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1 Inleiding en probleemstelling 
 
Met de huidige snelle technische ontwikkelingen is het medialandschap continu 
onderhevig aan veranderingen. Telkens weer duiken dezelfde patronen van acceptatie 
en weerstand op. Ook de inmiddels ingeburgerde media hebben ditzelfde traject 
doorlopen. Overheidsbemoeienis met (nieuwe) media is een bekend fenomeen. Steeds 
poogt de overheid een balans te vinden tussen inperking en vrijheid. De vraag naar de 
adequate houding ten opzichte van nieuwe uitdrukkingsvormen blijft zo immer actueel. 
Kennis over het verleden kan uitkomst bieden bij het nemen van beslissingen over de 
verdere ontwikkelingen van de media. Het belang van historisch onderzoek naar de 
media reikt daarmee verder dan slechts het geven van een overzicht.  
 
Deze scriptie beoogt een bijdrage te leveren aan de historische filmwetenschap door 
middel van een studie naar de betekenis van de vroege filmcensuur in de jaren 1913 – 
1928, in het bijzonder te Dordrecht. Het begin van deze onderzoeksperiode valt samen 
met de verzending van een uit ‘s-Gravenhage afkomstige circulaire aan de gemeentes in 
Nederland met daarin het verzoek tot oprichting van een gemeentelijke 
Bioscoopcommissie. Het einde van de onderzoeksperiode wordt gevormd door de 
ontbinding van de Bioscoopcommissies tengevolge van het feit dat de filmkeuring vanaf 
dat moment een Rijksaangelegenheid is geworden. In navolging van het realistisch 
historische uitgangspunt, zoals dat wordt verdedigd door William Uricchio in zijn 
artikel “Filmgeschiedenis in het fin de siècle”, vindt dit onderzoek naar de vroege 
filmcensuur tevens plaats op lokaal niveau. 1 Casestudies geven vaak een beter inzicht in 
de inter-agerende factoren die het te bestuderen fenomeen bewerkstelligen. Een 
casestudy kan aldus specifiek bijdragen tot inzicht in de wijze waarop men in Nederland 
met de nieuwe media is omgegaan.  
 
Als onderwerp van casestudy voor de vroege filmcensuur is voor deze scriptie gekozen 
voor de gemeente Dordrecht. De Bioscoopcommissies, die zorg droegen voor de 
uitvoering van de filmcensuur, bleken in de meeste gemeentes nagenoeg hetzelfde in 
beleid, samenstelling, oprichting, keuringscriteria, et cetera. Hierop vormde Dordrecht 
echter een uitzondering nu daar, in tegenstelling tot in de andere steden, ook voor 
volwassenen werd gekeurd.2 Bovendien is Dordrecht interessant vanwege haar 
opvallende sociale stratificatie; een kleine bovenlaag die de stad bestiert en een grote 
onderlaag. 

                                                
1 W. Uricchio, “Filmgeschiedenis in het fin de siècle”, Jaarboek mediageschiedenis 8 (1997)   
2 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van de vergadering der Dordtsche Bioscoopcommissie (23 
augustus 1919) 
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Er zijn de afgelopen jaren al enkele scripties verschenen met als onderwerp van studie 
de gemeentelijke Bioscoopcommissie. Echter, het onderzoek is daarbij gericht op de 
Bioscoopcommissie van de betreffende gemeente zelf, en niet mede op de vroege 
filmcensuur als maatschappelijk verschijnsel. Hoewel de Bioscoopcommissie van 
Dordrecht in deze scriptie een centrale plaats inneemt, wordt deze bezien vanuit de idee 
dat zij de zichtbare uiting is van de vroege filmcensuur en mogelijk als distinctiemiddel 
heeft gefungeerd. Door naar de keuringspraktijk, de samenstelling, de handhaving, et 
cetera te kijken, kan informatie worden vergaard over de ideologie van dit instituut en 
dus over de achtergronden ervan. Niet alleen het maatschappelijk draagvlak voor het 
instellen van de Bioscoopcommissies, maar vooral ook het functioneren ervan en de 
motieven van degenen die er zitting in namen, is onderwerp van onderzoek. De nadruk 
ligt dan ook op de mechanismen die aan het instituut Bioscoopcommissie ten grondslag 
liggen. Voor de analyse van die achterliggende mechanismen, gedachten en motieven 
wordt gebruik gemaakt van de theorie van de maatschappelijke ongelijkheid zoals 
uitgewerkt door Pierre Bourdieu. 
 
De onderzoeksvraag die centraal staat in deze scriptie is de vraag: kan de 
Bioscoopcommissie als vorm van vroege filmcensuur (1913-1928) worden beschouwd 
als distinctiemiddel ter bevestiging van de maatschappelijke ongelijkheid, in het 
bijzonder te Dordrecht? 
 
De opzet van het onderzoek is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de gebruikte 
onderzoeksmethoden en theorieën uitgelegd. Als eerste wordt ingegaan op de 
toegepaste theorieën voor wat betreft het historisch onderzoek, waarna wordt ingegaan 
op de voor de onderzoeksvraag relevante sociologische theorieën met betrekking tot het 
in dit onderzoek toegepaste interpretatiekader. Zwaartepunt binnen dit kader is de 
‘distinctietheorie’ van Bourdieu.3 Deze theorie stelt onder meer dat de idee van 
distinctie op het terrein van de consumptie een grote rol speelt bij het tot stand brengen 
en in stand houden van onderscheid tussen de klassen in de maatschappij. In hoofdstuk 
3 wordt een analyse gegeven van de vroege filmcensuur, waaronder de aanloop tot en 
de oprichting van Bioscoopcommissies in Nederland, tegen de achtergrond van de 
destijds geldende maatschappelijke verhoudingen (onder andere de verzuiling) alsmede 
de overheersende moraal en ethiek. In hoofdstuk 4 wordt de casestudy gepresenteerd: de 
Dordtsche Bioscoopcommissie, beschouwd vanuit de theorie van de distinctie en 

                                                
3  P. Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste (London, Melbourne and Henley: 
Routledge & Kegan Paul, 1984). 
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maatschappelijke ongelijkheid. In het laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken 
naar aanleiding van de centrale onderzoeksvraag. 
 
De bronnen die zijn gehanteerd voor deze scriptie zijn, afgezien van monografieën en 
(tijdschrift)artikelen, vele documenten uit het archief te Dordrecht, waaronder de 
verschillende archieven van de Bioscoopcommissie en de Dordtsche Courant.4 Veel 
informatie voor de casestudy is ingewonnen door het systematisch doornemen van de 
exemplaren van de Dordtsche Courant van 1896 tot en met 1914. Voor wat de 
archivalia van de Bioscoopcommissie betreft, gaat het met name om de notulen van de 
vergaderingen, roosters en pasjes van de keurders, brieven aan en van de gemeente en 
andere Bioscoopcommissies. Tevens is gebruik gemaakt van de in de archieven 
aangetroffen jaargangen van het orgaan van de Vereeniging van Gemeentelijke en 
Particuliere Bioscoopcommissies in Nederland: het Maandblad voor de 
Bioscoopcommissies (vanaf 1917), later Het Lichtbeeld (vanaf 1922). 

                                                
4 Voor een overzicht van de vroege geschiedenis van deze krant, zie J.C. Wijnand, De geschiedenis van 
de Dordtsche Courant, De Dordtsche drukkerij en uitgevers maatschappij, 1926. 
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2 Onderzoekskader: de maatschappelijke ongelijkheid  
 
2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch onderzoekskader uiteengezet. Om te beginnen 
wordt aandacht besteed aan het historisch realisme als theorie voor filmgeschiedenis. 
Daarna wordt het sociologisch interpretatie kader ingevuld. 
 
2.2 Realisme als theorie voor filmgeschiedenis 
 
In het boek ‘Film History, Theory and Practice’ gaan de historici Gomery en Allen in 
op de verschillende stromingen binnen de geschiedschrijving.5 Het realisme is er daar 
één van. Deze theorie is uitermate geschikt voor de historische bestudering van film. 
Film kan, vanuit een historisch perspectief, niet los van andere systemen bestudeerd 
worden. De realistische benadering ziet het belang in van onderzoek naar de 
verschillende causale factoren die ten grondslag liggen aan een historische gebeurtenis. 
Zowel kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis, de geschiedenis van economie en 
politiek en mentaliteitsgeschiedenis zijn van toepassing op hetzelfde te bestuderen 
fenomeen, in dit geval de Bioscoopcommissie als uiting van vroege filmcensuur.  
 
De realismestroming binnen de geschiedenis werkt volgens het principe van ‘non-
contradictie’. Dit houdt in dat verschillende historische explicaties getoetst kunnen en 
moeten worden, niet alleen aan historisch bewijsmateriaal, maar ook aan andere 
concurrerende explicaties. Geschiedenis is volgens het realisme altijd een open systeem 
en ligt buiten controle van de historicus. De bestudeerbare fenomenen bestaan binnen 
een gelaagde structuur die bestaat uit verschillende werkzame factoren. Deze 
onderliggende factoren “[…] interact to produce the flux of phenomena that constitute 
the actual states and happenings of the world.”6 Onderwerp van studie is volgens de 
realisten deze onderliggende structuren of mechanismen die de observeerbare 
fenomenen veroorzaken, mechanismen die zelden direct waarneembaar zijn. Deze 
mechanismen werken bovendien op verschillende niveaus en op verschillende sterkte. 
Getracht wordt de verschillende onderliggende mechanismen bloot te leggen en te 
ordenen al naar gelang de sterkte waarmee ze werken met betrekking tot de te 
bestuderen gebeurtenis. Wat men niet kan “weten” door observatie (alleen), wordt door 
actieve interpretatie van data en nader theoretiseren onderzocht. 
 
                                                
5 D. Gomery en R.C. Allen. Film History, Theory and Practice (New York: McGraw-Hill, 1985): 23. 
6 Ibidem, 26. 
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2.3. Het belang van de ‘casestudy’ 
 
Het doen van lokaal onderzoek naar historische verschijnselen met betrekking tot film 
wordt bepleit door William Uricchio, die in zijn artikel “Filmgeschiedenis in het fin de 
siècle” pleit voor een breder scala aan historische mogelijkheden om inzicht te krijgen 
in hoe een bepaalde cultuur met de media omgaat.7 Tot nu toe, zegt hij, wordt de 
constructie van het mediaverleden met name gekenmerkt door omissies en terugkerende 
vooronderstellingen. Onderzoekers gaan steeds weer uit van dezelfde ‘mythen’, wat 
heeft geleid tot het nagenoeg buiten beschouwing laten van bepaalde andere thema’s. 
Zo is het bijvoorbeeld in vele onderzoeken gebruikelijk de filmgeschiedenis primair te 
benaderen als tekstueel probleem en daarna pas als complex van cultureel begrensde 
praktijken. Om bovengenoemde omissies op te vullen, dient de filmgeschiedenis 
volgens Uricchio haar focus te verplaatsen naar onderzoek naar lokale verschijnselen. 
Hij noemt als voordelen van dergelijk onderzoek, ondermeer, dat lokaal onderzoek de 
unieke wijze waarop men in Nederland met de nieuwe media is omgegaan duidelijk kan 
maken, en dat bij lokaal onderzoek de nadruk kan worden gelegd op de interactie tussen 
verschillende factoren. Zo draagt het onderzoek bij tot een beter inzicht in de 
achtergronden van de filmgeschiedenis. 
 
Uricchio legt in zijn artikel feitelijk nadruk op het belang van de stroming van het 
realisme binnen de geschiedschrijving en wat dit zou kunnen betekenen voor de 
mediageschiedschrijving. Hij spoort de onderzoeker aan te interpreteren en te 
theoretiseren. Dat is precies wat het realisme als taak van de geschiedkundige ziet. 
Urricchio meent dat inter-agerende factoren op lokaal niveau de focus van studie 
kunnen worden. Hij stelt, net als de realisten, dat door onderzoek op lokaal niveau de 
verschillende constituerende mechanismen van het te bestuderen fenomeen aan een 
nadere bestudering onderworpen kunnen worden. De nadruk ligt ook bij hem op het 
inzicht in de achtergronden van het observeerbare fenomeen. Niet alleen het onderwerp 
van studie is belangrijk, maar met name de causale mechanismen die in de betreffende 
tijd en plaats werkzaam zijn. De geschiedkundige Kooij zegt hierover:  “De moderne 
geschiedenis is er op gespitst dit soort relaties aan het licht te brengen, de samenhang 
van politieke, economische, sociale, culturele en ruimtelijke factoren op lokale schaal 
[…].”8 Dus ook voor het bedrijven van lokaal onderzoek wordt gebruik gemaakt van de 
uitgangspunten van het realisme. Ook hier gaat de aandacht uit naar de constituerende 
mechanismen en niet naar de gebeurtenis op zich.  

                                                
7 Uricchio, 9-32. 
8 P.Kooij, Stadsgeschiedenis. Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis. Deel 4 (Zutphen: Walburg 
   pers, 1989): 7. 
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2.4 Synthese: historisch realisme en lokaal onderzoek 
 
De stroming van het realisme stelt dat het doel van historische studies niet het 
bestuderen van het historische gebeuren op zich is, maar het beschrijven van de 
generatieve (causale) mechanismen die ten grondslag liggen aan het betreffende 
fenomeen. Het is, zoals gezegd, dit uitgangspunt dat de realistische benadering van 
geschiedenis zeer geschikt maakt voor de historische bestudering van de wijze waarop 
een cultuur omgaat met film.  
 
Film is een complex historisch fenomeen. Het is niet alleen een kunstvorm, maar 
evenzeer een economisch instituut, een technologie en een cultureel product, wat 
betekent dat bij de bestudering ervan verschillende invalshoeken gekozen kunnen 
worden. Andere kunstvormen, vormen van entertainment, media, sociale achtergronden, 
nationale of lokale economie hebben alle invloed (gehad) op de film(geschiedenis). 
Anders gezegd: het medium film maakt al sinds zijn ontstaan deel uit van vele 
relationele netwerken. Film is kortom een open systeem. Dit open systeem bestaat uit 
een aantal aan elkaar gerelateerde componenten. Zo zijn artistieke hoogstandjes in de 
cinema in een bepaalde periode gedeeltelijk afhankelijk van de technische vooruitgang 
in diezelfde tijdspanne. Deze technologie is op zijn beurt weer nauw verbonden met de 
economische omstandigheden van het land in kwestie in voornoemde periode. 
Economische beslissingen vinden weer plaats in een sociale context, enzovoort. 
 
Voor deze scriptie houdt het toepassen van historisch realisme als theoretisch kader in 
dat onderzocht wordt welke causale factoren er waren voor het ontstaan en functioneren 
van de Bioscoopcommissie als vorm van lokale filmcensuur. Uitgangspunt voor het 
bepalen welke causale factoren aan de orde dienen te komen in deze studie is het 
perspectief van maatschappelijke ongelijkheid. De keuze voor dit sociologische 
perspectief zorgt ervoor dat bij de bestudering van de vroege filmcensuur, in het 
bijzonder te Dordrecht, de nadruk ligt op de sociale context waarbinnen deze tot stand 
kwam en vervolgens functioneerde. De relevante mechanismen met betrekking tot het te 
bestuderen fenomeen zijn dus die welke in de betreffende periode in Nederland in het 
algemeen, en te Dordrecht in het bijzonder, tezamen de sociale context constitueerden.  
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2.5 Het sociologisch interpretatiekader 
 

2.5.1 Inleiding 

 
De in deze scriptie gepresenteerde data worden geïnterpreteerd aan de hand van 
verschillende sociologische theorieën, waarvan de kern wordt gevormd door Pierre 
Bourdieus theorie over culturele producten als distinctiemiddelen. Als uitgangspunt 
hanteer ik een problematisering van de betekenis van de Bioscoopcommissie, in het 
bijzonder die te Dordrecht, door te onderzoeken in hoeverre deze kan worden 
beschouwd als een instrument ter bevestiging van de toenmalige maatschappelijke 
ongelijkheid. 
 

2.5.2 Maatschappelijke ongelijkheid 

 
In het begrip maatschappelijke ongelijkheid is het begrip status verdisconteerd. Bij 
maatschappelijke ongelijkheid wordt immers uitgegaan van een verschil in status tussen 
verschillende personen, groepen en/of zaken. Verschil in status lijkt inherent te zijn aan 
maatschappelijk leven. Sinds de vroegste beschavingen hebben hiërarchische structuren 
in de samenleving bestaan en zijn voor dit verschijnsel verschillende verklaringen 
aangedragen. In elke beschaving trachten de machthebbende partijen hun bevoorrechte 
status te legitimeren. Het lijkt alsof de verschillende maatschappijen in de loop van de 
geschiedenis zich er steeds weer van willen verzekeren dat de onrechtvaardigheden in 
hun samenleving, wanneer op een ‘juiste manier’ aanschouwd, eigenlijk heel 
rechtvaardig blijken te zijn. Deze stroming wordt ook wel aangeduid met de benaming 
‘functionalisme’ en haar aanhangers po(o)g(d)en met name te voorzien in een 
explicatief raamwerk voor wat betreft deze wereld en wel zo dat dit raamwerk ertoe 
diende uit te leggen waarom deze wereld de best mogelijke van alle is. Door de eeuwen 
heen heeft het functionalisme vergeleken met concurrerende theorieën het vaakst 
aanhangers gekend, al dient wel opgemerkt te worden dat sinds het Marxisme de 
rechtvaardigheid van sociale ongelijkheden in twijfel is getrokken. Toch doet de 
eeuwenoude overtuiging dat de wereld zoals zij is, feitelijk rechtvaardig, ja zelfs de 
meest geslaagde van alle mogelijke, steeds weer van zich horen. 
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Al bij Aristoteles wordt het functionalistische geloof verwoordt, doordat hij uit gaat van 
een samenleving waarin van nature vrije mensen en slaven voorkomen.9 De legitimatie 
van macht was iets natuurlijks en Aristoteles geloofde niet in een oorspronkelijk 
samenleving waar eenieder elkaars gelijke was. Vóór hem gaf Plato blijk van een 
soortgelijke overtuiging.10 Uit zijn ideeën valt op te maken dat Plato de rangorde onder 
mensen binnen een samenleving als een natuurlijk gegeven accepteert. Hij koppelt dit 
gegeven in zijn theorie aan de volgens hem natuurlijke hiërarchische structuur van de 
ziel. Plato stelt de staat mentaal gelijk aan het individu door te zeggen dat ze een op 
elkaar gelijkende psychologische structuur hebben. De differentiatie van burgers 
geschiedt volgens hem door individuele verschillen in capaciteiten, waarmee hij doelt 
op een ‘natuurlijke’ geschiktheid voor het bekleden van bepaalde functies. Echter, het 
verschil in waardering voor de uiteenlopende functies binnen de staat haalt hij niet aan. 
Theorieën uit de 18e eeuw gingen in tegenstelling tot Plato en Aristoteles uit van een 
oorspronkelijke staat van onderlinge gelijkheid, geïnspireerd op de ideeën van 
Rousseau. De 18e eeuwse sociologen zochten voor alles naar de oorsprong van 
ongelijkheid tussen mensen.11 Zij stelden, net als Marx dat in de 19e eeuw deed, dat 
bezit hiervoor verantwoordelijk was. In de 19e eeuw concentreerde men zich op de 
formatie van klassen en deed onder meer Schmoller’s theorie haar opgang. Deze stelde 
dat klassenformatie (dat wil zeggen verschil in rangorde) gebaseerd is op het feit dat 
werkzaamheden (verschillende soorten van arbeid) gedifferentieerd zijn. Maar daarmee 
legde hij nog altijd het verschil in waardering voor de verschillende soorten arbeid niet 
uit. 
 

Vormen van ongelijkheid 
 
Het duurde tot de 18e eeuw vooraleer het verschil in waardering voor de verschillende 
functies binnen een maatschappij werd geproblematiseerd. Tot die tijd werden sociale 
differentiatie en sociale stratificatie nog aan elkaar gelijk gesteld. Later pas is men tot 
een preciezere benadering van ongelijkheid tussen mensen gekomen. Sociale 
differentiatie refereert aan onderlinge verschillen in een maatschappij, terwijl sociale 
stratificatie duidt op de veelal daaruit volgende hiërarchische structuur binnen een 
samenleving. De theorie van sociale stratificatie houdt dus wel rekening met het 
verschil in waardering voor verschillende bezigheden. Allereerst kun je een onderscheid 
maken tussen natuurlijke verschillen in capaciteiten en verschil in sociale positie. 

                                                
9 R. Dahrendorf, “On the origin of inequality among men” in The Logic of Social Hierarchies, red. E.O. 
Laumann, M. Siegel, en R.W. Hodge (Chicago: Markham Publishing Company, 1970): 5-6. 
10 H.H.H. van Erp en W.J. van Gils, 21.  
11 Dahrendorf, 6. 
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Daarnaast bestaat een onderscheid tussen ongelijkheid die losstaat van een evaluatieve 
rangorde en ongelijkheid die juist wel een uitdrukking is van verschil in waardering. 
Wanneer we deze twee benaderingen van ongelijkheid combineren, zijn de volgende 
vier vormen van ongelijkheid te duiden12:  
  
VORMEN VAN ONGELIJKHEID 
 
Individuele 
verschillen: 

(1) natuurlijke verschillen op grond van soort van persoonlijke 
trekken, karakter en interesses  
(2) natuurlijke verschillen van rangorde in intelligentie, talent en 
kracht  

In relatie tot de 
samenleving: 

(3) sociale differentiatie van posities uitgedrukt in posities van 
vergelijkbare rang 
(4) sociale stratificatie gebaseerd op reputatie en rijkdom en 
uitgedrukt in rangorde van sociale status 

 
Voor dit onderzoek hebben we te maken met de 4e vorm van ongelijkheid:  sociale 
stratificatie.  
 

2.5.3 Sociale stratificatie volgens Max Weber 

 
De basis van de bestudering van sociale stratificatie wordt gevormd door de theorie van 
Max Weber, één van de belangrijkste sociologen eind 19e, begin 20e eeuw. Max Weber 
stelde dat er binnen een samenleving drie constituerende mechanismen werkzaam zijn 
en wel op het gebied van de economie, de politiek en de cultuur.13 Verder stelt hij dat de 
sociale differentiatie wordt getransformeerd tot sociale stratificatie door strijd geleverd 
op deze drie deelgebieden van de betreffende maatschappij. Het is met name de 
culturele stratificatie die voor deze studie van belang is, omdat deze betrekking heeft op 
groepsvorming tussen mensen op grond van levensbeschouwelijke overeenkomsten, 
zoals dat ook het geval is bij de inzittenden van een Bioscoopcommissie die er zich 
tezamen voor inzetten de heersende normen en waarden te bewaken c.q. te handhaven. 
Weber stelt in zijn theorie dat de sociale pluriformiteit wordt gevormd door de 
belangrijkste sociale instituties binnen een samenleving, te weten het bedrijfsleven, de 
staat, het leger, de kerk en/of de school. Tegelijkertijd zijn de leden van verschillende 

                                                
12 Ibidem. 
13 R. Collins en M. Makowsky, Het verschijnsel maatschappij. Maatschappijbeelden in het denken sinds 
de 18e eeuw (Meppel/Amsterdam: Boom, 1974/1978): 121. 
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groepen met elkaar verbonden doordat elk een specifieke positie in deze institutionele 
netwerken inneemt. Ieder heeft een eigen aparte functie binnen de maatschappij (Het 
kind van de arbeider krijgt les van de leerkracht en gaat naar de kerk van de dominee, 
die brood koopt bij de bakker die belasting betaalt aan..., enzovoort).14 De concrete 
basis van een samenleving wordt volgens Weber gevormd door groepen die eenheden 
op zich vormen doordat ze het gevoel hebben samen een verwantschap te delen, hetzij 
op familiale gronden, hetzij door een overeenkomst in geloofsovertuiging, (politieke) 
opvattingen, culturele interesse, et cetera (uiteraard zijn deze zogenaamd zelfstandige 
eenheden wel onderling verbonden, want ze bevinden zich binnen één- en dezelfde 
maatschappij). Collins en Makowski stellen in hun boek ‘Het verschijnsel 
maatschappij’: “Webers centrale hypothese is dat mensen die dezelfde posities en 
dezelfde belangen hebben in de ekonomische arena, in het politieke strijdperk of op het 
gebied van de kultuur waarschijnlijk samen zullen handelen en zich zullen 
aaneensluiten, waarbij alle anderen van de gemeenschap der gelijken worden 
uitgesloten.”15 De kern van Webers stratificatietheorie is dus een theorie over 
groepsvorming en de voorwaarden waaronder mensen zich samenvoegen tot zulke 
solidaire groepen.  

Economische stratificatie 
 
De economische poot van Webers driedimensionale stratificatietheorie staat voor de 
ingrijpende invloed die materiële zaken hebben op het menselijk leven. Geld betekent 
immers ook macht. Degene met de meeste macht heeft meestentijds tevens de grootste 
kans zich te laten gelden. Een arbeider heeft bijvoorbeeld doorgaans minder in de melk 
te brokkelen dan een aristocraat (ziehier ook de invloed van de politieke factor). Collins 
en Makowski stellen dat volgens Weber “Op economisch niveau [...] klassen tot stand 
[komen] wanneer men zich verenigt met anderen die zich in dezelfde 
arbeidsomstandigheden bevinden.”16 Dit is logisch, aangezien de arbeider, de 
industrieel, de koopman, de beursspeculant en de Burgemeester vanwege hun 
economisch uiteenlopende posities ertoe worden gebracht verschillende belangen te 
verdedigen. De economische factor is er (mede) verantwoordelijk voor dat zij elk in een 
verschillende sociale wereld leven. Oftewel, volgens Weber is het de economische 
factor die het verschil in klasse tussen mensen onderling determineert. Het 
klassenverschil is dus in de eerste plaats een verschil in rijkdom.  
 

                                                
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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Politieke stratificatie 
 
Waar bij Webers hypothese aangaande economische stratificatie het zwaartepunt ligt op 
de invloed die materiële zaken hebben op het verschil in positie van individuen in een 
samenleving, ligt bij zijn idee van politieke stratificatie de nadruk op machtsverschillen 
tussen mensen binnen een maatschappij. Politiek zou dan kunnen worden geduid als een 
voortdurende strijd die als doel heeft macht te verwerven en te voorkomen dat dit 
gewilde goed een ander ten deel valt. Een positie in de bovenlaag van de maatschappij 
verwerft men volgens Weber niet door het hebben van economisch kapitaal alleen. 
Hiervoor dient eveneens strijd te worden geleverd op het gebied van de politiek en in de 
culturele arena. Elk individu zal immers zijn stem uitbrengen op die politieke partij die 
de eigen belangen het best behartigt. In dit voorbeeld komt naar voren dat economische 
en politieke stratificatie in elkaars verlengde liggen. Politieke en economische 
stratificatie kunnen ook samenvallen, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij een 
politieke partij die de belangen van de arbeiders vertegenwoordigt binnen het politieke 
stelsel. Toch spreekt Weber van een politieke stratificatie náást een economische, omdat 
macht aanleiding kan geven tot een nieuw soort partijbinding.  
 

Culturele stratificatie 
 
De machtsverdeling  binnen een maatschappij wordt, zoals gezegd, niet slechts tot stand 
gebracht door economische en politieke factoren, de culturele stratificatie speelt hierbij 
tevens een belangrijke rol. Naast een verdeling op basis van klasse en macht zijn binnen 
een maatschappij talloze hiërarchieën mogelijk op het terrein van de cultuur. “De 
kulturele stratifikatie is met name belangrijk omdat zij het meest overeenkomt met de 
wijze waarop mensen de hun omringende wereld in feite beschouwen. We leggen 
kontakten met bepaalde mensen en vermijden het kontakt met anderen niet zozeer 
omdat we elkaar beschouwen als ekonomische of politieke lotgenoten, maar omdat we 
bepaalde mensen mogen en respekteren, en andere niet.”17 De culturele stratificatie 
vindt haar wortels meestal in de heersende religie. In religieuze kringen treft men te 
allen tijde een duidelijke hiërarchische structuur aan en bestaat er in ieder geval een zeer 
duidelijke scheiding tussen gelovigen en niet-gelovigen. De gelovigen menen dat niet-
gelovigen op een dwaalspoor zitten en dat zij daarom minder deugdzaam en verlicht 
zijn dan de gelovigen. Dit oordeel wordt geveld ongeacht het vermogen of de macht die 
de betreffende personen bezitten. Behalve op godsdienst kunnen culturele hiërarchieën 
gebaseerd zijn op geseculariseerde religieuze idealen (rechtschapenheid, 

                                                
17 Ibidem, 125. 



 16

arbeidzaamheid, ambitie, zelfdiscipline), het succes behalen in takken van de 
wetenschap, de literatuur, de sport of één van de (schone) kunsten, het hebben van 
goede omgangsvormen en een verfijnde smaak, et cetera. Aaneengesloten 
gelijkgezinden voor wat betreft levensovertuigingen treft men kortom aan op het terrein 
van de culturele stratificatie.  
 
Uiteraard zijn Webers drie dimensies van de sociale stratificatie ideaaltypisch bedoeld. 
Soms vallen dimensies samen, dan weer vullen ze elkaar aan of liggen ze in elkaars 
verlengde, terwijl ze op andere momenten zelfs lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. 
De interactie tussen deze drie is zeer subtiel van aard. Webers driedeling van de 
maatschappij is dus van een ideaaltypische orde en de scheiding van de drie 
deelgebieden van de samenleving dienen daarom niet als feitelijk gegeven te worden 
opgevat.  
 

