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Earlyy Cinema and the Technological Imaginary 

DUTCHH SUMMARY - NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Dee geschiedenis van de uitvinding van de filmtechnologie werd voor het grootste gedeelte 
beschouwdd als een lineair proces van vooruitgang, waarbij ideeën werden uitgewisseld 
tussenn individuele personen, zowel direct als indirect, totdat een aantal van die personen in 
eenn positie verkeerden een volledig functionerend systeem, dat commercieel geëxploiteerd 
konn worden, te bevorderen. In tegenstelling tot deze rechtlijnigheid is er sinds de zeventiger 
jarenn hard aan gewerkt om aan te tonen hoe, na de uitvindingsfase, dominante filmvorm en 
dee verscheidene filminstituten niet onvermijdelijke gevolgen van de technologie waren, 
maarr het resultaat van een netwerk van tegenstrijdige imperatieven zoals producenten, 
leverancierss en exposanten in samenhang met heersende sociale, economische en 
technologischee omstandigheden. Deze thesis komt voort uit de herziening van literatuur 
overr de beginperiode van de filmkunst met als doel het relaas over de uitvinding van de 
bewegende-beelden-technologiee te verenigen met de huidige uitleg over het ontstaan van 
film-vormm na 1895. Daarbij is nieuw bewijs met betrekking tot de verhouding tussen 
wetenschap,, technologie en amusement in die tijd aangevoerd, dat een herziening van de 
ontdekkingsprocessenn ondersteunt. 

Voorr de hedendaagse kijker van de allereerste films kan het gevoel van historische isolatie 
datdat ze schijnen te bevatten verwarrend zijn. De aanblik, het onderwerp en de duur van de 
Lumièree films uit 1895 en de films gemaakt door Edison rond dezelfde tijd, zijn moeilijk te 
verenigenn met de filmkunst die volgde of met de eerdere experimenten door Muybridge, 
Londee en Marey, hetgeen schijnbaar onvermijdelijke technische fases in een vorderend 
uitvindingsprocess waren. De berekende ernst van de wetenschappers die werkten met 
chronofotografiee staat in schril contrast met de schijnbaar onbeduidende onderwerpen van 
dee films gemaakt voor openbare vertoning door de 'echte uitvinders' van de filmkunst. Uit 
ditt verschil schijnt men te kunnen concluderen dat het publiek van vroege filmkunst 
ongeraffineerdd van smaak was en in de ban van innovaties, dat er grote behoefte was aan 
bewegendee beelden aan het eind van de 19e eeuw, en dat uitvinders in een koortsachtige 
wedloopp waren verwikkeld om deze behoefte te bevredigen. Zodra er een haalbare oplossing 
voorr de technische problemen ontwikkeld was, kwam alle opgekropte creatieve energie vrij 
omm een uitbarsting van productie en consumptie te weeg te brengen met als gevolg het 
ontstaann van een nieuwe industrie. 

Gedurendee meer dan driekwart eeuw dacht men inderdaad dat dit het geval was, omdat 
historicii  de geschiedenis begonnen met het reeds aanwezige publiek, dat de uitvinding 
gespannenn afwachtte, en ze ontwikkelden telkens ingewikkelder wordende chronologieën, 
geputt uit eerdere voorbeelden van populair schouwspel om aan te tonen dat geschilderde 
panorama's,, kijkdozen, shows met toverlantaarns en zelfs foto's, voorafgaande stappen 
warenn op weg naar amusementsvoorstellingen over de wereld, die alsmaar dichter bij de 
dagelijksee belevenis ervan stonden. Wat aan de hand van deze zelfde chronologieën steeds 
duidelijkerr werd echter, is dat de filmkunst niet op één bepaald moment door één bepaalde 
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persoonn is uitgevonden. Men suggereert dat rond 1895 een verzameling van verschillende 
technologieënn en voorstellingsstrategieën tezamen werden gebracht om één enkele 
amusementsvormm te vormen. Het blijkt dat de fundamentele optische principes, die de illusie 
vann beweging creëren, al gedurende een groot deel van de 19e eeuw bekend waren en dat de 
chemischee fundamenten van de filmkunst - flexibele celluloid en snelle fotografische 
emulsiess - al ruim voor 1895 beschikbaar waren. Het is duidelijk geworden dat de apparaten 
diee bewegende beelden namen en de apparaten die gebruikt werden om ze te tonen, 
herhalingenn waren van wat reeds beschikbaar was in een of andere vorm, terwijl de 
techniekenn van monteren, en de trucage effecten van het bevriezen van het beeld (iets dat 
vrijj  vroeg in het gebruik van de film voorkwam) vele grafische nieuwigheden als voorbeeld 
hadden.. Kortom, de chronologische aanpak suggereert dat, omdat er enige tientallen jaren 
eerderr geen belangrijke technische of wetenschappelijke hindernissen in de weg stonden van 
dee uitvinding van de filmkunst, het de 'uitvinder V taak was om een reeks van technologieën 
inn één enkel apparaat samen te brengen, zoals de cinematograaf (welke bestond uit een 
camera,, printer en projector), of een aanvullend systeem te bedenken, zoals Edison's 
Kinetograaff  en Kinetoscoop, of Paul's toeëigening van een bestaande camera en de 
ontwikkelingg van een project genaamd de Theatrograaf, om het afwachtende publiek, wiens 
verwachtigingenn onvermijdelijk vooruitliepen op de uitvinding, tegemoet te komen. 

