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Het eerste deel van Das Indische Grabmal (Richard Eigberg, 1938) had zijn Nederlandse première in het
Amsterdamse City theater op 4 februari 1938. Het tweede deel, Het monument eener groote liefde,
was volgens deze originele Roermondse filmposter ‘nog spannender, nog aangrijpender’.
Frits van Dongen was een in Scheveningen geboren acteur die onder de artiestennaam Philip Dorn furore
maakte in Duitsland en later de Verenigde Staten. Zie: www.imdb.com en www.cinemacontext.nl
Foto: Hennie Retera
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De bioscooparmoede van Roermond
door Thunnis van Oort
‘Roermond is op bioscoopgebied veel
gewend, meer wellicht dan eenige andere
plaats in ons land’, schreef de Maas- en
Roerbode in 1907. Zo’n twintig jaar later
leek echter het tegendeel waar te zijn. De
stad stak met slechts één bioscoop bijzonder
mager af bij steden in het katholieke zuiden
van vergelijkbaar formaat, die twee of meer
bioscopen telden. Pas in 1928, toen de
meeste Limburgse en Brabantse steden en
stadjes al lang lid waren, werd ook Roermond lid van de Katholieke Filmkeuring.
Het gemeentebestuur probeerde zelfs nog
een lagere contributie te bedingen, omdat
Roermond slechts één bioscoop telde, die
niet eens dagelijkse voorstellingen gaf. Dit
was merkwaardig voor een stad van ruim
16.000 inwoners. De Limburger Koerier
schreef in 1930 hoe gunstig het Venlose uitgaansleven afstak bij het ingeslapen
Roermond. En in 1932 overdreef een Venloos gemeenteraadslid door te stellen dat
Roermond überhaupt geen vaste bioscopen
met geregelde voorstellingen had.1 Terwijl
Venlo in deze jaren drie of vier bioscopen
telde, had Roermond er maar één, later
twee, evenwel zonder dagelijkse voorstellingen. Vanwaar deze merkwaardige omkering
in Roermond: van een stad die in 1907 werd
omschreven als meer dan elders gewend
zijnde aan ‘bioscopie’ naar het tegengestelde? En hoe hing deze bioscooparmoede
samen met de sociale samenstelling van en
het culturele klimaat in de stad?
IN DE ‘HEIMATH DER
KERMISVERMAKELIJKHEDEN’
‘Kermis in de Heimath der kermisvermake-

lijkheden: ‘t mag wat zeggen. En het zegt
ditmaal ook wat, inderdaad. De groote
Markt mocht nog wel driemaal zoo groot
zijn, wilde zij alle spul en pret willen en kunnen omvademen. Gelukkig dat de uitgestrekte Roerkade ook nog een geschikt terrein is voor kermisvrienden, die immers
tegen een hoekje omwandelen niet opzien.
Heel die weidsche en uitgestrekte ruimten
zijn vol- en dichtbezet met tenten, spullen
en kramen, die ons nooden beurtelings tot
kostelijk vermaak, tot zeldzaam interessante
bezichtiging of tot heerlijke versnapering.’2
In de eerste tien à vijftien jaar van de cinematografie waren filmvertoningen vooral
te vinden op kermissen en jaarmarkten.
Althans, buiten de grote Europese steden,
waar films ook al spoedig vast onderdeel
werden in variété en specialiteitentheater.
In de ‘provincie’ waren het rondreizende
bioscopen die vanuit luxueus versierde tenten of in afgehuurde zalen ook het
Limburgse publiek deden kennismaken
met de ‘levende fotografie’. Roermond was
van oudsher een pleisterplaats voor kermisklanten, die de stad als woonplaats hadden
gekozen tijdens de winterseizoenen. Het
Roermondse adresboek van 1900 vermeldde 23 ‘kermisreizigers’. Het betrof hier
onder meer leden van een aantal bekende
kermisfamilies zoals Benner, Van Bergen,
Kunkels, Vincken, Wegkamp en Wolffs.3
De kermis was een paradoxaal verschijnsel, tegelijkertijd vreemd en vertrouwd.