2.5.4 Distinctietheorie en culturele producten 

 
Uitgaande van Webers stratificatietheorie kan men zeggen dat het moreel offensief van 
de Bioscoopcommissie in de categorie culturele stratificatie kan worden ondergebracht. 
Deze commissies stelden zich immers tot taak de zeden te bewaken voor wat betreft de 
filmindustrie, en hielden zich aldus feitelijk bezig met het beoordelen van het morele 
gehalte van een bepaalde vorm van vrijetijdsbesteding van het volk. Een voor het 
onderwerp van deze scriptie adequate aanvulling en nuancering op Weber’s culturele 
dimensie van de sociale stratificatie is daarom Pierre Bourdieus distinctietheorie die de 
stratificatie op het gebied van de consumptie beschrijft. Verhoudingen tussen sociale 
groepen worden volgens Bourdieu namelijk voornamelijk geformeerd op het terrein van 
de consumptie. Focus van Bourdieus theorie zijn culturele producten als 
distinctiemiddelen. In zijn boek “Distinction A Social Critique of the Judgment of 
Taste” schrijft Bourdieu over symbolische competitie in gebieden als sport, krantlezen, 
binnenhuisdecoratie, voedselconsumptie, taalgewoontes, lichamelijke esthetica, 
enzovoort. Niemand betwist dat in deze velden patronen en keuzes variëren al naar 
gelang de klasse die men bestudeert. Bourdieus stelling reikt echter verder dan dit. De 
verschillen zijn volgens hem namelijk tevens distincties. Dit wil zeggen dat die keuzes, 
gemaakt in tegenstelling tot die gemaakt door andere klassen, fungeren als markeringen 
die duiden op onderscheid tussen bepaalde groepen. “To the socially recognized 
hierarchy of the arts, and within each of them, of genres, schools or periods, 
corresponds a social hierarchy of the consumers. This predisposes tastes to function as 
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markers of ‘class’”.18 De Distinctietheorie van Bourdieu behandelt cultuur dus als 
distinctiemiddel.  
 
Bourdieu stelt dat de keuzen van de verschillende consumenten een verregaande invloed 
hebben op status(onderscheid) binnen een samenleving. Hij suggereert dat een 
willekeurige praktijk enkel begrepen kan worden in  haar relatie tot andere praktijken in 
hetzelfde veld. In het sociale leven bestaat volgens Bourdieu geen substantie, enkel 
relaties. Iedere gebeurtenis kan volgens hem dus slechts betekenis krijgen op 
diakritische wijze. Zo stelt Bourdieu dat populaire smaak slechts begrepen kan worden 
in oppositie tot verfijnde of burgerlijke smaak en vice versa. Sleutelwoord hierbij is, 
zoals al aangehaald, het begrip distinctie. “Given that one or more properties of social 
objects are utilized to distribute them to various groups, there is always the possibility 
that the features used to distinguish one object from another will become not just 
distinguishing marks, but marks of distinction.”19 Het bestaan van smaakhiërarchieën in 
een maatschappij dient de distinctie. De idee van distinctie wordt door een breed scala 
van sociale groepen onderschreven, óók door diegenen die zichzelf hiermee een 
‘slechtere smaak’ toekennen. Deze smaakhiërarchieën versterken de gegeven sociale 
orde door de ongelijke distributie van economische en politieke macht te naturaliseren 
en te onderschrijven: de hogere klassen hebben, althans zo lijkt het op die manier, van 
nature een ‘betere’ smaak en daarvan is dan hun macht een logisch gevolg.  
 
Verschil in smaak tussen klassen is een objectief fenomeen. Distinctie vergt echter enig 
bewustzijn over het verschil, resulterend in het streven naar onderscheid, en is als 
zodanig een subjectief fenomeen. Uit de redenering van Bourdieu valt op te maken dat 
naar zijn overtuiging elk onderscheid een bewuste distinctie is. Zelfs de negatie van 
distinctie is in zijn optiek slechts een andere manier voor het bereiken van distinctie. 
Echter, enige nuancering van zijn uitgangspunt lijkt mij op zijn plaats. Men zou er toch 
vanuit kunnen gaan dat iemand bijvoorbeeld een bepaalde sport beoefent louter en 
alleen voor zijn plezier. Met andere woorden zonder zich daarmee bewust te willen 
onderscheiden, waarbij het daaruit voortvloeiende onderscheid dus toeval is. Maar 
volgens Bourdieu valt een keuze voor een bepaalde sport enkel te interpreteren als een 
keuze om een andere sport juist niet te beoefenen, omdat die beneden de stand zou 
lijken of juist te pretentieus. Zijn stelling zou ik willen nuanceren door eraan toe te 
voegen dat in sommige gevallen onderscheid wel degelijk bij toeval tot stand komt – 
hoewel ook dan van distinctie sprake kan zijn, bijvoorbeeld wanneer financiële aspecten 

                                                
18 Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, 1-2. 
19 Dahrendorf, 1. 
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(economische stratificatie) een grote rol spelen bij het al of niet kunnen deelnemen aan 
bepaalde activiteiten.  
 
Bourdieu’s distinctietheorie komt dus neer op het volgende: door zich te verbinden aan 
bepaalde culturele producten wil een sociale groep zich van andere sociale groepen 
onderscheiden. Als voorbeeld van hoe een cultureel product als distinctieve markering 
functioneert, beschrijft Bourdieu wat er kan gebeuren als mensen uit verschillende 
sociale lagen van de bevolking wordt gevraagd of zij denken dat een bepaald object of 
gebeurtenis een goede keuze zou zijn voor een foto. Suggereren dat een alledaags object 
zoals een kool zou kunnen fungeren als kunst, verraadt een elitaire achtergrond, terwijl 
een voorkeur voor volksdansen of zonsondergangen duidt op een persoon van een 
middenklasse origine. “The denial of lower, coarse, vulgar, venal, servile – in a word, 
natural – enjoyment, which constitutes the sacred sphere of culture, implies an 
affirmation of the superiority of those who can be satisfied with the sublimated, refined, 
disinterested, gratitious, distinguished pleasures forever closed to the profane.”20 Op 
deze manier is culturele consumptie voorbestemd een sociale functie te vervullen als 
legitimering van sociale verschillen.  

De sociale ruimte 
 
Volgens Bourdieu dient de sociologie zich op het eerste gezicht aan als een sociale 
topologie. De sociale wereld zou je kunnen zien als een multidimensionele kaart waarop 
we de relatieve posities die actoren en groepen van actoren ten opzichte van elkaar 
innemen, kunnen aangeven. “De positie van een bepaalde actor binnen de sociale ruimte 
kan [...] worden gedefinieerd aan de hand van de diverse posities die hij inneemt in de 
onderscheiden velden, dat wil zeggen binnen de machtsverdeling die in elk van hen 
werkzaam is. De daarbij te onderscheiden soorten kapitaal zijn:  economisch kapitaal (in 
zijn diverse varianten), cultureel kapitaal en sociaal kapitaal; dan is er ook het 
symbolisch kapitaal dat doorgaans prestige, reputatie of roem genoemd wordt en dat de 
vorm is waarin de verschillende soorten kapitaal als legitiem onderkend en erkend 
worden.”21 De genoemde soorten kapitaal zijn vormen van macht die de winstkansen in 
een gegeven veld bepalen voor de gewezen actor(s) in dit veld; de verschillende soorten 
kapitaal zijn als het ware eigenschappen die hun eigenaar in dat universum kracht en 
macht verlenen. De relatieve posities die actoren innemen op deze multidimensionele 
kaart die de sociale wereld voorstelt, worden dus bepaald door distributie van 
economisch, cultureel, sociaal en symbolisch kapitaal. Op grond van het volume en de 

                                                
20 Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste,  7. 
21 P.Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip (Amsterdam: Van Gennep, 1992): 144. 
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onderlinge verhouding van de soorten kapitaal waarover zij beschikken, maken deze 
actoren en groepen van actoren hun posities ten opzichte van elkaar op allerlei wijzen 
duidelijk.  
 
In de discussie over wie zich van wie onderscheidt, maakt Bourdieu gebruik van 
sleutelbegrippen als het idee van kapitaal en dat van strategie, allebei in de breedste zin 
van het woord. Deze ogenschijnlijk kwantitatieve begrippen hebben feitelijk slechts de 
status van metafoor. Kapitaal komt voor in variaties, zoals hierboven aangegeven. Deze 
kunnen bij elkaar worden opgeteld of in elkaar worden getransformeerd. De 
voornaamste klasse distinctie, gebaseerd op het globale volume van het kapitaal, 
onderscheidt de economische en de culturele elite van de werkende klasse en de kleine 
burgerij. Voorzien van een bepaalde vorm van kapitaal moet de desbetreffende actor 
binnen een gegeven veld, volgens Bourdieu, een strategie aannemen om er zoveel 
mogelijk profijt van te hebben. Bourdieu is niet erg uitvoerig in zijn beschrijving over 
wat hij nu exact onder een strategie verstaat. Mijns inziens bedoelt hij met een strategie 
een bepaald gedragspatroon dat positieve gevolgen heeft - vergeleken met andere 
gedragspatronen - voor een actor of groepen van actoren die zich dit gedragspatroon 
aanmeten. Een strategie biedt een actor of groepen van actoren een machtsvoordeel 
binnen een veld op de multidimensionele kaart.  

Papieren klassen 
 
“Op basis van kennis over de ruimte der posities kan men klassen onderscheiden in de 
logische zin des woords, dat wil zeggen verzamelingen actoren die overeenkomstige 
posities bekleden en die, omdat zij in gelijksoortige omstandigheden verkeren en 
onderworpen zijn aan gelijksoortige conditioneringen, naar alle waarschijnlijkheid 
gelijksoortige disposities en belangen hebben en daardoor gelijksoortige praktijken en 
houdingen zullen vertonen. Deze ‘papieren klasse’ heeft het theoretisch bestaan van alle 
theorieën [...].”22 Dit citaat geeft aan dat de klassen van Bourdieu niet als een letterlijk 
bevolkingsindeling dienen te worden geïnterpreteerd. Bovendien lijkt zijn idee over de 
onderlinge verdeling van de klassen enigszins inconsistent. De verschillende klassen in 
een samenleving volgens Bourdieu zijn de werkende klasse, de kleine burgerij, de 
burgerij en de elite. De werkende klasse is ‘in itself’ terwijl de andere klassen zichzelf 
definiëren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de werkende klasse. De werkende 
klasse is wat zij is; de kleinburgerlijke klasse is voor alles geen werkende klasse en zijn 
ook ‘would-be’ burgerlijk; de burgerij is noch arbeidersklasse, noch kleinburgerlijk. 
Voor de kleine burgerij geldt boven alles: zijn is gezien worden (‘to be is to be 

                                                
22 Ibidem, 145. 
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perceived’ in tegenstelling tot ‘in itself’). De meer geprivilegieerde klassen zijn tamelijk 
zeker van wat zij zijn en kunnen zich daarom veroorloven onverschillig te staan ten 
opzichte van wat zij lijken. Om kort te gaan hanteert Bourdieu de stelling dat het idee 
van distinctie enkel opgaat voor de kleine burgerij: de andere klassen verschillen 
schijnbaar onderling op objectieve gronden. Duidelijk in zijn theorie is dat de manier 
van leven van de kleine burgerij erop gericht is het een buitenstaander moeilijk te 
maken aangezien te worden voor een insider. Bovendien, daarmee samenhangend, 
tracht de kleine burgerij eventuele indringers buiten te houden. 

2.5.5 The moral community 

 
Wat Bourdieu onder strategieën verstaat heeft hij, zoals al is gezegd in de voorgaande 
paragraaf, niet in concreto beschreven. In deze paragraaf stel ik een aanvulling voor op 
Bourdieus theorie door deze te koppelen aan de idee van ‘the moral community’. De 
idee van ‘the moral community’ verschaft mijns inziens een bruikbare perceptie van de 
voor mijn onderzoek van belang zijnde strategie, namelijk die welke samenhangt met 
het verdedigen van de dominante moraal in de tijd en de plaats in kwestie. Uitgangspunt 
van wat sociologen noemen ‘the moral community’ is dat straf, dreigement en 
aanmoediging gerelateerde instrumenten zijn voor het handhaven van sociale normen. 
Het idee van ‘the moral community’ gaat er vanuit dat het toepassen van sociale normen 
op menselijk gedrag in de vorm van sancties onherroepelijk leidt tot het creëren van een 
systeem van ongelijkheid in rangorde.23 De uitgangspunten van de idee van the ‘moral 
community’ kunnen als volgt worden weergegeven:  
 
The MORAL COMMUNITY 
 
(1) Iedere samenleving is een ‘moral community’ en erkent daarom normen die het 
gedrag van haar leden reguleert. 
(2) Deze normen vereisen sancties voor hun handhaving, door naleving ervan te 
belonen en afwijking te bestraffen. 

 
Gesteld kan aldus worden dat sociale stratificatie een onmiddellijk resultaat is van de 
controle van menselijk gedrag door positieve en negatieve sancties met de heersende 
normen en waarden als toetssteen voor elk oordeel over correct of afkeurenswaardig 
gedrag. In de meeste maatschappijen door de eeuwen heen is bijvoorbeeld het huwelijk 
goed en wordt moord gezien als een vorm van ongewenst menselijk gedrag. Wat goed 

                                                
23 H.H.H. van Erp en W.J. van Gils, 23. 
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of fout wordt bevonden hangt nauw samen met de in de tijd overheersende moraal en 
ethiek. Deze moraal en ethiek zijn overigens meestal ontleend aan een in de betreffende 
tijdsperiode dominante religie.  
 
Maatstaf voor het oordeel dat wordt geveld over het menselijk gedrag is dus te allen 
tijde de heersende moraal en ethiek. “This means that the person who will be most 
favorably placed in society is the person who best succeeds in adapting himself to the 
ruling norms; conversely, it means that the established or ruling values of a society may 
be studied in their purest form by looking at its upper class”,24 en “the sanctioning of 
conformity and deviance [...] means that the ruling groups of society have thrown their 
power behind the maintenance of norms.”25 Dit komt overeen met Bourdieus 
uiteenzetting van de distinctietheorie. Het is de elite die de gewilde levenstijl weergeeft. 
Zij dient feitelijk als referentiepunt van ‘hoe het hoort’. De controle op navolging van 
de juist geachte zeden bevestigt de sociale hiërarchie, wat dus in het voordeel is van de 
beter gesitueerden en niet van het gewone volk (“plebs”). Voor het zorgen voor de 
gewenste navolging van voorgeschreven gedragscodes kan men gebruik maken van 
verschillende soorten sancties. “[...]de drie belangrijkste sancties waarmee mensen 
elkaars gedrag kunnen beïnvloeden:  economische begunstiging, dreiging met fysiek 
geweld en appelleren aan emoties en geloofsovertuigingen.”26  
 
2.6 Synthese: distinctietheorie, stratificatietheorie en moral community 
 
Gekoppeld aan Bourdieus theorie betekent de taakuitbesteding voor wat betreft de 
normhandhaving binnen “the moral community” dat de klasse belast met het uitvoeren 
van de sanctioneringen wel de kleine burgerij moet zijn. Zij is het volgens Bourdieu 
immers die het meest baat heeft bij een dergelijke functie, omdat de kleine burgerij 
volgens de distinctietheorie bestaat bij de gratie van wat zij lijkt. Wat is immers een 
betere manier om de eigen deugdzaamheid te benadrukken dan de controle op de 
naleving van gewenst sociaal gedrag op zich te nemen. Dit is natuurlijk dé manier om in 
de gunst te komen bij de elite. Daarbij moet worden bedacht dat Bourdieus theorie 
betrekking heeft op het tot stand brengen van distinctie op het gebied van de 
consumptie. Zijn interesse gaat met name uit naar statusonderscheid gerelateerd aan 
smaakverschillen; hogere versus lagere smaak voor wat betreft de kunsten en andere 
vrijetijdsbestedingen. De theorie gaat zodoende onder meer op voor moraalgerelateerde 
maatschappelijke posities, die worden bekleed met het oog op het sturen van de 

                                                
24 Dahrendorf, 26. 
25 H.H.H. van Erp en W.J. van Gils, 26. 
26 R. Collins en M. Makowsky, 122. 
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consumptie. Het volk de juiste boeken leren lezen en leren kijken naar de correcte films 
is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van diegenen die beschaving van het 
volk hoog in het vaandel hebben staan. Tevens pogen zij het gewone volk bij te brengen 
wat gewenst en ongewenst gedrag is (volgens de door de bevoorrechte klassen juist 
geachte zeden en gewoontes). Hiervoor maken zij, binnen ‘The Moral Community’, 
gebruik van strategieën gericht op bestraffen van afwijkend gedrag of belonen van 
gewenst gedrag. 
 
Wanneer nu de Bioscoopcommissie als uiting van vroege filmcensuur wordt benaderd 
vanuit het historische realisme en wordt geïnterpreteerd aan de hand van het in dit 
hoofdstuk geschetste sociologische interpretatiekader, rijst het volgende beeld. 
 
Om te beginnen is de culturele stratificatie, waarbinnen de keuringsinstantie opereert op 
het terrein van de consumptie door het benadrukken van smaakhiërarchieën, van belang. 
Een persoon die een functie bekleedt die de handhaving van de juist geachte sociale 
normen en waarden beoogt, is volgens Bourdieu te allen tijde werkzaam vanuit de 
kleinburgerlijke idee van distinctie. Dit uitgangspunt heb ik genuanceerd door te stellen 
dat voor distinctie enig bewustzijn over het (status)onderscheid tussen verschillende 
producten benodigd is. Om vast te stellen of er van distinctie sprake is bij filmkeuring, 
zou dus bij voorkeur moeten worden nagegaan in hoeverre de personen die zorgen voor 
de uitvoering van de keuring het bestaan van smaakhiërarchieën onderschrijven. Echter, 
in de praktijk valt het persoonlijke gedrag van de personen in kwestie moeilijk te 
achterhalen, vooral wanneer men onderzoek doet naar het verleden. Gegevens omtrent 
de levenstijl van specifieke personen in een bepaalde periode zijn meestal verloren 
gegaan. Onderzoek naar de betreffende beschavende instantie lijkt daarom 
vruchtbaarder. Of het maken van een goede indruk of juist het zich op gedegen manier 
kwijten van haar taak de boventoon voert, kan men achterhalen door bestudering van de 
praktijk van de betreffende instantie. Kenmerkend aandachtspunt daarbij is in hoeverre 
de morele uitgangspunten van de keuringscommissie de “‘tijdgeest’” (zoals gedragen 
door verschillende groepen in de samenleving) weerspiegelen voor wat betreft de 
gewenste normen en waarden. Tevens kan worden bezien of er rekening is gehouden 
met de verschillende sociaal-politieke of religieuze overtuigingen binnen de 
Nederlandse samenleving uit die tijd. 
 
In posities gerelateerd aan normhandhaving verwacht men, zoals gezegd, 
vertegenwoordigers van de kleine burgerij aan te treffen. Voor wat betreft het 
bestuderen van klassen enkel uitgaande van Bourdieus distinctietheorie, ontbreken mij 
voldoende gegevens aangaande de personen uit de te bestuderen periode. Het is om deze 
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reden dat ik tevens een beroep doe op Webers stratificatietheorie voor wat betreft het 
klassenverschil tussen mensen onderling. Weber stelt dat het verschil in klasse wordt 
bepaald door de economische factor binnen de sociale stratificatie. Bourdieu stelt dat 
het klassenverschil met name samenhangt met de culturele stratificatie. De theorieën 
lijken hierdoor in tegenspraak, het gaat echter om een nuanceverschil, aangezien ook 
Bourdieu de invloed van rijkdom in deze ziet. Beiden gaan er vanuit dat in principe het 
totale kapitaal zorgt voor klassenverschil. Het inkomen dat hoort bij een bepaalde 
beroepsgroep kan dan ook als indicatief worden gezien voor de (sociaal-)economische 
en culturele stratificatie. Uitgaand van Weber, die de economische stratificatie als 
determinant van het klassenonderscheid ziet, kan ik kortom toch vaststellen tot welke 
klasse van de normhandhavers gerekend kunnen worden zonder over precieze gegevens 
omtrent hun persoon te beschikken. Voor de rest van het onderzoek wordt Bourdieu 
aangehouden. 
 
Een belangrijke aanwijzing dat de filmkeuring door Bioscoopcommissies de distinctie 
dient is wanneer de uitvoerders ervan het moeilijk maken voor een outsider om voor een 
insider te worden aangezien. Dit geldt tevens voor het benadrukken van de eigen kring 
en het putten uit eigen kring voor wat betreft het aanstellen van nieuwe leden. Ook 
verdient de samenstelling van het keuringsorgaan de aandacht, gelet op het gehanteerde 
perspectief van de bevestiging van de maatschappelijke ongelijkheid. Ten slotte kan uit 
de praktijk, in het bijzonder de reactie van de commissie op de wijze waarop relevante 
actoren (exploitanten, de politiek) met de (oordelen van) de commissie rekening 
houden, worden opgemaakt of voor de personen die de keuringswerkzaamheden op zich 
hebben genomen ´to be is to be perceived´ een belangrijk onderdeel is van hun motieven 
kan zijn geweest om zitting te nemen in een normhandhavende instantie. De vraag is in 
hoeverre aanzien een belangrijk aspect vormt voor de leden van de beschavende 
instantie.  
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3 Maatschappelijk draagvlak voor het instellen van filmkeuring 
 

 
3.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk komt de reactie op de introductie van de bioscoop in Nederland aan de 
orde. Centraal staat de opkomst van de vroege filmcensuur in de vorm van filmkeuring 
door Bioscoopcommissies. Getracht wordt de breedte van het toenmalige 
maatschappelijk draagvlak in Nederland voor het instellen van een filmkeuring in kaart 
te brengen. Oftewel, wat was de sociale ruimte en wie waren de actoren binnen ‘The 
Moral Community’? Wie waren er voor censuur en wie waren er tegen? Daarbij wordt 
rekening gehouden met de vraag welke waarden, opvattingen en beginselen binnen de 
samenleving werden aangehangen en uitgedragen, en welke gezagsverhoudingen, 
taboes en vooroordelen er bestonden. Deze aspecten zal ik gezamenlijk aanduiden als 
“de ‘tijdgeest’”. Naast de maatschappelijke opvattingen wordt de politieke benadering 
van het "bioscoopgevaar" geanalyseerd. Begonnen wordt met een duiding van 
filmkeuring als vorm van censuur. 
 
3.2 Filmkeuring als vorm van censuur 
 
Het woord censuur, oorspronkelijk ambt(stermijn) van een censor, verwijst naar het 
toezicht op gedragingen en uitingen van burgers en het treffen van sancties tegen 
diegenen van wie het gedrag niet aan de gestelde normen voldoet. In zijn brochure De 
oorsprongen van censuur verstaat Jan Hes onder censuur het onderdrukken door 
autoriteiten van afwijkende opvattingen die op enigerlei wijze de homogeniteit van het 
politieke, educatieve, sociaal-economische, culturele of religieuze bestel kunnen 
aantasten.27 
 
De mate waarin een samenleving censuur vertoont, kan totaal, selectief of incidenteel 
zijn (of een combinatie daarvan). Wanneer een bepaald regime totale censuur uitoefent, 
controleert deze systematisch alle communicatiemiddelen; deze (extreme) mate van 
censuur wordt geassocieerd met dictatoriale regimes. Een schijnbaar minder streng 
beleid is de selectieve censuur. Feitelijk is selectieve censuur echter nog 
angstaanjagender, vanwege de onvoorspelbaarheid van haar karakter. Selectieve 
censuur wordt namelijk als het ware steekproefsgewijs toegepast. De meest milde 
uitvoering van censuur is incidentele censuur. Bij incidentele censuur, die in het Westen 
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het meest voorkomt, kunnen werken in principe vrijelijk verschijnen (uitzonderingen 
daargelaten), en wordt censuur soms achteraf toegepast.  
 
De vorm waarin censuur zich kan voordoen is afhankelijk van wie censuur uitoefent en 
van wat diegene ermee wil bereiken. In het algemeen worden vijf vormen van censuur 
onderscheiden: politieke, religieuze, morele, sociale en economische censuur.28 Bij 
politieke censuur staan de belangen van de overheid centraal. Een veelgehoord 
argument om censuur op te leggen, luidt dat de openbare orde of veiligheid in het 
geding komt. Belediging van de godsdienst en aantasting van de zuiverheid van de 
betreffende religieuze leer zijn de redenen voor religieuze censuur. Wanneer een 
bepaalde maatschappelijke groepering of sociale beweging op censuur aandringt omdat 
zij zich voelt aangevallen door bepaalde uitingen, kan gesproken worden van sociale 
censuur. Bij morele censuur zijn de initiatiefnemers meestal groepen van burgers die 
denken dat door een bepaalde expressie de heersende publieke zeden worden aangetast. 
Ook zijn het vaak kerkelijke groeperingen die vinden dat een bepaalde film of boek de 
jeugd bederft. In dat geval bemoeit de kerk zich rechtstreeks met de ‘goede zeden’.29 
Morele censuur lijkt bij uitstek te veranderen met de ontwikkeling van de samenleving 
in de tijd. 
  
3.3 Nederland in het begin van de 20e eeuw: maatschappij 
 
Ondanks de Eerste Wereldoorlog kan het begin van de 20e eeuw in Nederland met name 
worden gekarakteriseerd als een tijd van vooruitgang op alle gebieden van de 
maatschappij. De beginselen van de democratie stonden op het punt daadwerkelijk te 
worden verwezenlijkt. “De middenstand, een halve eeuw of langer nauwelijks van enige 
betekenis, is krachtig omhooggeschoten. De denkbeelden ondergaan verandering. De 
zeden houden de ontwikkeling, zoals zeden nu eenmaal altijd doen, nog overal tegen. 
Maar ook de zeden zijn bezig te veranderen. De conventies wijken overal voor nieuwe 
begrippen, nieuwe gevoelens, een nieuwe tijd.”30 Het is algemeen gesproken een tijd 
van opkomst en groei. Er zijn meer mogelijkheden voor de mensen om zich te 
vermaken met parken, musea, bibliotheken én bioscopen.  

                                                                                                                                          
27 Geciteerd in Film en overheidsbeleid, van censuur naar zelfregulering  J. van der Burg en J.H.J. van 
den Heuvel (’s-Gravenhage: SDU uitgeverij, 1991): 71.  
28 AO no. 2373, 28-06-’91, weekblad, siso 390.9, redactie A.L. Greiner /  Winkler, rechtswetenschap, 
stichting ivio, Lelystad,  4 
29 Er is echter geen sprake van religieuze censuur, daar de aanleiding niet gelegen is in al dan niet 
vermeende godslastering. Onderwerp van deze vorm van censuur is veelal erotiek in al zijn 
verschijningsvormen. 
30 G. Verwey, Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking:  V. Dynastieke democratie 
in wording (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1997): 168-169. 
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De onzekerheid uit deze tijd vol veranderingen werkte de secularisatie van de 
Nederlandse maatschappij in de hand. De ontkerkelijking hield in de praktijk 
voornamelijk in dat mensen hun geestelijk heil elders gingen zoeken. “Terug naar de 
natuur” wordt voor veel mensen het nieuwe levensmotto. Ook nemen velen nu een 
mystiek geloof aan zoals het spiritisme, theosofie, en Christian Science. Toch raakten 
God en gebod allerminst uit het zicht. De band tussen de religieuze en politieke wereld 
werd juist alleen maar sterker en werd bovendien steviger dan ooit vastgeknoopt aan het 
culturele en economische leven. Zo ontstonden als het ware langzaam maar zeker vier 
gemeenschappen die tezamen vorm gaven aan het Nederland van die tijd. De liberalen, 
sociaal-democraten, de confessionelen en katholieken hadden elk een eigen achterban 
die zich hield aan de eigen mores. Deze verdeling in onze maatschappij is later bekend 
geworden als de ‘verzuiling’. Vrijwel het gehele leven kon zich afspelen binnen één en 
dezelfde zuil. Per levensbeschouwelijke gemeenschap bestond een netwerk van 
organisaties, verenigingen en stichtingen die niet enkel de kerkgang en politieke 
activiteit besloegen, maar betrekking hadden op alle aspecten van het dagelijkse leven, 
waaronder bijvoorbeeld werk, liefdadigheid, muziek, het eventuele afsluiten van een 
levensverzekering, vrijetijdsbeleving, enzovoort.31 
 
De hoeksteen van de samenleving, het gezin, bleef qua veranderingen allerminst buiten 
schot. De opvoeding van de kinderen was een veel bewuster proces geworden. Kinderen 
waren niet langer kleine volwassenen, maar jeugdigen die nog via een pad vol obstakels 
onder de hoognodige begeleiding tot volwassenheid moesten komen. Voor kinderen van 
arbeiders en boeren veranderde feitelijk vrij weinig door de vorderende industrialisatie 
in ons land tijdens de eeuwwisseling, maar voor kinderen uit de meer gegoede milieus 
betekenden de nieuwe ontwikkelingen een wijziging in maatschappelijke positie. 
Deelname aan het onderwijs werd vaker een vereiste alvorens een positie op de 
arbeidsmarkt kan worden verworven. Het kwam met name in de betere milieus vaker 
voor dat jongeren eerst naar school gingen alvorens sociaal-economisch actief te 
worden. Een gevolg hiervan was dat in het begin van de 20e eeuw meer en meer 
jeugdverenigingen werden gesticht voor kinderen van de beter bedeelden en clubhuizen 
voor de kinderen van ongeschoolde arbeiders. Zo dacht men te voorkomen dat jongeren 
in de periode tussen kindertijd en volwassenheid, waarin zij dus nog niet de plicht tot 
werken hadden en over meer vrije tijd beschikten dan voorheen het geval was, zouden 
ontsporen.32 
 

                                                
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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Ondanks aankondigingen van sociale veranderingen door het opkomende socialisme 
werd het standenverschil immer nog als vanzelfsprekend ervaren. De mogelijkheden 
voor het volgen van onderwijs breidden zich uit, al waren deze nog altijd beperkt. 
Hoewel het analfabetisme effectief werd bestreden, bleef studeren nog altijd een 
bezigheid voor de rijken. Leren moest men kunnen betalen en was een voorrecht, géén 
algemeen recht. Toch verbeterde de sociale positie van de arbeider stukje bij beetje. Dit 
werd versterkt door de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917, iets waarvoor de 
socialisten zich met grote overgave hadden ingezet. Mede door deze overwinning nam 
het aantal aanhangers van de SDAP verder toe. Overigens bestond haar aanhang niet 
alleen uit de arbeiders uit de lagere klassen, maar ook uit idealisten en intellectuelen uit 
gegoede kringen.33 De socialisten uit de bevoorrechte milieus sympathiseerden met het 
volk vanwege een vermeende zuiverheid die de lagere klassen wel en de gegoede 
standen niet (meer) zouden bezitten. Deze overtuiging hing samen met het feit dat 
steeds meer mensen zich bezig gingen houden met de idee van een betere wereld. Had 
men zich vroeger niet altijd het lot der misdeelden aangetrokken, in de nieuwe tijd stond 
het vast dat de maatschappelijke misstanden bestreden moesten worden. 
 