Pass achteraf gezien werd de aantrekkingskracht van deze combinaties geheel duidelijk. Er 
bestaatt betrouwbaar bewijsmateriaal bijvoorbeeld dat Thomas Edison, wellicht een van de 
scherpzinnigstee uitvinders uit die tijd, genoegen nam met de 'kijkgat' Kinetoscoop en 
W.K.L.. Dickson sterk afraadde te werken met het projecteren van bewegende beelden te 
werken,, en dat de gebroeders Lumière, die succesvolle fabrikanten waren op het gebied van 
amateurfotografie,, zo weinig interesse hadden in Cinematografie, dat ze niet eens aanwezig 
warenn bij de eerste publieke manifestatie in 1895 en hun vriend George Méliès afraadden 
eenn van hun machines te kopen. Robert Paul herinnert zich dan ook zijn verbazing over de 
hordess van kermislieden, die de trap versperden naar zijn kantoren waar hij de Kinetoscopen 
maakte,, en zijn zelfs grotere verbazing dat hij 1 pond per minuut werd betaald om 
bewegendee filmen te tonen met zijn Theatrograaf in het Alhambra theater in Londen. De 
omvangg van het publieke enthousiasme voor voorstellingen van bewegende films was zeker 
geheell  onverwacht voor de personen die actief betrokken waren bij de meest voor de hand 
liggendee uitvindingsprocessen, wat suggereert dat de bestaande verwachtingen van het 
publiekk niet van groot belang waren voor de 'uitvinders'. 

Ditt gemeenschappelijke gebrek aan een vooruitziende blik wordt wellicht minder 
verwarrendd wanneer men het spectrum van populair vermaak dat beschikbaar was in de 
tweedee helft van de 19e eeuw in ogenschouw neemt. Wetenschappelijke lezingen, 
geavanceerdee technologische schouwspelen en ambitieuse tentoonstellingen hadden zich 
goedd gevestigd als populaire attracties. Hierbij komt nog dat bedieners van de toverlantaarn 
enn anderen al jaren voorstellingen gaven, waaronder ook de projectie van bewegende 
beeldenn met behulp van geschilderde glasplaatjes of bewegende stroken papier, in 
vergelijkingg waarmee de cinematograaf vrij fundamenteel was en in dit verband moet de 
projectiee van bewegende fotografische beelden als een vrij bescheiden verlokking hebben 
gelekenn voor de 'uitvinders'. Terwijl verwacht werd dat de Kinetoscoop en de 
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Cinematograaff  slechts kortdurende attracties zouden zijn, was de technologie op zich, als 
eenn cruciale factor in het bewustzijn van die tijd, verder 'vooruitgegaan' dan deze vrij 
bescheidenn apparaten en de haperende beelden die zij produceerden. Edison werkte per slot 
vann rekening aan een kostbaar project met als doel de productiviteit van de mijnindustrie 
enormm te vergroten. Privé mijmerde hij over kunstmatige levensmachines, en de Lumières 
warenn sterk betrokken bij het onderzoek naar carbon-chemie en kleurenfotografie, terwijl 
Paull  duidelijk een geavanceerd electrisch ingenieur was, getraind in telefonie, die gedurende 
zijnn betrokkenheid bij de filmindustrie bleef werken aan wetenschappelijke projecten van 
hoogg niveau. Het schijnt dat voor deze uitvinders het tot beweging brengen van fotografische 
beeldenn niet een spectaculaire vooruitgang van technologie ofwel amusement was en er 
werdd redelijkerwijze dan ook verwacht dat het tentoonstellen ervan slechts een tijdelijk 
opwindingg onder het publiek zou veroorzaken. 

