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Op de komst van twee nieuwe media - film en radio - werd in Utrecht 

op zeer verschillende manieren gereageerd. De politieke elite zag de 

bioscoop als een gevaar voor jeugdigen tot zestien (later veertien) jaar, 

waartegen deze beschermd moesten worden door middel van een 

gemeentelijke verordening. Radiodistributie werd daarentegen door 

diezelfde elite gezien als een mogelijkheid om verantwoorde vormen 

van cultuur in brede kring te verspreiden. Voor het ideaal van een 
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Inleiding 

Op de komst van twee nieuwe media - f i lm en radio-werd in Utrecht op zeer verschil

lende manieren gereageerd. De politieke elite zag de bioscoop als een gevaar voor jeug

digen tot zestien (later veertien) jaar, waartegen deze beschermd moesten worden 

door middel van een gemeentelijke verordening, ook al was de consequentie dat de 

stad minder inkomsten uit de door haar geheven vermakelijkheidsbelasting zou ont

vangen. Radiodistributie werd daarentegen door diezelfde elite gezien als een moge

lijkheid om verantwoorde vormen van cultuur in brede kring te verspreiden en tegelijk 

inkomsten voor de stad te genereren. Om die reden voelde men er niets voor om deze 

dienst aan het particulier initiatief over te laten. Voor het ideaal van een 'lokale om

roep' avant la lettre was men zelfs bereid om met de minister van Binnenlandse Zaken 

in de clinch te gaan. De 'gewone' Utrechters reageerden heel pragmatisch op deze ont

wikkelingen. Velen van hen gingen graag naar de bioscoop, zeker nadat de geluidsfilm 

zijn intrede had gedaan. Ze waren desnoods bereid om met hun gezin de tram naar 

Zeist te nemen, aangezien de kinderen daar wel naar de bioscoop mochten. Maar het 

jeugdverbod was nauwelijks aanleiding om hun stemgedrag bij de plaatselijke verkie

zingen te veranderen. De bioscoopbranche was evenmin bij machte een verandering te 

bewerkstelligen, hoewel het lobbyen in Utrecht een uitstekende training bleek voor 

Utrechtse exploitanten om vooraanstaande posities in de landelijke Bioscoopbond te 

bereiken. Ondanks de ronkende taal waarmee de dienst werd geïntroduceerd nam 

slechts een bescheiden aantal Utrechters een abonnement op de Gemeentelijke Radio 

Distributie. Of het nemen van een abonnement aantrekkelijker werd door de toene

mende specifiek Utrechtse invulling van de programmering is niet bekend. Tijdens de 

bezetting schaften de Duitsers het verbod voor jeugdigen om de bioscoop te bezoeken 

af en brachten de Gemeentelijke Radio Distributie onder bij de landelijke PTT. Daarmee 

kwam een einde aan een 'elitair' mediabeleid. 

De twintigste eeuw is ook wel de eeuw van de massacommunicatie genoemd. Dankzij 

media als film, radio, televisie, telegraaf, telefoon, fax en computer werd de wereld 

steeds kleiner. Hun gebruik hield overigens lang niet altijd verband met wat de uitvin

ders zich van hadden voorgesteld. Zo ontstond de radio 'dankzij' het door tijdgenoten 

als een ernstige probleem (schending van het 'briefgeheim') gevoelde gegeven dat 

iedereen naar radiotelegrafische boodschappen kon luisteren. De Franse gebroeders 

Lumière zagen geen lang leven voor hun uitvinding de Cinématographe, hoogstens 

zouden wetenschappers ervan gebruik blijven maken. Ruim honderd jaar later werkt de 

bioscoopprojectie nog steeds volgens de principes van de Lumières, terwijl de weten

schappers (vooral de medische) inmiddels overgestapt zijn op electronische camera's. 

Omdat deze steeds kleiner zijn geworden, kan ermee op vroeger ondenkbare plaatsen 

gefilmd worden. De 'mediarevolutie' is ook aan Utrecht niet voorbijgegaan. In die jaren 

tot de Tweede Wereldoorlog waren het vooral de bioscoop en de radio die tot de ver

beelding spraken, maar ook angst inboezemden. In dit artikel staan de reacties op de 
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komst van beide media centraal. Hoe reageerden de 'gewone' Utrechters en wat deed 

de politieke elite? 

Eerste vaste bioscopen 

Dankzij vertoningen door rondreizende exploitanten op de jaarlijkse kermis en in speci

aal voor dit doel afgehuurde zalen hadden de Utrechters vanaf 1896 kennis kunnen 

maken met het medium film. ' Maar gewoon naar de film gaan, als je er zin in had (in 

het hedendaagse jargon: een impulsbezoek), behoorde nog niet tot de mogelijkheden, 

want er gingen de nodige weken voorbij dat er helemaal geen filmvoorstellingen in de 

stad waren. Daar kwam in oktober 1907 verandering in. Toen opende de eerste vaste 

bioscoop de Cinomatograph, ook wel het Bioscoop-Theater genoemd, aan de Oude-

gracht Weerdzijde 21 (nu: Oudegracht 144) zijn deuren. Het Utrechtsch Nieuwsblad wees 

op de 'vier groote electrische ballonlantaarns' aan de gevel van het pand. Volgens het 

blad zag 'het zaaltje er keurig uit, de wanden zijn behangen met lichtblauw groen be

hang, hetwelk zeer aangenaam aandoet. Er zijn twee rangen, doch op beide rangen zit

ten de bezoekers op gemakkelijke stoelen. De beelden zijn prachtig en schitteren en 

flikkeren bijna niet.'2 Dat laatste was geen overbodige mededeling, want de projectie 

liet in die tijd vaak te wensen over. Niet voor niets noemden tijdgenoten de film ook 

wel het 'trilbeeld'. De vertoningen in de Cinomatograph werden begeleid met piano

muziek of grammofoonplaten. De exploitatie was in handen van drie uit Krefeld af

komstige Duitsers: H. Kirchhoff, Dr. Schaffrath en H. Kraemer. Over dit drietal is verder 

niets bekend. Tot halverwege oktober 1908 werd er regelmatig in de Utrechtse kranten 

geadverteerd voor vertoningen in de Cinomatographe. Er was sprake van speciale kin

dervoorstellingen en aan 'de bestuurders der weeshuizen wordt aangeboden gratis 

hunne kinderen een voorstelling te doen bijwonen.'3 Maar in november 1908 werd er 

gemeld dat de bioscoop 'tijdelijk is opgeheven.'4 Naar de redenen hiervoor kan men 

slechts gissen: ruzie onder de eigenaars, onbekendheid met de specifieke wensen van 

het Utrechtse publiek, gebrek aan belangstelling van de kant van dat publiek, concur

rentie van mobiele filmexploitanten die met enige regelmaat vertoningen gaven in 

Gebouw Irene (nu: het Polmans Huis), het Gebouw voor K&W (nu: het gebouw van het 

conservatorium), Park Tivoli (de zaal in het verdwenen park bij de Nachtegaalstraat) of 

Café Riche (Lange Koestraat)? Toch stelt het korte bestaan van de Cinomatographe ons 

in staat al enkele karakteristieken vast te stellen, die ook voor andere, toekomstige bio

scopen zouden gelden: electriciteit (nodig voor verlichting van de gevel en de zaal, 

bediening van de projectieapparatuur), centrale ligging (voor een goede bereikbaar

heid), de rol van de pers (voor bekendmaking van het bestaan van de bioscoop, adverte

ren van nieuwe filmprogramma's) en permanente vertoning (elke dag van de week in 

de avonduren). 

Op 3 oktober 1908, dus nog voor de Cinomatographe zijn deuren had gesloten, was 
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Richard Bresser met een bioscoop begonnen in een van de veilingzalen van het 

Venduhuis aan het Vreeburg, waarvan hij de eigenaar was. Volgens de Utrechtsche 

Courant 'zit [men] er recht gezellig, echt op zijn gemak in het aardig gemetamorpho-

seerde vertrek, dat in gewone tijden diensten doet als verkoopzaaltje. De projecties zijn 

heel goed en bieden soms stof tot onbedaarlijk lachen. Ook ernstige voorstellingen 

worden op het doek gebracht, zoodat er afwisseling voldoende is.'5 De zaal van het 

Venduhuis was overigens al eerder voor filmvertoningen gebruikt. Men zou verwach

ten dat dit voorbeeld navolging zou vinden en dat andere zalen, waar met enige regel

maat films werden vertoond, tot permanente bioscoop werden getransformeerd, maar 

dat was in Utrecht niet het geval. Hoewel de Bioscoop-Salon Vreeburg (zoals de officië

le naam weldra zou luiden) alleen via een nauw steegje bereikt kon worden, lag de zaal 

toch erg centraal, tussen cafés hotels en andere vermaaksgelegenheden aan het 

Vreeburg. De Bioscoop-Salon zou echter vooral bekend en geliefd worden door haar 

explicateur Louis Hartlooper, die vanaf september 1909 'met in de uithoeken der zaal 

hoorbare stem op onderhoudende wijze de beelden uitlegt.'6 Hartlooper was een oud-

toneelspeler die bij de reisbioscoop van Alex Benner al de nodige ervaring had opge

daan in het becommentariëren van bewegende beelden/ 

In december 1909 werd aan de Oudegracht Weerdzijde 9 (nu: Oudegracht 156) een 

nieuwe bioscoop geopend, het Flora Theater. Omdat er eerder een tapijthandel was 

gevestigd, had het pand een fikse verbouwing ondergaan. Net als bij de Cinomato-

graphe waren de exploitanten van het Flora Theater Duitsers. Maar ze hadden wel 

Nederlandse antecedenten, want in 1908 waren Ernst Wulff en Heinrich Lübbe met de 

exploitatie van een bioscoop (Bioscope Theater) in Groningen begonnen.s In 1910 zou-

Cezicht op de oostelijke zijde van het Vredenburg te Utrecht, tijdens een markt; rechts de ingang van Bioscoop 

Vredenburg. HUA, Coll. Beeldmateriaal, 72875. 
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den ze nog een zaal (Friso Theater) in Leeuwarden openen, in 1911 gevolgd door een vol

gende (De Kroon) in Zwolle. Daarmee creëerden ze een van de eerste bioscoopketens in 

Nederland. In vergelijking met de Cinomatographe en de Bioscoop-Salon Vreeburg kon

den Wulff en Lübbe bij de opening van het Flora Theater nog een opmerkelijke attractie 

bieden. Ze vertoonden namelijk eigen filmopnamen van Utrecht. Of een van hen zelfde 

filmcamera bediende of dat daarvoor een operateur werd ingehuurd, is niet bekend. 

Feit is wel dat de Flora nadien met enige regelmaat eigen opnamen op het programma 

zette, zoals een reportage van het bezoek van Koningin-moeder Emma aan een 

Tentoonstelling in Tivoli. ' In oktober 1910 vonden Wulff en Lübbe hun evenknie van 

Louis Hartlooper in de persoon van acteur Piet Wigman, die voortaan als explicateur de 

films van zijn eigen gesproken interpretatie voorzag.I0 In tegenstelling tot hun Duitse 

collega's van de Cinomatographe wisten Wulff en Lübbe van het Flora Theater wel een 

succes te maken. In 1911 keerde Lübbe terug naar Berlijn, waarop Heinrich Wulff, de jon

gere broer van Ernst, die al als boekhouder in het bedrijf actief was, tot de directie toe

trad. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 waren de broers 

gedwongen naar hun vaderland terug te keren. Ze droegen de exploitatie over aan 

Anton Hoogenstraaten, die in 1909 eigenaar was geweest van de tapijtwinkel die voor 

de komst van het Flora Theater in het pand aan de Oudegracht Weerdzijde 9 was 

gevestigd. 