3.4 Nederland in het begin van de 20e eeuw: moraal en ethiek 
 
Het openbare leven werd steeds minder gekenmerkt door Godvrezende soberheid, al 
waren de veranderingen minder radicaal dan sommigen geloofden. De confessionelen 
hadden een brede aanhang, niet enkel binnen hun eigen zuil, maar verdeeld over 
verschillende stromen en lagen van de toenmalige samenleving. De gemeenschappelijke 
deler was een nogal onverdraagzame Christelijke overtuiging. De reactie van de 
aanhangers van deze visie op de zogenaamde verstoring van de door hun gewenste 
ingetogenheid was ronduit negatief. Men sprak van wantoestanden, vervaagd 
normbesef, oprukkende zedeloosheid en men vond dat die aan banden gelegd moest 
worden. Er wordt wel gesproken van een ‘beschavingsoffensief’ dat in deze tijde wordt 
ingezet. Ook de hoge vlucht die de ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied begin 
vorige eeuw namen, hadden hun weerslag op het zedelijk leven van de Nederlandse 
bevolking. Zo werden onder meer de latex condoom en het pessarium ontwikkeld. 
Gerelateerd aan de beschikbaarheid van deze nieuwe anticonceptiva werd een nieuw 
idee gepropageerd, namelijk dat geboortebeperking een belangrijk middel was in de 
strijd tegen armoede. De Christelijke opvatting was echter dat de enige geoorloofde 
manier van geboortebeperking die van onthouding was. Protest uit deze hoek kon aldus 
niet uitblijven. Ook een heikele kwestie was de langzaam opkomende mildere 

                                                
33 Denk hierbij aan socialistische kunstenaars als Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst. 
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beoordeling van homoseksualiteit.34 Men werd al minder bekrompen, maar 
daadwerkelijk verlicht kunnen de ideeën van de gemiddelde burger toch echt nog niet 
worden genoemd. 
 
Na langdurig aandringen van conservatieve zijde werd ter bezwering van de voor de 
samenleving schadelijke geachte elementen in 1911 de Zedelijkheidswet in het leven 
geroepen. Wegbereider van deze wetgeving was de katholieke minister Regout. Vóór 
die tijd werd alleen gewaakt voor het kwetsen van andermans eerbaarheid, en mengde 
de overheid zich niet in het zedelijke privé-leven van de burger. Vanaf 1911 echter 
voerde de overheid een alomvattend zedelijkheidsoffensief. Wat men privé deed viel 
niet langer buiten de staatsbemoeienis. De Zedelijkheidswet leek onder de politici alom 
in de smaak te vallen. “In het debat over de zedelijkheidswet is het opvallend hoe 
weinig principieel verzet er geboden werd: uit alle groeperingen van de oude liberale 
meerderheid werd instemming met de onderneming van Regout betuigd. Slechts een 
deel van de maatregelen (onder andere de voorgestelde beperking van de verbreiding 
van propaganda voor anticonceptie) werd ingrijpend bestreden. De socialisten beperkten 
zich tot een gelijkhebberige toon over de uitwassen van de burgerlijk-kapitalistische 
maatschappij, die maar schijnheilig bestreden werd met zo’n wet, terwijl er niets aan 
dieper liggende oorzaken gedaan werd.”35 Wat liberalen hadden gewonnen aan 
verdraagzaamheid op zedelijk gebied werd door deze wet enigszins tenietgedaan. 
 
Echter, vóór alles bleef deze wet een papieren wet, omdat deze niet door een fanatiek 
vervolgingsbeleid werd ondersteund. Uitgangspunt in Nederland was vooralsnog altijd 
geweest dat burgers maar voor zichzelf uit moesten zoeken wat zij wel of niet gepast 
achtten. Het was in ieder geval niet de taak van de staat de burgers tegen hun eigen 
onzedelijkheid te beschermen, zoals de minister van justitie Modderman bij de 
verdediging van een nieuw Burgerlijk Wetboek in 1881 verklaarde.36 Hoewel in de 
Zedelijkheidwet de aanvaarding van confessionele normen en waarden doorklinkt, kan 
men, wanneer gekeken wordt naar het beleid dat deze wet zou moeten ondersteunen, 
enkel concluderen dat de meeste mensen zich aan deze wet niet veel gelegen lieten 
liggen. 
 

                                                
34 Op initiatief van J. Schorrer kwam er in 1903 een ‘Wetenschappelijk Humanitair Komitee’, dat zich 
inzette voor de verbreiding van verlichte ideeën over homoseksualiteit, maar wanneer daarbij 
gesuggereerd werd dat homoseksuele relaties niet noodzakelijk platonisch behoefden te blijven, sloegen 
de stoppen door. Zie H. Schmal, et al. “Nederland in de twintigste eeuw.” (knipselmap van) Stichting 
Educatieve Omroep Teleac, red. H. Bas et al. (Utrecht: z.u., 1995): 94. 
35 Ibidem, 95. 
36 Ibidem, 92. 
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3.5 De “tijdgeest” 
 
Samenvattend kan men stellen dat de heersende “‘tijdgeest’” in samenleving, moraal en 
ethiek in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw gekenmerkt werd door een 
conservatief verlangen naar een handhaving van zedelijkheid en een argwanende 
houding tegenover nieuwerwetse vindingen en ideeën die het verval van de normen 
maar zouden bevorderen. Een sterk morele verontrusting gaf de toon aan. Vrijere 
opvattingen aangaande seksualiteit riepen grote weerstand op. Met name 
vooraanstaanden uit de maatschappij meenden dat zij een noodzakelijke strijd met 
maatschappelijke gevaren aangingen. Vóór alles moesten jeugdigen en ongeschoolden 
beschermd worden tegen de verderfelijke invloed van nieuwe vindingen en ideeën. Dit 
gold in het bijzonder ook voor de reactie op de opkomst van de bioscoop in Nederland. 
 
3.6  Introductie van film als nieuw medium 
 
Op 26 maart 1896 organiseerde Camille Cerf de eerste filmvoorstelling in Nederland in 
de Kalverstraat te Amsterdam.37 Meteen was de publieke belangstelling groot. Hoewel 
aanvankelijk een (duur en dus) elitair vermaak, werden de filmvoorstellingen al gauw 
ontdekt door rondreizende gezelschappen als winstgevend vermaak. Zij huurden voor 
het geven van een voorstelling een standplaats op de kermis of een lokaal in het gebouw 
van een plaatselijke vereniging. De toegangsprijs voor deze filmvoorstellingen (men 
sprak van "bewegende beelden", "levende photografieën", of "lichtbeelden" - het woord 
film was nog geen gemeengoed) varieerde van ongeveer een dubbeltje tot vijfendertig 
cent, inclusief een consumptie. Geen gering bedrag voor die tijd, maar nog altijd een 
stuk goedkoper dan zelf een film kopen.38 In het prille begin kwamen mensen vooral dit 
wonder van techniek aanschouwen. Later werd de voorstelling zelf belangrijker. 
 
In de periode 1910-1914 maakte de film de overstap van de kermis naar de vaste 
bioscoop. Het Rotterdamse Tivoli, dat al operationeel was vanaf 10 oktober 1903, wordt 
vaak bestempeld als de eerste vaste bioscoop van Nederland.39 De vaste bioscoop kon 
ontstaan vanwege de permanente grote toestroom van toeschouwers en het immer 
beschikbaar zijn van voldoende films. Het nieuwe medium werd met het jaar 

                                                
37 K. Dibbets en F. van der Maden Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940 (Weesp: 
Het Wereldvenster, 1986): 39. 
38 In een advertentie uit de Dordsche Courant van 2 december 1898 wordt een vroege filmprojector (een 
Mutoscope) aangeboden met "levende beelden" van zestig cent per stuk. Waar het jaarsalaris van een 
eenvoudige dienstbode of klerk in die tijd zo rond de 100 gulden lag, was dit duidelijk een apparaat dat 
alleen voor de rijken betaalbaar was.  
39 K. Dibbets en F. van der Maden,  39 / S. Van Collem Uit de oude draaidoos (Amsterdam: De Bezige 
Bij): 26. 



 30

populairder. Hierbij speelde mee dat rond 1910 veel steden een plaatselijk 
energiebedrijf kregen, wat de energiekosten drukte. Omdat ook bespaard werd op 
transportkosten konden de kaartjes van de vaste bioscoop een iets lager tarief hebben 
dan die van de reizende kinematografen, zoals deze projectoren destijds wel genoemd 
werden. De eerste jaren van de film werd nog geen ophef gemaakt in verband met dit 
later als gevaarlijk bestempelde medium. Als gevolg van het enorme succes van de 
bioscoop neemt na 1910 de roep om iets te ondernemen tegen het ‘bioscoopgevaar’ 
toe.40 
 
3.7 Oprichting van Bioscoopcommissies: de beteugeling van ‘het bioscoopgevaar’ 
 

3.7.1 Inleiding 

 
De oprichting van Bioscoopcommissies in Nederland in het begin van de twintigste 
eeuw is nauw verbonden met de maatschappelijke en politieke beleving van wat werd 
genoemd het "bioscoopgevaar". Opvallend is dat aanvankelijk de noodzaak tot 
regulering primair op lokaal niveau wordt gezien. De Bioscoopcommissies zijn een 
gemeentelijk en/of particulier initiatief. Pas na de Eerste Wereldoorlog wordt het 
vraagstuk van het bioscoopgevaar op landelijk niveau behandeld. Ook dan blijft 
filmkeuring nog lang een lokale aangelegenheid, die pas met de inwerkingtreding van 
de Bioscoopwet op 1 mei 1928 door een Rijkskeuring wordt vervangen. Juist uit de 
beginjaren van de filmkeuring blijkt de sociaal-morele censuur een belangrijke 
drijfveer, al worden de motieven voor de keuring vooral als verschijningsvormen van 
politieke censuur gepresenteerd. In de motieven voor de keuring klinkt de "‘tijdgeest’" 
echter duidelijk door. 
 

3.7.2 Het “bioscoopgevaar” 

 
Relatief kort na de introductie bleken bioscopen in Nederland al een groot succes. Film 
kwam veel realistischer over dan het toneel dat men tot dan toe was gewend en bleek 
zeer populair bij het gewone volk. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog bleven de 
bioscopen, ondanks de lagere lonen, druk bezocht. Dankzij de lagere elektriciteitsprijs 
en door het hebben van vaste bioscopen, wat bespaarde op de transportkosten, waren de 
toegangsprijzen goedkoper dan voorheen. Het bezoekersaantal steeg jaarlijks met tien á 

                                                
40 M. Binger, “Unicum in de Nederlandse film, een gesprek met Geoffrey Donaldson” Skoop Jrg. V- 5 
(1986): 6. 
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twintig procent en de verontrusting over de invloed van de bioscoop hield daarmee 
gelijke tred.41 In 1925 telt Nederland 232 bioscopen, een jaar later 270.42 Het jaarlijks 
aantal bezoekers van Nederlandse bioscopen was in 1920 toegenomen tot 15 miljoen.43 
De gestage groei van het aantal bioscopen wordt met argusogen gevolgd door de 
politieke en culturele elite die neerbuigend het fenomeen het predikaat ‘kermisvermaak’ 
opplakt.44 De bioscoop werd in deze visie gezien als een symptoom van algemeen 
zedelijk en cultureel verval. Moreel-godsdienstige en daarvan afgeleide opvattingen 
overheersten in de geuite bezwaren. Aangezien binnen de Nederlandse samenleving de 
protestantse opvatting overheerste dat de overheid als dienaresse Gods in eerste 
instantie verantwoording aan Hem verschuldigd was, werd zo ook impliciet de 
maatschappelijke status-quo tegen eroderende invloeden in bescherming genomen. 
“Aantasting van het overheidsgezag betekende overtreding van de door God gewilde 
orde. In het algemeen onderwierp men zich daarom als vanzelfsprekend en vrijwillig 
aan het gezag. Zo werden de overheid en daarmee noodzakelijkerwijs subjectieve 
strevingen van de gezagsdragers boven het gemene volk uitgetild en de politiek tot 
staatswil vervormd.”45  
 
In 1909 wordt in het Katholiek Sociaal Weekblad voor het eerst een artikel geplaatst, 
waarin gewag wordt gemaakt van het bedenkelijke niveau van de bioscoopfilm.46 Dit 
artikel kreeg in de daaropvolgende jaren in diverse ook niet-katholieke media een 
vervolg. Naast de – niet altijd even expliciet geformuleerde – vrees voor aantasting van 
de zuilenstructuur, richtte de bezorgdheid zich ook op de inhoud van de 
amusementsfilm. Het massapubliek kwam naar de bioscoop om zich te ontspannen, niet 
om zich te laten onderrichten. De sfeer van vertier, romantiek, misdaad en sociaal 
onaangepast gedrag die rond films en bioscopen hing, stond in scherp contrast met wat 
de sociaal-culturele elite als gewenste ontspanning zag. Dit leidde tot een groot aantal 
bezorgde geschriften over de veronderstelde invloed van de amusementsfilm 
(“prikkelfilm”). De amusementsfilm werd dan ook in brede kring afgewezen, van 

                                                
41 J. van der Burg en J.H.J. van den Heuvel, Film en overheidsbeleid. Van censuur naar zelfregulering (’s-
Gravenhage: SDU uitgeverij, 1991): 53. 
42 G.N. Donaldson, “Film in Rotterdam. De eerste jaren” Skrien-98, juli/augustus (1980): 38. 
43 Gegevens betreffende het aantal bezoekers is tot 1939 gebaseerd op informatie over 
vermakelijkheidsbelastingen. Het eerste CBS-onderzoek dateert uit 1937, CBS Statistiek van het 
bioscoopwezen 1937 waarin opgenomen gegevens omtrent filmkeuring, Den Haag, 1928. Voor de 
zogenaamde ‘aard’ van het publiek is men aangewezen op getuigenverklaringen. Zie hiervoor:  ‘50 jaar 
bioscoopfauteuil’ en ‘Dertig jaar film’ beide van L.J. Jordaan. Tevens geeft het boek ‘Uit de oude 
draaidoos’ van S. van Collem een interessant beeld van de beginperiode van de film in Nederland. 
44 A. De Graaf, Het Bioscoopvraagstuk  (Utrecht: z.u., 1919):  1. 
45 J. van der Burg en J.H.J. van den Heuvel, 16. 
46 O. de Wit,  “Pedagogen en zedenmeesters in de greep van het bioscoopkwaad. De Rotterdamse 
Bioscoopcommissie 1913-1928” Jaarboek mediageschiedenis 3 (1991): 16. 
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politiek links tot rechts. Rechts vreesde de ondermijning van de goede zeden, links van 
het klassebewustzijn van de arbeiders.47  
 
In relatie tot het klassenbewustzijn van de arbeider werd met name tijdens de Eerste 
Wereldoorlog gevreesd voor ‘het Russische gevaar’. Luc Willink zegt in ‘Een halve 
eeuw film’ het volgende:  “Er waren terstond ontelbaren, die het hun medemens kwalijk 
namen, dat hij “Potemkin” was gaan zien en er – zowaar! – iets goeds van had gezegd. 
Dat was dan meteen het bewijs, dat die ander een bolsjewiek was, staatsgevaarlijk en 
rijp voor banden en boeien.”48 Tevens is hij van mening dat het “dan ook louter en 
alleen deze plotselinge golf van uiterst suggestieve revolutionnaire Russische films 
[waren], die heel het ingewikkelde apparaat van een Nederlandse filmcensuur voor alles 
en allen in het leven riep."49 Hoewel deze bewering al te stellig voorkomt, is wel 
duidelijk dat de angst voor het Russische gevaar of in ieder geval voor revolutionaire 
tendensen onder de lagere klassen een belangrijke factor is geweest voor de markering 
van de opkomst van filmvertoningen als "bioscoopgevaar". Het staat in ieder geval vast 
dat de confessioneel-liberale samenwerking op politiek vlak in 1917 tot stand kon 
komen onder druk van het opkomend socialisme. De vooroorlogse dominantie van de 
confessionelen in het parlement werd toen ogenschijnlijk doorbroken, maar het motief 
dat aan deze samenwerking ten grondslag lag was niet zozeer een omarming van elkaars 
politieke gedachtengoed als wel een gedeelde vrees voor het rode gevaar. Niet langer 
beschouwden de confessionelen het liberalisme als de grootste bedreiging voor de 
“Christelijke natie”, maar het socialisme. In de strijd hiertegen ziet Von der Dunk een 
“christelijk-liberale synthese” ontstaan. Deze hield in, dat “confessionelen én liberalen 
[zich] als broeders en hoeders van de nationale traditie gingen beschouwen in een 
wereld, die in hun ogen volledig op drift begon te raken.”50 
 
Naast de vermeend funeste uitwerking op het zedelijk besef - films zouden de 
zedeloosheid bevorderen, tot misdrijf aanzetten en de jeugd bederven - kon ook het 
lichamelijk welzijn te lijden hebben onder bezoeken aan de bioscoop, zo werd gemeend. 
Zoals men eerder ook aan het bezoek van “obscure” bibliotheekjes bezwaren voor het 
lichamelijk welzijn verbond,  was de opvatting dat bezoekers het risico liepen om 
besmet te raken met de een of andere ziekte tijdens het bezoek aan de donkere 

                                                
47 J. van der Burg en J.H.J. van den Heuvel, 38. 
48 L. Willink, Een halve eeuw film (’s-Gravenhage: Leopolds bibliotheek voor weten en denken, Eerste 
druk 1952): 94. 
49 Willink, 95-96. 
50 J. van der Burg en J.H.J. van den Heuvel , 16. 
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bioscoopzaal. 51 Bovendien achtte men dat het voor jonge stellen in die “o zo kwetsbare 
leeftijd van rond de 18” toch niet juist was, dat zij in het donker zouden zitten, 
onttrokken aan het oog van ouder of chaperonne. Ook zou het turen naar het scherm 
schade aan de ogen veroorzaken. De gedachte dat het zeer ongezond was zich in de 
donkere zaal te bevinden, bracht veel bioscoopexploitanten ertoe desinfecterende 
middelen tijdens de voorstellingen te spuiten. Het enige daadwerkelijk gevaarlijke van 
bioscoopbezoek in de eerste jaren was echter het voorkomen van brand.52 Met het 
verbeteren van de lokaliteiten en de techniek, hoefde hier na enige jaren echter niet 
meer in zodanige mate voor te worden gevreesd.  
 
Het is wel duidelijk dat het "bioscoopgevaar" zich op sociaal-maatschappelijk vlak 
vooral afspeelde in de hoofden van de mensen. Het bestrijden van media die een 
vervlakkende invloed op de in die tijd aangehangen normen en waarden zouden kunnen 
hebben, had in eerste instantie tot doel de bestaande maatschappelijke situatie te 
bestendigen. Het in bescherming genomen gezag bevond zich op het religieuze en op 
het politieke vlak. In de Nederlandse maatschappij uit deze periode is in ieder geval een 
duidelijk verband te duiden tussen het culturele en het politieke kapitaal. In eerste 
instantie was de film een elitair vermaak geweest dat bij de hogere klasse zorg droeg 
voor menige uurtjes huiselijk vermaak. Het succes van de film zorgde er echter voor dat 
de elite haar populaire cultuur moest gaan delen met anderen. Elsaesser stelt dat de 
komst van de film dan ook voor velen een ‘traumatisch’ proces moet zijn geweest. De 
eroderende invloed die uitging van de film had tot gevolg dat de elite zich gedwongen 
zag haar normen en waarden te herzien53. De film richtte zich op een massapubliek wat 
niet strookte met het burgerlijk-verzuild karakter van de samenleving, waarin de 
verschillende religieuze en levensbeschouwelijke bevolkingsgroepen hun eigen waarden 
en normen hadden. Of het nu zogenaamd ging om het bewaken van de zeden of het 
beschaven van het volk, primair leek toch de drijfveer om de (vermeende) bedreiging 
van de eigen positie het hoofd te bieden. Voor de (kleine) burgerij betekende dit het zich 
aanmeten van een belangrijke taak binnen het zedelijkheids- of het 
beschavingsoffensief, opdat zij zich gunstig konden profileren ten opzichte van de 
                                                
51 Medici en opvoedkundigen beweerden dat bibliotheekexemplaren besmettelijke ziektes konden 
overdragen. Een goede bibliotheek beschikte daarom over een ontsmettingsinrichting en voorzag de 
boeken van de volgende inscriptie:  “De Bibliothecaris van de Openbare Leeszaal, wijst de lezers op het 
gevaar voor besmetting wanneer bij het omslaan der bladen de vingers met speeksel worden bevochtigd.” 
52 In een recensie van een voorstelling in de Dordsche Courant van 2 december 1899 schrijft de 
verslaggever: ‘Door een zeer doelmatige inrichting der biograaf is alle gevaar voor brand uitgesloten, daar 
de films niet zooals bij de bioscoop vlak langs de lichtbron loopen, maar door eene luchtdichte ruimte en 
vervolgens tussen gummi banden, zodat zelfs in het bijna ondenkbare geval dat een gedeelte film vlam 
mocht vatten, deze terstond vanzelf zou worden uitgedoofd.’ Dit was de eerste filmvoorstelling in 
Dordrecht, toch was het publiek al op de hoogte van eventueel brandgevaar tijdens de voorstellingen. 
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rijkeren en daarnaast zich duidelijk konden onderscheiden ten opzichte van de armeren. 
De politiek faciliteerde deze sociaal-maatschappelijke (beweerdelijke) zedelijkheids- of 
beschavingswens uiteindelijk, door een aanleiding en een basis op gemeentelijk niveau 
te onderkennen voor de filmkeuring.  
 

3.7.3 De reactie van de verschillende zuilen op film en bioscoop 

 
Zoals gezegd was de maatschappij in Nederland in de eerste decennia van de vorige 
eeuw onderverdeeld in verschillende "zuilen" of geestesstromingen. Te onderscheiden 
zijn calvinisme (Protestanten), katholicisme (de Rooms-Katholieken), socialisme 
(socialisten en communisten) en liberalisme (liberalen en "onafhankelijken"). De 
achtergronden van hun houding tegenover film verschillen per geestesstroming en vaak 
zelfs per individu. De confessionelen zijn vooral bang voor een ondermijning van het 
geloof en de zeden. De socialisten vinden dat de opvoedkundige waarde 
veronachtzaamd wordt en zij keren zich tegen de kapitalistische overheersing. De 
liberalen keren zich het meest duidelijk tegen beteugeling in de vorm van filmcensuur 
voor volwassenen, maar kunnen weinig waardering opbrengen voor het geringe gehalte 
aan kunstwaarde van de films. De houding van de verschillende zuilen komt duidelijk 
naar voren in de reacties van de parlementsleden van de verschillende zuilen op de twee 
wetsontwerpen van de Bioscoopwet (na kritiek op het eerste ontwerp van september 
1921 volgde in september 1925 bij Nota van Wijziging een tweede lezing van het 
wetsontwerp). 

De Protestanten  
 
Bij de protestanten is afwering en afwijzing het lot van film en bioscoop. Er is sprake 
van een verregaande afkeer van beelden, welke diep geworteld is in het calvinisme. De 
nadruk ligt op het woord (Gods), en het beeld wordt afgewezen. Ook wordt film 
afgewezen vanwege haar dramatisch karakter. De protestanten wijzen het menselijke 
drama van de hand, omdat het slechts 'een kwetsende imitatie van het ene goddelijk 
drama van schepping en val, verzoening en verlossing - als men wil: het drama van de 
predestinatie - kan zijn.' Volgens de protestanten staat de film nog lager dan het toneel: 
"De kino is het tooneel van den pauper, den arme van geest". In de derde plaats vindt de 
afwijzende houding haar grond in de verafschuwing van het vermaak. De nadruk op de 

                                                                                                                                          
53 T. Elsaesser,  “De vroege filmgeschiedenis. Tijd voor casestudies of voor een geheel andere aanpak?” 
Jaarboek mediageschiedenis 8(1997): 48. 
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calvinistische arbeidsethos is hiervoor verantwoordelijk.54 Het illusie-aspect van de film 
is de vierde factor die bijdraagt aan een negatieve waardering; het calvinisme wordt 
gekenmerkt door een sterk realiteitsbesef. In de ogen van veel calvinisten is film een 
vorm van bedrog, omdat ze de illusie schept van beweging. Bovendien is film, in 
tegenstelling tot kunst, vergankelijk: "De strijd tegen de bioscoop-kunst is dus maar een 
klein deel van den strijd tegen den schijn, een zeer klein deel van den strijd tegen den 
dood".55 De documentaire en de tekenfilm worden wel welwillend ontvangen. De 
documentaire wordt gezien als een weerspiegeling van de werkelijkheid, en de 
tekenfilm als afbeelding in plaats van uitbeelding.  
 
Naast deze religieuze bezwaren zijn er ook bezwaren tegen de inhoud. De protestanten 
keren zich tegen zinneprikkelende liefdesverhalen, criminele drama's, detectives, dwaze 
grappen en grof geweld. Tenslotte zijn er ook nog de bijkomende (niet-religieuze) 
bezwaren, die het reeds ingenomen standpunt versterken (ook wel 'justificerende 
bezwaren' genoemd)56: de aantasting van het gezichtsvermogen bij met name kinderen, 
de schadelijkheid voor de gezondheid als gevolg van het langdurig verblijf met velen in 
een slecht geventileerde ruimte, en het gevaar van onzedelijke handelingen, criminaliteit 
omwille van de financiering van het bioscoopbezoek, afstomping van de 
werkelijkheidszin, vermindering van de arbeidslust en een algemene vervlakking. 
Aangezien algehele sluiting van bioscopen een onhaalbare kaart is, achten de 
protestanten een filmkeuring een goede oplossing.  
 
Bij de parlementaire behandeling van de (ontwerp) Bioscoopwet steunen de 
protestanten het idee van een centrale keuring, maar willen zij wel de mogelijkheid tot 
gemeentelijk toezicht op handhaving van de keuring opgenomen zien in het 
wetsontwerp. De meerderheid van hen keert zich dan ook tegen het eerste wetsontwerp 
waarin deze mogelijkheid niet is voorzien. Wanneer bij de tweede ronde van de 
ontwerp-Bioscoopwet de regering het verlangen van een gemeentelijk toezichtorgaan 
honoreert, aanvaardt een meerderheid de Bioscoopwet.  

De Rooms-Katholieken  
 
Film en bioscoop mogen zich al in een vroeg stadium verheugen in een grote katholieke 
belangstelling. De rooms-katholieken aanvaardden beide, zij het voorwaardelijk, 
namelijk mits de geestelijke en zedelijke normen van het katholicisme worden 
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gerespecteerd. Zo wordt er gewezen op de vele aspecten en de mogelijkheden voor 
opvoeding, onderwijs, wetenschap en ontspanning. Maar er wordt ook alarm geslagen 
tegen dat bandeloos en misdadig apparaat, dat het volk verslapt, zonder ophouden dag 
aan dag, hier en daar en overal in de talloze krottige lokaaltjes, waar de films worden 
afgedraaid.57  
 
De katholieke zuil pleit voor remmende politiebepalingen, een scherpe formulering van 
het begrip zedelijkheid en toepassing van de Zedelijkheidswet van 1911, verder een 
kritische begeleiding door de pers en vooral controle op stedelijk of centraal niveau. Een 
treffend voorbeeld biedt een ingezonden stuk in de Nieuwe Dordtsche Courant, 21 
augustus 1920: “De bioscoop kan goed werken. Maar meestal is dat niet het geval. En 
het vuil dat daar den menschen wordt voortgezet, is dikwijls meer dan walgelijk. Daar is 
een kwalijk riekende riool nog een heldere bron bij. […] Als ze met de belangen van eer 
en deugd geen rekening willen houden, dan den striem der boycot maar over den 
vlezigen rug […]. Doch laat men dan niet klagen over separatisme want men dwingt 
ons. Intusschen verzoeken wij allen, katholieken zoowel als niet-katholieken, die onze 
gevoelens deelen om adhaesiebetuigingen. Wij wachten af.” Controle, het katholieke 
kernwoord, vindt in de praktijk toepassing in door katholieken gecontroleerde 
bioscopen (de zogenoemde "Witte Bioscopen"). Bij de keuringen wordt een 
vooraanstaande positie ingenomen door de 'Vereeniging voor Eer en Deugd', die in 
november 1915 een keuring opricht. De katholieken stemmen bij de parlementaire 
behandeling van de ontwerp-Bioscoopwet vóór het ontwerp dat de filmcensuur op 
centraal niveau moet introduceren. Ook bij het tweede ontwerp stemmen ze massaal 
vóór.  