Wee weten nu dat ze het bij het verkeerde eind hadden en niet volledig begrepen wat ze 
haddenn 'uitgevonden'. Vrijwel iedereen die betrokken was bij de vroege jaren van de 
filmkunstt trok zich voor 1910 uit de industrie terug (velen vertrokken al veel eerder). 
Diegenenn die zelfs deze korte tijd overleefden, deden dat omdat ze zakenlieden waren die 
scherpzinnigg en intellectueel genoeg waren om hun ideeën zodanig aan te passen dat ze de 
uitt het onverwachte enthousiasme van het publiek voortkomende ontwikkelingen tegemoet 
kondenn komen. In het licht van het opeengestapelde bewijsmateriaal over de uitvinders, de 
vroegee jaren van de filmkunst en de amusementscontext van de uitvoering ervan, wordt het 
tijdd de literatuur te herzien: om de uitvinding van de filmkunst te begrijpen, niet in termen 
vann een enkele oorzaak hebbende (of zelfs gelijktijdig plaatsvindende) gebeurtenissen, maar 
alss een stabilisatie van strijdende krachten, wat overeenstemt met studies over latere 
periodess van filmkunstgeschiedenis, vooral de tijd van de twintiger jaren of die van de komst 
vann geluid. 

Hett uitgangspunt van deze thesis over de technologische oorsprong van bewegende-
beelden-apparatuurr (in het algemeen naar verwezen als de Cinematograaf) is de bewering 
datdat innovaties niet het resultaat zijn van een interne eigenschap van technologie, maar het 
gevolgenn van mogelijke reacties op de tegenstrijdige imperatieven van zowel individuelen 
alss groepen met betrekking tot de materiële staat van technische mogelijkheden. Deze 
aanpakk staat in contrast met lineaire geschiedkundigheden gericht op specifieke personen en 
uitvindingen.. Het plaatst technologie als een verspreide intellectuele en kunstzinnige 
praktijkk in een breder maatschappelijk en economisch verband. Het voorkomt echter ook 
generaliserendegeneraliserende veronderstellingen over de aard van het netwerk van factoren dat een 
technologischh voorwerp vormt, door het vastgestelde bewijsmateriaal te handhaven met als 
doell  de specifieke tegenstrijdige imperatieven en de strategieën die gebruikt zijn om ze te 
verenigen,, te identificeren. Het is de veronderstelling van deze thesis dat deze krachten 
voldoendee gestabiliseerd en geïntegreerd dienen te zijn alvorens een technologie (ofwel op 
hethet niveau van het individuele voorwerp of het algemene systeem) een geaccepteerde 
culturelee betekenis krijgt, wat op zijn beurt één van de voorwaarden is voor haar 
maatschappelijkee gebruiken en economisch succes. Deze tegenovergestelde krachten en met 
elkaarr in strijd zijnde tactieken van vereniging werken niet noodzakelijkerwijze op een 
zichtbaarr of onmiddellijk duidelijk niveau, maar laten niettemin sporen voor de historicus 
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achterr en kunnen worden beschouwd als bewijsmateriaal voor de diverse aan het werk 
zijndee impulsen die als factoren beschouwd kunnen worden . 
Hett is uitermate geschikt om deze aanpak voor de vroege filmkunst te adopteren, niet in de 
laatstee plaats omdat zijn eigen verhandeling, als een specifiek studieveld, belangrijke 
herzieningenn heeft ondergaan gedurende de laatste eeuw in reactie op grote veranderingen 
inn de wijze waarop cultuur en technologie meer in het algemeen bediscussieerd en begrepen 
werden.. Het moment van de meest opvallende breuk op het gebied van de filmgeschiedenis 
vondd plaats in 1978 op de FIAF Conferentie in Brighton. Het werd de gelegenheid waar 
nieuwee film-historische en fïim-theoretische methodologieën samenvielen met een nieuw 
filmconserveringsbeleid.. Ondersteund door nieuw archivarisch bewijsmateriaal leidde dit 
tott verscheidene grote herzieningen van intellectuele standpunten op dit gebied. Een van de 
belangrijkstee overtuigingen voor het doel van deze thesis was dat vroege films niet slechts 
primitievee versies waren van wat volgde maar vaak geavanceerde visuele expressies in hun 
eigenn recht. De inzichten die voortvloeiden uit deze herziening onder de rubriek 'nieuwe 
filmgeschiedenis'' hebben een generatie van historici voortgebracht en anderen geïnspireerd 
zichh bij dit gebied aan te sluiten om een belangrijke verzameling van case studies te vormen, 
waarvann vele door middel van factueel bewijsmateriaal hebben bevestigd wat voorheen 
slechtss speculatie was. Filmhistorici en -theoretici beschouwen de zogenaamde klassieke 
periodee (1917 - 1967) nu niet meer als het onvermijdelijke gevolg van de inherente optische 
enn tentoonstellende eigenschappen van fundamentele filmtechnologie, maar eerder als het 
resultaatt van de tegenstrijdige belangen van producenten en exposanten als reactie op 
sociale,, economische en technologische gebeurtenissen. Met andere woorden, ze 
beschouwenn zelfs de meest stabiele periode van filmgeschiedenis als een proces van 
strijdendee krachten die in een voortdurende staat van verandering zijn. 