Wel of geen succes 

Niet alle beginnende bioscopen waren echter een succes. Zo liet J. de Haan, eigenaar 

van het café Vinicole aan de Voorstraat 8, dit pand uitgebreid verbouwen, voordat hij in 

juli 1910 de deuren van Cinema Parisien opende. Hoewel Parisien volgens het 

Utrechtsch Nieuwsblad voorzien was van 'ruime zitplaatsen en uitstekende ventilatie, 

zodat men gansch ongestoord kan genieten, waarvoor men gekomen is', was de bio

scoop geen succes. " Dat was opmerkelijk omdat Parisien zich profileerde als inloopbio

scoop, een nieuwe formule waarbij de bezoeker op elk gewenst moment naar binnen 

kon gaan en pas na het zien van het hele programma (waarbij 'Rooken Geoorloofd' 

was) hoefde te vertrekken. '2 Aan de locatie vlak bij de Neude, kon het evenmin liggen. 

Net als zijn concurrenten engageerde De Haan een explicateur: Charles Raasveld. Deze 

verliefde Parisien eind 1911 om directeur te worden van het Apollo Theater, dat in maart 

1912 werd geopend. Medio 1912 ging de Parisien al weer voor enige tijd dicht. Onder de 

nieuwe naam Union ging het theater in juli 1912 weer open, om in mei 1914 definitief 

zijn deuren te sluiten. 

Raasveld's Apollo Theater aan de Oudegracht Tolsteegzijde 85 (nu: Oudegracht 255) 

was ook geen lang leven beschoren. Na een paar maanden werd het overgenomen door 

de Amsterdamse ondernemer G.H. van Royen, die het in juli 1912 heropende als Witte 

Bioscoop. Van Royen had in 1911 al een Witte Bioscoop geopend in de voormalige 
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Winkel van Sinkel aan het Amsterdamse Damrak. Het begrip Witte Bioscoop moest een 

waarborg bieden dat films werden vertoond die voor katholieken aanvaardbaar waren. 

Thema's die strijdig waren met de katholieke moraal, zoals 'zondige liefde, zelfmoord 

en echtbreuk', hadden daarin geen plaats. " Hoewel de bioscoop de steun had van het 

Utrechtse katholieke dagblad Het Centrum, bleef het publiek weg. Begin 1913 sloot de 

Witte Bioscoop zijn deuren. Het theater ging in april 1913 weer open als Centrum-

Bioscoop. Dit wekte de ergernis op van Het Centrum-. 'Echtbreuk, ontrouwen zelfmoord, 

't is alles wat de films te zien geven. [...] Hebben we betreurd dat de Witte Bioscoop de 

exploitatie niet kon volhouden, verheugen zal het ons, als deze bioscoop zoo spoedig 

mogelijk verdwijnt.' ' ' Deze wens ging overigens snel in vervulling, want na een korte 

periode (vanaf juli 1913) als bioscoop Splendid in bedrijf te zijn geweest werd het pand 

in mei 1914 als timmerwerkplaats in gebruik genomen. Er was nog een voorbeeld van 

een bioscoop die het niet redde. C.B. ten Bosch, caféhouder aan de Steenweg 37, had 

van B&W toestemming gekregen om zijn pand in te richten als bioscoop. Dit werd de 

Thalia, die in de loop van 1913 zijn deuren opende, om deze begin 1914 weer te sluiten. '5 

De Thalia was waarschijnlijk een goed voorbeeld van het type bioscoop dat de Engelsen 

als 'fleapit' betitelen. Qua uitstraling bleef dit theater ver achter bij andere bioscopen 

die, gesteund door meer kapitaal en een beter business plan, in 1912 en 1913 in Utrecht 

werden geopend. Zo kon Johan de Liefde het zich veroorloven om een pand aan de 

Lange Viestraat te laten slopen teneinde daar een woonhuis te bouwen met op de 

benedenverdieping een vestibule en een passage die leidde naar een zaal van Hotel 

l'Europe (waarvan de ingang aan het Vreeburg was gelegen). Deze zaal liet hij inrichten 

tot een luxueuze bioscoop, de Scala, met een gordijn dat electrisch kon worden geo

pend en zaalverlichting die langzaam doofde. De Liefde was een self-made zakenman 

die begonnen was met het publiceren van scheurkalenders, een fortuin had gemaakt 

met de uitgave van populaire bladen (zoals het Utrechtsch Nieuwsblad) en tenslotte in 

het onroerend goed was gegaan. "Toen hij in juli 1912 zijn Scala Bioscoop had geopend, 

stelde hij zijn persimperium ten dienste van het theater. Vanaf november 1913 rolde 

elke week een aflevering van de Scala-Bioscoop-Courant van de persen van het 

Utrechtsch Nieuwsblad, die in een oplage van 25.000 exemplaren huis aan huis in 

Utrecht werd verspreid. " Bovendien kon De Liefde het zich veroorloven om adverten

ties van concurrenten van de Scala Bioscoop uit het Utrechtsch Nieuwsblad te weren. 

Een paar honderd meter van de Scala verwijderd, aan de Oudegracht Weerdzijde 114 

(nu: Oudegracht 73) werd in januari 1913 nog een luxe bioscoop geopend, het Rem

brandt Theater. Dit theater was een initiatief van handelsreiziger David Hamburger en 

Leo Lorjé, eigenaar van een kantoorboekhandel, die beiden tot de kleine Joodse ge

meenschap in Utrecht behoorden. In hun concept moest de bioscoop tegen 'gewone 

prijzen' op alle gebied het allerbeste bieden: dit betekende onder meer een 'enorm 

groot projectiescherm', 'feërieke zaalverlichting', 'harmonieuse orkestbezetting' en 

'glooiende parterre plaatsen'.ls Maar de grootste coups van Hamburger en Lorjé betrof-

öfflZ' HOiiENKAMP UTRF-CHTERS EN DE NIEUWE MEDIA 



Oud-Utrecht 

fen het weghalen van explicateurs bij de directe concurrenten. " Eerst lokten ze Piet 

Wigman bij de Flora weg en benoemden hem tot 'artistiek leider' van het Rembrandt 

Theater. Wigman besloot echter na acht maanden weer bij zijn oude werkgever terug 

te keren. Nadat zijn opvolger Ko van Sprinkhuysen, een voormalig acteur van het gezel

schap van Louis Bouwmeester, er in maart 1914 wegens gezondheidsredenen mee 

ophield, haalden Hamburger en Lorjé met een spraakmakende transfer niemand min

der dan Louis Hartlooper binnen. 

De laatste bioscoop die in de jaren tien zijn deuren zou openen, was de New York 

Bioscoop. Eigenaar N.J. van Dussenbroek liet een replica van het Vrijheidsbeeld boven 

op de gevel van het pand aan het Vreeburg 29 plaatsen, dat 's avonds met spotlights 

werd verlicht. De symboliek kon de Utrechters niet ontgaan. Het theater had verder als 

noviteit een balkon en een zijloge. Hoewel men 'niet overal [...] evengoed [kon] zien', 

hadden de toeschouwers volgens het Utrechtsch Dagblad over het gebodene niet 'te 

klagen'.:" De feestelijke opening vond plaats op zaterdag 19 juli 1913. Als explicateur 

had Van Dussenbroek de kleurrijke acteur Hijman Croiset (vader van de paragnost 

Gerard Croiset) aangetrokken, maar deze overtuigde anarchist gaf er geheel in eigen 

stijl al na een week de brui aan. André de Jong, die eerder bij het Flora Theater had 

gewerkt, werd zijn opvolger.:i 

Overzicht van Wijk C te Utrecht, vanaf het Jaarbeursgebouw (Vredenburg), uit het zuiden; rechts op de voorgrond het 

Vrijheidsbeeld op de gevel van de New York bioscoop (Vredenburg 2g) en daarachter de daken van enkele huizen aan de Lange 

Koestraat; rechts de Jacobikerk (St. Jacobstraat). HUA, Coll. Beeldmateriaal, 84388. 
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Van Europese cocktail naar Amerikaanse films 

Wat voor f i lms waren er in de Utrechtse bioscopen te zien? Tot ver over de helft van de 

jaren tien bestond het programma uit een cocktail van een groot aantal kortere f i lms. 

Een goed voorbeeld biedt het openingsprogramma de Centrum-Bioscoop op 12 april 

I9I3: HENKI EN CRIBOUILETTE VERMAKEN ZICH ('groot lachnummer'), BIJ DE STEENHOUWERS 

('drama'), OPPER-ENGADIN IN DEN WINTER ('openlucht-opname'), DE VRIJCEZELLENWONINC VAN 

RIGADIN ('komisch'), HAAR EER GERED ('drama in 2 acten'), GEDAANTE-VERANDERINGEN ('truc-fi lm') 

en CUPIDO is OVERWINNAAR ('comédie').22 Een paar maanden later (19 ju l i 1913) liet de New-

York Bioscoop bij haar opening weliswaar minder titels de revue passeren, maar de pro

grammering leek erg veel op die van de Centrum-Bioscoop: VERSTOOTENEN ('familiedrama 

in 2 afdeeldingen'), INLANDSCHE MARKT IN AZIE ('prachtige natuuropname'), EEN PANTOFFEL 

GESCHIEDENIS ('lachen, lachen, lachen') en TUSSCHEN TWEE TREINEN, OF DE KRACHT DER WANHOOP 

('hoogst spannend tafereel ') .2 ' Hoewel de precieze herkomst van de f i lms in deze beide 

openingsprogramma's niet meer is te achterhalen, is zeker dat de overgrote meerder

heid van Europese komaf was. Dat gold ook voor de eerste avondvullende speelfilms 

die in de loop van 1913 in Utrecht werden vertoond: Italiaanse spektakelfi lms. De direc

ties van de Flora en de Rembrandt meenden dat ouo VADIS? (Cines, 1913) en DE LAATSTE 

DAGEN VAN POMPEJI [eu ULTIMI GioRNi Di POMPEI] (PasquaM, 1913) zo bijzonder waren dat ze voor 

de vertoning van deze f i lms speciaal de Grote Zaal van het Park Tivoli voor enkele 

dagen afhuurden.24 De toegangsprijzen voor ouo VADIS? waren veel hoger dan gebruike

lijk, van f l . 0,50 to t 1,58, terwi j l die voor DE LAATSTE DAGEN VAN POMPEJI overeenkwamen met 

de gebruikelijke prijzen die ook aan de kassa van de bioscopen werd gevraagd: tussen 

de f l . 0,15 en 0,50. 