De Socialisten  
 
De enorme vlucht van de film en de bioscoop wordt allesbehalve bejubeld door de 
voorlieden van de socialistische beweging. Men heeft vele bedenkingen. In 1923 uit de 
SDAP-er A.B. Kleerekoper in 'Het Volk' zijn ongenoegen72: "Ronduit gezegd: ik heb 
een haat tegen de bioscopen. En ik wil het wel weten ook. (...) Ik spreek van de 
bioscoop in de volksbuurt, dat snorrende en snorkende monster, klatergoud en doodslag 
van buiten, en te stom om een bek los te doen van binnen. Wat de aardappel en de 
margarine zijn voor het lijf van Jan Proleet, dat is de bioscoop voor zijn geest. (…) 
Vóór het spul beginnen kan, moet het eerst donker worden in de zaal. Dat is het 
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symbool. Vóór het 'volksvermaak' aanvangt, gaat éérst het licht uit."58 De negatieve 
houding van de SDAP en Het Volk blijkt ook uit de vijandige houding tegenover de 
Rode Bioscoop, die in 1913 in Amsterdam wordt opgericht door een aantal vrije 
socialisten. Dit is opmerkelijk, omdat in deze bioscoop films vertoond worden met een 
'rode moraal', bij voorbeeld over het leven van mijnwerkers.  
 
De belangrijkste woordvoerder van de socialistische opvattingen buiten het parlement is 
David van Staveren. Hij is vóór alles een voorstander van de schoolbioscoop. De film 
moet volgens hem positief worden gebruikt als leermiddel. Verder keert hij zich tegen 
de chaos van de vele gemeentelijke filmkeuringen, die volgens hem bovendien afbreuk 
doen aan de waarde voor het publiek. Ook pleit hij voor een filmkeuring voor de jeugd. 
Grondoorzaak van de verkeerde situatie is volgens hem het kapitalistische karakter van 
het filmbedrijf, dat alleen gericht is op een zo groot mogelijk publiek. Hiervoor draagt 
hij ook een oplossing aan, namelijk: socialisering van de filmindustrie en de filmhandel 
en communalisering van de bioscopen.59 Ten aanzien van een centrale filmkeuring voor 
volwassenen is hij voorzichtiger. Hij wil haar eventueel aanvaarden als een 
noodzakelijk kwaad, maar alleen omdat op deze manier een einde kan worden gemaakt 
aan de willekeurige toepassing van artikel 188 Gemeentewet. Hij ziet als taak van de 
keuring de bescherming van de jeugd en de beveiliging van de openbare orde, veiligheid 
en fatsoen. De keuring dient dus de films te verbieden die een en ander benadelen of in 
gevaar brengen: "In ons land, met zijn zo zeer gemengde bevolking, waarvan het ene 
deel in 99 van de 100 gevallen zal afkeuren, wat het andere deel gewenscht, 
eerbiedwaardig, ja heilig vindt, daar kan de filmkeuring slechts een ding doen: 
verwijderen wat naar mening van ieder fatsoenlijk mens afkeurenswaardig is, ruwheid, 
wreedheid, misdaad, wulpschheid, en dergelijke".60 Belangrijker dan alle negatieve 
maatregelen zijn en blijven volgens hem de positieve daden. Zijn pleidooien en 
activiteiten voor de schoolbioscoop vormen hiervan getuigenis, alsook zijn roep om 
vertoning van goede films. Het gaat hem om de ontwikkeling van het volk.  

De Communisten  
 
In 1923 slaan communistische arbeiders in Amsterdam de stoelen van een bioscoop 
kapot uit onvrede over de vertoning van de film 'De Keten des Doods'. De film geeft een 
idealistisch beeld van het prerevolutionair Rusland. Het communistische dagblad De 
Tribune hekelt de vertoning. Henriëtte Roland Holst keert zich tegen elke film: film en 
cabaret zijn in haar ogen verantwoordelijk voor het verval van het toneel, waarvoor ze 
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60 Ibidem, 959. 
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opkomt. Ze keert zich met name tegen de 'banale sentimentaliteit, de grofheid, 
vulgariteit en perversiteit.'61 In de Tweede Kamer, ter gelegenheid van de parlementaire 
behandeling van de (ontwerp) Bioscoopwet, spreekt het communistische lid De Visser 
van politieke huichelarij. Hij keert zich tegen de onduldbare censuur, die alleen de 
arbeider treft, omdat de bourgeois in besloten gezelschappen de 'liederlijkste zwijnerij' 
kan vertonen. Het zou veel beter zijn om volksconcerten en volkstoneel te organiseren, 
opdat men leert onderscheiden en genieten van het goede: "Gij ontneemt juist alles aan 
die waarachtige ontwikkeling, gij gaat heen en zorgt ervoor, dat de groote, breede 
volksmassa's in steeds dieper ellende en ontbering neerdalen, terwijl gij met 
schijnheilige maatregelen komt, z.g. tot behartiging van de geestelijke belangen des 
volks. Aan een dergelijke methode van huichelarij zal ik niet meedoen en ik zal dus 
hartgrondig mijn stem tegen dit wetsontwerp verheffen."62 
  

De Liberalen en 'onafhankelijken'  
 
De liberalen en “onafhankelijken” (dat wil zeggen zij die niet een binding hebben met 
of kritisch staan ten opzichte van een van de andere geestesstromingen) tonen zich felle 
tegenstanders van de filmkeuring voor volwassenen. De liberaal Van Wesel houdt in 
1919 een pleidooi voor de film: “De bioscoop heeft zich met recht een plaats veroverd 
als volksamusementskunst bij uitnemendheid. De geringe toegangsprijzen bleken naast 
de afwisselende vertooning een groote aantrekkingskracht uit te oefenen op alle rangen 
der maatschappij. Ook bedenke men dit: er zijn misschien weinig instellingen welke in 
die mate medewerkten om het ook in ons land zoo ingekankerde drankmisbruik met 
succes te bestrijden, als juist de bioscoop.”63 Van Wesel keert zich tegen de censuur, die 
hij betitelt als “ongevraagde voogdij op onze ontspanning”. 
 
Onder de liberalen bevinden zich ook de eerste verdedigers van de onafhankelijke 
filmkunst. De visie wordt aan de vooravond van de tweede parlementaire behandeling 
van de (ontwerp) Bioscoopwet als volgt verwoord: “De volwassen mens moet zelf 
kiezen, wat hem past. Als hij zich vergist is dat zijn zaak; men kan trachten hem tot 
beter inzicht te brengen, zelf blijve hij tenslotte verantwoordelijk voor zijn daden. De 
overheid kan niet voor hem kiezen of beslissen.”64 De grote meerderheid van de liberale 

                                                
61 H. Roland Holst, De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst (Amsterdam: W.L. & J. 
Brusse, 1924) 216. 
62 Handelingen Staten-Generaal (1925-1926): 61. 
63 M.H. van Wesel, “Het Bioscoopvraagstuk” Vragen van den Dag, Jrg. XXXIV (1919): 761. 
64 Algemeen Handelsblad, 12 oktober 1925. 
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parlementsleden keert zich tegen de censuur bij de behandeling van de ontwerp-
Bioscoopwet. Ook in de tweede lezing komt het meeste verzet van de liberalen.  
 

3.7.4  Het "bioscoopgevaar" in politiek en wetgeving 

 
De wetgeving op het terrein van de filmkeuring kent een lange politieke geschiedenis 
die onder meer gekenmerkt wordt door vragen naar voor wie de filmkeuring was 
bedoeld (Moest tevens voor volwassenen worden gekeurd?) en ook naar diens 
actieradius (Moesten naast openbaar toegankelijke films ook besloten voorstellingen 
aan censuur worden onderworpen?).65  In de beginjaren van de film ondernam de 
Rijksoverheid hoegenaamd niets. De plaatselijke overheden beperkten hun invloed tot 
het innen van de gelden van vermakelijkheidsbelastingen. Deze inkomsten waren voor 
veel gemeenten een welkome inkomstenbron, wat misschien verklaart dat de 
overheidsbemoeienis zo lang op zich liet wachten. De angst voor het bioscoopgevaar 
kon blijkbaar vrij gemakkelijk terzijde worden geschoven voor langere tijd.  
 
Pas in 1909, als film al 13 jaar in Nederland is geïntroduceerd, toonde de Tweede 
Kamer zich voor het eerst verontrust tengevolge van het oprukkende bioscoopgevaar 
(overigens in het kader van de behandeling van een wetsontwerp tot wijziging van het 
strafrecht). De katholieke minister Regout – dezelfde die aan de wieg stond van de 
Zedelijkheidswet van 1911 - wees op de mogelijkheid en wenselijkheid tot het nemen 
van beschermende maatregelen teneinde het bioscoopgevaar te beteugelen op lokaal 
niveau. De grondslag hiervoor vormde het optreden door de Burgemeester op grond van 
Artikel 188 van de Gemeentewet. Destijds luidde artikel 188 Gemeentewet: "De politie 
over de schouwburgen, herbergen, tapperijen en alle voor het publiek openstaande 
gebouwen en samenkomsten, openbare vermakelijkheden en openlijke huizen van 
ontucht behoort aan den Burgemeester. Hij waakt tegen het doen van met de openbare 
orde of zedelijkheid strijdige vertooningen." Op grond van Artikel 188 Gemeentewet 
werd in 1912 de eerste bioscoopverordening vastgesteld te Rotterdam. Hierop volgend 
stuurden op 24 november 1913 Gedeputeerde Staten een circulaire aan de verschillende 
gemeenten van het land.66 In deze circulaire, waarin werd verzocht om op gemeentelijk 
niveau een keuringsinstantie op te richten, vermeldden de Griffier en de Voorzitter der 
Provinciale Staten, onder meer, dat naast artikel 188 ook artikel 135 de gelegenheid 
schonk om de nodige regeling te treffen tegen het bioscoopgevaar. Artikel 135 

                                                
65 J. van der Burg en J.H.J. van den Heuvel, 52. 
66 Gemeentearchief Dordrecht, Archief van de Bioscoopcommissie 193-27 Provinciaal Blad van Zuid-
Holland no. 114 (z.p.: z.u., 1913): 1. 
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Gemeentewet luidde destijds: "Aan den Raad behoort, met betrekking tot de regeling en 
het bestuur van de huishouding der gemeente, alle bevoegdheid, die niet bij deze of 
eenige andere wet aan den Burgemeester, of het college van Burgemeester en 
wethouders is opgedragen." Bij plaatselijke verordening kon op gronde van artikel 188 
en artikel 135, aldus de circulaire, de toegang voor jeugdige personen tot 
bioscoopvoorstellingen worden verboden of aan voorwaarden gebonden. Voorts kon 
men niet alleen meer of minder onzedelijke voorstellingen weren maar ook paal en perk 
stellen aan ‘het geven van bedenkelijke sensationeele voorstellingen, die tot misdrijf 
prikkelen, de toeschouwers vertrouwd maken met immorele toestanden of op andere 
wijze verderfelijken invloed uitoefenen'67. De gemeentes Rotterdam en Sittard waren de 
eersten met het vaststellen van een gemeentelijke verordening aangaande de bestrijding 
van het bioscoopgevaar. 
 
Het is overigens wel enigszins de vraag in hoeverre de gemeenteraad daadwerkelijk 
ruimte had voor een bevoegdheid in dezen, aangezien de bevoegdheid van de 
Burgemeester op het terrein van bioscoopvertoningen duidelijk was geformuleerd in 
artikel 188 Gemeentewet. Bovendien kwam deze bevoegdheid van artikel 188 
uitsluitend aan de Burgemeester (als instantie) toe, en mocht dus niet aan anderen 
worden gedelegeerd. Dit bleek toen de hoogste rechter, de Hoge Raad der Nederlanden, 
zich hierover moest uitlaten. Vele gemeenteverordeningen op het gebied van 
filmvoorstellingen bevatten destijds namelijk bepalingen waarbij het College van B&W 
bepaalde personen kon opdragen om taken uit te voeren op het gebied van artikel 188 
Gemeentewet, zoals bepaalde filmvoorstellingen goedkeuren voor de jeugd. Bij arrest 
van 29 mei 1916 (over de plaatselijke verordening van Den Haag), herhaald voor een 
ander geval bij arrest van 9 oktober van dat jaar (over de plaatselijke verordening van 
Utrecht), werd door de Hoge Raad de bindende kracht aan gemeenteverordeningen op 
het gebied van de filmvoorstellingen ontzegd68. Het ging in het Haagse geval om het 
verlenen van ontheffing van het verbod tot toegang tot bepaalde filmvoorstellingen voor 
kinderen beneden de 16 jaar. De Hoge Raad achtte het al dan niet goedkeuren van een 
bepaalde filmvoorstelling en het ontheffing verlenen van een verbod een daad van 
uitvoering (van regelgeving) die op grond van artikel 188 Gemeentewet behoorde tot de 
uitsluitende bevoegdheid van de Burgemeester. Niemand anders dan de Burgemeester 
mocht dan ook ontheffingen verlenen, zodat de daarmee strijdige bepaling uit de 
plaatselijke verordening verbindende kracht werd ontzegd wegens strijd met de 

                                                
67 Ibidem, 1-2. 
68 S. Groshans en J.S. Verburg Maandblad voor de Bioscoopcommissies No. 5 (Rotterdam: z.u., 1918): 1. 
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(Gemeente)wet.69 Het is dan ook niet vreemd dat de latere Bioscoopcommissies een 
vertegenwoordiger van de Burgemeester in hun midden kenden. Gevolg van de 
uitspraak van de Hoge Raad was wel in veel gemeenten de intrekking van de in de 
circulaire van Gedeputeerde Staten van 24 november 1913 aangehaalde gemeentelijke 
verordeningen, waarna de Burgemeesters zich trachtten te redden met behulp van 
Artikel 188 Gemeentewet. Anders dan de gedetailleerde regelgeving via gemeentelijke 
verordeningen, werd op grond van artikel 188 Gemeentewet echter geen onderscheid 
gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Bovendien was het niet mogelijk om 
strafrechtelijke sancties uit te vaardigen ter voorkoming van of als reactie op 
overtreding van de regels. Artikel 188 Gemeentewet leidde in veel gemeenten tot een 
preventief toezicht op filmvertoningen. Hier deden de Bioscoopcommissies hun intrede. 
Bioscoopcommissies, die uit de burgerij waren samengesteld, moesten de films vooraf 
keuren.70 In 1913 werd te Rotterdam de eerste gemeentelijke Bioscoopcommissie 
geïnstalleerd. Onder meer in Dordrecht vond dit navolging in 1914, toen besloten werd 
tot oprichting van een eigen gemeentelijke Bioscoopcommissie gestoeld op Rotterdams 
voorbeeld. Het duurde echter nog tot 1918 voordat de meeste gemeenten een eigen 
Bioscoopcommissie in het leven hadden geroepen.  
 
In de periode tussen 1913 en 1918 liet de Rijksoverheid de filmkeuring over aan de 
verschillende gemeentes en hield de Rijksoverheid zich verder vrijwel afzijdig. Er 
kleefden echter nadelen aan de gemeentelijke keuring, zo bleek in de praktijk. Wat in de 
ene plaats werd toegestaan, kon in een andere gemeente worden verboden. Dit maakte 
een winstgevende filmexploitatie moeilijk. Als er toch gekeurd moest worden, wilden 
de filmexploitanten liever een landelijke keuring.71 Ook de Bioscoopcommissies zagen 
steeds meer de voordelen van een Rijkskeuring in. Om meer voeling te bewerkstelligen 
tussen de verschillende gemeentelijke en particuliere Bioscoopcommissies werd op 30 
mei 1917 door 38 leden van verschillende Bioscoopcommissies besloten tot het 
oprichten van ‘De Vereeniging van Gemeentelijke en Particuliere Bioscoopcommissies 
in Nederland’. Deze vereniging kwam jaarlijks bij elkaar om te vergaderen. Reeds bij de 
oprichting werd uit de leden een commissie benoemd om advies uit te brengen over de 
kwestie van ‘Rijkskeuring’.72 De Vereeniging besloot tevens tot het uitgeven van een 

                                                
69 Zie Hooge Raad 29 mei 1916, Nederlandsche Jurisprudentie (1916):  758. Voor het Utrechtse geval, 
zie Hooge Raad 9 oktober 1916, Nederlandsche Jurisprudentie (1916):  1179. 
70 J. van der Burg en J.H.J. van den Heuvel, 53. 
71 Ibidem. 
72 Gemeentearchief Dordrecht, Archief van de Bioscoopcommissie 193-27 Provinciaal Blad van Zuid-
Holland no. 114 (z.p.: z.u., 1913): 1-2. 
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eigen maandblad, genaamd ‘Maandblad voor de Bioscoopcommissies’.73 Het 
Maandblad was in feite een opinieblad van de keurders zelf. Veelvuldig terugkerende 
onderwerpen waren de keuringscriteria, kinderwetgevingen, lijsten met afgekeurde 
films. Bovendien werden vele artikelen gewijd aan de stand van zaken op nationaal 
niveau. Hoe vanuit de regering werd gereageerd op, en omgegaan met, het 
bioscoopvraagstuk was een steeds weerkerend thema.  
 
In februari 1918 kwam de bioscoopkwestie ter sprake op nationaal niveau tijdens de 
behandeling van de Rijksbegroting. Het Maandblad voor de Bioscoopcommissies deed 
gedetailleerd verslag van de behandeling van het Bioscoopvraagstuk in de Tweede 
Kamer. “Men stelde de vraag, of het naar de meening van den Minister niet op den weg 
der Regeering ligt door een Rijkskeuring regelend op te treden en of het ook hem niet 
gewenscht voorkomt de beteekenis van dit vraagstuk voor ons opkomend geslacht 
opzettelijk te onderzoeken”.74 Tijdens de Algemene Beschouwingen werd in dat 
verband uitvoerig uitgewijd over de ernst van het bioscoopgevaar. Een niet nader 
genoemde brochure zou hebben vermeld dat 250 bioscoopdrama’s het volgende bleken 
te bevatten: 97 moorden, 19 verleidingen, 22 ontvoeringen, 45 zelfmoorden, 170 
dieven, 25 slechte vrouwen en 35 dronkaards. Tevens schetste het onbekende pamflet de 
verderfelijke invloed van bioscoop op vooral jongeren door verschillende voorbeelden 
van jonge delinquenten aan te halen, die tot verval waren gekomen door het bekijken 
van films. De minister diende aldus een Staatscommissie in te stellen, niet alleen uit 
pedagogisch, maar ook uit politioneel en justitieel oogpunt, zo werd betoogd.75 De 
opvoeding van het volk bleek eveneens een motief. Zo meende tijdens de Algemene 
Beschouwingen een der aanwezigen dat “Men [...] er nooit aan [zal] kunnen ontkomen, 
dat menschen, die niet veel geleerd hebben, prikkel zoeken voor vermaak. Het eenige 
correctief is dat de smaak van het volk wordt ontwikkeld. Wie niet wil bevorderen […] 
moet de ontwikkeling van den smaak bij het publiek helpen veredelen door het van 
goede kunst te doen genieten.”76 Ten slotte sprak de minister-president, Cort van der 
Linden, en beaamde het gevaar van de bioscoop maar vond de beteugeling van dit 
kwaad een zaak die de lokale overheden aangaat. Van der Linden suggereerde dat 
wellicht het een en ander in de Gemeentewet gewijzigd zou kunnen worden waardoor 
de Burgemeester het recht krijgt regelend op te treden. Over het bioscoopgevaar zelf 
zegt hij dat “[...] vooral de bioscoop vooral op jeugdige personen een zeer groote 

                                                
73 S. Groshans en J.S. Verburg Maandblad voor de Bioscoopcommissies No. 1 (Rotterdam: z.u., 1917): 1.    
Aan het eind van 1922 werd het Maandblad vervangen door een nieuw verenigingsorgaan, genaamd Het 
Lichtbeeld. 
74 Ibidem. 
75 S. Groshans en J.S. Verburg Maandblad voor de Bioscoopcommissies No. 5, 1. 
76 Ibidem, 2. 
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suggestieve werking heeft. Zij kunnen door bioscoopvoorstellingen er gemakkelijker 
toe komen om verkeerde daden te doen dan door het lezen van een boek. De suggestieve 
werking van het levende beeld is veel grooter.”77   
 
Het rijk besloot een Staatcommissie in te zullen stellen om de wenselijkheid en 
haalbaarheid van het instellen van een Rijkskeuring te onderzoeken. Op 2 november 
1918 kwam het besluit op Rijksniveau tot stand om een onderzoekscommissie in te 
stellen, met aan het hoofd mr. R.B. Ledeboer, advocaat bij de Hoge Raad.78 Deze 
Staatscommissie bestond uit 11 leden waarvan 5 met confessionele achtergrond. In de 
eerste plaats moest de commissie vaststellen in hoeverre het noodzakelijk was film aan 
een strenger toezicht te onderwerpen dan bijvoorbeeld toneel. Ze kwam tot de conclusie 
dat het kwaad bij film veel dieper geworteld zat dan bij toneel. Niet zozeer door het 
verschil in de manier waarop de informatie werd overgebracht, maar wel vanwege het 
verschil in het soort informatie die mensen te horen en zien kregen. Het 
zedelijkheidsoffensief van de confessionelen strekte zich door de bevindingen van de 
Staatscommissie uit tot het gebied van de film. De keuring werd voor wat betreft de 
bescherming van de jeugd onderschreven door de liberalen en de socialisten, maar zij 
waren niet voor een keuring voor volwassenen.  
 
Toch werd in het Bioscooprapport79 van de Staatscommissie de keuring voor 
volwassenen verdedigd: "De Staatscommissie heeft ten aanzien van deze ook gemeend, 
dat er ingegrepen moest worden; de filmlitteratuur kenner zal dit oordeel volkomen juist 
vinden." Dit lag volgens de Staatscommissie niet alleen in de rede omdat ook in andere 
landen censuur voor volwassenen voorkwam, maar vooral ook omdat de bekende 
bezwaren tégen filmkeuring als vorm van censuur niet opgingen: "[…] Ten aanzien van 
de keuring voor volwassenen rijzen toch alleen op het eerste gezicht de bekende 
bedenkingen tegen censuur met al de gevolgen van dien, waaronder dan wel de 
voornaamste genoemd moet worden: een opzettelijke verminking van de weergave van 
de werkelijkheid ten behoeve van eigen gezag, want hiermede, […] is het ergste 
bezwaar van censuur van overheidswege geformuleerd. [Dit is niet terecht, want] Wie 
zal keuren? Een commissie zoo goed mogelijk vertegenwoordigende alle geestelijke 
stroomingen, feitelijk dus het publieke geweten van Nederland. Voor niets heeft die 
commissie krachtens haar opdracht te waken tegen die gevaren, welke de zedelijkheid 
en de openbare orde bedreigen. In wezen blijft de zaak dezelfde als zij thans reeds is. 

                                                
77 Ibidem, 3 
78 S. Groshans en J.S. Verburg Maandblad voor de Bioscoopcommissies No. 16  (Rotterdam: z.u., 1919): 
3. 
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Alleen treedt in plaats van het individueel inzicht van den burgervader het 
gemeenschappelijke oordeel van Rijkskeurings-commissie. Met het oog hierop kan men 
bevoeglijk de stelling verdedigen, dat de waarborg tegen misbruik bij Rijkskeuring 
eerder grooter zal zijn dan thans reeds theoretisch het geval is. […]’ De 
Staatscommissie echoot nog de opvatting van Cort van der Linden uit de Algemene 
Beschouwingen en blijft dus dicht bij het regeringsstandpunt: het is, aldus het 
Bioscooprapport, nog belangrijker om misbruik van film te bestrijden dan 
pornografische literatuur, omdat  ‘[…] Hier immers geldt vooral dat de waarneming van 
de afbeelding eener gebeurtenis een oneindig sterkeren indruk op den geest maakt, dan 
de lectuur van hetzelfde voorval.[…]’ Ten slotte is opmerkelijk dat de Saatscommissie 
niet alleen bij de politieke maar ook de maatschappelijke opvattingen zegt aan te sluiten 
waar het om zinneprikkelende filmvoorstellingen voor volwassenen gaat: ‘[duidelijk is 
dat] de filmfabrikanten maar al te goed blijk gaven te weten, dat gekruide kost door 
menigeen verkozen wordt boven de spijzen van een eenvoudiger maaltijd.’ [Maar toch 
geldt dat] ‘ten aanzien van de keuring voor volwassenen de Staatscommissie in haar 
voorstellen geen afwijkend standpunt inneemt, doch zich aansluit bij de op dit 
oogenblik algemeen heerschende opvattingen.’80 
 
De Staatscommissie had aldus de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de 
bioscoop in kaart gebracht en sprak zich uit voor een Rijkskeuring. Dit had haar 
weerslag op het gemeentelijke keuringswerk. Tijdens haar onderzoek had de 
Staatscommissie haar licht opgestoken bij de landelijke vereniging van 
Bioscoopcommissies. Deze werd nu ook aangezocht te helpen bij het opstellen van een 
wetsontwerp voor een landelijke keuring. Na jaren van discussies, amendementen en 
moties resulteerde dit uiteindelijk in 1926 in de aanvaarding van de Bioscoopwet. 
 
Tijdens de debatten bleek een grote eensgezindheid over de jeugdbescherming, maar 
bleef de vraag of er voor volwassenen gekeurd moest worden een heet hangijzer, 
evenals de vraag of keuring op lokaal of centraal niveau moest plaatsvinden. Gekozen 
werd uiteindelijk voor een centrale keuring, maar met ruimte voor nakeuring op 
gemeentelijk niveau. De Vereeniging van Gemeentelijke en Particuliere 
Bioscoopcommissies in Nederland werd ontbonden; de instelling van de Rijkskeuring 
was een feit. In 1928 werd de Centrale Commissie voor de Filmkeuring geïnstalleerd. 
Deze commissie was van 1928 tot 1977 – met een onderbreking gedurende de Tweede 
Wereldoorlog – de belangrijkste censurerende instantie op filmgebied in Nederland.  
 

                                                
80 Ibidem. 
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4 De Bioscoopcommissie van Dordrecht 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de betekenis van de Bioscoopcommissie te Dordrecht vanuit het 
perspectief van maatschappelijke ongelijkheid uiteengezet. Na een inleiding over de 
introductie van de bioscoop te Dordrecht en een duiding van de sociale stratificatie van 
Dordrecht in de onderzoeksperiode, komen de diverse mechanismen aan de orde (zoals 
lidmaatschap, benoemingen, keuringspraktijk, handhaving) die de Dordtsche 
Bioscoopcommissie constitueren.  
 

4.1.1 De reizende bioscoop te Dordrecht 

 
Op 3 december 1899 gaf de kinematograaf van de Nederlandse Biograaf- en 
Mutoscope-Maatschappij de eerste filmvoorstelling met ‘The American Biograph’ in 
Dordrecht. De aankondiging van de filmvoorstelling in de krant van 3 december 1899, 
vermeldde dat zij in het Lokaal-Van Dongen (voorheen van der Horst) plaats zou 
vinden81. De attractie zou vijf dagen en negen voorstellingen duren. De advertentie 
beschrijft uitvoerig de technische aspecten van het gebruikte projectie-apparaat.82 Het 
fenomeen zelf was het belangrijkst en wat er vertoond werd, kwam op een tweede 
plaats.83 Naast gewone avond- en middagvoorstellingen werden er tegen gereduceerd 
tarief ook grote volksvoorstellingen gegeven 's morgens van negen tot twaalf en 's 
middags van een tot zes uur. Dat de (reizende) bioscoop echt een noviteit was, blijkt wel 
uit het feit dat in de Dordtsche Courant van 2 december 1899 door de verslaggever werd 
uitgelegd dat met "films" werd bedoeld "de celluloid banden met lichtbeelden", en werd 
het publiek geattendeerd op de zaalindeling bij filmvoorstellingen: "Ter voorkoming 
van vergissingen, wijzen wij er nog op, dat bij deze voorstellingen de 2e rang vooraan 
en de 1e in het achterste gedeelte der zaal is geplaatst, omdat de groote beelden van daar 
het best te zien zijn." 

                                                
81 Dordtsche Courant van 3 december 1899. 
82 De voor de voorstelling benodigde machines kwamen per auto uit Amsterdam. De motor die de auto 
aandreef, stelde tijdens de voorstellingen de in de wagen geplaatste dynamo in werking. Deze dynamo 
zorgde dan weer voor het elektrische licht en het aandrijven van de elektromotor die de filmprojector 
deed lopen. Bij de beelden had men uitleg nodig, omdat de films nog niet voorzien waren van geluid. 
Omdat de explicaties in de gehele zaal verstaanbaar zijn moesten, werd gebruik gemaakt van een reuzen 
phonograaf. 
83 Het programma bestond deze eerste voorstelling overigens onder andere uit opnamen van het Dreyfus-
proces, de Kroningsfeesten te Amsterdam, en beelden uit de oorlog in Transvaal. 
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Zoals ook elders in Nederland gebeurde, boden reizende gezelschappen hun 
filmvoorstellingen aan op de kermis, welke in Dordrecht een van de oudste van 
Nederland is. Vooral uit religieuze hoek was veel weerstand tegen de kermis, vanwege 
het zedelijk gevaar dat deze zou opleveren,84 en afschaffing werd dan ook bepleit, soms 
zelfs gemotiveerd vanuit het belang der klassen.85 De kermis werd vooral gezien als 
vermaak voor het gewone volk, al had de elite soms ook iets dat veel van een kermis 
weg had.86 Over de filmvoorstellingen die op de kermis te zien waren wordt weinig tot 
niets gemeld in de lokale pers.  
 