Historicii  hebben echter, enkele recente uitzonderingen daargelaten, met voldoening de min 
off  meer 'harde' versie van technologisch determinisme aangenomen wanneer ze de 
zogenaamdee 'uitvinding' van de cinematograaf in beschouwing nemen. Bijgevolg heeft veel 
vann de literatuur te kennen gegeven dat de imperatief die de uitvinders van de filmkunst 
dreeff  een gedeelde obsessie voor illusies en beweging was. Aan de andere kant werd ook 
verondersteldd dat deze begaafde personen die op de grens van optisch en chemisch 
onderzoekk werkten, reageerden op een telelogie van 'realisme' waarbij ze agenten werden 
vann een onvermijdelijke baan van technische ontwikkeling. In deze versie van de 
voorgeschiedeniss van de filmkunst werden uitvinders verondersteld verwikkeld te zijn in een 
soortt estafette of hordenloop, alsof de 'eindstreep' van een volledig gevormde filmkunst al 
duidelijkk in zicht was. Geschiedkundige studies over de uitvinding van de filmkunst waren 
derhalvee geneigd zich te concentreren op zaken als patentrechten, prioriteit en de bijdragen 
vann minder bekende uitvinders. Zo'n onderzoekslijn vormt echter een pijnlijke tegenstelling 
mett de inhoudelijke aanpak voor de latere innovatie en verspreiding van de filmkunst als een 
populairr amusementsmedium. De eerste, over de eindstreep gekomen versie was niet alleen 
inn strijd met de inhoudelijke aanpak die overwegend door de zogenaamde 'nieuwe 
filmhistorici'filmhistorici' werd aangenomen, maar staat ook in volledig contrast tot de tendensen in 
contemporainee filmtheorie het publiek zowel historisch specifiek alsook bepalend te 
beschouwenn in de processen het betekenis te geven. 
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OntevredenheidOntevredenheid met deze duidelijke inconsequentie heeft geleid tot enkele doorslaggevende 
inhoudelijkee studies (Michael Chanan) en de sociaal-politieke interventies van Noel Burch 
enn Jean-Louis Comolli, die de twijfelachtige veronderstelling dat filmtechnologie leidt tot 
filmgeschiedenis,, uitdagen. In plaats daarvan zijn ze begonnen de bepalende factoren die 
vastliggenn in cultuur en economieën te onderzoeken, met als resultaat dat hun interventies 
gevolgdd werden door studies over de late 19e eeuwse cultuur, die een ander soort van 
onverrnijdelijkheidd beargumenteert: die van de filmkunst als een reactie op de imperatieven 
vann Modernisme (bijvoorbeeld Charney en Schwartz). Meer recentelijk heeft Deac Rossell 
eenn non-lineaire aanpak voor filmgeschiedenis op de proef gesteld, daarbij een breed 
netwerkk schetsend van patenten en publieke voorstellingen, geput uit zijn aanzienlijke 
chronologiee van bewegende beelden apparatuur, schetsend. Ondanks het bewijs van vele 
gelijktijdigg plaatsvindende uitvindingen, had de snelheid waarmee de tegenstrijdige 
imperatievenn van de uitvinders en het publiek in één enkel dominant apparaat gestabiliseerd 
werdenn niettemin de neiging de opvatting te versterken dat één enkel doel tot de uitvinding 
geleidd heeft. Dit heeft de belangrijke verschillen binnen het vastgestelde gebied gemaskeerd, 
enn niet in het minst het opvallende verschil tussen wat de uitvinders dachten dat ze aan het 
doenn waren en wat ondernemers en het publiek er letterlijk van maakten. Gedurende de 
laatstee eeuw echter, hebben we ons een aantal grondige beschrijvingen over het leven en 
werkk van toonaangevende 'uitvinders', verbonden met de filmkunst, eigengemaakt. Er zijn 
ookk belangrijke studies geweest naar andere van invloed zijnde gebieden, waaronder 
onderzoekk naar ondernemers van verschillende achtergronden die de cinematograaf 
presenteerdenn in de verschillende vormen, die de aandacht van het publiek trokken. Zoals 
duidelijkk blijkt uit deze literatuur biedt vroege filmkunst een complexe case studie over wat 
voorr betekenis technologie als een reeks van ervaringen en overtuigingen had aan het einde 
vann de 19e eeuw voor zowel personen als ook gemeenschappen. 