Een f i lmvertoning was niet compleet zonder explicateur. Zij waren de topattract ies in 

de Utrechtse bioscoopwereld en er was dan ook sprake van een levendige 'transfer

markt'. De explicateurs speelden ook een leidende rol in de vakvereniging van bio

scooppersoneel, de Nederlandsche Bond van Bioscoop- en Theaterpersoneel, die in de 

tweede helft van de jaren t ien actief was. De Utrechtse afdeling telde in november 1916 

dertien leden, van wie er zes explicateur waren, vier operateur en drie overige functies 

hadden.2 ' De explicateurs domineerden ook het bestuur: Louis Hartlooper was voorzit

ter en Wouter Kaljee (explicateur bij de Bioscoop-Salon Vreeburg) secretaris. De stijl 

van explicatie verschilde per uitvoerder. Toneelcriticus J.H. Rössing, die Hartlooper aan 

het werk zag bij de f i lm DE DOODELIJKE TANGO, beschreef hoe deze ' temperament in zijn 

zeggen bracht overeenkomstig het voorgestelde, het rhythme in acht nam, soms 

ineens een oogenblikje zweeg, om met halve stem te vervolgen... Hij zuchtte... Hij nam 

rusten... Zijn stem trilde... Zijn stem stikte in tranen... En dit alles even slechts aandui

dende, niet overdreven.'2( ' Over Kaljee werd opgemerkt dat diens explicatie weliswaar 

'duidelijk en welverzorgd [was], alleen als deze heer iets minder zijn zinnen eindigt met 

een stemverhooging, wat soms hinderli jk was, zal zijn overigens goede verklaring zeer 

veel w i n n e n . ' r Van J. Holbein (New York) werd gezegd dat hij goed was in het maske-
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ren van minder oorbare passages in de vertoonde films.2S Ook Piet Wigman en Louis 

Hartlooper zagen voor zichzelf de taak weggelegd om de wansmaak van het publiek 

zoveel mogelijk tegen te gaan. -'' Toch was hun optreden niet altijd vrij van controverse. 

Zo beklaagde de afdeling Utrecht van de Nederlandse Bond van Onderwijzers zich in 

1913 bij de politie over het optreden van de explicateur in de Thalia Bioscoop. '" Tegen 

Louis Hartlooper werd in 1918 zelfs 'een strafvervolging [...] ingesteld omdat hij zich bij 

de vertooning van de film HET PROCES BEGEER minder gunstig over den politiespion 

Hulleman moet hebben uitgelaten.'31 Deze Nederlandse film (regie: Theo Frenkel sr.) 

was een 'sensatiedrama', gebaseerd op krantenberichten, over een inbraak bij juwelier 

Begeer in Amsterdam in 1917. Waarschijnlijk is het niet tot een veroordeling gekomen, 

want verdere berichten hierover zijn niet overgeleverd. 

Aan het einde van de jaren tien maakten de meeste Utrechtse bioscopen geen gebruik 

meer van een explicateur. In 1919 was alleen Hartlooper nog actief. Deze verandering 

was het gevolg van de opkomst van een nieuwe attractie: de hoofdfilm. In de aankondi

gingen kreeg deze de grootste en vetste letters. Eerst was het nog noodzakelijk om het 

genre (bijvoorbeeld 'misdaadfilm' of 'liefdesdrama') erbij te vermelden, maar later vol

stonden de titel en de naam van de 

filmsterren (en soms die van de 

regisseur). De korte films vormden 

nu het zogeheten voorprogram

ma, dat in de bioscoopbranche 

denigrerend als het 'bijwerk' werd 

betiteld. Deze verandering in de 

programmering liep parallel met 

de opmars van de Amerikaanse 

film in Europa. Zo is er een foto be

waard van het Rembrandt Theater 

anno 1918, waarop te zien is dat de 

Amerikaanse film KAPITAAL EN ARBEID 

werd vertoond. Achter deze titel 

ging, aldus filmhistoricus Karel 

Dibbets, 'een onschuldig melodra

ma over een fabrikantendochter 

en een arbeiderszoon schuil, inclu

sief een vurig pleidooi voor de ver

zoening van kapitaal en arbeid.'32 

Gezicht op de voorgevel van de bioscoop 

Rembrandt (Oudegracht 73), vanuit het 

zuidwesten. HUA, Coll. Beeldmateriaal, 

77>;7. 
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In tegenstelling tot Den Haag, waar de autoriteiten uit angst dat de film verkeerd 

begrepen zou worden (Troelstra had kort daarvoor zijn revolutie uitgeroepen) de verto

ning ervan verboden, veroorzaakte KAPITAAL EN ARBEID in Utrecht geen problemen. Wel 

was aan het jeugdigen tot de leeftijd van 16 jaar niet toegestaan om de voorstelling te 

bezoeken. 

Kinderen niet gewenst 

In 1915 was in Utrecht de Lichtbeeldenverordening van kracht geworden. Deze was een 

rechtstreeks gevolg van een schrijven dat de minister van Binnenlandse Zaken, mr. 

P.W.A. Cort van der Linden, in november 1913 aan de gemeentebesturen in den lande 

had gestuurd. Hierin wees hij op de mogelijkheden om 'paal en perk [te] stellen aan het 

geven van bedenkelijke sensationeele voorstellingen, die tot misdrijf prikkelen, de toe

schouwers vertrouwd maken met immoreele toestanden of op andere wijze verderfelij

ker! invloed uitoefenen.' "Van een totaal verbod van filmvertoningen wilden B&W van 

Utrecht niet weten, wel waren zij van mening dat kinderen tegen de verderfelijke 

invloed van de bioscoop moesten worden beschermd. De Rechtskundige Commissie 

werkte dit uit tot een regeling waarbij het verboden werd om kinderen tot de leeftijd 

van 16 jaar tot filmvertoningen toe te laten, tenzij de films op het programma waren 

goedgekeurd door de Bioscoop-Commissie. De leden van deze commissie werden door 

B&W benoemd. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord met het 

voorstel en op 6 februari 1915 trad de Lichtbeeldenverordening in werking. Burgemees

ter Fockema Andreae vroeg de onderwijzersverenigingen en kinderbeschermingsorga

nisaties in de stad om eiktwee vertegenwoordigers af te vaardigen, die zitting moesten 

nemen in de Bioscoop-Commissie. Op 20 maart 1915 kwam de commissie voor het eerst 

bijeen in de trouwzaal van het Stadhuis. Mr. Andrew de Graaf, afgevaardigde van Pro 

Juventute, werd tot voorzitter van de Bioscoop-Commissie benoemd. Medebestuursle

den werden J.W. des Tombe (Voogdijraad - vice-voorzitter) en B. Schimmel (H. Vincen-

tius à Paulo - secretaris). Verder waren in de Bioscoop-Commissie vertegenwoordigd: 

Vereniging van Hoofden van Scholen in Nederland, Bond van Nederlandse Onderwij

zers, Nederlands Onderwijzers Genootschap, St. Lebuinus Vereniging en Vereniging 

van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen. 

Eenmaal gekozen moest de commissie vaststellen volgens welke criteria ze films ging 

beoordelen. Hoewel ze later zou melden dat ze niet volgens van tevoren vastgestelde 

normen keurde, waren normen die de Rotterdamse filmkeuringscommissie had vastge

steld van grote invloed op de Utrechtse keuringspraktijk. Deze behelsden afkeuring 

van: films op seksueel gebied, films waarin de techniek van het misdrijf expliciet te zien 

was, films waarin kwajongensstreken werden getoond, die uit opvoedkundig oogpunt 

afkeurenswaardig waren, omdat er geen 'loon naar werken' op volgde, en films die de 

godsdienstige gezindheid van bepaalde groepen konden kwetsen. '4 Tevens werd de 
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Utrechtse Bioscoop-Commissie sterk beïnvloed door de ideeën over film die haar voor

zitter Andrew de Graaf erop nahield. Hij was inspecteur van de Centrale Bond voor 

Inwendige Zending en Christelijke Philantropische Inrichtingen en voorzitter van het 

Nationaal Comité tot bestrijding van de handel in vrouwen. Na de bestrijding van pros

titutie en geslachtsziekten mocht nu de film zich in zijn bijzondere belangstelling ver

heugen. De Graaf was ervan overtuigd dat 'de wijze waarop de bioscoop de beweging 

fixeert niets met kunst te maken heeft, immers een zuiver mechanische is.' Daarom 

was 'de bioscoop... als zoodanig, door haar wezen zelf, ook al reproduceert zij nog zoo 

kunstvolle uitingen, vijandig aan kunst'. " Omdat zij het onderscheid tussen valse en 

echte kunst nog niet konden maken, moesten, aldus De Graaf, jeugdigen tegen de bio

scoop worden beschermd. Wel zag hij een rol weggelegd voor het medium op het 

gebied van de opvoeding, maar alleen door middel van educatieve films. 

Vanaf het moment dat de Bioscoop-Commissie met haar werkzaamheden begon (op 15 

oktober 1915), ontstond er een grimmige sfeer. De keurders klaagden erover dat er op 

de voor hen georganiseerde keuringsvertoningen expres geen licht werd aangedaan 

tussen de films, zodat het onmogelijk was om aantekeningen te maken. Verder weiger

den de exploitanten van de Bioscoop Salon Vreeburg en de New York om voor de com

missieleden de verwarming aan te doen, hetgeen keurder O. Thije, die last had van reu

matische pijnen, noopte om zijn lidmaatschap van de commissie neer te leggen. 

Anderzijds eiste de commissie van de exploitanten dat speciaal voor drie leden op vrij

dagmiddag het nieuwe weekprogramma werd geprojecteerd en dat zij daarbij van 

korte inhoudsbeschrijvingen van de vertoonde films werden voorzien. Bovendien 

moesten de bioscopen extra films laten overkomen uit Amsterdam, Den Haag of 

Rotterdam, waar de distributiekantoren gevestigd waren, om hiermee direct afgekeur

de films te kunnen vervangen. Het gevolg was dat verschillende exploitanten het niet 

meer de moeite waard vonden om hun programma's aan de commissie voor te leggen 

en voortaan louter een publiek van zestien jaar of ouder binnenlieten.36 

Opmerkelijk genoeg was het een dergelijke, niet door de commissie beoordeelde voor

stelling die zou leiden tot de eerste serieuze toetsing van de Lichtbeeldenverordening. 

Bij de vertoning van een programma bestaande uit KONINGIN ELISABETH'S DOCHTER, KNOPJE 

MOET TROUWEN en DE VIERVOETIGE VIRTUOOS, had de politie een jongen van twaalf jaar in de 

Flora aangetroffen. De rechter veroordeelde directeur Hoogenstraaten tot een symboli

sche boete van fl. 0,50 wegens overtreding van de verordening, maar deze ging in 

hoger beroep. De Hoge Raad constateerde op 9 oktober 1916 dat artikel 2 van de Licht

beeldenverordening in tegenspraak was met verschillende artikelen in het Wetboek 

der Strafverordening en de Gemeentewet. Niet alleen betekende dit vrijspraak voor de 

directeur van de Flora, maar ook de ongeldigverklaring van de Lichtbeeldenverorde

ning. Een jaar lang moest de Bioscoop-Commissie hulpeloos toezien hoe de Utrechtse 

jeugd in de bioscoop naar programma's kon kijken, waarin geen rekening werd gehou-
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den met de opvattingen van de commissie. Pas op 15 oktober 1917 trad een nieuwe, juri

disch waterdicht gemaakte tichtbeeldenverordening in werking, die de Bioscoop-

Commissie in staat stelde haar werkzaamheden op de gebruikelijke wijze voort te zet

ten. r 

De relatie met de bioscoopwereld was er begrijpelijkerwijs niet beter op geworden. 