Aan de ene kant was het een exotisch
gebeuren bij uitstek, waar eens per jaar de
grijsheid van het bestaan werd doorbroken met allerlei vreemde en nieuwe attracties. De kermis was de plaats waar allerlei
innovaties gepopulariseerd werden, dus

waar de gewone man en vrouw kennis
maakten met de nieuwste ontwikkelingen
op technologisch gebied, uiteraard gegoten in de vorm van sensationeel amusement. De kermis vormde een waar contrast met de normale gang van zaken. Ook
de tijdelijke invasie van het rondreizende
kermisvolk, dat natuurlijk grotendeels ook
afkomstig was van buiten Roermond, was
debet aan deze doorbreking van het dagelijkse bestaan dat merendeels bestond uit
steeds weer dezelfde gezichten. De kermisklant is te beschouwen als een haast
archetypische buitenstaander: avontuurlijk en opwindend, maar ook onbetrouwbaar en onaangepast. Kermissen riepen
vanaf de negentiende eeuw de nodige
terughoudendheid of zelfs verzet op bij
lokale elites. In sommige Nederlandse steden werd de kermis zelfs verboden.4
Aan de andere kant zat er ook een belangrijke vertrouwde component aan de kermis: het betrof vaak attracties, personen
en bedrijven die jaar in jaar uit terugkeerden terwijl de opzet van de kermis juist
ieder jaar weer werd gekenmerkt door een
zekere voorspelbaarheid en routine. Dit
gold natuurlijk extra sterk in Roermond,
waar een aanzienlijk aantal ingezetenen
zelf kermisreiziger was. Op sommige kermissen werd bijna de helft van de vergunningen uitgereikt aan ingezetenen van de
stad. Zo waren op de kermis van 1906
maar liefst 23 van de 42 inschrijvers
afkomstig uit Roermond.5 Volgens de
administratie van de staangelden waren
slechts 11 van de 42 kermisondernemers
afkomstig van buiten Limburg. Deze verhoudingen zijn wel wat vertekend doordat
een relatief groot aantal lokale attracties
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zeer kleinschalig was, zoals bijvoorbeeld
de viskraampjes die met name door plaatselijke ondernemers werden uitgebaat.
Gerekend naar inkomsten was van het
totale bedrag van f 1.594,36 aan staangelden slechts ruim een derde (f 620,-) afkomstig van in Roermond woonachtige ondernemers en nog eens f 121,46 van kermisreizigers uit de rest van Limburg. Meer dan
de helft kwam van buiten Limburg, waarvan het grootste deel werd opgehoest door
de bioscoop van Hommerson (f 650,-) en
Circus Libot (f 100,-). Van de Roermondse
ondernemers waren het de ‘hippodrome’
en stoomcarrousel van Lerang (Laurent)
van Bergen en zijn moeder weduwe Van
Bergen-Xhaflaire, die de hoogste bedragen
aan staangeld voldeden (respectievelijk
f 425,- en f 107,-).
In Limburg was een beperkt aantal reizende bioscopen actief. Slieker, Mullens,
Hommerson, Wegkamp en Benner waren
de belangrijkste namen in deze bedrijfstak,
waarvan de hoogtijdagen ongeveer tussen
1897 en 1910 vielen.6 In de door filmvertoners zelf gegenereerde publiciteit en ook
in de besprekingen in de lokale pers (die
vaak het verlengstuk vormden van de vaak
fors ingekochte advertentieruimte) werd
soms ingegaan op het feit dat deze bioscoopondernemer reeds bekend was bij het
publiek, ofwel in Roermond, ofwel elders
in Nederland. Ook hier zien we die kermisparadox weer terugkeren: de bioscopen
profileerden zich vaak als buitenissige
amusementspaleizen vol exotisch en sensationeel vermaak, maar tegelijk ook als
vertrouwde en betrouwbare instellingen.
Met andere woorden: zelfs voordat de film
geleidelijk geïntegreerd raakte in het
plaatselijke amusementsleven via vaste
bioscooptheaters was de reizende bioscoop misschien meer geworteld in lokale
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amusementstradities dan soms op het eerste gezicht zou lijken.
