie over de zwijgende
films van Lubitsch momenteel aan een publicatie over The Lord of the Rings-cyclus.
Peter Bosma
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Bewegend beeld. Bioscopen in Maastricht vanaf 1897
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Deze uitgave is een welkome aanvulling op het
selecte aantal lokale bioscoopgeschiedenissen
dat in Nederland is verschenen. Waarom in Leiden, Groningen en Rotterdam inmiddels wel en
bijvoorbeeld in Den Haag, Arnhem en Eindhoven geen monografieën over de geschiedenis van
de bioscoop zijn verschenen, zal wellicht van het
toeval afhangen. Dit rijk geïllustreerde boekwerk
(met uitgebreid notenapparaat en literatuurlijst,
maar zonder index) is helder opgebouwd in chronologische hoofdstukken, plus één thematisch
hoofdstuk over de overheidsbemoeienissen met
het filmbedrijf. Aan de hand van de bioscopen
die in Maastricht en omgeving openden en (vaak)
weer sloten, vertelt Jansen het verhaal van opkomst, bloei, neergang en voorzichtig herstel van
de bedrijfstak. Dat laatste herstel is met name belichaamd in het succes van het filmhuis Lumière,
dat in contrast staat met de sluiting van de andere
bioscopen in Maastricht (Royal en Palace) – op
één na (het vernieuwde Minerva). Jansen wijst
met name de concurrentie van Belgische multiplexen net over de grens aan als de oorzaak van
de uitdunning van het Maastrichtse bioscooppark. Het boek werd gepresenteerd bij de opening van het nieuwe gebouw van Filmtheater Lu-

mière, en geschreven in opdracht van de gemeentedienst die de renovatie heeft betaald. Het
heden is echter niet overbedeeld in het boek;
meer dan de helft van de tekst is gewijd aan de
periode vóór de Tweede Wereldoorlog.
De auteur heeft een indrukwekkende hoeveelheid bronnenmateriaal geraadpleegd: gemeentearchieven, kranten, handelsregisterdossiers en vele interviews met betrokkenen. Deze
schat aan gegevens roept een nieuwsgierigheid
op, die Jansen slechts ten dele bevredigt. De auteur heeft het gevaar dat met zo’n veelheid aan informatie dreigt, niet overal kunnen afwenden.
Sommige passages zijn meer een opsomming
dan een verhaal. Dit hangt samen met de doelstelling van het boek: ‘het in beeld brengen van
de bioscoopbranche in Maastricht.’ Die doelstelling is zonder twijfel geslaagd. De sector is in toegankelijke stijl beschreven met oog voor detail,
hier en daar gekruid met een anekdote. En, zoals
gangbaar in het genre van de lokale bioscoophistorie, geïllustreerd met afbeeldingen uit de hall of
fame van de cinematografie.
Een werkelijke probleemstelling ontbreekt
echter. Het zorgvuldig bijeengezochte materiaal
roept meer vragen op dan kunnen worden beantwoord met een ordening van de feiten alleen.
Welke rol speelde bijvoorbeeld de nabijheid van
de grens? Deze kwestie komt zijdelings aan bod,
wanneer bijvoorbeeld blijkt dat in de jaren tachtig
met name Belgen de seksfilms in Royal kwamen
bezoeken (p. 159), of de funeste concurrentie van
de eerdergenoemde Belgische multiplex. Was de
concurrentie uit België niet eerder merkbaar? Hoe
functioneerde die nationale grens in de geschiedenis van het Maastrichtse amusementsleven?
Los van deze unieke grenssituatie, raakt de
lezer ook benieuwd naar de plaats die Maastricht
innam ten opzichte van elders. Waren er meer of
minder bioscopen dan in steden van vergelijkbare grootte? Was het strenge beleid van burgemeester Van Oppen representatief voor de rest
van het katholieke zuiden? Maastricht en Limburg gingen in de twintigste eeuw definitief onderdeel uitmaken van de Nederlandse samenleving – of toch niet helemaal? In hoeverre hadden
de moderne vermaaksmedia een aandeel in dat
proces?