Tekenend voor de sfeer was een incident dat zich in oktober 1918 in de Scala Bioscoop 

voordeed tijdens een speciale keuringszitting. Een van de commissieleden had zijn fiets 

in het gangpad neergezet. In het donker struikelde de echtgenote van Scala-directeur 

John Fris over het rijwiel. Woedend wilde zij de fiets uit de zaal verwijderen en in de 

vestibule neerzetten. Daarop ontstond een 'woordenwisseling' tussen mevrouw Fris en 

de eigenaar van het rijwiel, die zo hoog opliep dat de eveneens in de zaal aanwezige 

voorzitter, mr. A. de Graaf, zich gedwongen zag om partij te kiezen voor het commissie

lid. De burgemeester werd op de hoogte gesteld van het incident. Fris excuseerde zich 

voor het'onheusche' optreden van zijn vrouw, maar wees er fijntjes opdat het plaatsen 

van een rijwiel 'in den loopgang eener donkere theaterzaal' in strijd was 'met de wette

lijke voorschriften'. Het incident liep met een sisser af.is 

Het bleek dat de Bioscoop-Commissie meer rolprenten af- dan goedkeurde. David 

Hamburger, de directeur van het Rembrandt Theater die optrad als woordvoerder van 

de gezamenlijke Utrechtse bioscopen, liet de lezers van het Utrechtsch Dagblad weten 

dat de commissie bijvoorbeeld Charlie Chaplin-films - 'toch al zeer onschuldig niet

waar?', voegde hij hieraan toe - nooit zou goedkeuren.' '9 Om die reden gaven de mees

te exploitanten er al snel de brui aan en lieten slechts ongekeurde films zien aan bezoe

kers van zestien jaar en ouder. Van de ruim 9000 films die er tussen oktober 1917 en 

december 1922 in Utrecht werden vertoond, legden de exploitanten er slechts 199 ter 

keuring aan de Bioscoop-Commissie voor. 40 Dit waren voornamelijk films van de 

Bioscoop-Salon Vreeburg, die als enige regelmatig kindervoorstellingen gaf. Natuurlijk 

werd het een sport voor jeugdigen onder de zestien om te proberen toch een bioscoop 

binnen te komen. Van tijd tot tijd voerde de politie controles uit, waarbij meestal wel 

een of meer boosdoeners werden ontdekt en uit de zaal verwijderd. " 

Tussen 1918 en 1928 steeg het bezoek aan de Utrechtse bioscopen nauwelijks. In 1918 

werden er 681.526 kaartjes verkocht en in 1928 waren dat er 734.505. ' : Toch probeerden 

de exploitanten het bezoek aan de bioscoop voor Utrechters van zestien jaar en ouder 

zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In de meeste bioscopen werd het programma live 

begeleid door een orkest(je). Ook traden er op het podium variété artiesten op als 

onderdeel van het programma. Bij bijzondere films wilde men nogal eens groots uit

pakken. Zo engageerde de directie van het Rembrandt Theater in juni 1924 de iste bari

ton van de Nationale Opera, een solozangeres van het Brussels Conservatorium, het 

Utrechtsch Dubbel Mannenkwartet en 'een koor van 50 dames en heeren' om de verto

ning van de Amerikaanse spektakelfilm THE QUEEN OF SHEBA (Fox Film Corporation, 1921) 

tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken. De toeschouwers werden bij het betreden 
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Interieur van de bioscoop Rembrandt 
(Oudegracht 73): de bioscoopzaal met het 
orkestbak. HUA, Coll. Beeldmateriaal, 77133. 

van het theater alvast in de stem

ming gebracht door 'speciale 

décors en requisieten, alle in 

Oostersche stijl geteekend en ont

worpen' door de Utrechtse kunste

naar Willy A.Th.L de Mare.43 Het 

orkest van de Rembrandt, dat 

vanaf 1928 onder leiding van 

'kapelmeester' en 'filmillustrator' 

Ido Eyl stond, genoot een grote 

faam.4'' 

Landelijke en plaatselijke keuring 

In 1920 voorzag David Hamburger (Rembrandt) dat er 'binnenkort een billijke en eerlij

ke Rijkskeuring te wachten is'.45 Maar toen deze op 1 maart 1928 eindelijk in werking 

trad als uitvloeisel van de in 1926 aangenomen Bioscoopwet, kwam er toch geen einde 

aan de beperkingen, die de Utrechtse Lichtbeeldenverordening met zich meebracht. De 

feitelijke keuring werd overgelaten aan de landelijke Centrale Commissie voor de 

Filmkeuring, die deze ongetwijfeld op 'billijke en eerlijke' wijze verrichtte, gegeven het 

feit dat Hamburger zelf in het bestuur zat. Maar voor films die de commissie van het 

predikaat 'alle leeftijden'toekende, werd in Utrecht alleen de vertoning zonder tussen

komst van de plaatselijke Bioscoop-Commissie (die dus gewoon bleef voortbestaan 

naast de landelijke commissie) toegestaan, als zij over 'een onderwerp van weten

schap, nijverheid, landbouw en handel' gingen. Onder deze subcategorie vielen alleen 

educatieve of wetenschappelijke films, waar, zoals iedere bioscoopexploitant uit de 

praktijk wist, nu niet onmiddellijk grote drommen toeschouwers op af kwamen. Voor 

jeugdigen tot zestien jaar waren niet alleen Charlie Chaplin-films in Utrecht nog steeds 

verboden kost, maar ook bijvoorbeeld de zeer onschuldige NCRV-propgandafilm DE 

KLOKKEN LUIDEN (1931). Deze film was door de Centrale Commissie voor de Filmkeuring 

weliswaar voor'alle leeftijden' gekeurd, maar vanwege zijn propagandistische karakter 

kon het onderwerp van DE KLOKKEN LUIDEN niet als 'wetenschap, nijverheid, landbouw of 

handel' worden gekwalificeerd. Hoewel de NCRV zich had kunnen wenden tot de plaat

selijke commissie, besloot ze alleen bezoekers van veertien jaar en ouder tot de verto

ning toe te laten. Toen de omroepvereniging zich hierover bij de Centrale Commissie 

voor de Filmkeuring beklaagde, kon de voorzitter, de SDAP'er D. van Staveren, niet nala

ten om er fijntjes op te wijzen dat dit 'de consequentie is van de houding van zeer na 

SERT EtOGENKAMP UTRECHTERS EN DE NIEUWE MEDIA 



aan Uw vereeniging verwante personen'. ''' Daarmee bedoelde hij natuurlijk in de eer

ste plaats mr. A. de Graaf. 

Maar er was nog een probleem. De Utrechtse Lichtbeeldenverordening kende slechts 

twee leeftijdscategorieën: 'onderde zestien jaar'en 'zestien jaar en ouder'. De Centrale 

Commissie voor de Filmkeuring daarentegen keurde films naar geschiktheid voor 'alle 

leeftijden', 'veertien jaar en ouder' en 'achttien jaar en ouder'. Dit leidde tot de curieuze 

situatie dat een Utrechtse bioscoopexploitant het de ene week met de gemeente aan 

de stok kon krijgen, omdat hij een vijftienjarige bij een film had toegelaten, die de 

Centrale Commissie het predikaat 'veertien jaar en ouder' of 'alle leeftijden' had ver

leend. En de andere week met het Rijk, omdat hij een zeventienjarige toeliet bij een film 

die voor 'achttien jaar en ouder' was gekeurd. In 1931 besloot de gemeenteraad deze 

anomalie aan te passen en de leeftijd waarop bioscoopbezoek was toegestaan terug te 

brengen tot veertien jaar. Dit betekende voor de bioscopen in elk geval een uitbreiding 

van hun potentiële publiek. Een voorstel van mevrouw Wolthers-Arnolli (SDAP) om de 

leeftijdsgrens in haar geheel te laten vervallen werd echter verworpen. Een meerder

heid van de raad (21 tegen 13) deelde blijkbaar de verwijzing van B&W naar 'de schade

lijke werking, in moreel en geestelijk opzicht, welke het geregeld bezoeken van de bio

scoop voor jeugdige personen op zich zelfheeft.' Een verzoek van de exploitanten om 

de vermakelijkheidsbelasting - een toeslag van 20% op elk verkocht kaartje die recht

streeks in de gemeentekas vloeide-te verlagen, werd eveneens verworpen.47 

Terwijl de autoriteiten zich zorgen maakten over het zedelijk peil van de vertoonde 

films, waren de Utrechters van zestien en ouder meer geïnteresseerd in wat een nieu

we technologie - de geluidsfilm - hen te bieden had. Mechanisch gereproduceerd 

geluid kenden ze al van de grammofoon en de radio. Op de Jaarbeurs waren regelmatig 

voorbeelden te bewonderen geweest, zoals bijvoorbeeld in maart 1919, toen er de eer

ste radio-telefonie-demonstratie in ons land werd verzorgd door Philips (Eindhoven) en 

de Nederlandse Radio-Industrie (Den Haag). Vanaf 1924 ontstonden er verschillende 

omroepen, waarvan er één, de Vrijzinnig-Protestantse Radio Omroep (VPRO), zelfs zijn 

zetel in de Domstad had. Aan het einde van de jaren twintig kende de stad diverse 

radiospeciaalzaken. Maar rond die tijd bleek ook een andere vorm van mechanisch 

gereproduceerd geluid, dat synchroon liep met bewegende beelden, toen ook toon- of 

klankfilm genoemd, een onweerstaanbare attractie. Het Flora Theater had op 31 januari 

1929 de primeur voor Nederland. Exploitant A l . Hoogenstraaten had deze bioscoop 

overgedaan aan Is. Cohen Barnstijn, een van vijf broers die in de bioscoopbranche actief 

waren. Niet alleen liet hij de gevel van de Flora wijzigen, de vestibule verruimen en de 

toiletten verbeteren ,s, maar ook liet hij een apparaat installeren dat de naam droeg 

van zijn broer, filmdistributeur Loet C. Barnstijn: de Loetafoon. Hiermee konden een 

filmrol en een grammofoonplaat synchroon afgedraaid worden. De Loetafoon was de 

Nederlandse versie van het Amerikaanse Vitaphone systeem, dat door de filmmaat

schappij Warner Bros. was ontwikkeld. Het Utrechtse publiek reageerde enthousiast op 
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Gezicht op de Bezembrug vanuit het westen, met op de achtergrond v.l.n.r. onder andere de Flora Bioscoop 

(Oudegracht 156), de Bank Vlaer en Kol (Oudegracht 158), de ingang van de Ganzenmarkt en het hoekhuis 

Keyserrijk (Oudegracht 160). HUA, Coll. Beeldmateriaal, 41842. 

twee korte f i lms die met de Loetafoon werden vertoond: een uitvoering van de Czardas 

van Mont i door een violist en pianist, en een optreden van de zanger Emanuel List.4 ' 

De hoofdf i lm op 31 januari 1929 was THE JAZZ SINGER (1927), met Al Jolson in de hoofdrol. 

Van deze f i lm, die bekend is geworden als de 'eerste' geluidsf i lm in de geschiedenis, 

werd in de Flora een zwijgende versie vertoond, waarbi j de Italiaanse zanger Renato 

Feruccio live de liederen ten gehore bracht. Om langere geluidsfi lms te kunnen verto

nen, was het namelijk noodzakelijk dat de bioscoop in kwestie over twee apparaten 

beschikte, zodat de f i lmrol len van 10 minuten elk zonder onderbreking vertoond kon

den worden. Het Flora theater kreeg pas in de zomer van 1929 z'n tweede Loetafoon. Nu 

konden ook lange geluidsfi lm worden vertoond en was ook de geluidsversie van THE JAZZ 

SINGER te zien en horen. Het grootste succes scoorde de Flora met een andere Warner 

Bros. productie, waarin Al Jolson de hoofdrol speelde: THE SINGING FOOL (1928). In novem

ber en december 1929 was deze f i lm maarl iefst zes weken achtereen te bewonderen. In 

die t i jd was dit een ongekend lange prolongatie. Het lied 'Sonny Boy' werd een hit, die 

iedereen in Utrecht op z'n eigen manier kon zingen, neuriën of f lu i ten. Na een aantal 

weken liet de Flora directie de pers zelfs weten dat ze bij de distr ibuteur een nieuwe 

kopie van de f i lm had aangevraagd, omdat de oude helemaal versleten was.50 

Lipsynchroon Amerikaans 

Het grootste theater van de stad, Rembrandt, kon natuurl i jk niet achterbli jven bij de 

concurrent en liet zijn publiek op 19 april 1929 kennismaken met het nieuwe wonder. 