De eerste filmvertoningen in Roermond
werden tijdens de kermis van 1897 gege-

ven door de Friese filmpionier Christiaan
Slieker, in hetzelfde jaar waarin hij meer
inwoners van de Limburgse (en Nederlandse) steden met het nieuwe fenomeen

De aankondiging in de lokale krant van het eerste bezoek van de Albert Frères aan Roermond. De
advertentie pocht over de elektrische verlichting, die in 1900 al een bezienswaardigheid op zichzelf
was. Veel aandacht in het programma voor de actualiteiten uit de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, die
destijds de nationale gemoederen hevig beroerde. Het katholieke publiek van de bisschopsstad kon
zich bovendien verheugen in opnamen van een processie naar Lourdes en een passiefilm over het
leven en lijden van Christus.
GAR: De Nieuwe Koerier, 9 juni 1900
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kennis liet maken.7 Vergeleken met de
andere attracties op de kermis van 1897
die bij de openbare inschrijvingen tot bijna
f 600,- neertelden voor een standplaats,
viel Slieker niet erg op met zijn bedrag van
f 128,-.8 Hij adverteerde niet in de lokale
krant, die desalniettemin kort aandacht
besteedde aan dit wonder: ‘het is alsof
men levende fotografieën ziet’.9
Na Slieker sprongen tal van kermisondernemers in op de nieuwste rage, die de
bioscoop ontketende. Eén van hen was de
lokale bekendheid Lerang van Bergen
(1870-1929). Hij en zijn moeder weduwe
Tina van Bergen-Xhaflaire deden voornamelijk goede zaken met een stoomcarrousel, nadat Lerang in 1890 had gedebuteerd
met de noviteit van de fietscarrousel. Op
de Roermondse kermissen hadden de Van
Bergens vaak de grootste attracties. In 1898
betaalde de weduwe Van Bergen f 451,staangeld voor de stoomcarrousel, meer
dan de helft van het totale staangeld tijdens de kermis van dat jaar.10 Tijdens de
wintermaanden van 1905 organiseerde
Lerang bioscoopvoorstellingen in de zalen
van Limburgse steden. Mogelijk was hij
zelfs al van 1903 tot aan 1907 actief als
bioscoopondernemer.11
Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen
gevonden dat Van Bergen zijn bioscoop
buiten de regio Limburg exploiteerde. Hij
schakelde al spoedig over op andere
attracties, zoals zijn succesvolle ‘cakewalk’.
Het kermisbedrijf werd later overgenomen
door zijn drie zoons. In 1932 besloten zij
de kermisexploitatie stop te zetten en bioscopen te openen in Roermond en Heerlen.
LES ROIS DES BIOSCOPES
Van Bergens bioscoop bleef een marginale
onderneming. Een veel beroemder reizend
bioscooptheater werd gerund door de
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Bredase gebroeders Albert en Willy
Mullens, die onder hun artiestennaam
‘Alberts Frères’ vanaf 1899 films begonnen
te vertonen in Nederland en België. Zij
bezochten voor het eerst de Roermondse
kermis in 1900 met hun ‘Cineograph’ en
keerden sindsdien tenminste drie maal
terug. In 1903 verrasten de gebroeders
Mullens Roermond met hun ‘Sprekende
Bioscoop’, die door een combinatie van
film met fonograaf de illusie van levensechtheid vergrootte, zo stemde de lokale
verslaggever in: ‘de op het doek getooverde beelden spreken, zingen en gesticulieren [sic], alsof ze bepaald leefden’.12
Gewoonlijk trad Willy Mullens op als explicateur, die de films van commentaar voorzag, maar de Roermondse journalist prees
de duidelijke toelichting van zijn broer
Albert, die zorg droeg dat ook de kinderen
de voorstelling begrepen.13
De gebroeders Mullens deden er alles aan
om hun reputatie van respectabele amusementsinstelling te waarborgen. Die reputatie sprak niet voor zich, want kermisvermaak werd niet overal gewaardeerd. Met
name sommige (religieuze) elites vreesden
dat dergelijk volksamusement zou ontaarden in een aantasting van de goede zeden.
Deze critici wezen op ruzies of opstootjes
die zich haast ieder jaar voordeden, vaak
voortvloeiend uit overmatig drankgebruik.