4.1.2 Opkomst van de vaste bioscoop te Dordrecht 

 
Vaste voorstellingen worden in Dordrecht in een beperkt aantal lokalen gegeven. Het 
lokaal dat werd gehuurd voor het geven van de eerste Dordtsche filmvoorstelling, lokaal 
Van Dongen (voorheen van der Horst Koffijhuis voor koophandel en zeevaart, 
Groenmarkt 65),87 wordt in advertenties regelmatig genoemd als concertzaak of 
schouwburg. Ook in Musis Sacrum (aan de Burgemeester de Raadtsingel) werden 
voorstellingen gegeven. Daarnaast waren er voorstellingen in Sociëteit De Vriendschap 
(Groenmarkt 5), een besloten vereniging.88 Dit laatste gold ook voor Kunstmin. 
Opgericht ter beoefening van de schone kunsten, bouwde Kunstmin (na een scheuring 
binnen de vereniging in 1881, waaruit Musis Sacrum ontsproot), in 1889 een (nieuwe) 
schouwburg. In Kunstmin werd naar eigen zeggen een "groote collectie films” vertoond 
(In de annoncering voor deze vertoningen werd voor het eerst de term film gebruikt).89 
 
Aanvankelijk waren Kunstmin en lokaal Van Dongen aan elkaar gewaagd. Door betere 
technieken en lovende recensies vonden vanaf 1904 uiteindelijk de meeste 
voorstellingen plaats in Kunstmin. Dat de herinrichting van Kunstmin met het oog op 

                                                
84 Zo bericht de Dordtsche Courant op dinsdag 23 juni 1908: ‘De anti-kermisvergadering, j.l. zaterdag is 
uitnemend geslaagd. […] Daarna sprak Ds Meijnen, Geref. pred. te Dordrecht, een welsprekend woord, 
met gloed wijzend op het droevige van de kermis en met warmte daartegenoverstellende de kracht van het 
Evangelie."  
85 Zie Dordtsche Courant, zaterdag 8 november 1913: Verslag van vergadering van 21 oktober 1913 van 
Gemeenteraad van Dordrecht. Hierin doen o.a. 3 raadsleden het voorstel om de (kermis) jaarmarkt vanaf 
1914 af te schaffen, omdat kermis een verouderd gebruik is, en men is begonnen de kermis te bestrijden, 
voornamelijk uit een zedelijkheidsgevoel, maar ook omdat de afschaffing in het belang van de 
middenstand en de werkman is; zij zouden maar schulden maken op de kermis.  
86 Zoals de leden van de vereniging Kunstmin te Dordrecht. Zij hielden hun eigen kermis in september 
(die dan overigens ook door niet-leden bezocht mocht worden, maar dan wel tegen een hoger tarief). 
87 Gemeentearchief Dordrecht, Kroniek van het kulturele leven in Dordrecht 1880 – 1900. 
88 Dordtsche Courant, 4 februari 1903. 
89 Gemeentearchief Dordrecht, Kroniek van het kulturele leven in Dordrecht 1880 – 1900. 
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eventueel brandgevaar door politie en gemeentewerken was goedgekeurd, hielp daarbij. 
Tevens was de duur van de voorstelling verbeterd; de vertoning duurde van acht uur tot 
half tien. Zo kreeg men waar voor zijn geld. De hoogste frequentie van filmvertoningen 
valt dan overigens nog steeds samen met de kermis. 
 
Het jaar 1910 behelsde een voor de ontwikkeling van filmvertoningen in Dordrecht zeer 
belangrijke gebeurtenis. De heer P. Silvius, voormalig eigenaar van een ijs- en 
melksalon, opende zijn bioscoop aan Vischstraat 690. Hiertoe had hij het gebouw, 
voorheen een school, zowel van binnen als van buiten luxueus laten verbouwen. 
Vanwege de veiligheid waren in alle wanden nooduitgangen gemaakt. Op 9 december 
1910 werd de bioscoop (de zoldering en wanden nog nat van de verf), het Dordtsch 
Bioscope Theater, geopend voor genodigden en de volgende dag voor publiek. Vanaf 
dit moment waren er dagelijks filmvertoningen in Dordrecht. Het Dordtsch Bioscope 
Theater nam de leidende rol die Kunstmin tot die tijd gespeeld had wat betreft 
filmvertoningen over. Elke week had de bioscoop een ander programma. De lokale pers 
vermeldde verscheidene malen hoe druk het Dordtsch Bioscope Theater wel niet werd 
bezocht.91 Het Dordsche Bioscope Theater adverteerde elke week in de krant, 
ondermeer met de aanprijzing dat de voorstellingen de strengste toets der kritiek konden 
doorstaan.92 Het is aannemelijk dat dit ter geruststelling van het publiek werd gemeld 
(waarmee filmkeuring dus als iets positiefs werd gebracht).  
 
Rond 1913 was de bioscoop al behoorlijk ingeburgerd in Dordrecht. De erkenning dat 
film ook een kunstvorm kon zijn, ingegeven door artistieke (monster)producties uit die 
tijd,93 hielp daar bij. De Burgemeester ontvangt steeds vaker aanvragen van 
lokaalhouders om hen vergunning te verstrekken voor het geven van filmvertoningen. 
De verleende vergunningen bevatten verscheidene voorwaarden, waarvan de meeste 

                                                
90 Dordtsche Courant, 10 december 1913. 
91 Zie Dordtsche Courant, 24 maart 1911: DBT Politie en Brandweer verboden ons gisteren om nog 
MEER plaatsen te verkopen. De zaal was geheel uitverkocht; 27 maart 1911: Albert Frères in Lokaal Van 
Dongen was compleet uitverkocht, maar zij komen 28 maart terug; 29 september 1911: DBT ‘Gedurend 
de afgeloopen week is ons theater bezocht door +- 3000 bezoekers. Om verzekerd te zijn van goede 
plaatsen wordt u plaatsbespreking dringend aanbevolen.’ 
92 Zoals in de Dordtsche Courant van 23 maart 1911: “D.B.Théâtre: aan het Geachte Dordtsche Publiek! 
stelt U prijs op eene beslist 1e klasse Bioscopevoorstelling, welke den toets der strengste kritiek kan 
doorstaan, bezoekt dan dezer dagen het DORDTSCH BIOSCOPETHEATER, Vischstraat 6.”; Dordtsche 
Courant 4 februari 1913: “DBT tel 976, Steeds vertooning van DIE beelden, die den toets der 
STRENGSTE critiek kunnen doorstaan. Voor de matinées speciaal uitgezocht Kinderprogramma”. 
93 Zo werden de film “De ellendigen”, die in april 1913 zowel in Kunstmin als in het Dordtsche Bioscope 
Theater te zien was, en de monsterproductie “De laatste dagen van Pompei” van de Ambrioso filmfabriek 
te Turijn, die in Kunstmin draaide in september 1913, door de exploitanten aangeprezen als een 
kunstfilm, en zei de Dordtsche Courant van 15 september 1913 over deze laatste film: “Waar vaak in 
bioscopen waardeloze banaliteiten worden vertoond, is dit nu eens een werk van een werkelijke artistieke 
beschaving”.  
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betrekking hadden op brandveiligheid.94 De voorwaarde dat de films door een 
Bioscoopcommissie gekeurd dienden te worden, werd bijna altijd genoemd. Een kopie 
van een verleende vergunning werd gestuurd naar de voorzitter van de 
Bioscoopcommissie.95 Lokalen waarvoor vergunning werd gevraagd om films te 
vertonen waren Benedenverlofslokaliteit van I. Boer (Groenmarkt 5), het R.K. 
Vereenigingsgebouw, Centraal Gebouw Eisen (Groenmarkt 65-67), Lokaal ‘Waarheid 
en Vrede’ (Museumstraat), Kerkgebouw der Vrij-Evangelische gemeente (Vrieseweg 
32), Plein Weeshuis, (Kromhout), Kunstmin (Sint Jorisweg), De Toekomst 
(Steegoversloot 36), Musis Sacrum, De Ontspanning (Museumstraat 5), Irene aan het 
Stek, Zaal Van Dongen, het gebouw aan de Groote Kerksbuurt 32-34 en het gebouw 
Houttuinen 4a.96 Bij de aanvraag voor een vergunning werd het filmprogramma 
opgegeven en tevens vermeld op welke dagen en tijden men de film(s) wenste te 
vertonen.97 De vertoningen werden gehouden op verzoek van Zendingsvereniging 
‘Paulus’, Het Leger des Heils, Het bestuur van de Vereeniging Roomsch Katholiek 
‘Drankweer’, De Maria Vereeniging, het Kruisverbond ‘Sint Michael’, directie van de 
internationale tentoonstelling ‘De Mensch’, Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling, 
Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente, Supportersvereniging D.F.C.98 
 
Ook werd vergunning verleend aan bioscopen om doorlopend, tenminste op vooraf 
vastgestelde dagen en tijden, voorstellingen te geven. Wanneer naast deze afgesproken 
tijden de bioscoophouder extra voorstellingen wilde geven, moest hij hiervoor apart een 
vergunning aanvragen. Ten tijde van het instellen van de Dordtsche Bioscoopcommissie 
had Dordrecht twee vaste bioscopen, namelijk “Luxor” (aan de Vischstraat) en 
“Astoria” (aan de Voorstraat).99  
                                                
94 Gemeentearchief Dordrecht 193-12, Ingekomen brieven betreffende de opgave van filmprogramma’s 
welke gekeurd moeten worden, 1919-1927. De voorwaarden aan filmvertoningen verbonden zijn: De 
Bioscoopcommissie moest de film(s) keuren; ter verkrijging van electrische verlichting moest door de 
houder van het lokaal tijdig worden overlegd met de Directie van het gemeentelijk Electriciteitsbedrijf; de 
cabine en de verdere installatie moeten zijn goedgekeurd door de directie van Bouw- en Woningtoezicht; 
indien door de Directie van Gemeentewerken nodig wordt geacht dat tijdens de voorstellingen een 
brandwacht in het lokaal aanwezig moet zijn, deze voor rekening van de lokaliteitenhouder bij haar dient 
te worden aangevraagd; eventuele bevelen van de politie dienen stipt te worden opgevolgd; de 
projectielamp moet gedurende de voorstellingen geplaatst zijn in een ijzeren cabine, welke volgens 
aanwijzingen v/d directie van Bouw- en Woningtoezicht wordt opgesteld; de deuren van de localiteit 
mogen tijdens de voorstellingen niet gesloten zijn; gedurende de voorstelling mag geen alcohol aan 
kinderen onder de 16 jaar worden geschonken. 
95 Gemeentearchief Dordrecht 193-12, Ingekomen brieven betreffende de opgave van filmprogramma’s 
welke gekeurd moeten worden, 1919-1927. 
96 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslag van de Bioscoopcommissie, 1922. 
97 Gemeentearchief Dordrecht 193-12, Ingekomen brieven betreffende de opgave van filmprogramma’s 
welke gekeurd moeten worden, 1919-1927. Overigens werd voor het vertonen van lantaarnplaatjes 
precies dezelfde vergunning aangevraagd en verstrekt. 
98 Ibidem. 
99 Gemeentearchief Dordrecht archief 8 A 1970 – 2869, Verzoek aan de Burgemeester om vergunning 
voor het openen van bioscoop “Astoria”, 21 februari 1919 en Archief 8 A B 1980 – 090, Brief  van de 
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4.2 De sociale stratificatie van Dordrecht 
 
Dordrecht was van oudsher een arbeidersstad en beschikte over een relatief kleine 
vertegenwoordiging van de culturele elite. Het proletariaat en ambachtslieden vormden 
in 1890 bijna 80% en in 1918 nog altijd bijna 70% van de stadsbevolking van 
Dordrecht.100 Dit betekende overigens niet dat Dordrecht in politieke zin een "rode" stad 
was. De lokale politiek laat ten tijde van de Bioscoopcommissie weliswaar een 
duidelijke verschuiving zien, maar deze is voornamelijk in confessionele richting. Waar 
tussen 1901 en 1918 de Liberalen een meerderheid in de Gemeenteraad hebben, loopt 
deze vanaf 1919 sterk terug ten gunste van de socialisten (SDAP), conservatieven en 
confessionelen (Anti Revolutionaire Partij, Rooms-Katholieke Staatspartij, Christelijk 
Historische Unie). Hoewel de socialisten jarenlang de grootste fractie in de 
Gemeenteraad vormden, werden zij nooit zo groot als de confessionele partijen samen. 
Ook onder de Burgemeesters treft men geen socialisten aan. Onder de Liberale tacticus 
Wichers, van 1906 tot 1920 Burgemeester van Dordrecht, werd polarisering van de 
verschillende politieke richtingen zoveel mogelijk voorkomen. Na een korte periode 
waarin de Liberaal Wytema Burgemeester was, trad in 1923 de Anti Revolutionair De 
Gaay Fortman als Burgemeester aan, die ook nog eens twee Anti Revolutionaire 
wethouders naast zich kreeg. De Socialisten vonden dit maar niets en deden het met 
enige overdrijving voorkomen alsof Dordrecht een soort Genève aan het worden was, 
waar het Calvinistische fundamentalisme alle vrolijkheid verbood.101 De Gaay Fortman 
had de confessionele moraal hoog in het vaandel, hetgeen onder andere bleek uit de 
strikte toepassing van de Zondagswet (voor confessionelen was de verstoring van de 
zondagsrust door vermaak in principe niet acceptabel). De Dordtsche bioscopen werden 
in zijn ambtsperiode sterker dan voorheen in de gaten gehouden.102  
 
In maatschappelijk opzicht raakte Dordrecht in plaats van horizontaal (met een 
verdeling tussen arm en rijk) in toenemende mate verticaal verdeeld. De opbouw van de 
zuilen was het meest kenmerkende element van de Dordtsche samenleving in deze 
periode.103 In economisch opzicht maakte Dordrecht aan het begin van de twintigste 

                                                                                                                                          
bioscoophouders van ‘Astoria’ en ‘Luxor’ aan de Burgemeester over de hoge kosten met betrekking tot 
het beperken van brandgevaar in hun bioscopen, 25 augustus 1920. 
100 V. Sleebe “Rangen en Standen” in Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, red.  P. Kooi en V. 
Sleebe (Hilversum: Verloren 2000): 156. 
101 P. Kooij, “Een stad in wankel evenwicht” in Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, red.  P. 
Kooi en V. Sleebe (Hilversum: Verloren 2000): 85. 
102 Ibidem,  83, 85. 
103 Ibidem,  90. 



 50

eeuw een achteruitgang door die zich al eerder had ingezet, maar vanaf eind 1920 begon 
zich een depressie af te tekenen die vijftien jaar zou aanhouden.104 In cultureel opzicht 
verdwenen de sociëteiten van en voor de elite, en trad een versnippering op die met 
name aan de toenemende participatie van middengroepen aan het culturele leven was 
toe te schrijven.105 Het culturele leven werd steeds meer georganiseerd langs religieuze 
scheidslijnen, terwijl met de opkomst van de arbeidersbeweging ook een socialistische 
cultuur haar intrede deed. Naarmate de Liberalen in de politiek hun dominante positie 
moesten afstaan aan de confessionelen, wisten de laatsten ook een duidelijker stempel 
op het culturele leven te drukken. Dat ging niet alleen ten koste van 'volksvermaak' 
zoals de kermis die in 1919 werd afgeschaft, maar ook meer elitaire cultuuruitingen 
moesten er aan geloven.106 Ten tijde van de oprichting van de Dordtsche 
Bioscoopcommissie laat de bevolkingsopbouw van Dordrecht dit beeld ook zien: de 
overgrote meerderheid van de Dordtsche bevolking is Nederlands Hervormd, en 
daarnaast zijn nog vele andere religies en gezindten vertegenwoordigd, terwijl het aantal 
tot geen kerk behorenden relatief gering is.107  
 
Het is aannemelijk dat de op de religie geïnspireerde moraal en ethiek van de overgrote 
meerderheid van de bevolking van Dordrecht een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling 
van de vroege filmcensuur en de Bioscoopcommissie als uiting daarvan, welke 
bovendien naadloos aansloot bij het 'zedelijkheidsoffensief ' dat zo kenmerkend was 
voor de heersende ‘tijdgeest’.108  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
104 Ibidem, 70, 79. 
105 V. Sleebe, “Van elitevermaak tot massasport” in Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, red.  
P. Kooi en V. Sleebe (Hilversum: Verloren 2000): 326.  
106 Ibidem,  335. 
107 Zie VERSLAG van DEN TOESTAND der Gemeente DORDRECHT over het jaar 1914, De 
Dordtsche Drukkerij- en Uitgevers-Maatschappij. 1915,  9, waaruit blijkt dat de bevolking op 31 
december 1914 bestond uit: 32210 Nederlandsch Hervormden, 6811 Roomsch-Kaholieken, 3260 Tot 
geen kerk behoorende, 3523 Gereformeerde Kerk, 872 Christelijk Gereformeerden, 784 Evangelisch 
Lutherschen, 650 Remonstranten, 623 Vije Evangelischen, 350 Nederlandsch Israëlieten, 208 
Doopsgezinden, 160 Waalsch Hervormden, 101 Leger de Heils, 92 Oud-Roomschen, 84 Mormonen of 
Heiligen der laatste dagen, 66 Oud-Gereformeerden, 41 Christenen zonder kerkgenootschap, 36 Hersteld 
Lutherschen, 30 Apostolischen, 14 Hersteld Apostolischen, 8 Evangelischen, en 29 Overigen. 
108 Zie hoofdstuk 3, en zie ook V. Sleebe, 'Openbare orde', in:  Kooi en V. Sleebe, Geschiedenis van 
Dordrecht van 1813 tot 2000, Verloren, Hilversum, 2000,  192-194. 
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4.3 Oprichting van de Dordtsche Bioscoopcommissie 
 

4.3.1 Besluitvorming en grondslagen 

 
Naar aanleiding van de eerdergenoemde Haagse circulaire van 1913 onderzoekt ook 
Dordrecht de mogelijkheid en wenselijkheid van het instellen van een gemeentelijke 
Bioscoopcommissie. In de periode mei tot en met november 1914 bespreken 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht het plan van aanpak inzake de 
oprichting van een gemeentelijk filmkeuringorgaan. Allereerst tracht men inlichtingen 
in te winnen over het toezicht op bioscoopvoorstellingen in andere gemeenten. Deze 
taak wordt uitbesteed aan de Commissie voor Strafverordeningen109. Als voorbeeld voor 
de in het leven te roepen commissie wordt gekeken naar de Rotterdamse 
Bioscoopcommissie die, als eerste Bioscoopcommissie, werd opgericht in 1912. Samen 
met Nijmegen is Dordrecht, zoals eerder opgemerkt, de enige gemeente waar ook voor 
volwassenen wordt gekeurd. In de rest van het land richtte de keuring zich uitsluitend 
op (het beschermen van) kinderen beneden bepaalde leeftijden. Dit was mede vanuit 
Den Haag geïnitieerd,110 en vond ook in Dordrecht weerklank.111 In de raadsvergadering 
van 14 juli 1914 werd het voorstel van raadslid de heer Visser om alle te vertonen films 
te laten keuren door een commissie die onder leiding zou staan van het hoofd van 
politie, met 13 tegen 10 stemmen aangenomen112. De rechtsgrondslag op gemeentelijk 
niveau voor de keuring voor zowel volwassenen als kinderen moest nog wel worden 
geformuleerd in de plaatselijke politie verordening, en de Commissie voor 
Strafverordeningen adviseerde tot een wijziging van die politie verordening in verband 
met het toezicht op bioscoopvoorstellingen.113 Dit advies werd overgenomen. In de 
plaatselijke politie verordening werd op 3 november 1914 de volgende bepaling over de 
Bioscoopcommissie opgenomen:  

‘Artikel 45 bis 
Het is aan ondernemers van bioscopen verboden openbare voorstellingen te 
geven, welke niet van te voren zijn goedgekeurd door eene commissie, door den 

                                                
109 Gemeente Dordrecht Notulen van de Vergadering van Burgemeester en Wethouders Afdeeling B en W 
gehouden 25 mei 1914, 3/109; Gemeente Dordrecht Notulen vande Vergadering van Burgemeester en 
Wethouders Afdeeling B en W gehouden 15 juni 1914, 2/109. 
110 In de Dordtsche Courant van 1 december 1913 staat de volgende mededeling: 
                                       ‘De Bioscope 
Uit ‘s-Gravenhage wordt ons gemeld: De afd. 's-Gravenhage van het Ned. Onderwijzers-Genootschap 
heeft den Gemeenteraad verzocht eene verordening vast te stellen waardoor:  1. de toegang tot de 
openbare bioscoopvertooningen voor kinderen beneden zekeren (liefst 16-jarigen) leeftijd is verboden, 
tenzij de vertooning speciaal voor kinderen is bedoeld en ook als zodanig is geannonceerd! 2. op die 
kindervoorstellingen tevens alleen films worden vertoond, welke vooraf de goedkeuring hebben 
verworven van een commissie van advies door Burgemeester en Wethouders benoemd’. 
111 Zo volgt nog een verzoek van het dagelijks bestuur van De Bond ter Behartiging van de Belangen van 
het Kind om bij de Raad een Verordening aanhangig te maken betreffende het toelaten van kinderen tot 
openbare bioscoopvoorstellingen. Op dat moment is het raadsvoorstel echter al aangenomen, zie 
Gemeente Dordrecht Notulen vande Vergadering van Burgemeester en Wethouders Afdeeling B en W 
gehouden 14 juli 1914, 1/109. 
112 Ibidem. 
113 Ibidem. 
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Burgemeester te benoemen, of te handelen in strijd met de voorwaarden, door de 
commissie aan de goedkeuring verbonden.’114 

 
Dit is een opmerkelijke bepaling. Waar artikel 188 Gemeentewet, de wettelijke basis 
van het gemeentelijke optreden met betrekking tot bioscopen, immers als uitgangspunt 
hanteert dat in principe openbare vermakelijkheid is toegestaan tenzij de Burgemeester 
deze verbiedt, wordt door de toevoeging van artikel 45 bis in de politie verordening in 
Dordrecht een uitzondering gemaakt voor het bioscoopbezoek. Men mag een film pas 
vertonen nadat deze is gekeurd door de door de Burgemeester ingestelde 
Bioscoopcommissie.  
 
In november 1914 wordt de Dordtsche Bioscoopcommissie opgericht. De eerste leden 
waren K.J. Poll, gemeentesecretaris, J. Zwama, hoofd inspecteur van politie en C.A. van 
Mourik, onderwijzer.115 De lokalen waar films werden vertoond en de gevestigde 
bioscopen werden geïnformeerd dat men voortaan films moest laten keuren door de 
commissie voordat zij de films konden vertonen.116  
 

4.3.2 Archivalia van de Dordtsche Bioscoopcommissie 

 
Van de Bioscoopcommissie zijn over de periode 1914-1919 geen archivalia bewaard 
gebleven. Het is ook niet zeker dat in deze periode notulen zijn bijgehouden en of er 
stukken zijn geproduceerd. Vanaf 26 april 1919 wordt genotuleerd tijdens de 
vergaderingen door de secretaresse, Mejuffrouw Grootes, die ook het archief verzorgde. 
In de notulen vanaf 1919 wordt soms (impliciet) verwezen naar de keuringsperiode voor 
1919.  
 
In 1919 verschijnt voor de eerste keer een jaarverslag van de Dordtsche 
Bioscoopcommissie. Dit gebeurt naar aanleiding van vragen naar de werkwijze en de 
resultaten van de Bioscoopcommissie gesteld in de vergadering van de afdelingen van 
de Gemeenteraad betreffende het onderzoek van de gemeentebegroting voor 1920117. 
De leden van de Bioscoopcommissie vinden dit zelf opmerkelijk. De voorzitter stelt dat 
voorheen nooit vragen over de commissie gesteld zijn in de raadsvergaderingen en komt 

                                                
114 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, Inleiding. 
115 Ibidem. 
116 Ibidem. 
117 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslag van de Bioscoopcommissie, 1919. 
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daarom tot de conclusie, dat ‘men het werk der Commissie begint te waardeeren.’118 Het 
is waarschijnlijk dat om die reden pas rond die tijd serieus is begonnen met het 
bijhouden van een archief en het optekenen van de vergaderingen.  
 
Vanaf 1919 is de hoeveelheid archivalia overvloedig, zij het fragmentarisch.119 De 
voornaamste bron vormen de verslagen van de vergaderingen van de Dordtsche 
Bioscoopcommissie. Zowel in 1919 als in 1920 wordt vier maal door de commissie 
vergaderd. In 1922 worden drie vergaderingen belegd en het jaar 1923 vormt het 
dieptepunt voor wat betreft de frequentie waarmee een vergadering wordt belegd, want 
dan komt de Dordtsche Bioscoopcommissie slechts eenmaal samen voor overleg. 
Verdere mededelingen aan de leden werden per rondschrijven gedaan120. Het 
jaarverslag over 1924 vermeldt dat in 1924 tussen 1 januari en 4 juni drie maal is 
vergaderd. Het blijkt dat het voorgaande jaar uit zuinigheidsoverwegingen van 
frequentere samenkomsten is afgezien.121 Per juni 1924 besluit de commissie om 
voortaan maandelijks te vergaderen. Zowel in 1924 als in 1925 komt men twaalf maal 
samen. In 1926 vergadert men 11 keer en in 1927 ten slotte nog 10 keer. In al die jaren 
wordt maar twee maal de locatie van de vergaderingen genoemd. In 1920 werd in het 
Raadhuis vergaderd.122 Later wordt melding gemaakt van een gebouw aan het 
Beverwijcksplein.123 In 1923 wordt vergaderd aan het gebouw Nieuwstraat 38.124 
Wellicht dat het hier om dependances van de Gemeente ging. 
 
Opvallend is dat de vergaderingen kennelijk niet bedoeld waren of gebruikt werden om 
het goed- of afkeuren van een specifieke voorstelling te rapporteren of te bespreken. 
Slechts een paar keer komt uit de notulen naar voren dat er een discussie is gerezen over 
een bepaalde voorstelling, maar dit heeft dan vooral betrekking op verschil van inzicht 

                                                
118 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van de vergadering van de Dordtsche Bioscoopcommissie 
8 november 1919. De notulen van de vergaderingen van de Bioscoopcommissie zijn geachriveerd onder 
nummers 193-1 en 193-2 in het Dordtsch archief. In de navolgende voetnoten, wordt bij archief 193-1 en 
193-2 alleen nog het woord notulen vermeld. Het gaat dan altijd om notulen van de vergadering van de 
Dordtsche Bioscoopcommissie. 
119 De archiefstukken van de Dordtsche Bioscoopcommissie beslaan de periode van 1919 tot en met 1927 
en bestaan voor het leeuwendeel uit verslagen van vergaderingen van de Bioscoopcommissie, verslagen 
van Algemene Vergaderingen gehouden door ‘De Vereeniging van Gemeentelijke en Particuliere 
Bioscoopcommissies van Nederland’ (VGPBN) waarvan de Dordtsche commissie lid was, 
toegangspasjes, vergunningverleningen door de Burgemeester voor bioscoopexploitanten, brieven van 
exploitanten, lijsten van benoemingen en eervol ontslagverleningen door de Burgemeester van de leden 
van de Dordtsche Bioscoopcommissieleden en jaargangen van het verenigingsblad van de VGPBN, het 
Maandblad voor de Bioscoopcommissie, later het Lichtbeeld, en ten slotte vele losse, aan het 
bioscoopwezen gerelateerde, documenten. 
120 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslag van de Bioscoopcommissie, 1924. 
121 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 12 maart 1924. 
122 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 6 juli 1920. 
123 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 12 maart 1924. 
124 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 9 mei 1923. 
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tussen de Commissieleden en de “politiek”. Uit de vergadernotulen blijkt dat veelvuldig 
wordt gediscussieerd over de volgende wederkerende thema’s: samenstelling van de 
Bioscoopcommissie, keuringspraktijk, handhaving, en aanloop naar de Rijkskeuring. 
Zoals nog zal worden besproken, klinkt bij al deze onderwerpen bezorgdheid bij de 
leden door over de status van de Bioscoopcommissie. Uit het consequent optekenen van 
vergaderingen en besluiten vanaf 1919 wanneer er voor het eerst van gemeentewege een 
bepaalde waardering voor de Bioscoopcommissie doorklinkt, blijkt in ieder geval dat de 
leden behoefte hebben aan bevestiging en hun werk dan ook (zeer) serieus nemen.  
 