Blijkbaar vond de directie de investering in een nieuw apparaat nog een te groot risico, 
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Interieur van de bioscoop Rembrandt 

(Oudegracht 73): de bal en de loketten. 

HUA, Coll. Beeldmateriaal, 77751. 

want ze maakte gebruik van een 

'crystalphone-versterker te be

schikking gesteld door f i rma Adr. 

van Schaik, alhier'. " Bij een zang-

nummer in de f i lm THE STUDENT PRIN

CE IN OLD HEIDELBERG (1927), een lief

desdrama met Norma Shearer en 

Latin lover Ramon Novarro, werd 

een grammofoonplaat gedraaid. 

Of deze lipsynchroon liep met de 

beelden liet de pers in het midden. Pas in september werd er een complete Vitaphone-

installatie in de Rembrandt geplaatst. De eerste hoofdf i lm, die ermee werd vertoond, 

was LUCKY BOY (1929). Net als in THE JAZZ SINGER was slechts een deel van de dialoog te 

horen (naast de liedjes natuurli jk). Toch was dit voldoende voor de recensent van het 

Utrechtsch Nieuwsblad, die overigens erg tevreden was over de geluidsweergave, om 

een probleem te signaleren: 'Jammer is het echter, dat men de taal niet kar verstaan, 

want ook zij die de Engelsche taal machtig zijn, zullen alleen de meest bekende woor

den kunnen opvangen.'52 Technisch was het toen nog niet mogeli jk om ondertitels aan 

te brengen. Procédés waarmee ondert i tel ing mogelijk werd, zouden pas vanaf 1932 hun 

intrede in Nederland doen. Wel konden er Nederlandse tussentitels worden geplaatst, 

maar als dat gebeurde werd de synchroniteit aangetast, omdat er op de oorspronkelijke 

soundtrack geen rekening was gehouden met onderbrekingen voor tussentitels. Later 

werd het wel mogeli jk tussentitels aan te brengen in f i lms, die van het Movietone 

geluidssysteem gebruikmaakten. Bij dat systeem was een optische geluidsband op de 

f i lmstrook aangebracht. Door middel van een in de projector aangebrachte fotocel 

werd het geluid 'gelezen'. Het enige nadeel was dat er een harde 't ik' te horen was en 

het geluid plotseling ophield, als de t i tel in beeld kwam. 

Het Utrechtse publiek vond het Amerikaans zoals dat in Hol lywood-f i lms werd gespro

ken maar een vreemde, onbegrijpelijke taal en gaf de voorkeur aan Duits-gesproken 

f i lms. Maar door de contracten, die ze hadden afgesloten met bekende Amerikaanse 

f i lmmaatschappi jen als First National, Warner Bros., Paramount en MGM, waren de 

Flora en de Rembrandt met handen en voeten aan het Amerikaanse aanbod gebonden. 

Gelukkig vonden ze na enige t i jd een ui tweg. De Hollywood studio's lieten namelijk 

meerdere taalversies van een en dezelfde f i lm maken, omdat ze bang waren hun aan

deel op belangrijke markten te verliezen. Door de Duitse versies te nemen, konden de 

exploitanten aan de wens van het Utrechtse publiek tegemoetkomen. Zo liet het 

Rembrandt Theater in 1931 de Duitse versie zien van de grote MGM-productie ANNA 
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Gezicht op de voorgevels van de huizen Vredenburg 28 (rechts) -31 met een lange rij wachtenden voor de bio

scoop Palace Theater (Vredenburg 2g). HUA, Coll. Beeldmateriaal, 73072. 

CHRISTIE (1930) met Greta Garbo in de hoofdrol. Zelfs het komische duo Stan Laurel en 

Oliver Hardy moest eraan geloven. Van hun NICHT OWLS (1930) werd onder de t i te l NACHT

MERRIES de Duitse versie in de Rembrandt vertoond. Maar nu werd er in de pers weer 

geklaagd dat het Duits niet goed verstaanbaar was, omdat het met een Amerikaans 

accent gesproken werd. " 1 Liefhebbers van echte Duitse f i lms konden zich bij de Scala 

bioscoop vervoegen, d i e - net als het Palace Theater (voorheen New Y o r k ) - i n de zomer 

van 1930 geluidsapparatuur liet installeren. De Scala profiteerde van een exclusief con

tract met de bekende Duitse f i lmmaatschappij Ufa. Zo herinnerde schrijfster Clare 

Lennart zich later nog DIE BLAUE ENGEL, de Ufa-fi lm die de doorbraak voor Mariene Dietrich 

('Von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt ') betekende, in de Scala gezien te hebben.54 Om 

een andere Ufa-hit, DIE DREI VON DER TANKSTELLE (1930), extra onder de aandacht van het 

publiek te brengen, plaatste de directie van de Scala een echte benzinepomp in de 

vestibule van het theater. Deze f i lm, met populaire sterren als Lilian Harvey, Wil ly 

Fritsch, Heinz Rühmann en de Comedian Harmonists, ging over drie mannen die met 

hun laatste geld een benzinestation openden. Uit de pomp in de Scala kwam geen ben

zine maar eau de cologne. 

Met de komst van de geluidsfi lm ging het bezoek in Utrecht beduidend omhoog. 

Terwijl in 1929 797.054 kaartjes verkocht waren, bedroeg dit aantal in 1932 maar liefst 

990.002.5 5 Of er nu meer Utrechters naarde bioscoop gingen of dat ze vaker gingen, is 

uit de cijfers niet op te maken. Wel moesten ze iets meer betalen voor hun kaartje. Zo 

varieerden de prijzen vooreen bezoek aan de Flora nu van f l . 1,10 to t f l . 0,30. Er waren in 
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elk geval nog steeds bewoners van de Domstad die niet tevreden waren met wat er in 

de bioscoop werd vertoond. In 1933 leidde irritatie over de bijbelse spektakelfi lm HET TEE

KEN DES KRUIZES (THE SICN OF THE CROSS, 1932) to t een protestactie in het Rembrandt Theater. 

Met name de wijze waarop De Mil le de decadentie aan het hof van Nero in beeld had 

gebracht stui t te tegen de borst. In het t i jdschrift De Gemeenschap, waarvan de redactie 

in Utrecht zetelde, sprak de invloedrijke katholieke f i lmcrit icus A. van Domburg van 'dit 

stinkend geval van Cecil de Mil le'. Hij riep de katholieke nakeuring op haar (positieve) 

oordeel over de f i lm te herzien.56 Studenten van de katholieke Utrechtse verenigingen 

Veritas en Unitas, onder wie drie toekomstige l i teratoren A. Alberts, Anton Koolhaas en 

Leo Vroman, besloten een daad te stellen. Op vri jdag 17 maart 1933 verstoorden zij de 

tweede avondvoorstell ing in de Rembrandt 'door gelach, gefluit en gejoel'. Het Utrechts 

Nieuwsblad berichtte dat 'de aanstichters van het t umu l t werden verwijderd en daarna 

kon de voorstel l ing, zij het met eenige onderbrekingen, worden afgedraaid'.5 ' 

Bioscoopnieuws 

In de 'Babylonische spraakverwarring' die de geluidsf i lm creëerde, kwam het Neder

lands er bekaaid af. Nederland kende ook geen speelf i lmproductie van belang. Wel 

werden er van sommige Duitse f i lms speciale versies voor de Nederlandse markt in 

omloop gebracht, met liedjes die door Nederlandse artiesten werden vertolkt. Zo zong 

Kees Pruis 'Waar woon ik?' in DIE LUSTIGEN MUSIKANTEN (1930), die in november 1930 onder 

de t i te l 'N FIJNE FAMILIE in de Rembrandt te zien was. 5S Maar het meest werd de 

Nederlandse taal toch gemist in het wekelijkse bioscoopjournaal. Alle bioscopen in 

Utrecht vertoonden een of meer journaals in het voorprogramma. Ze boden vanuit hun 

eigen opvatt ingen over journalist iek de toeschouwers een blik op de wereld. Terwijl 

vanaf jun i 1930 geluidsversies van buitenlandse journaals te zien waren, duurde het 

nog ruim een jaar voordat de Nederlandse journaals HOLLAND NIEUWS (Polygoon, 

Haarlem) en ORION NIEUWS (Orion-Profilti, De Haag) een geluidsversie produceerden. 

Orion-Profi lt i probeerde het eerst met een door de Nederlander ir. Frits Prinsen ontwik

keld geluidssysteem, maar dit bleek niet 'robuust' genoeg en dus schakelde het Haagse 

bedrijf - met dank aan de reeds genoemde Loet C. Barnstijn - al snel over op de 

Amerikaanse Akeley geluidscamera. Ook Polygoon stelde zijn vertrouwen in de Akeley. 

De Haarlemse journaalf i rma maakte verschillende proefopnamen, waarbi j onder meer 

Bioscoopbond-voorzitter (en ex-Rembrandt Theaterdirecteur) David Hamburger voor 

microfoon en camera verscheen. Het Rembrandt Theater was net iets eerder dan de 

Flora en vertoonde vanaf 3 ju l i 1931 NEDERLAND IN KLANK EN BEELD (Orion-Profilti). De Flora 

kwam veertien dagen later met de geluidsversie van HOLLANDS NIEUWS. Nu Polygoon op 

geluid was overgegaan, vond de directie van de Flora het niet langer nodig om het 

Amerikaanse FOX MOVIETONE NEWS, dat een pioniersrol had vervuld op het gebied van 

geluidsfi lmjournalist iek en al in augustus 1929 in Amsterdam was gesignaleerd bij het 
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maken van geluidsopnamen, af te nemen." 

In september 1931 was het eerste geluidsitem dat in de stad Utrecht was opgenomen, in 

HOLLANDS NIEUWS te zien."' Het ging om een reportage van de openluchtmis, opgedragen 

door Mgr. J.H.J. Jansen, ter gelegenheid van de viering door het Rooms-katholiek 

Werkliedenverbond van de 40s,e verjaardag van de Pauselijke Encycliek Rerum 

Novarum. Hierbij werd het geluid van het zangkoor overigens bij tijd en wijle over

stemd door de vallende regen. Ook voor de komst van de geluidsfilm waren de film

ploegen van Polygoon regelmatig op bezoek geweest in de Domstad. Soms gebeurde 

dit op speciaal verzoek van de directie van het Flora Theater, die zijn clientèle graag 

exclusieve 'actualiteiten' wilde laten zien. Zo liet ze door Polygoon opnamen maken 

van de uitvaart van aartsbisschop Mgr. Van de Wetering in november 1929 en van de 

inwijding van diens opvolger Mgr. Jansen in juni 1930. Een korte versie werd in HOLLAND 

NIEUWS opgenomen, terwijl de Flora een uitgebreide reportage ter vertoning kreeg. 

Maar Polygoon gaf ook acte de présence bij 'gewone' gebeurtenissen zoals de 

Jaarbeurs, de lustrumfeesten of de Singelloop. Ook reisde het journaal graag af naar 

Utrecht, als ledenvan de koninklijke familie op bezoek kwamen. Er werden ook gebeur

tenissen op celluloid vastgelegd, waarvan de journalistieke waarde volgens de huidige 

normen twijfelachtig was, zoals de 70ste verjaardag van de Utrechtse historicus 

Louwrens Penning, bekend van zijn werk over Zuid-Afrika, of een 104-jarige inwoonster 

van Utrecht die de krant leest. 