In Limburg laaide de discussie over de uitspattingen van de kermis (of carnaval!)
ook wel eens op. Zo kende Venlo oorspronkelijk twee kermissen, waarvan er één
werd afgeschaft in 1931. In de hevige debatten die hieraan in de Venlose raad voorafgingen, benadrukten voorstanders van
het behoud van beide kermissen dat deze
een typisch Limburgs gebruik waren, dat
als het ware verankerd was in de volksaard. De middenstandsvertegenwoordiger

Meelkop haalde zelfs Hertog Reinoud van
Gelder erbij, die in 1343 Venlo het recht op
twee kermissen zou hebben geschonken.14 In Roermond kwam het niet tot
afschaffing en, voor zover bekend, stond
de kermis niet werkelijk ter discussie. Toch
werd ook in Roermond wel eens geklaagd
over het zedelijk gehalte van de kermis.
Ook de bioscoop ging daarbij niet altijd
vrijuit. Desmets ‘Imperial Bio’ vertoonde in
december 1907 – ditmaal overigens niet
tijdens de kermis – films in de Harmoniezaal. ‘De tableaux waren prachtig’, meldde
de krant, maar, ‘zooals wij reeds bij andere
uitvoeringen in deze zaal opmerkten, was
ook nu weer de houding van het galerijpubliek allesbehalve beschaafd. Zelfs moest
de hulp van de politie worden ingeroepen’.15 De gebroeders Mullens zagen er
streng op toe dat dergelijke taferelen zich
bij hen niet voordeden. Zij hadden een fatsoenlijk imago hoog te houden, dat namelijk een onmisbaar onderdeel van hun
bedrijfsstrategie was. Doordat hun theater
toegankelijk was voor de beter gesitueerde
burgers en hun gezinnen, oefende hun
bioscoop ook een aantrekkingskracht uit
op de eenvoudiger kermisbezoeker, die er
wel een kwartje voor over had om zich
even te wanen in een glamourwereld die
ver afstond van de dagelijkse monotonie
van het bestaan. De Alberts Frères probeerden zich te onderscheiden door hun
bioscooptent in te richten als een chique
theater, door speciale galavoorstellingen
te organiseren voor de meer vermogende
ingezeten en bijvoorbeeld ook door expliciet
rekening te houden met religieuze gevoeligheden: de gebroeders Mullens stemden
de voorstellingen zo af, dat het Roermondse
publiek tijdens Allerzielen naar de novene
kon gaan, zodat hun bioscoop niet met de
kathedraal zou concurreren.16
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Uiteraard was de samenstelling van het
programma een belangrijk element in het
streven naar respectabiliteit. Films met
onderwerpen van enig aanzien, door hun
associaties met serieuze kunst of religie,
keerden steeds terug in de programma’s.
Na 1900 en 1903 bezochten de Alberts
Frères in 1904 opnieuw de Roermondse
kermis met hun Sprekende Bioscoop, ditmaal in de zaal van de ‘Groote Sociëteit’,
waar later een van Roermonds vaste bioscooptheaters werd gevestigd. Ze brachten
wederom een gevarieerd programma, met
behalve verfilmingen van beroemde verhalen zoals ‘Don Quichotte’, ‘Blauwbaard’, ‘Jeanne d’Arc’ en andere taferelen,
zoals ‘feëriën’ en de beroemde Reis naar de
maan van Méliès, ook actueel nieuws, bijvoorbeeld over de Russisch-Japanse oorlog.17 Religieuze thema’s werden niet vergeten voor het katholieke publiek in de
bisschopsstad. Al in hun ‘Cineograph’ van
1900 waren katholieke thema’s prominent
aanwezig met De Processie naar Lourdes
en de passiefilm over Het leven en lijden
van Christus. Toen Paus Leo XIII in 1903
een kwart eeuw zijn ambt bekleedde, vertoonden de Alberts Frères een film van de
jubileumvieringen. Tijdens de kermis van
1904, toen inmiddels een nieuwe paus
was aangetreden, konden de bioscoopgangers de kroning van Pius X aanschouwen. Overigens ondervond de bioscoop
hier concurrentie van het ‘Panopticum’
dat op de Roerkade was opgesteld, waarin
de bezoekers bij ‘levensgroote wassenbeelden’ konden treuren aan het praalbed van
de overleden paus en tegelijk opzien naar
de nieuwe kerkvorst. Ook hier werd de
actualiteit afgewisseld met (pseudo)fictie,
want men kon ook een ‘levende wonderspin met meisjesgezicht’, een homunculus
en de reus Silvia Salvor (2,35 meter lang)
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bewonderen. Vermoedelijk was de ambiance in het Panopticum echter wat minder
chique dan bij ‘Les rois des Bioscopes’,
zoals de Mullens zich noemden.