4.4 Samenstelling van de Bioscoopcommissie  
 

4.4.1 Een vaste voorzitter 

 
Het aantal leden van de commissie was, van drie bij de oprichting in 1914, in 1919 
inmiddels gegroeid tot negen.125 Tijdens de eerste opgetekende vergadering van 26 april 
1919 worden verschillende leden benoemd of herbenoemd. Er was dus misschien een 
soort ambtstermijn, hoewel dit nooit expliciet ter sprake komt. Van gemeentewege 
moest de Bioscoopcommissie een duidelijke link hebben met het ambtelijke apparaat 
(lees: de Burgemeester, die immers op grond van artikel 188 Gemeentewet de 
uitsluitende bevoegdheid had). In sommige gemeenten wordt daarom een inspecteur van 
politie in de Bioscoopcommissie benoemd. In Dordrecht gaat men verder. De heer 
Zwama, die van meet af aan bij de Dordtsche Bioscoopcommissie is betrokken, is niet 
alleen hoofdcommissaris van politie, maar tevens voorzitter van de commissie. Hij 
wordt bij de eerste opgetekende vergadering ook herbenoemd als voorzitter. Er wordt 
overigens met geen woord gerept over de functie van de Burgemeester voor wat betreft 
zijn aanstelling, of de aanstelling van andere (nieuwe) leden. De benoemingen van 
andere leden zijn een fait accompli en worden, nadat dezen zijn voorgesteld door de 
leden, voorgedragen door de voorzitter. De benoemingen waren waarschijnlijk een 
schriftelijke aangelegenheid tussen de voorzitter en de Burgemeester.126 De voorzitter 
laat de benoemingen en aftredingen echter wel vastleggen in de jaarverslagen van de 
Bioscoopcommissie.127 
 

                                                
125 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 26 april 1919. 
126 Gemeentearchief Dordrecht 8 A 1970 – 2869, Uittreksel uit de Nederlandsche Staatscourant, 28 
februari 1928. 
127 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslagen van de Bioscoopcommissie, 1920-1927. 



 55

4.4.2 Benoemingen 

 
Bij de oprichting bestond de Dordtsche Bioscoopcommissie alleen uit 
gemeenteambtenaren.128 De oprichting zelf werd eveneens voorbereid door twee 
gemeenteambtenaren, de heren De Visser en Van Drooge, die later ook zitting namen in 
de commissie. De heer De Visser, van Protestantse huize, deed in 1914 het 
raadsvoorstel dat leidde tot de oprichting van deze keuringsinstantie. De heer Van 
Drooge droeg als raadslid van de Gemeente Dordrecht actief bij aan de discussie die aan 
de oprichting van de commissie voorafging.129 Vooral na 1919 worden vaker leden uit 
andere branches aangesteld als lid van de commissie. Gedurende het bestaan van de 
Bioscoopcommissie zijn van de leden de volgende beroepen bekend: assuradeur, 
administrateur, bankdirecteur, sigarenfabrikant, dominee, hoofdcommissaris, kapelaan, 
gemeenteraadsraadslid en (hoofd)onderwijzer van de gemeente Dordrecht.130 
 
De inzittenden van de Dordtsche Bioscoopcommissie woonden vaak bij elkaar in de 
buurt.131 Over hun privé-leven ontbreken nadere gegevens nagenoeg volledig. Wanneer 
commissielid Rutten overlijdt, dekken verscheidene bloemstukken van onder andere de 
vereniging ‘Volkszang’, van de ‘Volksbond tegen Drankmisbruik’ en van het 
leesgezelschap ‘Germania’ de baar.132 Het is niet onwaarschijnlijk dat meer leden van 
de Dordtsche Bioscoopcommissie zich tevens in andere gezelschappen (al dan niet ten 
algemenen nutte) begaven. 
 
Tijdens de vergadering van 6 juli 1920 neemt de discussie over de wijze van benoemen 
van leden een aanvang.133 Een der leden wil graag een van zijn kennissen voordragen 
als lid van de Dordtsche Bioscoopcommissie. De voorzitter maakt bezwaar tegen 
aanstelling van deze persoon, omdat zij niet katholiek is en omdat haar gezindheid al is 
vertegenwoordigd in de commissie.134 Zij is lid van de Remonstrantsch Gereformeerde 

                                                
128 Gemeentearchief Dordrecht 193-2 notulen van 1 april 1925. De leden van het eerste uur waren een 
gemeentesecretaris, de heer Pol, een hoofdonderwijzer aan een openbare school, de heer Van Mourik en 
de hoofdcommissaris, de heer Zwama. In 1919 is de heer Pol geen lid meer van de commissie, maar de 
overige twee ambtenaren wel. 
129 Dordtsche Courant, dinsdag 28 april 1914, avonduitgave. 
130 Gemeentearchief Dordrecht 8 A 1970 – 2869 Uittreksel uit de Nederlandsche Staatscourant, 28 
februari 1928 en 8 A 1945 – 791 Commissariaat van Politie Dordrecht, Brief van de hoofdcommissaris 
aan de Burgemeester, 13 februari 1928. 
131 Ibidem, adressen van commissieleden: Hallincqlaan 9, Rellingen No 1, Reeweg Oost 30, 
Dubbeldamseweg 8, Reeweg Oost 123, Toulonschelaan 27, Adriaan van Bleyenburgstraat 23, Singel 87, 
Voorstraat 258, Voorstraat 310, Dubbeldamseweg 10rood, Groote Kerksbuurt 11, Voorstraat 201, 
Reeweg Oost 179. 
132 Dordtsche Courant 16 februari 1926. 
133 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 6 juli 1920. 
134 Ibidem. 
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Gemeente, alwaar zij in het bestuur zit.135 Naar aanleiding van een verzoek van de 
Burgemeester en na aandringen van katholieke en orthodoxe zijde136 dringt de voorzitter 
aan op het benoemen van katholieke leden in de Dordtsche Bioscoopcommissie, omdat 
die nog niet hierin zijn vertegenwoordigd.137 Dit voorstel stuit op weerstand bij de 
commissieleden die liever bekenden introduceren en deze beoordelen op hun 
persoonlijkheid in plaats van op hun gezindte.138 Hun reactie luidt: ‘Als de Katholieke 
heeren vinden, dat de commissie haar werk niet goed doet, kunnen ze dat zeggen, maar 
wij moeten toonen, dat we ze aandurven.’139 De voorzitter traineert de benoeming van 
het Gereformeerde nieuwe lid (al wordt zij later wel aangesteld), omdat hij toch aan de 
wens van de Burgemeester wil voldoen. Maar het beleid om nieuwe leden te laten 
voorstellen door de zittende leden blijft gehandhaafd.140  
 
In 1925 worden een kapelaan141 en een dominee142 tot de kring van Dordtsche keurders 
toegelaten. Uiteindelijk wordt dus toch gezorgd voor een veelzijdige samenstelling van 
de commissie, ondanks de “ons kent ons” praktijk van benoemen. Uit de strijd die de 
katholieken hebben moeten voeren om zitting in de commissie te krijgen, blijkt dat zij 
in eerste instantie tot de outsiders werden gerekend.  
 

4.4.3 Presentiegeld 

 
In 1919 en 1920 mag de Dordtsche Bioscoopcommissie zich dan wel in de 
belangstelling van de gemeente verheugen, maar een financiële compensatie voor hun 
werkzaamheden blijft vooralsnog uit.143 Enkele leden stellen hierom voor om 
presentiegeld te vragen. Tenslotte krijgen Bioscoopcommissies in andere gemeenten 
wel een geldelijke waardering van gemeentewege.144 De meningen over het vragen van 
presentiegeld aan de Burgemeester zijn verdeeld.145 De een staat ‘eigenaardig’ 

                                                
135 Dit blijkt uit Gemeentearchief Dordrecht 193-12, aanvraag vergunning bioscoopvoorstelling 8 
november 1926. 
136 De vertoning van een Christusfilm in Kunstmin leidde in 1920 tot een discussie in de Gemeenteraad. 
De confessionelen ging 'Jezus als vermaak' te ver (hoewel de film op zich geen afkeurenswaardige scènes 
bevatte). Mede naar aanleiding hiervan kwam er een uitbreiding van de Bioscoopcommissie met leden 
van de 'rechterzijde', zie V. Sleebe, “Van elitevermaak tot massasport”, in  Geschiedenis van Dordrecht 
van 1813 tot 2000, red. P. Kooi en V. Sleebe, (Hilversum: Verloren 2000): 336. 
137 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 11 oktober 1920. 
138 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van11 oktober 1920. 
139 Ibidem. 
140 Ibidem. 
141 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 12 maart 1924. 
142 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslag van de Bioscoopcommissie, 1925. 
143 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 8 november 1919. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem. 
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tegenover dit voorstel, terwijl de ander juist veel belang aan het presentiegeld hecht, 
vanwege de waardering die eruit spreekt.146 Niet alle ambtenaren vinden het hun plaats 
om een vergoeding te verlangen, aangezien zij veelal in gemeentetijd keuren, hoewel 
enkelen wèl voor het vragen van presentiegeld zijn.147 Enkele leden stellen dat de eer 
van het lidmaatschap van de Commissie voldoende compensatie is voor de kleine 
hoeveelheid vrij tijd die de keuringen kosten.148 Een ander lid stelt dat: ‘hij het keuren 
der films beschouwt als een dienst ten nutte van de gemeenschap, waarvoor hij ‘gaarne 
eenigen vryen tyd disponibel stelt.’149 Enige compensatie voor de bureaukosten en een 
klein salaris voor de secretaresse vinden zij echter gepast.150 Een commissielid merkt op 
dat hij toch niet veel van het vragen van presentiegeld verwacht, omdat ‘[…]wanneer 
elk een vergoeding van f 5,- per keuring vraagt, de kosten de pan uit rijzen.’151 Een 
kleiner krediet aanvragen is de eer van de keurders weer te na. Zij zouden voor een 
bedrag van f 2,- per keuring vriendelijk bedanken, want ‘zulk een bedrag heeft den 
vorm van een fooi.’ 152 Toch stellen zij prijs op het verkrijgen van een klein krediet, 
maar dan om thee te kunnen nuttigen tijdens de keuring.153 ‘Bij acclamatie wordt 
daarom aangenomen om een bedrag van f 300,- te vragen voor laatstgenoemd doel’.154 
 
Uit het jaarverslag van de penningmeester over 1921 blijkt, dat in de tweede helft van 
1920 de voorzitter ‘fluisterde’ dat f 200,- voor versnaperingen tijdens filmkeuringen op 
begroting zou worden gebracht.155 In 1921 werd f 64,30 gedeclareerd en de 
penningmeester ‘[…] meent te constateren dat een zoo doorgevoerde zuinigheid in de 
verteringskosten, eene bezuinigingscommissie zeker geen aanstoot nemen zou aan die 
van de bioscoop’.156 Blijkens een brief van de voorzitter aan de Burgemeester ontvangt 
de secretaresse krachtens sinds 20 januari 1923 voor elke door de commissie te houden 
vergadering f 5,-. Van deze vergoeding ziet zij overigens in dat jaar af om de kosten van 
het vergaderen te drukken en wordt haar functie wederom een erebaan157. De volgende 
jaren ziet men af van het vragen van een hogere vergoeding, vanwege algehele 
bezuinigingen van de gemeente.158 
 

                                                
146 Ibidem. 
147 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 24 januari 1920. 
148 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 8 november 1919. 
149 Ibidem. 
150 Ibidem. 
151 Ibidem. 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
154 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 6 juli 1920. 
155 Gemeentearchief Dordrecht 193-5, Jaarverslag van de Penningmeester over 1921. 
156 Ibidem. 
157 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslag van de Bioscoopcommissie, 1924. 
158 Gemeentearchief Dordrecht 193-2 notulen van 1 april 1925. 
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Het gevraagde krediet lijkt vooral belangrijk te zijn geweest in verband met de daarmee 
samenhangende waardering. De houding van de leden onthult dat zij het geld niet nodig 
hebben, maar wel kleinburgerlijk genoeg zijn om er enkele vergaderingen aan te wijden. 
Het vragen van een groot bedrag doen zij niet, omdat zij denken dat dit toch wordt 
afgewezen. Het vragen van een kleine vergoeding is hun eer te na, daarom kiezen ze 
ervoor enkel een klein krediet voor versnaperingen te verlangen. Het toegekende bedrag 
is lager dan waar zij op hoopten en met het gebodene springen zij vervolgens zeer 
zuinig om, om de bezuinigende gemeente vooral niet tegen het hoofd te stoten. Deze 
waardering, al is hij klein, willen zij niet verspelen.  
 

4.4.4 Het probleem van de onderwijzers 

 
De commissieleden keurden volgens een rooster dat de commissie verdeelde in drie 
subcommissies.159 Elke subcommissie bestond uit drie leden van wie een lid de 
pedagogische waarde van films moest keuren.160 Omdat de Bioscoopcommissie veel 
waarde hechtte aan het pedagogisch perspectief bij de filmkeuringen werden speciaal 
daarvoor onderwijzers in de commissie benoemd. De leden Van ’t Hoen en de heer Van 
Mourik, die in de Bioscoopcommissie zitting hadden, waren hoofdonderwijzer aan een 
gemeenteschool. Ten tijde van de oprichting van de Dordtsche Bioscoopcommissie tot 
aan 1920 was het vrij eenvoudig voor een dienstdoende hoofdonderwijzer om tijd vrij te 
maken voor het keuren. De schoolhoofden waren toen ambulant, dat wil zeggen: 
vrijgesteld van lesgeven. Hun functie binnen de schoolmuren bestond uit die van 
schoolopziener. De hoofdonderwijzer kon er dus gemakkelijk tussenuit om een keuring 
bij te wonen. Met de invoering van de onderwijswet in 1920 werd het ambulantisme 
afgeschaft en aan de hoofden van de gemeentescholen het onderwijs van een klas 
opgedragen. Vanaf dat moment moesten de heren Van Mourik en Van ’t Hoen 
regelmatig van ambtswege verstek laten gaan. Dit uiteraard tot misnoegen van de 

                                                
159 De verslagen van de Bioscoopcommissie vermelden nergens expliciet wie het rooster vervaardigde. Er 
zijn wel andere archivalia waaruit blijkt wie de roosters samenstelden. In Gemeentearchief Dordrecht 
193-4, een ontslagbrief aan de Burgemeester, de dato 8 juni 1920, kondigt de heer Mulders zijn afscheid 
van de commissie aan met achterlating van het rooster van november 1920. Het lijkt aannemelijk dat hij 
dus tot die tijd verantwoordelijk was voor het rooster. Gemeentearchief Dordrecht 193-3,  bevat een brief 
van 1 december 1923 van mevrouw Grootes, de secretaresse van de Bioscoopcommissie, aan de heer Van 
Mourik, waarin zij uitlegt waarom zij het rooster op bepaalde punten heeft aangepast. Mevrouw Grootes 
was pas weer lid sinds november 1923, dus zij kan niet in die tussenliggende periode het rooster hebben 
verzorgd. Wie dit wel deed is niet meer te achterhalen. Wel staat in Gemeentearchief Dordrecht 8 A 1945 
– 791 vermeld dat de heer Roodzant, die lid was van 28 mei 1925 tot en met 15 maart 1927, het rooster 
voor de subcommissies maakte.  
160 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslagen van de Bioscoopcommissie, 1921-1927. 
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overige leden van de Bioscoopcommissie die vanaf 1921 gaan klagen over 
ongelijkmatige keuringen.’161  
 
Om toch zoveel mogelijk te kunnen keuren, veroorloven de onderwijzers zich de 
vrijheid om wanneer mogelijk een reservekracht voor het onderwijs in te zetten, 
wanneer zij ter keuring gaan.162. Bij de Burgemeester rijst in verband daarmee de vraag 
of het nog met de belangen van het onderwijs is overeen te brengen, dat twee hoofden 
van gemeentescholen in de commissie zitting hebben163. De Burgemeester beslist dat 
het onderwijsbelang altijd voorrang verdient en dat geen vervangend personeel mag 
worden aangesteld voor het onderwijs.164 Hij vindt dat de onderwijzers maar aan andere 
keurders moeten vragen om in hun plaats te gaan keuren165.  
 
De opmerkingen van de Burgemeester impliceren dat hij de hoofdonderwijzers bepaald 
niet onvervangbaar acht voor het keuren. Hij ziet bovendien het beschavende offensief 
van de keuringscommissie als vrijwilligerswerk. In plaats van de onderwijzers te prijzen 
voor hun inzet voor de bescherming van de Dordtse (jonge) bevolking voor het 
Bioscoopgevaar, wijst hij hen terecht over het inzetten van reservekrachten voor het 
onderwijs. Dáár ligt volgens de Burgemeester hun pedagogisch belang en niet bij de 
keuringen. Die verrichten ze maar in hun vrije tijd. 
 
De onderwijzers reageren erg gepikeerd. Hun keuringswerkzaamheden krijgen duidelijk 
niet de waardering van de Burgemeester die zij verwachten en verlangen. Hieruit 
spreekt dat deze kleinburgers veel belang hechten aan de status van hun functie. De 
suggestie dat zij vervangbaar zijn, is voor hen moeilijk te verteren. Bovendien valt het 
voorrecht om in gemeentetijd te keuren de onderwijzers niet langer ten deel. Hun 
functie als pedagogisch keurder wordt door de beslissingen van de Burgemeester van de 
voor hen zo belangrijke status ontdaan. Wanneer vervolgens de secretaresse en de 
voorzitter op verzoek van de Burgemeester het rooster aanpassen zonder de 
onderwijzers daarover te consulteren, is voor de onderwijzers de maat vol. Zij verlangen 
dat de Burgemeester voortaan overleg met hen pleegt over de samenstelling van het 
rooster en de commissie. De onderwijzers hebben kennelijk niet in de gaten dat zij 

                                                
161 Gemeentearchief Dordrecht 193-5, Jaarverslag van de Penningmeester over 1921. 
162 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 12 maart1924. 
163 Gemeentearchief Dordrecht 193-3 Brief van Burgemeester aan de voorzitter van de 
Bioscoopcommissie, 15 november 1923. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
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aanspraak maken op bevoegdheden die hen niet toekomen en worden daarop 
terechtgewezen door de voorzitter.166  
 
Van ’t Hoen oppert op enig moment dat misschien onderwijzers van Christelijke of 
katholieke scholen benoemd kunnen worden. Hij maakt hierbij wel de aantekening dat 
dergelijke scholen niet over reserveonderwijzers beschikken. Dat blijkt inderdaad een 
groot obstakel. Er worden nooit onderwijzers van bijzondere scholen benoemd (De 
onderwijzers die zitting hadden in de commissie waren allen verbonden aan 
gemeentescholen). De suggestie van de secretaresse aan de hoofdonderwijzers om vaker 
dienst te doen in vakantietijd wordt niet eens overwogen.167 In plaats daarvan gaan de 
hoofdonderwijzers lobbyen bij de Wethouder van Onderwijs om van gemeentewege 
vervanging voor het onderwijs vergoed te krijgen. 168 Wanneer de Burgemeester deze 
oplossing afwijst, denken zij dat dit een kwestie is van vriendjespolitiek.169 Dat 
Burgemeester en Wethouders nalaten te reageren op een door de onderwijzers gestuurde 
brief, valt ook niet in goede aarde. Als (hoofd)onderwijzer waren zij gewend om met 
egards te worden behandeld. Uitingen van gekwetste trots vinden geen gehoord bij de 
voorzitter die de zaak praktisch benadert. Uit het feit dat B&W nooit de moeite heeft 
genomen de brief van de onderwijzers te beantwoorden, meent hij op te kunnen maken 
dat alles nu loopt zoals door hen gewenst.170 En daarmee beschouwt hij de zaak als 
afgedaan. Toch wordt in november 1924 besloten de roosters zodanig  te veranderen dat 
iedere subcommissie uit vier leden bestaat, waaronder steeds de leden Van Mourik of 
Van ’t Hoen, zodat bij verhindering van een van de onderwijzers de subcommissie nog 
steeds uit drie leden bestaat.171 De commissie berust er dus in dat het niet altijd mogelijk 
is om een pedagoog bij de keuringen te hebben, maar denkt zo wel de gelijkmatigheid 
van de keuringen te waarborgen. Maar nog steeds zorgen de onderwijzers voor een 
probleem. Zij verschijnen als zij kunnen wel ter keuring, maar blijven niet altijd tot 
gestemd is over voor- of afkeuren.172 De onderwijzers tonen zich dan niet solidair met 
hun medekeurders. Hoewel er dus veel aan werd gedaan om de onderwijzers tegemoet 
te komen, toonden zij zich dus niet altijd solidair met hun medekeurders. 
 
Uiteindelijk krijgen de onderwijzers toch hun zin. Als vervanging voor het onderwijs 
geregeld kan worden buiten bezwaar van de gemeentekas, hebben zij toestemming van 

                                                
166 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 12 maart1924. 
167 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 23 september 1925. 
168 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 6 december 1922. 
169 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 12 maart1924. 
170 Ibidem. 
171 Gemeentearchief Dordrecht 193-2 notulen van 5 november 1924. 
172 Gemeentearchief Dordrecht 193-2 notulen van 23 september 1925. 
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de Burgemeester om vaker te gaan keuren.173 En uiteraard gebeurt dit dan weer 
gedurende hun werktijd en niet daarbuiten. De jaarverslagen over 1925 tot en met 1927 
vermelden nog altijd dat het zeer te betreuren viel dat de heren Van Mourik en Van ’t 
Hoen helaas zo vaak verstek moesten laten gaan. Praktisch lijkt er dus niets gewonnen, 
maar de onderwijzers hebben hun eer in ieder geval met succes verdedigd.  
 
4.5 Keuringspraktijk 

4.5.1 Werkwijze 

 
Filmexploitanten moesten voor hun films een keuringsaanvraag indienen bij de 
Bioscoopcommissie. De exploitant schreef de commissie aan om zijn programma te 
keuren en vermeldde daarbij het aantal films, het aantal meters film, en het verzoek om 
deze te keuren. De commissieleden hadden hiertoe een doorlopend toegangsbewijs voor 
de filmtheaters Astoria en Luxor, alwaar ze meestal op vrijdagmiddag en bij 
uitzondering op maandag of dinsdag keurden.174 Tegen de feestdagen kwamen 
regelmatig tussenkeuringen voor.175 Het kwam incidenteel voor dat op een andere 
locatie werd gekeurd, bijvoorbeeld in het gebouw van een vereniging.176 Voor de 
keuringen werden de leden zoals gezegd onderverdeeld in twee subcommissies waarvan 
elk bestond uit drie leden177. Vanaf 1920 werd elk lid voor de keuringen voorzien van 
een leidraad waarin de keuringscriteria waren opgenomen178. Na het zien van de te 
keuren film stemden de drie commissieleden over af- of goedkeuring (al dan niet onder 
de voorwaarde van te maken coupures). Vervolgens werd de uitslag vermeld op een 
keuringsbriefje.179 De Dordtsche Bioscoopcommissie keurde op geschiktheid voor 
kinderen en op toelaatbaarheid voor volwassenen180. Wanneer een film werd verboden 
voor kinderen moest de bioscoop vermelden dat het programma niet toegankelijk was 
voor personen beneden de 14, 16 of 18 jaar. In de periode 1920 – 1928 keurde de 
commissie gemiddeld 568 films per jaar, wat neerkwam op een gemiddelde van 
533.735 meter film per jaar. Gemiddeld keurde de commissie drie films voor 

                                                
173 Gemeentearchief Dordrecht 193-3 Brief van Burgemeester aan Bioscoopcommissie 21 juli 1925. 
174 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, Inleiding. Tot 1920 wordt in Astoria om een uur ‘s middags 
gekeurd. Medio dat jaar verandert de commissie dit naar twee uur ’s middags, zie Gemeentearchief 
Dordrecht 193-1, notulen van 6 juli 1920. 
175 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslag van de Bioscoopcommissie, 1920. 
176 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslag van de Bioscoopcommissie, 1919 – 1927. 
177 Gemeentearchief Dordrecht 193-6 Brief over begroting van 1924 aan de Burgemeester . 
178 Gemeentearchief Dordrecht 193-24 Brief van de Bioscoopcommissie aan het hoofd van de 
Landelijke Vereniging voor Bioscoopcommissies, 31 januari 1925. 
179 Gemeentearchief Dordrecht 193-1 Inleiding. 
180 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 1oktober 1921. 
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volwassenen en 49 films voor kinderen per jaar af en werden ontelbare coupures in 
films gemaakt.181 
 
Haar opvoedende taak, zoals de commissie dit placht te noemen, verrichtte de 
commissie zelf dus door middel van censuur en niet via ‘volksverheffend’ onderricht. 
Het doel van de keuringen was vooral om aan te geven wat wel of niet vertoond mocht 
worden. Van het keuringsbeleid diende dus een preventieve werking uit te gaan die de 
exploitanten ertoe zou bewegen zelf ‘betere’ keuzes te gaan maken voor wat betreft hun 
filmprogramma’s.182  

4.5.2 Actieradius 

 
Voor kinderen hield de Bioscoopcommissie in eerste instantie de leeftijdsgrens van 16 
jaar aan, in navolging van een advies van Het Nederlands Onderwijzers-Genootschap 
uit 1913.183 De bioscoophouder was bij afkeuring van een film verplicht boven de kassa 
een bordje met ‘Verboden voor kinderen beneden 16 jaar’ op te hangen.184 Vanaf 1921 
bepaalt de commissie de leeftijdsgrenzen waarvoor gekeurd moet worden op 14, 16 en 
18 jaar.185  Er wordt tevens besloten dat dit ook geldt voor kinderen die worden begeleid 
door hun ouders. Aanvankelijk geldt de leeftijdsgrens niet voor kinderen beneden de 4 
jaar.186 Men ging er vanuit dat kinderen tot die leeftijd de inhoud in het geheel zou 
ontgaan. Door toedoen van de Burgemeester wordt vanaf 1925 kinderen beneden de 6 
jaar de toegang tot bioscopen voortaan ontzegd in verband met de medische gevaren die 
de bioscoop, naar men meent, oplevert voor zulke kleine kinderen.187  
 
Ook al hebben de commissieleden vastgesteld voor welke leeftijden zij keuren, het 
blijkt in de praktijk dat sommige leden voor de matinees afkeuren in plaats voor 
bepaalde leeftijden.188 De discussie over het keuren aan de hand van leeftijdsgrenzen in 
plaats van voor middagvoorstellingen is regelmatig aan de orde tijdens de 
vergaderingen van de Bioscoopcommissie. Telkens weer wordt besloten dat moet 
worden voorkomen dat kinderen die niet tot de matinees toegelaten mogen worden ’s 
                                                
181 Gemeentearchief Dordrecht 193-5, Jaarverslagen van de Penningmeester over 1919 tot en met 1927. 
182 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslag van de Bioscoopcommissie, 1922 – 1923. 
183 Zoals blijkt uit de Dordtsche Courant van 1 december 1913, had de afdeling 's-Gravenhage van het 
Nederlands Onderwijzers-Genootschap de Gemeenteraad verzocht een verordening vast te stellen 
waardoor, onder andere, ‘de toegang tot de openbare bioscoopvertooningen voor kinderen beneden 
zekeren (liefst 16-jarigen) leeftijd is verboden’. 
184 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, Inleiding. 
185 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 1 oktober 1921. 
186 Ibidem. 
187 Gemeentearchief Dordrecht 193-12, Brief van Burgemeester aan de heren Silvius en Groenwegen, 29 
april 1925. 
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avonds toch de kans krijgen de voor hen afgekeurde film te zien. In oktober 1924 wordt 
daarom besloten op keuringsbriefjes ‘eventueel’ niet meer ‘afgekeurd voor matinees’ te 
vermelden, maar de leeftijd te noteren waar beneden aan kinderen geen toegang mag 
worden verleend.189 Het gebruikte woordje ‘eventueel’ in de notulen laat de 
mogelijkheden open. Het lijkt erop dat enkele leden koppig voor de matinees blijft 
afkeuren, en dat hun medekeurders hen blijkbaar niet echt op de vingers durven tikken. 
De uiteenlopende praktijk duurt na bovenstaand dubbelzinnig besluit dus gewoon 
voort.190  
 
Eenzelfde gebrek aan eensgezindheid blijkt ook uit de vele vergaderingen waarin men 
overeenstemming probeert te bereiken over de woorden ‘geschikt’ of ‘toelaatbaar’ voor 
goedgekeurde kinderfilms. Door de jaren heen wordt door veel commissieleden 
bezwaar gemaakt tegen het woordje geschikt, omdat huns inziens geen enkele film 
opvoedkundige waarde bezat en dus op zijn best toelaatbaar voor kinderen kon worden 
geacht. Overeenstemming is over dit onderwerp nooit bereikt, maar de meerderheid 
besliste dat toch het woord ‘geschikt’ voor kinderen gehanteerd diende te worden.191 
Echter, wanneer twee commissieleden worden afgevaardigd naar een vergadering van 
‘De Vereeniging van gemeentelijke en Particuliere Bioscoopcommissies in Nederland’ 
en mandaat krijgen om ter gelegenheid van het aldaar te bespreken wetsontwerp voor de 
Bioscoopwet voor het woord ‘geschikt’ te stemmen, handelen zij naar eigen inzicht en 
stemmen toch voor het woord ‘toelaatbaar’.192 
 
Wat op geen enkel moment ter discussie staat bij de keurders, is dat de Dordtsche 
Bioscoopcommissie op toelaatbaarheid voor volwassenen keurde. Men is zich er 
terdege van bewust dat Dordrecht in zoverre afwijkt van andere gemeenten.193 Wanneer 
de voorzitter dit opmerkt in het kader van de vraag of de Dordtsche commissie zich 
moet aansluiten bij de landelijke Vereeniging tijdens een van de eerste vergaderingen in 
1919, vraagt niemand zich af waarom dit zo is en trekt niemand de keuring voor 
volwassenen in twijfel. Dit laatste ligt op zich voor de hand omdat op Raadsniveau 
immers was besloten tot een algehele keuring. Het zou kunnen zijn dat de Dordtsche 
commissieleden het daarnaast ook vanzelfsprekend vonden dat de vele (ongeschoolde) 
arbeiders die in Dordrecht woonden net zozeer voor het bioscoopgevaar behoed 
moesten worden als kinderen.  