In vergelijking met Noord- en Zuid-Holland bleef het aantal Utrechtse (stad èn provin

cie) reportages sterk achter. Tussen 1921 en 1939 was slechts 6,6% van de items in het 

Polygoonjournaal in Utrecht opgenomen, tegenover 40,4% en 28,8% in resp. Noord- en 

Zuid-Holland.61 Tussen maart 1924 en juni 1931 waren er 44 (zwijgende) items in het 

Polygoon-journaal te zien, die waren opgenomen in de Domstad. Na de komst van de 

geluidsfilm ging de frequentie iets omhoog en tot de Duitse bezetting vond het 

Polygoon-journaal het 62 keer de moeite waard om een gebeurtenis in de stad Utrecht 

op celluloid vast te leggen. Ook nu waren Jaarbeurs, koninklijke familie, studentenfees

ten en sport geliefde onderwerpen, maar ook besteedde Polygoon aandacht aan the

ma's als de Vrouwenvredesgang (1937) en een bijeenkomst van de Oxford groep, de 

voorloper van de Morele Herbewapening (1937). 

Een bijzondere band onderhield Polygoon met het 

Flora Theater. Zo stelde de Haarlemse firma Flora

directeur Is. Cohen Barnstijn in de gelegenheid om 

zijn publiek vanaf het bioscoopscherm een geluk

kig 1932 toe te wensen.62 In zijn toespraak merkte 

Een beeld uit de eerste geluidsreportage die Polygoon in Utrecht 

in september 7931 maakte. Het geluid van het zangkoor werd 

overstemd door de vallende regen. Foto Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluld. 
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deze op dat er in het Flora Theater onlangs een voorziening was aangebracht, die het 

slechthorenden mogelijk maakte om via een zogeheten loop de voorstellingen te vol

gen. 

Filmliga 

Begin 1932 waren er twee bioscopen in Utrecht, waar nog steeds alleen maar zwijgende 

films werden vertoond: de Vreeburg Bioscoop (voorheen Bioscoop-Salon Vreeburg) en 

de Olympia, Utrechts enige buurtbioscoop aan de Amsterdamsestraatweg, die in 1928 

was geopend. De Vreeburg Bioscoop (door sommigen nog steeds als Salon Bresser aan

geduid, naar oprichter Richard Bresser) hield er een bijzondere band met de Utrechtse 

afdeling van de Filmliga op na. " Deze vereniging was in 1927 opgericht door een groep 

kunstenaars en intellectuelen in Amsterdam (onder wie Menno ter Braak en Henrik 

Schölte) met als doel vertoningen te organiseren van films die niet in de normale bio

scopen te zien waren, omdat ze politiek te brisant waren of commercieel oninteressant. 

In Utrecht vond hun plan navolging dankzij de inspanningen van de architecten Sybold 

van Ravesteijn en Gerrit Rietveld, de schrijver Albert Kuyle en de kunstmecenas Jhr. 

Matthieu Rademacher Schorer. Met ingang van oktober 1927 organiseerde de Utrechtse 

afdeling zes tot acht voorstellingen per seizoen in de Vreeburg Bioscoop. Naast oude 

films die in de vergetelheid waren geraakt (zoals F.W. Murnau's vampierfilm NOSFERATU 

uit 1922), werden Franse en Duitse avant-garde films (o.a. van Alberto Cavalcanti en 

Walter Ruttmann) en films uit de Sovjet Unie vertoond. Later volgden Nederlandse 

avant-garde films van Joris Ivens, Mannus Franken, J.C. Mol en Jan Teunissen. De Russi

sche films boden vaak stof tot controverses. Zo stapte Albert Kuyle in 1928 uit het be

stuur van de afdeling Utrecht, omdat zijn medebestuursleden tegen zijn uitdrukkelijke 

wens de vertoning van de Russische film BED EN SOFA doordrukten.64 Deze film had een 

driehoeksverhouding tussen twee mannen en een vrouw in het postrevolutionaire Rus

land met z'n woningnood tot onderwerp. De Centrale Commissie voor de Filmkeuring 

had de openbare vertoning van BED EN SOFA verboden, maar omdat de Filmligavertonin

gen een besloten karakter hadden (ze waren alleen voor leden toegankelijk), kon dit 

verbod omzeild worden. 

De voorstellingen van de Utrechtse Filmliga wer

den een trefpunt voor kunstenaars van verschillen

de gezindten uit de Domstad en omgeving. Daar 

kwamen medewerkers van het katholieke literaire 

tijdschrift De Gemeenschap in contact met leden 

van het Genootschap Kunstliefde of met aanhan

gers van het surrealisme als Joop Moesman, 

Flora-directeur Is. Cohen Barnstijn wenst zijn publiek een geluk
kig 7932 toe. Foto Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 
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Willem Wagenaar en Louis Wijmans. Voor verschillenden van hen vormden de films die 

de Liga vertoonde een directe bron van inspiratie bij hun werk. Een goed voorbeeld is 

het gedicht 'En Rade', dat Gemeenschap-redacteur Jan Engelman schreef, nadat hij 

Cavalcanti's gelijknamige film had gezien. Een still uit Luis Buhuel's L'âGE D'OR (in tegen

stelling tot diens eerdere, ophefmakende UN CHIEN ANDALOU, niet door de Liga vertoond) 

»A/if f o r i i o +o vin/H^n jn o o n Annr [_r»iiic WWjim^nc r rocrh i jrto rH çJQOU ^ o r r i t D io fua lH h j o M 

aan de Ligaconnecties zelfs een betaalde opdracht over. Exploitant Nijland vroeg hem 

namelijk om de verbouwing voor zijn rekening te nemen, die de Vreeburg Bioscoop 

media 1932 moest ondergaan, als gevolg van de plaatsing van geluidsapparatuur. Na 

een korte sluiting ging de bioscoop op 16 september 1932 weer openen. Het Utrechtsch 

Nieuwsblad was vol lof over Rietveld's werk: 'Hoewel geen halve meter meer ruimte is 

verkregen lijkt het toch, of de zaal veel ruimer is geworden.'S5 Filmliga-voorzitter Cor 

Schilp merkte bij de feestelijke opening op'dat de gedaanteverwisseling die dit theater 

heeft ondergaan, niet in dezen geest tot stand zou zijn gekomen, wanneer tusschen dit 

theater en de Filmliga niet zoo'n innig contact bestond.'6' In 1936 mocht Rietveld een 

totale verbouwing van dezelfde bioscoop voor zijn rekening nemen. 

Radiodistributie 

Op het eerste gezicht leken beide media eikaars natuurlijke vijand te zijn: wie immers 

thuis naar de radio zat te luisteren, kocht per definitie geen kaartje voor de bioscoop -

en omgekeerd. Toch betekende de komst van de geluidsfilm alleen maar een verster

king van de band tussen radio en film. Via de radio werden liedjes uit bekende films pas 

echt populair. De grootste talenten onder de bioscoopmusici, die als gevolg van de 

komst van de geluidsfilm hun baan verloren, vonden bij de omroep emplooi. Zoals Ido 

Eyl, kapelmeester van het orkest van het Rembrandt Theater, die door de VARA werd 

geëngageerd als leider van het VARA septet. Organisten als Bernard Drukker, Pierre 

Palla en Cor Steyn waren niet alleen in de ether, maar ook live in de grote bioscoop

theaters te beluisteren. Filmcritici als A. van Domburg (KRO) en L.J. Jordaan (AVRO) hiel

den radiopraatjes om hun ideeën over film bij een groot publiek bekend te maken. De 

populariteit van radio nam in rap tempo toe. Zo groeide het aantal Nederlandse huis

houdens met een radio tussen 1929 en 1931 van 118.780 naar 429.030.67 

Hoewel bepaalde radio-uitzendingen (met name van de VARA) de nodige opwinding 

veroorzaakten, was de reputatie van dit medium vele malen beter dan van film. Het 

was dan ook geen wonder dat de Gemeente Utrecht een taak voor zich zag weggelegd 

op radiogebied. Het trefwoord was radiodistributie. Dit verschijnsel zag in 1924 het 

levenslicht, toen A.L Bauling uit Koog aan de Zaan op het idee kwam om in plaats van 

via de ether per lijn radioprogramma's door te geven. In april 1924 begon hij met de 

doorgifte aan vijf 'abonnees' van de Matthäus Passion, die door de Hilversumsche 

Draadloze Omroep (de voorganger van de AVRO) werd uitgezonden.'* Radiodistributie 
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bood twee voordelen: er hoefde geen duur radiotoestel te worden aangeschaft, want 

de abonnee kreeg een luidspreker met keuzeknop voor vier kanalen en een volumeknop 

geleverd, en hij was verzekerd van een storingsvrije ontvangst. Radiodistributie met z'n 

lage abonnementsprijs van een paar dubbeltjes per week vormde een aantrekkelijk 

alternatief voor de aanschaf van een deugdelijk radiotoestel, waarvan de prijs in 1930 

rond de tweehonderd gulden schommelde. Voor een radio met grammofoon moest 

zelfs f l . 500 worden neergeteld. Weliswaar was het voor een veel lagere prijs mogelijk 

een zelfbouwpakket aan te schaffen, maar lang niet iedereen beschikte over de techni

sche knowhow die was vereist voor het bereiken van een succesvol resultaat. 

Utrecht boog zich in 1929 over het nieuwe fenomeen radiodistributie, dat toen al in veel 

steden via een particuliere of gemeentelijke dienst werkelijkheid was geworden. " Het 

College van B&W kwam al snel tot de conclusie dat ook Utrecht niet zonder radiodistri

butie kon. De vraag was alleen of deze onderneming van gemeentewege moest wor

den geëxploiteerd, of aan particulieren moest worden overgelaten. B&W lieten zich 

over deze keuze adviseren door ir. H.W. Snijders, directeur van de gemeentelijke tele

foondienst in Den Haag. Hij stelde een uitgebreid rapport samen, dat het College op 17 

april 1930 ontving.70 Snijders gaf persoonlijk de voorkeur aan radiodistributie door pa r-

ticulieren, omdat het medium niet in de eerste levensbehoefte voorzag en dus geen 

collectieve voorziening hoefde te zijn. Ook andere belanghebbenden, zoals de midden

standsorganisaties, verenigingen van handelsondernemingen, Kamer van Koophandel 

en organisatie van Utrechtse radiohandelaren, spraken zich uit tegen een gemeentelij

ke dienst. Een investering van een half miljoen gulden in een radionetwerk dat binnen 

een aantal jaren alweer verouderd kon zijn, was volgens velen niet verantwoord. 

Desondanks besloten B&W om toch over te gaan tot de oprichting van een gemeente

lijke radiodistributie. Op 20 november 1930 viel de beslissing in de gemeenteraad. De 

risico's werden aanvaardbaar geacht en wanneer de distributie tot volle bloei zou 

komen, zoals door B&W werd verwacht, zou deze een mooie bron van inkomsten kun

nen betekenen, die aan de gehele gemeenschap ten goede kon komen. 

Het Gemeentelijk Radiodistributie

bedrijf (GRD) werd ondergebracht 

bij het Gemeentelijk Electriciteits-

en Trambedrijf (GETB), dat onder 

leiding stond van directeur Smits. 