Dee huidige thesis situeert zich in contemporaine filmstudies en is betrokken bij vroege 
filmkunstt en een bepaald aspect van filmgeschiedenis. Haar interventie in 'nieuwe 
filmgeschiedenis'' komt op een moment dat, ofschoon het baanbrekende onderzoek van de 
70err en 80er jaren geconsolideerd werd in een aanzienlijke verzameling van literatuur, er 
aann de preciese periodisering van filmkunst steeds meer getwijfeld wordt. Duidelijke 
onzekerheidd over het begin van de filmkunst, aangetoond door de verwarring over de datum 
vann haar honderdjarige bestaan, heeft als risico om aan de ene kant de aandacht af te leiden 
vann het afbakenen van het studiegebied in oneindige regressieve voorgeschiedenissen, of om 
aann de andere kant steeds fijner verdeelde chronologieën te eisen met als doel verder te gaan 
vanuitt een arbitrair beginstadium rustend op een quasi geldige definitie van de 
cinematograaf.. Geen van beide aanpakken zou verenigbaar zijn met de methoden van 
'nieuwee filmgeschiedenis'. Om dit te voorkomen bekijkt de thesis nogmaals de ruime 
periodeperiode die over het algemeen wordt gebruikt om het begin van dit studieveld aan te wijzen, 
datdat wil zeggen de voorgeschiedenis van de filmkunst, en put uit onderwerpen, waarvan vele 
inn de literatuur als invloedrijk worden beschouwd, maar die nog niet het onderwerp van 
geconcentreerdee aandacht zijn geweest. De auteur's bedoeling is een bijdrage te leveren aan 
eenn gevestigd studiegebied op een punt waar, omdat het een nieuwe generatie onderzoekers 
aantrekt,, een belangrijk methodologische tegenstrijdigheid wordt waargenomen die verder 
werkk kan verhinderen. Om dit te bereiken begint de thesis door nogmaals te kijken naar de 
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moeilijkhedenn die de substantiële verzameling, van sinds het eind van de 70er jaren 
geaccumuleerdee gegevens, veroorzaakt voor verder onderzoek naar de vroege filmkunst. 
Geconcludeerdd wordt dat, waar voorheen de drang bestond om de weelde aan beschikbare 
vindingenn samen te voegen om verschil te reduceren, het meer verenigbaar is, vooral in het 
gevall  van de uitvinding van een apparaat dat een doorslaggevende publieke dimensie heeft 
zoalss de cinematograaf, om de gecompliceerdheid en tegenstrijdigheden van het netwerk 
vann beslissende factoren te bevestigen. 