                                                                                                                                          
188 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 6 juli 1920. 
189 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 1 oktober 1924. 
190 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 4 maart 1925. 
191 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 11 november 1925.  
192 Ibidem. 
193 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 23 augustus 1919. 
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Niet alle soorten films waren van meet af aan onderwerp van keuring. Uit de notulen 
blijkt dat de commissie in eerste instantie natuurfilms en journaals ongekeurd liet (een 
reden hiervoor wordt niet gegeven; wellicht achtte men het aanvankelijk niet 
waarschijnlijk dat van dergelijke voorstellingen gevaar kon uitgaan). Pas in 1919 
besloot men natuurfilms voortaan ook te gaan keuren194 en in 1921 besloot men 
opnieuw voortaan dit soort films aan een keuring te onderwerpen195. Dat twee maal 
hetzelfde is besloten, kan er op wijzen dat de commissieleden zich niet altijd aan 
eerdere besluiten hielden. In 1921 besluiten de commissieleden de exploitanten te 
infomeren dat ook de journaals niet meer ongekeurd vertoond mogen worden.196 Ook 
zouden zij het liefst bij bioscoopvoorstellingen in het geheel geen variété nummers toe 
willen laten.197 Het spontane karakter van deze acts wordt, zo blijkt, als bedreigend 
ervaren door de keurders. In 1925 komt men tot de slotsom dat programma’s die 
worden afgewisseld door toneelvoorstellingen bijzonder scherp gekeurd moeten worden 
en ‘[…] zoo er maar eenigszins reden bestaat tot afkeuring, voor kinderen beneden 14 
jaar, dus bij z.g. ‘grensgevallen’ steeds af te keuren.’198 De Bioscoopcommissie meent 
te hebben geconstateerd dat ‘het nut van keuring’ vaak verloren gaat door de 
toneelstukjes, waardoor een bioscoopvoorstelling vaak wordt afgewisseld.199 ‘[…] Wel 
is de tekst dezer toneelstukjes aan de goedkeuring van de politie onderworpen, doch kan 
niet worden voorkomen, dat door mimiek een geheel andere betekenis aan de woorden 
wordt gegeven, wat maar al te vaak het geval is’.200 De commissie gaat zelfs zo ver dat 
speciaal wordt gelet op de titels van kinderfilms (er mochten geen ruwe bewoordingen 
in voorkomen) en op de door exploiteurs ter aankondiging van een voorstelling 
gebruikte aanplakbiljetten201 (deze mochten geen aanstoot geven). Waar mogelijk breidt 
de commissie dus haar actieradius uit. 

4.5.3 Keuringscriteria 

 
Aanvankelijk was het de commissie niet duidelijk in welke richting zij diende te keuren. 
In een vergadering uit 1919 haalt de voorzitter naar aanleiding van vragen hierover een 

                                                
194 Ibidem. 
195 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 30 juni 1921. 
196 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 1 oktober 1921. 
197 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 9 mei 1923. 
198 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 7 januari 1925. 
199 Gemeentearchief Dordrecht 193-11 Circulaire van secretaresse mevrouw Grootes aan de 
commissieleden, 8 januari 1925. 
200 Ibidem. 
201 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 23 september 1925: De heer van der Kloet wijst er op 
dat voor Luxor een onwelvoeglijke plaat hangt. De voorzitter zegt dat de politie er naar zal gaan zien en 
deze desnoods doen wegnemen. 
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gedeelte van de Politieverordening aan: ‘Het is verboden ten ware met verlof van den 
Burgemeester: muziek, spelen, vertooningen, feesten of vermakelijkheden te geven in 
afgesloten gebouwen of plaatsten, waartoe aan het publiek, met of zonder betaling 
toegang wordt verleend. Het is aan ondernemers van bioscopen verboden openbare 
voorstellingen te geven, welke niet van tevoren zijn goedgekeurd door eene commissie, 
door den Burgemeester te benoemen, of te handelen in strijd met de voorwaarden, door 
de Commissie aan goedkeuring verbonden.’ Nogal droog staat in de notulen er gelijk 
achteraan aangetekend: ‘De richting, die moet worden gevolgd, staat hierin dus niet 
aangegeven.’202 Toch had de commissie aan het eind van het jaar de volgende 
voorwaarden, aan goedkeuring verbonden, geformuleerd: de film mocht de goede zeden 
geen aanstoot geven, niet opwekken tot navolging van misdrijf en voor het kinderlijk 
gemoed niet schadelijk zijn.203 De commissie zou graag de films ook keuren op grond 
van hun opvoedende kracht, zuiverheid van gevoel en ethische inhoud, maar ziet hier 
vanaf, omdat films van dat gehalte volgens de commissie te schaars zijn en de 
exploitant toch ook winst moet kunnen maken.204 De keurders vinden aldus het gehalte 
van het gros van de films zo laag, dat wanneer zij van een hogere smaak uit zouden 
gaan eigenlijk alles af zouden moeten keuren. Naar eigen zeggen stellen zij zich soepel 
op met het oog op de belangen van de exploitant, die er natuurlijk niet bij gebaat is als 
al zijn films worden afgekeurd.  
 
Toch blijven er veel discussies bestaan over de criteria. Op instigatie van de voorzitter 
wordt voor kinderen alleen gekeken of er geen nadelige invloed van een film uitgaat.205 
Sommige leden zouden graag het tonen van grote weelde gecensureerd zien, maar 
hiervoor is geen meerderheid te vinden.206 Na een incident in 1920 waarbij de loco-
Burgemeester op eigen houtje liet ingrijpen in enkele scènes die hij als opruiend 
beschouwde in een door de commissie goedgekeurde film (zie ook de paragraaf over 
handhaving), stellen de commissieleden een leidraad op voor het keuren van films, 
opdat men voor het vervolg weet waaraan men zich heeft te houden.207 De eerste opzet 
voor de leidraad werd overgenomen van de Rotterdamse Bioscoopcommissie, maar niet 
zonder bewerking. De in Rotterdam gehanteerde, algemeen geformuleerde, gedragslijn 

                                                
202 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 23 augustus 1919. 
203 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslag van de Bioscoopcommissie, 1919. 
204 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslag van de Bioscoopcommissie, 1919. 
205 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 20 juni 1919.  
206 Ibidem. 
207 Gemeentearchief Dordrecht, 193-1, notulen van 24 januari 1920; zie over dit incident verder paragraaf 
samenwerking met ‘de politiek’. 
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die de criteria seksualiteit, opvoedkundig gehalte en respect voor godsdienst noemde208, 
werd in Dordrecht aangepast en uitgebreid.  
 
In de Dordtsche leidraad worden de volgende criteria gehanteerd209: 
 
Voor volwassenen 

• sterke uitdrukking van sexueele hartstochten 
• wulpsche bewegingen die gericht zijn op prikkeling van sexueele hartstochten 
• naaktfiguren, tenzij zuivere plastiek of ethnografie, waarbij alleen de lijnen van 

het lichaam, zonder details, worden vertoond 
• zoodanige kleding dat zij zinneprikkelende details van het lichaam laat 

onderscheiden 
• alle bordeelscènes 
• stuitende toneelen betrekking hebbende op het vervallen van vrouwen tot 

prostitutie, handel in blanke slavinnen, vrouwenhandel, koppelarij, ronselarij 
• handelingen welke kwetsend zijn voor de bedienaars van eenigen eeredienst of 

bespotting van den eeredienst zelf 
• bespotting van het openbaar gezag en oproertoneelen 
• voor bevriende naties krenkende tooneelen 
• voorstellingen met tendens op het gebied van het geslachtsleven 
• moord- en inbraaktooneelen 

 
Bovendien niet toe te laten voor speciale kinderprogramma’s: 

• misdadige en ruwe tooneelen, zeer spannende en griezelige tooneelen, onzinnige 
en verwarde handelingen, kroegtooneelen en ruwe bewoordingen in de titels, 
wansmakelijke tooneelen 

• grove baldadigheden en boefjesstreken 
• in het algemeen die films, waarvan de intrige boven het bevattingsvermogen der 

kinderen valt.210  
 
In verband met eerdergenoemd ingrijpen van de loco Burgemeester werd ook 
opgenomen dat gelet werd op het vertonen van ‘oproertoneelen’ in films, want op zo`n 

                                                
208 In september 1913 was de Rotterdamse Bioscoopcommissie overeengekomen om af te keuren: alle 
films op seksueel gebied; alle films die kwajongensstreken te zien geven, die uit opvoedkundig oogpunt 
zijn af te keuren omdat er geen “loon naar werken” op volgt; alle films die de godsdienstige gezindte van 
anderen kunnen kwetsen. Zie Eerste Jaarverslag der Commissie voor Lichtbeeldvertooningen voor 
Kinderen, September 1913-september 1914, no. 5936,  1. 
 
210 Gemeentearchief Dordrecht 193-9, leidraad. 
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manier gepasseerd worden wilden de Dordtsche keurders uiteraard niet nog eens 
meemaken – al lieten de leden van de subcommissie die de betreffende film hadden 
goedgekeurd ter vergadering niet na te vermelden dat de gewraakte scènes naar hun 
mening niet dusdanig waren dat deze tot oproer aan zouden kunnen zetten: ‘’t is een 
geschiedenis, die ook in elke historische platen-atlas voorkomt.’ Het criterium ‘voor 
bevriende naties krenkende toneelen’ werd toegevoegd omdat dit de 
Bioscoopcommissie werd opgedragen door de Commissaris van de Koningin. Deze gaf 
aan dat ‘geen bioscoopvoorstellingen gegeven mogen worden die kwetsend zouden zijn 
voor staatshoofden of gewezen staatshoofden.’211 Het als laatste genoemde criterium is 
toegevoegd door de heer Van ’t Hoen tijdens de vergadering van 6 juli 1920.212 Wellicht 
dat hij als pedagoog de noodzaak zag zijn stempel op de leidraad te drukken, maar het 
streelde ook zeker zijn persoon, aangezien hij nog jaren later bij de introductie van 
nieuwe leden speciaal de aandacht op de laatste regel van de leidraad vestigde.213 Met 
deze criteria staat de leidraad vast. 
 
Hiermee is echter nog geen eind gemaakt aan de onzekerheid van de keurders over de 
toepassing van de te hanteren criteria. Zo blijkt uit de notulen dat er enkele malen als 
grote moeilijkheid wordt gesignaleerd dat de opvatting van de leden over al of niet 
toelaatbaarheid van de betrokken film geheel tegenstrijdig was.’214 Omdat niet altijd 
overeenstemming bereikt kan worden, stelt de voorzitter als tussenoplossing het vaker 
maken van coupures voor.215 Speciale aandacht krijgen de seriefilms. Omdat deze films 
allemaal samen hoorden, vonden sommige leden het moeilijk deze afzonderlijk te 
keuren216. Sommige commissieleden zouden graag gelijk alle seriefilms afkeuren, 
omdat deze ‘uit den aard der zaak’ ongeschikt zouden zijn voor kinderen en, en dat zal 
de werkelijke reden voor dit voorstel zijn, omdat het zo moeilijk is om na het 
goedkeuren van een deel, een vervolg af te keuren217. Op dit voorstel volgt een 
geruststelling van de voorzitter die laat weten dat hij destijds de bioscoophouders er al 
op heeft gewezen dat het bij een seriefilm altijd mogelijk is dat een gedeelte wordt 
afgekeurd.218 Het is duidelijk dat keuring, ook bij overeengekomen criteria, iets 
persoonlijks is. Zoals de voorzitter meedeelt aan de Burgemeester: ‘De leden zijn allen 
voorzien van een leidraad, doch de smaken verschillen en evenals men elkander op 
kunstgebied bestrijdt, zoo is er ook strijd over den inhoud des films. De een zal de 

                                                
211 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 1 oktober 1921. 
212 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 6 juli 1920. 
213 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen 10 juni 1925. 
214 Gemeentearchief Dordrecht 193-5, Jaarverslag van de Penningmeester over 1921. 
215 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 11 november 1925. 
216 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 7 februari 1921. 
217 Gemeentearchief Dordrecht 193-1 notulen van16 januari 1922. 
218 Ibidem. 
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opgevoerde film comisch en een ander zal haar smakeloos ja, misschien misselijk 
vinden. Over smaak valt moeilijk te twisten.’219 De beraadslaging over keuringen 
kenmerkt zich kortom vooral door de onzekerheid van de commissieleden over wat zij 
nu wel of niet dienen af te keuren.  
 
Dit blijkt ook uit het feit dat zowel in 1921220 als in 1925221 wordt voorgesteld om 
voortaan de bioscoophouders niet de reden van afkeuring mede te delen. De voorzitter 
raadt aan toch een reden te geven, opdat de exploitant beter rekening kan houden met 
‘dergelijke mening’.222 De voorzitter heeft het hier over een mening, niet over een 
vaststaande norm. En zo raakt hij - bewust of onbewust - de kern van de zaak. Het staat 
zelfs letterlijk in de notulen dat de commissieleden zelf vaak niet weten welke norm zij 
moeten hanteren.223 Om deze reden zoekt de Dordtsche commissie houvast bij andere 
commissies, en wordt zij lid van ‘De Vereeniging van gemeentelijke en Particuliere 
Bioscoopcommissies in Nederland’.224 De commissieleden stellen veel prijs op de lijst 
van afgekeurde films van andere gemeenten die het Maandblad van deze landelijke 
vereniging publiceert. Wanneer een der leden aan de andere Dordtsche keurders 
voorstelt om een keer een lijst van goedgekeurde films naar het Maandblad te zenden, 
acht de voorzitter dit te riskant, omdat zou kunnen blijken dat een andere commissie 
deze juist heeft afgekeurd.225 En wat voor indruk zou de Dordtsche Commissie dan 
maken? Als blijkt dat de landelijke vereniging in het verenigingsorgaan niet langer een 
lijst met afgekeurde, maar met goedgekeurde films publiceert, valt dat bij de Dordtsche 
keurders dan ook niet in goede aarde.226 Zij protesteren hier herhaaldelijk schriftelijk 
tegen, maar ontvangen nooit enige respons op de door hen geuite bezwaren.227 Tenslotte 
uiten zij nogmaals op 28 mei 1924 hun bezwaren tegen de lijst goedgekeurde films 
tijdens de 7e Vergadering228 van de landelijke Vereniging voor Bioscoopcommissies.229  
De leden van de Dordtsche Commissieleden hebben kennelijk blijvend behoefte aan 
bevestiging en waken ervoor een film teveel goed te keuren.  
 

                                                
219 Gemeentearchief Dordrecht 193-6,  Brief begroting 1924. 
220 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 3 maart 1921. 
221 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 23 september 1925. 
222 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 3 maart 1921. 
223 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 23 augustus 1919. 
224 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 23 augustus 1919. 
225 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 6 december 1922. 
226 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 3 december 1924. 
227 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 7 januari 1925, 4 februari 1925, 4 maart 1925 en 6 mei 
1925. 
228 Deze 7e vergadering werd te Dordrecht gehouden en de door de Burgemeester aangeboden boottocht 
viel bij alle leden zeer goed in de smaak. 
229 Gemeentearchief Dordrecht 193-26, Jaarverslag van de Bioscoopcommissie, 1924. 
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De zoektocht naar houvast en bevestiging blijkt ook uit de geuite zorgen over wat te 
doen als de leden van de subcommissie het onderling niet eens zijn over goed- of 
afkeuren.230 Mocht een van de leden het niet eens zijn met de overige twee, dan kan het 
ene lid in beroep gaan bij de Burgemeester. De voorzitter stelt dat zoiets nooit is 
voorgekomen, omdat in zo’n geval de meerderheid zich bij de minderheid aansloot. Het 
beleid van de commissie is: bij twijfel afkeuren. ‘ ’t Is tenslotte beter dat er een film te 
veel af- dan goedgekeurd wordt.’231  
 
Dat dit ook niet altijd werkt, blijkt als de commissie de film ‘Potemkin’ afkeurt in 
verband met de vertoonde ‘oproertoneelen’.232 De Burgemeester keurt deze film 
vervolgens goed voor personen boven de 21 jaar233 – overigens zonder dat duidelijk 
wordt waarom. Een van de commissieleden merkt op dat als de Burgemeester geen 
aanstoot neemt aan oproerige tonelen in een film, wellicht dit criterium uit de leidraad 
geschrapt moet worden. De voorzitter stelt daarop voor de leidraad ongewijzigd te laten 
maar bij raadpleging daarvan naar omstandigheden te handelen, omdat de leidraad ‘is 
vastgesteld in een tijd van heel andere omstandigheden dan thans’.234 In een eerdere 
vergadering stelde een ander lid juist ‘[…] niet geoorloofde zaken worden toch ook niet 
goedgekeurd omdat nu eenmaal de geest des tijds zoo is….’235  
 
De leidraad staat vast, maar blijft dus open voor persoonlijke interpretatie. Zelfs de 
commissieleden weten niet altijd wat nu precies de normen die zij handhaven moeten 
zijn, toch proberen zij hun actieradius zo ver mogelijk uit te breiden. In het belang van 
het algemeen? Misschien wel. Zij zijn zich in ieder geval bewust van smaakhiërarchieën 
en keuren met het oog op het bevorderen van een ‘hogere’ smaak en daarmee een 
‘hogere’ morele of opvoedkundige waarde. De Dordtsche Commissie kiest ervoor om in 
geval van twijfel een film af te keuren. Het voorkomen van gezichtsverlies lijkt een 
belangrijke factor bij dit gekozen keuringsbeleid, getuige de uitspraak van de voorzitter 
dat het publiceren van een lijst goedgekeurde films te riskant is met het oog op een 
eventueel ander keuringsadvies van andere Bioscoopcommissies. 
 
 
 
 
 
 
                                                
230 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 11 november 1925.  
231 Ibidem.  
232 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 6 oktober 1926. 
233 Ibidem. 
234 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 6 oktober 1926. 
235 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van11 november 1925. 
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4.6 Handhaving 
 

4.6.1 Samenwerking met exploitanten 

 
Voor de handhaving van het toezicht op de filmvertoningen, was de 
Bioscoopcommissie in feite afhankelijk van de medewerking van de exploitanten en, als 
de samenwerking niet vlot verliep, van het machtswoord van de Burgemeester. In 
voorkomend geval wendden de commissieleden zich daarom steevast tot hun voorzitter, 
de hoofdcommissaris van politie, die immers de ‘link’ met de politiek vormde. De 
voorzitter stelde tegenover de Burgemeester dat de relatie met de exploitanten bijzonder 
goed is en dat de commissie zichtbaar merkt dat de keuringen preventief werken.236 Ook 
geeft hij aan dat de politie altijd controleert of de adviezen van de commissie worden 
nageleefd en of kinderen niet tot verboden films worden toegelaten.237 Dit optimistische 
beeld ‘naar de politiek toe’ staat echter in contrast met de vele klachten die de 
commissieleden uiten in de vergaderingen. 
 
Zo klagen de commissieleden regelmatig over de houding van de exploitanten. De 
grootste problemen ondervinden zij bij de omstandigheden waaronder men keurt. De 
Dordtsche Bioscoopcommissie heeft haar vaste keuringsmiddag op vrijdag in Luxor of 
Astoria. Daarbij zitten de commissieleden veelal tussen het publiek te keuren. Anders 
dan het gewone publiek, hoefden de keurders geen kaartje te kopen voor de 
voorstelling. Voor het keuren van films kregen de Dordtsche Commissieleden 
zogenoemde diploma’s, voor doorlopend vrije toegang, tot hun beschikking om de 
voorstellingen in Luxor en Astoria bij te wonen. Het verlenen van vrijplaatsen aan de 
commissieleden is echter een goedheid van de exploitant en geen verplichting.238 Dit 
geeft meermalen aanleiding tot wrijving. Voor de exploitanten betekenden de 
vrijplaatsen natuurlijk inkomstenderving.239 Bovendien kon de bijkomende 
administratie om voor nieuwe leden steeds weer diploma’s uit te schrijven de exploitant 
soms irriteren.240 Voor de commissieleden betekende deze situatie een voortdurend 
gevecht om een behoorlijke zitplaats, afgezonderd van derden. In 1919 bedingt de 
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commissie dat voortaan tijdens het keuren geen kinderen meer ter plaatse zijn.241 De 
commissie besluit dat jaar tevens dat zij niet langer willen dat de ondernemer erbij is 
wanneer zij een film keuren en dat zij voortaan apart wil zitten. 242 Vanaf 1921 menen 
de commissieleden te kunnen verlangen dat er überhaupt geen derden in de nabijheid 
van de Commissie mogen zitten.243 Veel indruk maakt dit niet. In 1923 wordt 
geconstateerd dat de leden steeds vaker problemen ondervinden met het verkrijgen van 
een goede zitplaats tijdens de keuringen; men wil een bepaling doen opnemen dat aan 
de commissie een behoorlijke plaats moet worden verschaft.244 Als in 1925 een der 
leden weer eens klaagt dat bij keuring bioscooppersoneel aanwezig is en vindt dat vrije 
plaatsen gegeven moeten worden, vindt dit voorstel geen bijval.245 De commissieleden 
lijken zich er dus bij te hebben neergelegd dat hun eisen met betrekking tot het 
afgezonderd zitten tijdens keuringen door de exploitanten niet worden ingewilligd.  
 
Nog verder gaat het als in 1925 een commissielid tevergeefs probeert op zijn diploma 
een film te gaan zien, maar wel een betaalde plaats kan reserveren. De commissie is 
zeer ontstemd.246 Sommige leden willen weigerachtige exploitanten door de 
Burgemeester de verplichting op laten leggen om iedere dag drie plaatsen voor de 
Bioscoopcommissie vrij te houden.247 De voorzitter zegt daarop het wel of niet recht 
hebben op een vrijplaats met de exploitant uit te maken en blijkt niet van zins om direct 
naar de Burgemeester te stappen.248 Wanneer in 1926 de directeur van Astoria aan de 
commissieleden verzoekt de film ‘Gold Rush’ te keuren op vrijdagmiddag, daar het hem 
wegens de enorme hoge kosten niet mogelijk zal zijn de diploma’s tijdens de speelweek 
geldig te doen zijn, zijn de leden van de Dordtsche Bioscoopcommissie in dubio.249 
Wederom vinden sommige leden dat te allen tijde plaatsen vrijgehouden dienen te 
worden voor de commissie, en willen uit protest hun diploma’s inleveren om bij de 
Burgemeester op andere voorwaarden aan te dringen. Andere leden vinden het vanuit 
het oogpunt van de exploitant toch ook weer begrijpelijk. Het reserveren van 
vrijplaatsen is immers een inkomstenderving.250 De voorzitter vindt het niet nodig om 
met de opheffing van de Bioscoopcommissie in het vooruitzicht zoveel ophef te maken 
en stelt voor om toe te geven. Hij zal wel de exploitant te verstaan geven hier geen 
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gewoonte van te maken.251 Aangezien het voor de commissie gewoon was om op 
vrijdagmiddag te keuren, lijkt de enige aanleiding te zijn voor de verontwaardiging van 
de commissieleden dat de exploitant eenzijdig de geldigheid van de diploma’s intrekt. 
Hoewel de leden oog hebben voor de commerciële belangen van de exploitant, geven zij 
met tegenzin toe, maar het feit dat zij niet de touwtjes in handen hebben is hen, gezien 
de herhaalde discussies, kennelijk toch een doorn in het oog.  
 
Wat de keurders ook tegen kon staan was de soms erg lange duur van een keuring. Er 
dienden vaak meerdere programma’s te worden gekeurd, wat er toe kon leiden dat de 
dienstdoende subcommissie soms erg lang aanwezig moet zijn. Tijdens een vergadering 
in 1921 geeft een van de leden aan dat het in Astoria vaak zo laat wordt en dat hij graag 
ziet dat de commissie uiterlijk om 6 uur vertrekt.252 De voorzitter geeft daarop in 
overweging in ieder geval een geheel programma te keuren.253 De voorzitter lijkt aldus 
de commissie nog eens te herinneren aan de belangen van de exploitant. Wat ook zorgt 
voor een lange zit voor de keuringscommissie, is dat films tijdens een keuring vaak nog 
niet ter plaatse waren.254 De voorzitter brengt onder de aandacht dat hier weinig aan valt 
te doen, aangezien films op een en dezelfde dag door het gehele land gewisseld worden 
en het meer dan eens gebeurt dat een film uit het Noorden moet komen.255 Eens te meer 
houdt de voorzitter de commissieleden het perspectief van de bioscoophouder voor. De 
commissieleden zien de redelijkheid hier van in, maar vinden het niet acceptabel 
wanneer de keuring langer uitvalt doordat de exploitant het programma opmaakt waar 
zij bijzitten. Het komt namelijk voor dat een exploitant een film voordraait die hij zelf 
nog niet heeft gezien. Zodra deze hem niet bevalt, ruilt hij hem om voor een andere. 
Dan blijkt dus een film gekeurd te zijn die niet gaat worden vertoond. Ook komt het 
voor dat de exploitant het kinderprogramma wil laten opmaken door de commissie.256 
Om zulke situaties te voorkomen wordt in 1919 de exploitanten opgedragen om de te 
keuren programma’s de avond voor de keuring in te leveren.257 Het duurt echter nog tot 
1925 eer de leden besluiten in het geval een exploitant tijdens de keuring zijn 
programma wijzigt, voortaan het keuren van de volgende film te weigeren.258 Deze 
sanctie wordt kennelijk niet toegepast of heeft geen effect, want in 1926 attendeert men 
de voorzitter erop dat alweer een exploitant het programma aanpast tijdens de 
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keuring.259 Gevraagd wordt of de voorzitter eens met deze exploitant wil gaan praten, 
omdat deze situatie aanleiding kan geven tot moeilijkheden in de commissie.260 De 
commissieleden kunnen bij tegenwerking kennelijk niet veel meer doen dan om steun 
vragen bij hun voorzitter. Het lijkt erop dat de exploitanten zich niet altijd evenveel 
gelegen laten liggen aan de wensen en grieven van de Bioscoopcommissie en dat de 
voorzitter naleving ook niet echt probeert af te dwingen. 
 
Wanneer een bioscoopuitbater in 1925 voorstelt om een extra dag te keuren in verband 
met zijn zomerexploitatie en de daarmee samenhangende dubbele voorstellingen, 
verleent de commissie zonder al te veel morren haar medewerking.261 De 
commissieleden vinden het echter wel bezwaarlijk dat ook gekeurd moet worden 
gedurende de feestdagen.262 Weer is het de voorzitter die er op wijst dat wanneer de 
commissie weigert op feestdagen te keuren de exploitant daarmee zou worden 
gedupeerd. Films kunnen dan niet tijdig gewisseld worden en de bioscoophouder runt 
een commercieel bedrijf.263 De voorzitter vindt het, met de opheffing van de commissie 
in het vooruitzicht, niet meer nodig hier nog werk van te maken.264 
 
Door de jaren heen proberen de commissieleden dus steeds weer problemen die zij 
tegenkomen in de samenwerking met de exploitanten op te lossen, maar de 
moeilijkheden duren zo lang als de commissie bestaat. Dit komt voornamelijk doordat 
zij afhankelijk zijn van het gezag van hun voorzitter, hoofdcommissaris Zwama. Deze 
lijkt er een strategie van pappen en nathouden op na te houden. Hij gaat wat de 
exploitanten betreft nooit over tot strenge maatregelen.  
 

4.6.2 Samenwerking met ‘de politiek’ 

 
Als een exploitant het niet eens was met het negatieve oordeel van de commissie, had 
hij de mogelijkheid tegen de afkeuring in beroep te gaan bij de Burgemeester.265 In dat 
geval nodigde de Burgemeester de gehele commissie uit en probeerde dan zelf ook 
aanwezig te zijn.266 De commissie deed geen herkeuringen zonder dat zij hiertoe werd 
opgedragen door de Burgemeester. Wanneer bijvoorbeeld de heer Silvius van bioscoop 
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Luxor klaagt over het afkeuren van een film voor kinderen beneden de 14 jaar door een 
incomplete subcommissie, want slechts bestaand uit twee leden, valt verontwaardiging 
en verbazing hem ten deel.267 Een lid van de subcommissie vraagt zich af of het soms 
om een persoonlijke grief gaat. Niemand overweegt dat de exploitant wellicht aanspraak 
wenst te maken op een eerlijk oordeel. Terwijl de commissie zelf toch meer dan eens 
heeft vastgesteld dat binnen hun commissie de meningen over goed- of afkeuren 
verdeeld kunnen zijn. Om de exploitant toch enigszins ter wille te zijn besluit de 
commissie voortaan de uitslag van de keuring meteen bekend te maken, zodat eventueel 
nog direct om een andere film kan worden gebeld.268 De voorzitter geeft aan de heer 
Silvius te verstaan dat de werkwijze van de commissie hem niet aangaat, maar raadt de 
keurders ook aan om voortaan bij verhindering te zorgen voor een plaatsvervanger.269 
Zo houdt de voorzitter beide partijen te vriend, en voorkomt dat de Burgemeester zich 
persoonlijk met de kwestie moet bemoeien. 
 