Op het terrein van de Gemeentelij

ke Reinigings- en Ontsmettings-

dienst aan de Menno van Coe-

Cezicht op de voorgevel van het Gebouw 
voor de Gemeentelijke Radiodistributie 
(Menno van Coehoornstraat) te Utrecht. 
HUA, Coll. Beeldmateriaal, 80206. 
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hoornstraat, in de Utrechtse Vogelenbuurt, waren ontvangstproeven gedaan, waaruit 

bleek dat de radio-ontvangst van de Hilversumse en buitenlandse zenders daar zeer 

goed was.~' Dus werd de GRD daar gevestigd. Smits werd door B&W belast met de taak 

om de nieuwe dienst startklaar te maken. De benodigde apparatuur werd door Philips 

geleverd. De officiële opening vond op 28 oktober 1931 plaats. Op dat moment telde de 

GRD nog slechts 8 abonnees. Nadat in mei 1932 de 'garantieprûeven' met succes waren 

afgelegd, was de centrale helemaal bedrijfsklaar. 

In augustus 1931 begon de gemeente met de aanleg van een radiokabelnet, met behulp 

van particuliere aannemers. Pas nadat ze van alle huiseigenaren in een woningblok 

toestemming voor het plaatsen van een blokleiding had verkregen, kon worden overge

gaan tot de aanleg. De gemeente werd hierbij geconfronteerd met de weigering van 

huiseigenaren om mee te werken. Vanwege een weigerachtige buurman moesten 

sommige bewoners maanden of zelfs jaren op een aansluiting op de radiodistributie 

wachten. Het algemeen belang en het eigen belang van de Utrechtse bevolking bleken 

moeilijk met elkaar te verenigen.72 De juridische grondslag van de Utrechtse radiodis

tributie werd gevormd door de Radioverordening, waarin de voorwaarden voor het 

gebruik van en de aansluiting op de GRD waren vastgelegd. Smits had in februari 1931 

een voorstel voor een dergelijke verordening gedaan, waarmee de gemeenteraad op 16 

juli instemde. Nadat de benodigde goedkeuring van de minister van Waterstaat was 

verkregen, trad de Radioverordening op 7 oktober 1931 in werking. In 1934 en 1936 werd 

de verordening gewijzigd om het afsluiten van een abonnement gemakkelijker en 

goedkoper te maken. Zo hoefde men niet langer aansluitkosten van fl. 10 (voor een 

stekkerdoos en een luidspreker) te betalen als er al een aansluiting in de woning aan

wezig was. Het abonnement kon per maand (fl. 2) of per week (fl. 0,50) voldaan wor

den. De abonnees konden een keuze maken uit vier kanalen, te weten de twee Hilver

sumse zenders (kanalen i en 2) en een keuze uit buitenlandse zenders (kanalen 3 en 4). 

In 1934 telde de GRD 3693 abonnees in 1935 was dit aantal toegenomen tot 4723 en in 

mei 1936 tot 4856.7'Vanaf 1935 werden er ook openbare instellingen aangesloten op de 

radiodistributie. Als eerste was het Stads-en Academisch Ziekenhuis aan deCatharijne-

singel aan de beurt. De overeenkomst bevatte onder meer een aangepast grootverbrui

kerstarief en een bepaling dat het ziekenhuis de kosten van de aanleg van de installatie 

diende te vergoeden. Dit in tegenstelling tot particulieren, waarbij de aanlegkosten in 

principe voor rekening van de gemeente kwamen. In november 1937 volgde het Militair 

Hospitaal aan de Springweg, in juni 1940 het Antonius Ziekenhuis aan de Prins Hendrik

laan en in diezelfde maand het rusthuis De Wartburg in Oudenrijn. 

Het Utrechtse gemeentebestuur zag in de GDR een mogelijkheid om naast de doorgifte 

van de twee landelijke kanalen en van een keuze uit de buitenlandse zenders zelf radio

uitzendingen te gaan verzorgen en zo aan de radiodistributie een extra dimensie te 

geven. Volgens artikel 38 van het Radioreglement (1930) was hiervoor een ministeriële 

machtiging vereist. Een eerste poging in 1931 om een dergelijke machtiging te verkrij-
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gen, mislukte. In oktober 1932 ontvingen B&W een voorlopige machtiging, zij het onder 

zeer stricte voorwaarden. Zo moesten de uitzendingen, die de GDR voor haar rekening 

nam, uitsluitend aanvullend van aard zijn. In 1934 besloten B&W om tot uitbreiding van 

de draadomroep over te gaan zonder voorafgaande toestemming van de minister. Er 

werd een discotheek van ruim 400 grammofoonplaten aangeschaft en er waren plan

nen om uitzendingen te verzorgen van plaatselijke muziekuitvoeringen. Toen hij op de 

hoogte werd gesteld van deze plannen, liet de minister weten dat het niet de bedoeling 

was dat radiodistributiecentrales zich de rol van de landelijke omroepverenigingen 

aanmaten.74 De gemeente Utrecht wees er op dat de eigen uitzendingen voornamelijk 

bedoeld waren om afwisseling te brengen in de buitenlandse programma's.75 Hierna 

liet de minister soms een versoepeling van de regels toe, maar steeds met grote nadruk 

op het voorlopige karakter van de machtiging, die slechts een aanvullend programma 

toeliet. Toch bleef Utrecht steeds proberen om de regels zoveel mogelijk op te rekken. 

Uiteindelijk had de minister er genoeg van en stuurde in februari 1937 een brief die 

niets aan duidelijkheid te wensen overliet. Hij dreigde met het intrekken van de voorlo

pige machtiging en stelde zelfs een boetebepaling in voor elke opzettelijke overtreding 

van de door hem gestelde machtigingsvoorwaarden. "' 

Eigen Utrechtse programma's 

De eigen programma's van de GDR bestonden of uit grammofoonmuziek of uit bijzon

dere uitzendingen over gebeurtenissen van algemeen plaatselijk belang en waren op 

de kanalen 3 of 4 te horen. Zo'n uitzending vond bijvoorbeeld plaats in november 1933, 

toen de GDR de afscheidsplechtigheid van burgemeester Fockema Andreae doorgaf. 

Het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad kopte met 'Burgemeesters afscheid, de 

radio-uitzending lang niet naar wensch geslaagd'.77 Hoewel het experimentele karak

ter van deze eerste uitzending op locatie werd benadrukt, was er meer aan de hand. De 

schrijver van het artikel voelde zich gepasseerd omdat hij niet voor de plechtigheid zelf 

was uitgenodigd en dus genoodzaakt was om de radio-uitzending in de concertzaal bij 

te wonen. Blijkbaar lag het nog niet voor de hand, dat hij de uitzending op de redactie 

van de krant of bij hem thuis beluisterde. De tweede uitzending van een 'gebeurtenis 

van plaatselijk belang' was de installatie van de nieuwe burgemeester G.A.W. ter 

Pelkwijk, die plaatsvond in januari 1934. s Vlak hierop volgde de uitzending van de 

plechtige ingebruikneming van de nieuwe raadszaal in het verbouwde stadhuis, in 

maart van hetzelfde jaar. '' Dezelfde procedure als voor de eerste bijzondere uitzending 

werd hierbij gevolgd. In beide gevallen gaf de minister zijn goedkeuring zonder dat de 

uit te spreken tekst vooraf werd overlegd. Over de kwaliteit van deze uitzendingen is 

niets bekend. Op 18 april 1935 ontvingen B&W een brief van de minister van Binnen

landse Zaken.s" Deze had van het 'Crisis-Zuivelbureau' in Den Haag het verzoek gekre

gen alle radiodistributiecentrales toestemming te verlenen om het zogeheten 'Friesche 
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Studio van het Gebouw voor de Gemeente
lijke Radiodistributie (Menno van Coe-
hoornstraatj. HUA, Coll. Beeldmateriaal, 
80208. 

Melkbroodlied'ten gehörete laten 

brengen. Dit stond op een gram

mofoonplaat, die de 'Friesche 

Propaganda-Commissie voor het 

gebruik van Melkbrood' had laten 

opnemen. De minister gaf alle 

gemachtigden toestemming om 

het lied uit te zenden. Voor zover 

bekend was dit de enige keer dat 

de minister een dergelijke oproep deed. In alle andere gevallen reageerde hij op verzoe

ken van de radiodistributiecentrales zelf. 

Vanaf 1935 kwamen er bij B&W steeds meer aanvragen binnen van particulieren en 

instellingen om zendtijd bij de draadomroep. De meeste verzoeken werden afgewezen. 

Alleen wanneer er duidelijk sprake was van een algemeen plaatselijk belang kwam de 

gebeurtenis voor uitzending in aanmerking. B&W waren kennelijk erg voorzichtig in 

het scheppen van precedenten. Hoewel het in 1936 nog niet lukte om van de minister 

van Binnenlandse Zaken toestemming te krijgen voor een maandelijks sportprogram

ma, leert een blik in de programmering van januari 1937 dat er dagelijks op redelijk 

vaste tijdstippen werd uitgezonden en er zelfs al vaste rubrieken waren, zoals 'De muzi

kale morgengroet' en 'Het GRD Theeuurtje'. De totale zendtijd per week omvatte 

inmiddels zo'n 26 uur. Een greep uit het programma van de week van 24 tot en met 30 

januari 1937 levert het volgende op. Op zondag werd onder andere 'Gewijde 

Gramofoonmuziek' uitgezonden. De werkdagen begonnen steevast met 'De Muzikale 

Morgengroet' (meestal van 10.20-11.20 uur, al naar gelang de zendtijden van de pro

gramma's van de buitenlandse zenders), gevolgd door 'Het GRD Theeuurtje' (meestal 

van 15.20-16.20 uur). Het avondprogramma bestond afwisselend uit grammofoonmu-

ziek, bijvoorbeeld het programma 'Laat ons de zorgen met muziek verdrijven' of de 

show 'Met 'n vroolijk gezicht, wordt het leven pas licht'. Tussendoor werd nog de Vijfde 

Symfonie van Beethoven ten gehore gebracht en op donderdagavond werden de abon

nees getrakteerd op een 'gevarieerd Opera- en Operetteconcert'. Op vrijdagavond was 

er zelfs een programma waarin verzoeknummers werden gedraaid: 'Plaatjes op verzoek 

en Liedjes naar keuze'. Aansluitend was er 'Beter dan Best', het vroolijke weekend pro

gramma, waarin aangesloten wordt met het City-Theater: Kovacs Lajos en zijn Orkest, met 

zang van Bob Schölte.'sl Op woensdag was er al in het Utrechts Nieuwsblad geadver

teerd voor dit optreden dat deel uitmaakte van een gala ter ere van het eenjarig 

bestaan van het City Theater. Daar draaide de film THE GARDEN OF ALLAH (1936), met 

Marlene Dietrich in de hoofdrol. Voorafgaand hieraan werd de film AVRO'S GLORIE: EEN 
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DAGJE IN DE STUDIO vertoond, over de nieuwe AVRO studio in Hilversum. En 'dankzij de 

welwi l lende medewerking van de AVRO zal de gala avond worden opgeluisterd door 

het optreden van het AVRO ensemble onder le idingvan Kovacs Lajos'.82 De omroep had 

zich bereid verklaard zijn ster-ensemble voor een keer aan het City Theater - en aan de 

Utrechtse draadomroep - ter beschikking te stellen, in ruil voor het vertonen van de 

promotief i lm voor de nieuwe studio.83 

Het overgrote deel van de GDR-muziekprogrammering bestond uit populaire muziek. 