Dee thesis volgt dan deze suggestie door Thomas Edison, de gebroeders Lumière en Robert 
Paull  als case studies van 'uitvinders' die in het algemeen beschouwd worden als de 
belangrijkstee figuren in de vroege filmkunst, te onderzoeken. Gebruikmakend van bestaande 
bronnen,, kijkt de thesis naar het verzamelde bewijsmateriaal, voorzover mogelijk binnen 
dezelfdee 'terms of reference' voor elke 'uitvinder', om aan te tonen hoe hun individuele 
oplossingenn voor technische problemen niet noodzakelijkerwijze technische 
onvermijdelijkhedenn waren, maar gezien kunnen worden als een reactie op een aantal 
verschillendee culturele, economische en persoonlijke omstandigheden, gemanifesteerd in 
'uitvindingen'' die, zelfs dan, alleen maar gedeeltelijk resulteren in hun uitvindingen. Het 
geeftt tenslotte aan dat, omdat de verschillen tussen de 'uitvinders' relatief goed vastgelegd 
zijn,, historici van de vroege filmkunst in het verleden, naast deze personen ook gekeken 
hebbenn naar een aantal ondergeschikte invoerders van innovaties om de opkomst van een 
relatieff  universele vorm van vermaak te verklaren. Bewijsmateriaal heeft zich echter 
opgestapeldd dat al deze secondaire bijdragers ook gedreven zouden kunnen zijn door net 
zulkee gecompliceerde en tegenstrijdige motieven en pogingen om deze verschillen op te 
lossenn heeft er naar geleid dat de vroege filmkunststudie, zich bijna onverbiddelijk, 
geconcentreerdd heeft op reeds vastgestelde rapporten over uitvinding om complete 
fragmentatiee tegen te gaan. Omdat zowel technologisch determinisme als ook fragmentatie 
onhanteerbaarr en ongeschikt zijn in het verband van de vastgestelde herziene geschiedenis 
diee oprees sinds de 70er jaren, is het noodzakelijk opnieuw te beginnen met andere modellen 
vann uitvindings- en innovatieprocessen, die geschikter zijn met betrekking tot bewegende-
beelden-technologiee en het gebied van vroege filmkunstgeschiedenis. 

Aann de hand van bewijsmateriaal over de wijze waarop het publiek bezig was met 
technologiee en wetenschap in een grote verscheidenheid van onderwijs- en 
amusementscontextenn gedurende een lange periode, beargumenteert de thesis dat er een 
behoorlijkee wisselwerking was tussen een aantal distincte groepen. Bijgevolg moet 
begrepenn worden dat wetenschappers, technologen en ondernemers, die betrokken waren bij 
bewegendee filmtechnologieën, zelfs in de beginfae in een informeel samenwerkingsverband 
mett het publiek zelf gewerkt hebben. De conclusie van deze thesis suggereert dat de 
cinematograaff  zowel voortkwam uit de 'uitvinder's' laboratoria (met al zijn aanwezige 
gecompliceerdee veranderingen) als ook uit de dynamische wisselwerking tussen het publiek 
enn een aantal aangewende methodes van betrokkenheid bij technologie. Dit stelt ons in staat 
hett groter wordende aantal gegevens dat is ingebed in uitgebreide chronologieën van 
uitvindingen,, patenten en publieke tentoonstellingen te erkennen, terwijl we de aandrang 
weerstaann om de cinematograaf als zichtbaar doel voor de 'uitvinders' te beschouwen. Het 
belangrijkstee is echter dat het een raamwerk voor het begrijpen van de uitvinding van de 
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filmkunstfilmkunst aandraagt, dat het publiek niet beschouwt als passief wachtende op elke nieuwe 
technologischee vooruitgang, maar historisch bepalend en net zo betrokken bij het proces als 
zee verondersteld worden te zijn wanneer ze naar films kijken. Behalve meer verenigbaar te 
zijnn met studies van technologische gebeurtenissen op andere gebieden staat deze conclusie 
dee historicus van vroege filmkunst toe te continueren met als basis dat de filmkunst begrepen 
kann worden, zelfs in in haar voorgeschiedenisfase, als de noodzakelijke stabilisatie en 
integratiee van verschillende tegenstrijdige krachten, waaronder ook de materiële staat van 
technologie.. Het gebied van Vroege Filmkunst kan dan zonder excuus beginnen in media 
res,res, om het zo te zeggen, en consequent voortgekomen zijn uit de voor-geschiedenis van de 
'uitvinding'' tot aan de heersende discussies over filmstudies. 