Wanneer ‘de politiek’ zich wel met de werkzaamheden van de Bioscoopcommissie 
bemoeit, blijkt zij zich weinig gelegen te laten liggen aan het oordeel van de commissie. 
Treffend is het ingrijpen van de loco-Burgemeester in 1920 bij de vertoning van de film 
Madame Dubary.270 Buiten medeweten van de commissie laat hij door de politie 
coupures maken vanwege het opruiende karakter van enkele scènes, nadat de film was 
goedgekeurd door de Bioscoopcommissie. De voorzitter zegt hierop toe met de loco-
Burgemeester te spreken, want men is van mening dat hij heeft gehandeld uit 
onbekendheid met de werkwijze van de commissie.271 In 1922 keurde de Burgemeester 
de vertoning van een wetenschappelijke film over geslachtsziekten af, hoewel de 
Bioscoopcommissie in beginsel niet tegen vertoning van de film voor meerderjarigen 
was. De Burgemeester zag het nut van de film wel in, maar achtte de film niet geschikt 
als openbare vermakelijkheid.272 In een ander frappant geval, in 1926, wordt de film 
‘Potemkin’ door de Commissie met 7 tegen 6 stemmen afgekeurd, maar daarna door de 
Burgemeester voor personen boven 21 jaar toelaatbaar verklaard.273 De dagbladen 
maken de afkeuring van ‘Potemkin’ bekend, ondanks het feit dat de commissieleden 
geheimhouding was opgelegd. Het was geen gewoonte van de commissie om de 
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uitslagen van een keuring geheim te houden, maar nu hun oordeel bleek af te wijken van 
die van de Burgemeester, zag men hier wel de noodzaak toe. Helaas voor de overige 
leden, bleek pater Kokkelkoren loslippig te zijn geweest tegen de Maasbode.274 Deze 
‘ex-outsider’ hechtte wellicht niet evenveel belang aan vermijden van gezichtsverlies als 
de overige leden.  
 
De exploitant van Astoria blijkt bovendien de verhouding tussen de commissie en de 
Burgemeester tot reclame te maken voor ‘Potemkin’, dit tot misnoegen van de 
commissie. Zoals steeds sust de voorzitter met de mededeling dat hij de exploitant er op 
heeft aangesproken.275 Het kan niet verhullen dat de commissie het verloop van de 
keuring ‘nogal eigenaardig’ vond.276 Het was immers ook merkwaardig dat op verzoek 
van de exploitant de Burgemeester mee keurde, terwijl er geen sprake was van een 
herkeuring, maar van een eerste keuring. Het blijkt dat de exploitant na toezegging van 
de Burgemeester naar de voorzitter van de commissie is gegaan, die er goed aan meende 
te doen de commissie op te roepen, opdat deze de Burgemeester bij de keuring ‘bij zou 
kunnen staan’.277 Het spijt de voorzitter verzuimd te hebben hieromtrent bij de 
oproeping geen toelichting te hebben gegeven.278 Sommige leden vinden dat de 
commissie een klap in het gezicht heeft gekregen. De voorzitter is het daarmee oneens, 
omdat de film niet en bloc door de commissie was afgekeurd.279 Het voorstel om de 
Burgemeester te informeren over het ongenoegen over de gevolgde handelswijze, wordt 
door de voorzitter de kop ingedrukt. Deze is er van overtuigd dat de Burgemeester juist 
rekening heeft gehouden met de kleine meerderheid en ook weet hij zeker dat de 
Burgemeester zeer veel prijs stelt op het oordeel van de commissie.280  
 
De waardering van gemeentewege voor de commissie laat dus te wensen over. De loco-
Burgemeester blijkt niet op de hoogte van haar werkwijze en de Burgemeester legt haar 
negatief keuringsadvies naast zich neer. Door geheimhouding van de uitslag van de 
keuring proberen de commissieleden gezichtsverlies te voorkomen. Maar hun aanzien is 
al geschaad en dient tot reclame van de gewraakte afgekeurde film.  
 

4.6.3 Ontduiking 

 

                                                
274 Ibidem. 
275 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 23 oktober 1926 
276 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 6 oktober 1926 
277 Ibidem. 
278 Ibidem. 
279 Ibidem. 
280 Ibidem. 



 76

In principe hield de politie toezicht op de naleving van het keuringsadvies. Ontduiking 
kwam echter veelvuldig voor, maar was niet altijd even gemakkelijk vast te stellen. Als 
een film door de Dordtsche keurders werd afgekeurd voor kinderen, zei de exploitant 
eenvoudig dat hij geen kindervoorstellingen gaf.281 Tijdens de vergadering van 23 
augustus 1919 vraagt een commissielid zich af of het wel zin heeft om kinderfilms af te 
keuren, omdat de controle toch ontbreekt.282 Dit is natuurlijk indirect kritiek op de 
voorzitter (de hoofdcommissaris van politie). Deze onderkent het probleem, maar meent 
ook dat de politie wel degelijk controleert of exploitanten zich aan de regels houden, 
maar dat het moeilijk is om leeftijden te schatten.283 Dit verklaart mogelijk ook waarom 
sommige leden zo koppig voor matinees bleven afkeuren, terwijl al was besloten aan de 
hand van leeftijden te keuren.284 Overigens was dan het probleem weer dat kinderen de 
verboden film tijdens de avondvoorstelling gingen bekijken. Om voortaan te voorkomen 
dat kinderen toch tot afgekeurde films worden toegelaten, besluit de commissie in 1919 
dat bioscoophouders voortaan uitdrukkelijk aan de commissie door dienen te geven 
welke films bedoeld zijn voor kinderen.285 Vervolgens zou de voorzitter voor publicatie 
in de krant zorgen van de afgekeurde films.286 Mocht later blijken dat een afgekeurde 
film toch werd vertoond, dan zou de commissie hiervan onverwijld melding doen aan 
de Burgemeester die de filmvertoning vervolgens alsnog kon verbieden.287 De kranten 
reageren echter niet zoals de commissie hoopte. Zij weigeren bericht over afgekeurde 
films op te nemen.288 De commissie veronderstelt dat de kranten deze houding omwille 
van de bioscoopexploitanten aannemen.289 Bioscoopexploitanten plaatsten immers 
veelvuldig advertenties en vormden dus een belangrijke inkomstenbron voor de kranten. 
De Dordtse keurders zeggen zich niet rouwig te tonen om de reactie van de kranten, 
omdat zij beseffen dat het plaatsen van een bericht dat de film voor de matinee is 
afgekeurd, slechts reclame voor de avondvoorstelling oplevert.290 De leden van de 
Dortsche Bioscoopcommissie beseffen dus dat hun werkzaamheden niet altijd 
bewerkstelligen wat zij voor ogen hadden.  
 
Het toezicht op de naleving laat als het er op aankomt te wensen over, ook bij vormen 
van ontduiking die (anders dan bij het inschatten van leeftijd) wel gemakkelijk te 
constateren zijn. Als blijkt dat Astoria niet altijd een bordje ophangt wanneer door de 
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Commissie de toegang voor kinderen is verboden, gaat de voorzitter met de exploitant 
‘spreken’.291 Als blijkt dat een trucfilm ongekeurd is vertoond in het Luxor, belooft de 
voorzitter de bioscoophouder ‘hierop te wijzen’.292 Als een bevolen coupure niet wordt 
aangebracht geeft de voorzitter aan dat hij de bioscoophouder hierop reeds ‘ernstig heeft 
gewezen’.293 Dat dit niet het soort van toezicht uitoefenen is waarop de commissieleden 
hoopten, blijkt als op een gegeven moment een lid voorstelt om de voorschriften van de 
Commissie te doen wijzigen, opdat het oordeel van de Commissie ook rechtskracht 
krijgt. De voorzitter trapt op de rem met de opmerking dat het beter is te wachten tot 
overtredingen tegenover de Commissie zijn geconstateerd. 294 Dat die overtredingen in 
feite al regelmatig zijn vastgesteld lijkt er niet toe te doen. Zelfs wanneer een lid er 
getuige van is dat kinderen toegang hebben gekregen tot een voor hen afgekeurde film, 
is de voorzitter er niet toe te bewegen om hard op te treden.295 De commissieleden 
verzoeken de voorzitter om aan de Burgemeester te vragen een waarschuwing te 
schrijven naar de exploitant dat als iets dergelijks weer gebeurt, de zaak verplicht zal 
worden te sluiten. De voorzitter legt de leden uit dat de Burgemeester hiertoe de 
bevoegdheid mist. Een voorstel om een artikel in de politieverordening in te lassen, 
waarbij een dergelijke straf kan worden bepaald, wijst hij van de hand en hij raadt de 
commissieleden aan dat het beter is af te wachten tot zich weer iets dergelijks 
voordoet.296 Wanneer een lid voorstelt voortaan de programma’s telkens na keuring bij 
de bioscopen af te halen en één bij de secretaresse en één bij de politie te bezorgen, laat 
de voorzitter weten dat er geen aparte lijst bij de politie ingeleverd hoeft te worden.297 
Alles wijst er op dat de voorzitter de politie niet teveel verwikkeld wil zien raken in de 
handhaving van de keuringen, ondanks de vele verzoeken daartoe van de 
commissieleden. Ook een voorstel van de commissieleden om haar invloed te vergroten 
door de bevoegdheden van de Burgemeester uit te breiden, wordt door de voorzitter 
vriendelijk terzijde geschoven. Ondanks dit gebrek aan medewerking onthouden de 
commissieleden zich van openlijke kritiek op de voorzitter en de Burgemeester. Het 
lijkt erop dat zij voor deze hogergeplaatste heren een kleinburgerlijk ontzag hebben.  
 
De voorzitter lijkt bovendien soms wel erg ontvankelijk voor de beweringen van de 
bioscoophouders. Wanneer een exploitant hem vertelt dat het toelaten van kinderen 
beneden de 14 jaar tot de door de Bioscoopcommissie voor deze leeftijd afgekeurde 
laatste ‘Nibelungenfilm’ is toegestaan als deze kinderen worden begeleid door hun 
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onderwijzer, neemt hij dit voor waar aan.298 Hij wijst de exploitant niet terecht maar 
verwondert zich in de vergadering van de Bioscoopcommissie dat zij die film heeft 
verboden, terwijl kinderen er kennelijk wel met hun onderwijzer heen mogen. Hierop 
volgt een excuus van een der leden die mede verantwoordelijk was voor afkeuring van 
de ‘Nibelungenfilm’ met de belofte dat hij in het vervolg beter op zal letten.299 Dat het 
echter de vraag is wie er beter moet opletten wordt duidelijk als in de eerstvolgende 
vergadering blijkt dat de betreffende exploitant heeft beweerd dat het lid Van Mourik 
gesteld zou hebben dat kinderen beneden de 14 jaar wèl naar de afgekeurde film 
mochten als zij maar onder geleide van een onderwijzer kwamen. De heer Van Mourik 
adviseert zijn medecommissieleden voortaan niet meer op dit soort uitspraken van een 
exploitant in te gaan, omdat hij dit nooit heeft gezegd.300 Opvallend is dat de voorzitter 
door de commissieleden niet specifiek wordt aangesproken op diens eerdere vergissing. 
Hieruit - en ook uit het feit dat hij in de praktijk steeds het laatste woord heeft in heikele 
kwesties - blijkt dat de voorzitter binnen de commissie een zekere (boven kritiek) 
verheven positie bekleedde. 
 
4.7 Epiloog:  de aanloop naar de Rijkskeuring 
 
In december 1922 ontvangt de Dordtsche Bioscoopcommissie een circulaire van de 
‘Vereeniging van Leden van Gemeentelijke en Particuliere Bioscoopcommissies in 
Nederland’ waarin zij wordt verzocht aan te geven of zij voor of tegen Rijkskeuring 
is.301 Het antwoord is duidelijk, en luidt als volgt: 
 
‘Ondergeteekende(n), kennis genomen hebbende van de volgende conclusies: 
 

1. “Het is in het algemeen belang en in het bijzonder met het oog op de 
bescherming van het kind tegen de gevaren die de bioscoop kan opleveren, 
noodzakelijk, dat die bescherming door de Overheid zich niet bepale tot enkele 
gemeenten, maar zich uitstrekt over het geheele land”. 

2.  “Rijkskeuring op films verhoogt de eenheid in de beslissingen  en daarmee het 
gezag van de uitspraak”. 

3.  “Het toezicht op het nakomen der voorschriften met name ten aanzien van het 
aanbrengen van coupures en van de identificatie der lichtbeelden in het 
algemeen wordt bij Rijkskeuring aanmerkelijk vereenvoudigd”. 

                                                                                                                                          
297 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 19 juli 1922 en 6 december 1922. 
298 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 1 april 1925. 
299 Ibidem. 
300 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 6 mei 1925. 
301 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 6 december 1922. 
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4. “Rijkskeuring verhoogt de rechtszekerheid van de exploitanten en 
vergemakkelijkt daardoor de samenwerking van dezen met de Overheid”; 

 
verklaart zich voor een Rijkskeuring van films.  
 
Het Bestuur van Dordtsche commissie,  
J. Zwama, Voorzitter en M.H. Grootes, Secretaresse’302 
 
Op 3 april 1923 ontvangt de Dordtsche Bioscoopcommissie enkele artikelen van het 
Ontwerp Bioscoopwet, waarin de Rijkskeuring gestalte moet krijgen. De commissie 
neemt haar taak om met de overige Bioscoopcommissies in het land het wetsontwerp te 
controleren en eventueel aan te vullen, serieus ter hand.303 Door de jaren heen wordt 
door de Dordtsche Bioscoopcommissie veel over de op handen zijnde Rijkskeuring 
gediscussieerd. Hoewel het grootste gedeelte van de Ontwerp Bioscoopwet volgens de 
Dortsche keurders ongewijzigd kan blijven, hebben zij wel enkele op- en aanmerkingen. 
In 1925, met de tweede lezing van de Ontwerp Bioscoopwet, wordt duidelijk dat de 
mogelijkheid wordt geboden om op gemeentelijk niveau een Commissie van Toezicht 
in te stellen. Unaniem wordt besloten in overweging te geven om bij de bepalingen en 
artikelen over de bevoegdheden van de Burgemeester aangaande filmvertoningen ook 
de plaatselijke commissie te noemen.304 Ook stellen de Dordtsche keurders voor dat een 
bepaling wordt toegevoegd dat aan de keurders een behoorlijke zitplaats moet worden 
verschaft.305 Tevens willen zij nog in overweging geven geen variété gedurende 
bioscoopvoorstellingen toe te laten.306 Ook dringt de commissie aan op een zo 
veelzijdig mogelijke samenstelling van de commissie die de Rijkskeuring uit gaat 
voeren.307 Een enkel lid wil het in het ontwerp gebruikte woord ‘geschikt’ voor 
goedgekeurde films veranderen in ‘toelaatbaar’, maar vindt daarvoor geen bijval.308 Het 
is veelzeggend dat in deze voorstellen naast opmerkingen die op nationaal niveau niet 
misstaan toch ook kleinburgerlijke nauwgezetheid, detaillisme en hang naar meer 
invloed doorklinken, die zo vele van de jarenlange discussies in de Dordtsche 
Bioscoopcommissie kenmerkten.  
 

                                                
302 Archief 193-22 Antwoord van Bestuur van Dordtsche commissie aan het Bestuur van de landelijke 
vereniging voor bioscoop-Commissies, niet gedateerd, maar vermoedelijk  december 1922. 
303 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 9 mei 1923. 
304 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 7 oktober 1925. 
305 Gemeentearchief Dordrecht 193-1, notulen van 9 mei 1923. 
306 Ibidem. 
307 Gemeentearchief Dordrecht 193-2, notulen van 7 oktober 1925. 
308 Ibidem. 
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Met de invoering van de Rijkskeuring zal de Dordtsche Bioscoopcommissie worden 
opgeheven, zoveel is duidelijk. Pater Kokkelkoren vraagt de voorzitter of het wenselijk 
is om tegen deze opheffing te protesteren.309 Het zou kunnen dat hij als Katholiek  meer 
voeling had met een gemeentelijke nakeuring. Volgens de voorzitter hebben de 
plaatselijke commissieleden zich beschikbaar gesteld in het belang van het algemeen en 
dat zij nu haar taak vervalt, daarmee tevreden kunnen zijn.310 In 1925, met de tweede 
lezing van de Ontwerp Bioscoopwet, wordt duidelijk dat de mogelijkheid wordt 
geboden om op gemeentelijk niveau een Commissie van Toezicht in te stellen. Unaniem 
wordt besloten in bij de aanstaande Algemene Vergadering van de Bioscoopcommissies 
in overweging te geven om bij de bepalingen en artikelen over de bevoegdheden van de 
Burgemeester aangaande filmvertoningen ook de plaatselijke commissie te noemen.311 
De Dordtsche keurders vragen zich af of, nu het laatste wetsontwerp aangeeft voor de 
Commissie van Toezicht een voorkeur te hebben voor particuliere commissies, dit 
betekent dat ambtenaren geen zitting kunnen hebben in die commissies.312 De leden van 
de Dordtsche Commissie willen weten of zij zich beschikbaar kunnen stellen omdat een 
bijlage bij de ontwerpwet aangeeft dat de Commissie van Toezicht de oude 
Bioscoopcommissie kan zijn. Het blijkt dat ambtenaren niet worden geweerd en alle 
leden stellen zich beschikbaar voor een commissie van toezicht.313  De gemeentelijke 
nakeuring is voor Dordrecht dan wel van de baan, maar nu kunnen de 
Bioscoopcommissieleden zich gaan toeleggen op de handhaving van het Rijksadvies.  
 
 
In 1927 adviseert de voorzitter – naar het zich laat aanzien buiten de commissieleden 
om – echter aan de Burgemeester dat het niet nodig is om een gemeentelijke 
keuringsinstantie naast de Rijkskeuring aan te houden.314 Op 18 februari 1928 stuurt de 
Burgemeester een brief aan de Dortsche keurders waarin hij stelt dat per 1 maart 1928 
de Bioscoopwet in werking treedt en de te vertonen films vanaf dan door een Centrale 
Commissie voor het gehele Rijk zullen worden gekeurd. Met ingang van deze datum zal 
daarom de Bioscoopcommissie van Dordrecht als ontbonden worden beschouwd.315 En 
kan de Commissie van Toezicht haar aanvang nemen.316  Op 29 februari 1928 onthaalt 

                                                
309 Ibidem. 
310 Ibidem. 
311 Ibidem. 
312 Gemeentearchief Dordrecht 193-23, Brief van Dordtsche Bioscoopcommissie aan Landelijke 
Vereniging voor Bioscoop-Commissies, niet gedateerd. 
313 Gemeentearchief Dordrecht Archief 8 A 1945-791, Aanstelling Commissie van Toezicht 1928. 
314 Gemeentearchief Dordrecht 193-6 Brief voorzitter aan Burgemeester 19 oktober 1927. 
315 Gemeentearchief Dordrecht Archief 8 A 1945-791 Brief van de Burgemeester van 18 februari 1928. 
316 A 1970 – 2869, Uittreksel uit de Nederlandsche Staatscourant, 28 februari 1928. 
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de Burgemeester de laatste commissieleden op een souper bij Hotel Ponsen. 317 Daar 
neemt men afscheid van de Dordtsche Bioscoopcommissie. 

                                                
317 Gemeentearchief Dordrecht 193-5, Uitnodiging van de Burgemeester gericht aan de 
Bioscoopcommissie, 24 februari 1928. 
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5 Conclusie 
 
Uitgangspunt voor deze scriptie is de vraag of de Bioscoopcommissie als vorm van 
vroege filmcensuur (tussen 1913 en 1928) kan worden beschouwd als distinctiemiddel 
ter bevestiging van de maatschappelijke ongelijkheid, in het bijzonder te Dordrecht. 
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn, uitgaande van het historisch realisme, 
verschillende causale factoren die aan de vroege filmcensuur ten grondslag liggen 
bestudeerd. De ‘tijdgeest’, geconstitueerd door de verschillende groeperingen in de 
samenleving,  vormt daarbij de sociale ruimte waarbinnen de normhandhaving op het 
gebied van de culturele stratificatie, in het bijzonder de consumptie betreffend, zich 
afspeelde. Nederland is in de onderzoeksperiode een godvrezend land, waarin een 
preutse moraal overheerst in het dagelijks leven en ook in de landelijke politiek. Als de 
bioscoop haar intrede doet in Nederland, wordt zij met name als bedreigend ervaren 
door de gevestigde orde die in haar optiek een noodzakelijke strijd aangaat met de 
verderfelijke invloed van het bioscoopgevaar. Terugkerend thema bij de discussies over 
het bioscoopgevaar is de in alle zuilen aanwezige angst voor de aantasting van het gezag 
op het terrein van de zedelijkheid. De landelijke politiek roept de lokale overheden op 
tot het oprichten van een gemeentelijke filmkeuring, met name ter bescherming van het 
kind. De ‘tijdgeest’ biedt dus voldoende draagvlak voor het instellen van een 
filmkeuring, wat betekent dat de inzittenden van een Bioscoopcommissie niet alleen 
handelen uit eigen belang, maar ook daadwerkelijk gehoor geven aan een roep uit de 
samenleving. In zoverre kan dus niet worden gezegd dat de Bioscoopcommissies 
uitsluitend als een distinctiemiddel moeten worden beschouwd.  
 
Onderzoek op lokaal niveau geeft het volgende beeld: De Dordtsche 
Bioscoopcommissie blijkt bewust de bestaande smaakhiërarchieën te bevestigen. Zij is 
erop gericht de exploitanten ertoe te bewegen om ‘betere’ keuzes te maken voor wat 
betreft hun filmprogramma. De hiervoor gehanteerde keuringscriteria zijn ontleend aan 
de ‘tijdgeest’, echter, door onduidelijkheid over de toepassing van de criteria leunt de 
keuringspraktijk zwaar op het persoonlijk inzicht en de smaak van de afzonderlijke 
commissieleden. Zelfs binnen de ‘tijdgeest’ blijken sommige groeperingen strenger de 
hand te houden aan bepaalde criteria dan andere. Toch veronderstellen de Dordtsche 
keurders een consensus over wat als schokkend wordt ervaren. Een openlijke discussie 
over de criteria is nooit aan de orde, terwijl deze juist de bestaansreden voor de 
commissie vormen. Dat de te weren uitingen nagenoeg niet besproken worden tijdens 
de vergaderingen, geeft aan dat de commissieleden wellicht uit andere motieven zitting 
namen in de Bioscoopcommissie.   
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 De door de commissieleden beoefende beroepen, voor zover bekend, wijzen erop dat in 
ieder geval een groot deel van de Dordtsche keurders afkomstig is uit de kleine burgerij. 
Wat betreft de samenstelling van de Bioscoopcommissie leggen de leden een nadruk op 
eigen kring door er een praktijk van “ons kent ons”-benoemingen op voordracht op na te 
houden. De ‘insiders’ in de Bioscoopcommissie deelden de overtuiging dat het 
Bioscoopgevaar in het belang van iedereen van bestreden moest worden. Toch waren de 
in de commissie benoemde onderwijzers die het pedagogische aspect in de gaten 
moesten houden allen verbonden aan openbare scholen en is nooit een onderwijzer van 
een bijzondere school benoemd. Het duurt nog tot 1925, met de benoeming van een 
pater en een dominee, dat andere dan de tot dan toe vertegenwoordigde gezindten in de 
commissie worden vertegenwoordigd. Van het handhaven van ‘het’ algemeen belang is 
dus niet noodzakelijk sprake. Exploitanten wordt verstaan gegeven zich niet met de 
keuringspraktijk te bemoeien en voor een herkeuring dienen zij zich tot de 
Burgemeester te wenden. Zichzelf definiëren ten opzichte van ‘de anderen’ is dus 
meermaals aan de orde.  
 
Kenmerkend voor de leden is ook een kleinburgerlijk gezag voor autoriteit en 
hiërarchie. Zo heeft de voorzitter steeds het laatste woord in heikele kwesties, ondanks 
dat zijn ‘oplossingen’ doorgaans neerkomen op pappen en nathouden en er niet bepaald 
een ‘op de bres staan’ voor de (mening van de) commissie uit naar voren komt. Ook 
proberen de commissieleden met een omweg en zonder het gezag voor het hoofd te 
willen stoten hun aanzien, althans hun invloed, uit te breiden. Zo suggereren zij dat 
Burgemeester en politie meer bevoegdheden zouden moeten hebben om strenger te 
kunnen toezien op de naleving van hun keuringsadviezen, maar blijkens hun 
opmerkingen bij de behandeling van de ontwerp Bioscoopwet hadden de 
commissieleden eigenlijk vooral zelf handhavende bevoegdheden met een wettelijke 
basis willen hebben. Bovendien wijzen de vele discussies op detailniveau in de 
commissie, zoals over presentiegeld, het keuren onder werktijd door onderwijzers, de 
zitplaatsen van de keurders in de bioscopen, het aanvragen van een krediet voor ‘het 
nuttigen van een kopje thee’, op een kleinburgerlijke inslag van de leden. Het praktisch 
nut van deze discussies kan niet worden aangetoond, echter de eer en het eigen aanzien 
van de commissieleden zijn hier wel mee gediend.  
 
Velen zien het lidmaatschap van de Dordtsche Commissie als een eer. Dit zou dus zeker 
een motief kunnen zijn om lid te worden. Op papier heeft de Bioscoopcommissie 
verregaande bevoegdheden: films mogen zonder haar goedkeuring in principe niet 
worden vertoond, zij bepaalt de keuringscriteria en stelt de leeftijdsgrenzen vast voor 
toelating tot de film. Dit zou een kleinburger die de distinctie op de agenda heeft staan 
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kunnen aantrekken tot het bekleden van een functie in de commissie. Het lijkt een 
uitgelezen kans om voor de rest van de gemeentelijke bevolking, die voor een groot deel 
uit (ongeschoolde) arbeiders bestaat, vast te stellen wat wel en wat niet door de beugel 
kan. Als zodanig kan de Dordtsche Bioscoopcommissie dus worden getypeerd als 
distinctiemiddel. Ook het beleid van de commissie wijst uit dat aanzien een belangrijke 
kwestie was voor de keurders, want het keuringsbeleid is erop gericht gezichtsverlies te 
vermijden. Om die reden wordt gekozen voor het afkeuren van een film bij twijfel. 
Want stel dat een door hen goedgekeurde film volgens anderen toch zou getuigen van 
slechte smaak! Het feit dát zij worden gezien en de vraag hoé zij worden gezien door de 
onderdelen van de samenleving die er wat hen betreft toe doen is voor hen van groot 
belang. Dit komt nog het meest duidelijk naar voren in de gevallen waar die andere 
onderdelen van de samenleving zich niet veel aan hun oordeel gelegen laten liggen. 
Wanneer de Burgemeester een door de commissie afgekeurde film goedkeurt, besluiten 
de leden terstond hun keuringsadvies geheim te houden, want de leden ervoeren dit als 
een ‘klap in het gezicht’. Tot ongenoegen van de Dordtsche keurders wordt hun advies 
wel vaker in de wind geslagen.   
 
De bioscoopexploitanten trachten de consequenties van de keuringsuitslagen te 
ontduiken en worden door de politie lang niet altijd gecorrigeerd; kranten weigeren 
lijsten van afgekeurde films op te nemen en exploitanten gebruiken afkeuringen zo 
mogelijk zelfs als aanprijzing! Telkens wanneer echter geconstateerd wordt dat de 
commissie in de praktijk niet zo serieus wordt genomen ‘redden de commissieleden 
zichzelf’. Zo is de loco-Burgemeester die de commissie passeert ‘niet op de hoogte van 
haar werkwijze’ en worden de exploitanten die de voorschriften negeren door de 
voorzitter ‘aangesproken’. Aldus kan, ondanks de herhaalde en soms slepende 
discussies over de afwijkende praktijk, de schijn van een effectief en eerbiedwaardig 
instituut worden opgehouden. Ondanks alles lokt de eer kennelijk nog steeds want alle 
leden stellen zich beschikbaar voor de gemeentelijke Commissie van Toezicht die in de 
Bioscoopwet is voorzien. Al met al is zeer wel de mogelijkheid aanwezig dat deze 
Dordtsche hoeders der moraal ‘to be is to be perceived’ op hun agenda hadden staan.  
 
Dit onderzoek hoopt een bijdrage te hebben geleverd aan de positionering van de vroege 
filmkeuring binnen een maatschappelijk historisch kader. Bij de uitkomsten ervan past 
echter nog de volgende kanttekening. Precieze gegevens omtrent de personen die zitting 
hadden in de bioscoopcommissie zijn veelal niet voorhanden, zodat de hypothesen zich 
niet altijd door historische feiten laten onderbouwen. De perspectieven voor het 
schrijven van contextuele mediageschiedenis zijn, doordat men bezig is met het 
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opzetten van een uniforme databasestructuur, veelbelovend.318 Vele factoren zijn van 
invloed en het lijkt daarom raadzaam de relaties tussen Bioscoopcommissies en de 
mensen en instituten met wie zij te maken hadden aan een nader onderzoek te 
onderwerpen. Zo onderzoekt bijvoorbeeld K. Dibbets in zijn artikel ‘Het taboe van de 
Nederlandse filmcultuur: neutraal in een verzuild land’319 in hoeverre economische 
factoren van invloed waren op de neutraliteit van de bioscoophouders. In hoeverre de 
lokale politiek invloed heeft gehad op de totstandkoming van de vroege filmkeuring is 
nog onvoldoende in kaart gebracht. Door studenten van de Universiteit Utrecht is de 
afgelopen jaren veel onderzoek op lokaal niveau gedaan naar bioscoopcommissies. 
Wellicht dat nu de tijd is aangebroken om de uitkomsten van deze studies aan een 
vergelijkend onderzoek te werpen zodat een patroon in kaart gebracht kan worden van 
de vroege filmcensuur in Nederland.  
 
 

                                                
318 I. Blom en W. Strauven, “Cinema in Context. Het einde van filmstudies?” Tijdschrift voor 
Mediageschiedenis, 9-2 (2006): 5-6. 
319 K. Dibbets, “Het taboe van de Nederlandse filmcultuur. Neutraal in een verzuild land” Tijdschrift voor 
Mediageschiedenis, 9-2 (2006): 46. 
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