In tegenstell ing tot de nationale omroepen hoefde de Utrechtse draadomroep niet een 

op ideologische grondslag gestoelde achterban tevreden te houden, zolang ze de door 

het Rijk gestelde regels maar niet overtrad. Of dit beleid inderdaad resulteerde in de 

gewenste groei van het aantal abonnees is niet bekend, want er zijn geen cijfers over

geleverd voor de periode na mei 1936. Voor uitzendingen die gesproken woord bevat

ten moest de CRD nog wel steeds minimaal twee weken van tevoren toestemming van 

de Radio Omroep Controle Commissie verkri jgen. In 1937 kwam de minister ook met 

een bepaling dat buitenlandse uitzendingen die reclame bevatten (zoals die van Radio 

Luxemburg) niet langer mochten worden doorgegeven.84 Al eerder, in 1933 (het jaar 

waarin het Nationaal-Socialisme in Duitsland aan de macht kwam), was de kwestie van 

redevoeringen met een polit iek-propagandistische strekking aan de orde gekomen. 

Besloten was dat de radiodistributiecentrales alleen redevoeringen mochten uitzenden 

van staats- en regeringshoofden in hun functie als zodanig. Alle andere toespraken werden 

in principe beschouwd als propaganda en mochten niet worden doorgegeven.85 

Shirley Temple-rage en het jeugdverbod 

Terwijl de GRD zijn beleid in overeenstemming probeerde te brengen met de ministe

riële r ichtl i jnen, voelden de Utrechtse bioscoopexploitanten zich nog steeds in hun 

doen en laten belemmerd door de plaatselijke Lichtbeeldenverordening. In 1934 waren 

voor het eerst meer dan één mil joen bioscoopkaartjes in Utrecht verkocht (om precies 

te zijn 1.151.421). In 1935 zakte de verkoop iets maar bedroeg toch nog 1.056.414, terwi j l in 

1936, toen er met de opening van het City Theater een nieuwe zaal b i jkwam, 1.230.446 

kaartjes werden verkocht.86 De bioscopen waren in het midden van de jaren dert ig 

trouwens goed voor ruim 60% van alle vermakelijkheidsbelasting die de gemeente 

inde. Dat jeugdigen tot veertien jaar een interessante doelgroep kon zijn, bleek bij de 

Shirley Temple-rage die Nederland in 1935 en 1936 overspoelde, HARTEDIEF (BRICHT EYES, 

1934), KRULLEKOPJE (CURLY TOP, 1935), DE KLEINSTE REBEL (THE LITTLEST REBEL, 1935) en talloze andere 

f i lms, waarin dit charmante Amerikaanse kindsterretje met haar pijpenkrullen de 

hoofdrol speelde, werden razend populair.87 Dat bleek uit wat tegenwoordig merchan

dising word t genoemd: sigarenbandjes met een afbeelding van de ster, Shirley Temple-

dropjes, de Shirley Temple-cocktail (natuurl i jk zonder alcohol), Shirley Temple-poppen 

en een heuse fanclub, compleet met het eigen clubblad Onze Shirley. Voor jonge meis-
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Beelden uit het Polygoonfilmpje waarin wordt geprotesteerd tegen de handhaving van de Lichtbeeldenverordening. Foto 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 

jes was Shirley Temple een role model, terwijl volwassenen (met name moeders) hele

maal vertederd waren door "s werelds lieveling', zoals ze in de pers werd genoemd.8a 

Het was geen wonder dat er in verschillende steden look-alike competities werden 

gehouden. De reportage die Polygoon maakte van een dergelijke wedstrijd in maart 

1936 op de Voorjaarsbeurs in de Amsterdamse RAI, liet zien dat deelname voor lang niet 

alle kandidaten een pretje was. Sommige meisjes barstten in het bijzijn van de camera 

in tranen uit. Ook in Utrecht werd een dergelijke wedstrijd georganiseerd. Hoewel ze 

zich bewust waren van het feit dat de datum van 1 april een groot risico inhield, meld

den zich 146 'huismoeders met haar spruiten' bij het Gebouw voor K. en W. De directie 

van het Flora Theater had een hoofdprijs van f l . 25 voorde winnares uitgeloofd. Volgens 

de verslaggever van het Utrechtsch Nieuwsblad geleek 'het grootste gedeelte van de 

mededingsters [...] evenveel op Shirley als een mug op een olifant, al dient gezegd, dat 

er meisjes waren, die werkelijk iets gemeen hadden met het Amerikaansche filmsterre-

tje.' Sommige moeders hadden hun kroost van 'speciale costumes' voorzien, 'maar in 

de meest gevallen ontsierde dit het geheel.' Evenmin was de verslaggever gecharmeerd 

van de 'kunstmatige krullebol' die verschillende kandidaten zich hadden aangemeten. 

De winnaar werd Anneke Mietendorff, die 'in het bezit van den uitgeloofden geldprijs 

[kwam], terwijl zij tevens een mooie pop, voorstellende Shirley Temple, in de armpjes 

mocht drukken.'m 

Als gevolg van de Lichtbeeldenverordening mocht de Utrechtse winnares van de Shirley 

Temple-wedstrijd de films van haar geliefde sterretje niet bewonderen. Dit niet alleen 

tot haar verdriet, maar vooral ook tot dat van Is. Cohen Barnstijn, de directeur van het 

Flora Theater. Hij was namelijk de vaste afnemer van de films van 20th Century Fox, de 

Hollywood studio waar Shirley Temple onder contract stond. Met name in de vakantie

perioden liep hij als gevolg van de Lichtbeeldenverordening heel wat klandizie mis. Aan 

B&W liet hij weten dat dit hem naar schatting f I. 30.000 aan inkomsten per jaar scheel

de.90 Barnstijn had de indruk dat Utrechtse gezinnen uitstapjes maakten om in biosco

pen buiten de stad, waar de verordening niet gold, naar films van Shirley Temple (of 
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van Laurel en Hardy) te gaan kijken. Het Figi Theater in Zeist was bijvoorbeeld vanuit 

Utrecht gemakkelijk met de tram bereikbaar. Barnstijn zag een complot, waarbij de 

exploitant van de Figi in de Paasvakantie zelfs speciale matineevoorstellingen organi

seerde om Utrechtse gezinnen van dienst te kunnen zijn. Hij besloot de pers in te scha

kelen. Op 16 april 1936 kopte het Utrechtsch Nieuwsblad 'Kinderen en de Bioscoop. Wat 

hier niet mag is elders geoorloofd'. In het stuk werd de bestaande toestand als 'onrede

lijk en zelfs dwaas' gekwalificeerd. Benadrukt werd dat ouders, 'die hun kinderen een 

genoegelijken middag bij een onschuldige film willen verschaffen', de dupe waren. 

Het was de start van een lobby van de Utrechtse exploitanten voor de afschaffing van 

de Lichtbeeldenverordening. Zij kregen steunbetuigingen van onder meer de VVV en de 

Koninklijke Nederlandsche Middenstandsbond. De Huishoudelijke Commissie, zoals 

Gezicht op de vernieuwde voorgevel van de bioscoop Rembrandt (Oudegracht 73), vanuit het noordoosten. 
HUA, Coll. Beeldmateriaal, 77735. 
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het bestuur van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring officieel heette, zond een 

uitgebreid rapport, waarin betoogd werd dat de Utrechtse maatregel meer kwaad dan 

goed deed. Barnstijn liet Polygoon zelfs een uit teksten bestaand filmpje maken, waar

in de toeschouwers werd opgeroepen tegen de verordening te protesteren. " De ko

ninklijke familie kwam jeugdige Utrechtse Shirley Temple-fans tijdelijk te hulp. Ter 

gelegenheid van de verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard in september 1936, 

gaf B&W het Flora Theater toestemming om gedurende de feestweek bezoekers van 

alle leeftijden toe te laten bij een speciaal programma dat bestond uit een Polygoon 

reportage over het leven van Prinses Juliana, een filmverslag van de huldiging van het 

paar in Den Haag en de Shirley Temple film DE KLEINSTE REBEL. 92 

Op 8 oktober 1936 boog de Utrechtse gemeenteraad zich over een voorstel van 

mevrouw A.J. Wolthers-Arnolli (SDAP) om hetjeugdverbod af te schaffen. B&W hadden 

laten weten dat zij geen reden vonden om het voorstel te steunen. Er ontspon zich een 

langdurige discussie, waarbij het scoren van de partijpolitieke punten soms belangrij

ker leek dan de kwestie zelf. Toen het voorstel ter stemming kwam, staakten de stem

men (19 vóór en 19 tegen). Daarom werd het op 22 oktober opnieuw in stemming ge

bracht. Omdat de stemmen wederom staakten (18 tegen 18), werd het voorstel geacht 

te zijn verworpen. De bioscoopexploitanten waren furieus. De voorzitter van de Centra

le Commissie voor de Filmkeuring, de SDAP'er David van Staveren, was onthutst. Hij 

kwalificeerde de houding van de raad 'als ondeskundig, ondoelmatig, schadelijk.'" Ook 

van de zijde van de Katholieke Filmactie werd er met verbazing op het besluit gere

ageerd.94 De Utrechtse bioscoopexploitanten grepen de verjaardag van Prinses Juliana 

op 30 april 1937 aan om een geste te maken. Op die dag vertoonde zij een programma 

van films over de verloving en het huwelijk van Juliana en Bernhard. De Centrale 

Commissie voor de Filmkeuring had enige tijd daarvoor besloten om deze films de spe

ciale status van 'films betreffende een onderwerp van wetenschap, nijverheid, land

bouw en handel' toe te kennen. Zoals we gezien hebben, mochten de Utrechtse biosco

pen bij deze films wel jeugdigen onder de veertien jaar toelaten. De complete recettes 

van die dag werden geschonken aan 'een neutrale weldadigheidsinstelling welker 

naam in Utrecht een goeden klank heeft, n.l. de Utrechtsche Gezondheidskolonie te 

Bosch en Duin.'95 

Oorlog 

In de tweede helft van de jaren dertig werd de oorlogsdreiging steeds duidelijker merk

baar. Vanaf 1936 werd de radiodistributie ingezet bij oefeningen van de Luchtbescher-

mingsdienst. In november 1936 werden er procedures opgesteld in geval van daadwer

kelijk luchtgevaar.% Zo bepaalde de ministervan Defensie dat bij luchtgevaar de radio-

centrale ter beschikking stond aan de burgemeester voor het doen van mededelingen 

aan de bevolking. In 1937 diende er verplicht in elke radiocentra Ie een microfoon te wor-
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den opgesteld, maar in november 1939 moest die microfoon juist weer onmiddellijk uit 

de centrale verwijderd worden. Wel mocht er in de burgemeesterswoning een micro

foon opgesteld staan. 'r Bij de Duitse inval in mei 1940 maakte burgemeester Ter Pelk-

wijk regelmatig gebruik van het netwerk van de GRD. In zijn dagboek schreef hij: 

'Spreek bevolking herhaaldelijk toe via radiotoestellen om maatregelen bekend te 

maken. Ik wil burgers geruststellen, hen waarschuwen en betrouwbare inlichtingen 

geven'.'s 

De Utrechtse bioscopen die tijdens de Duitse inval hun deuren sloten, gingen een dag 

of tien na de capitulatie weer open. Net als de GRD merkten de exploitanten dat de 

Duitsers van plan waren zich intensief te gaan bemoeien met wat er te zien ente horen 

viel. Omdat zij voorstanders waren van landelijk uniforme regelingen maakten zij in 

1941 een einde aan de Utrechtse Lichtbeeldenverordening, terwijl de GRD in 1943, net 

als alle andere radiodistributiecentrales (particulier of gemeentelijk), onder het cen

traal gezag van de PTT werd gesteld. Het zal duidelijk zijn dat bioscoop en radio onder 

de bezetter heel andere media werden dan daarvoor, hoewel ze nog steeds een grote 

populariteit genoten onder de Utrechters. Die geschiedenis verdient het om een andere 

keer geschreven te worden. 
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