Verder waren lokale of regionale opnamen
altijd een belangrijke publiekstrekker, al
stond hierbij het streven naar respectabiliteit niet meer altijd voorop. Bezoekers van
alle rangen en standen werden geïntrigeerd door de mogelijkheid zichzelf of
bekenden terug te zien op het witte doek.
In 1903 was de Maastrichtse Sint Servaasprocessie vertoond en in 1904 waren het
Roermondse ‘markante typen uit ons
volks- en straatleven’ die aangekondigd
werden als Een interessant koffiepraatje
tusschen verschillende celebriteiten van
Roermond. Ook bij hun volgende bezoek
in 1907 vertoonden de gebroeders Mullens een lokale film met de titel Ein Fien
Heerke van ‘Roermonds belang’ veur de
eerste keer op ‘t ies!18 Het is echter niet
meer na te gaan of het hier ging om een
elders opgenomen film die een Roermondse setting kreeg toegeschreven. Ten
tijde van de vertoning had het namelijk
nog niet gevroren, dus zou het een eerdere opname moeten betreffen.19 Overigens
was dit alles niet voorbehouden aan de
gebroeders Mullens. Natuurlijk probeerden ook andere mobiele filmvertoners
zoveel mogelijk aanzien te verwerven, al
lijken de Alberts Frères wel een van de
grootste reputaties te hebben opgebouwd,
misschien deels achteraf versterkt door het
feit dat beide broers ook na de periode van
de reisbioscoop actief bleven in het filmwezen. Willy Mullens’ imago als gevierd
filmpionier kwam het best tot uiting in zijn
benoeming tot voorzitter en erelid bij de
oprichting van de latere Nederlandse
Bioscoopbond.

De concurrent Hommerson had de Mullens afgetroefd door bij de Roermondse
gemeenteraad voor drie jaar de exclusieve
kermisstandplaats voor een bioscoop te
pachten voor het niet geringe bedrag van f
650,- per jaar.20 Buiten de kermis om verscheen de ‘Koninklijke Kunstonderneming’ van de Alberts Frères nog éénmaal
in de stad, namelijk in de herfst van 1907.
De Alberts Frères lokten nog steeds
lovende commentaren uit van de plaatselijke pers, goeddeels te verklaren uit het
feit dat ze goede klanten van de krant
waren door hun grote advertenties. In De
Nieuwe Koerier plaatsten ze – ongehoord! –
een paginagrote aankondiging. Dat zet de
bij aanvang van dit artikel aangehaalde
opmerking over Roermond als speciale
bioscoopstad in een andere context: ‘Roermond is op bioscoopgebied veel gewend,
meer wellicht dan eenige andere plaats in
ons land, maar zonder overdrijving mogen
wij de bioscoop der heeren Alberts de
mooiste en duidelijkste noemen, die ooit
onze stad bezocht’.21
Of Roermond inderdaad meer gewend
was op bioscoopgebied dan andere steden, blijft twijfelachtig. Er zijn geen statistische gegevens bekend die het mogelijk
maken Roermond systematisch met andere steden te vergelijken in dit opzicht. Ook
in andere plaatsen van vergelijkbare
omvang waren minstens eenmaal per jaar
bioscoopvoorstellingen te zien, soms
vaker dan eens per jaar. De bewering in de
lokale krant dat Roermond ‘op bioscoopgebied’ voordelig afstak bij andere steden,
lijkt vooral ook ingegeven door de wens om
een uitstekende klant van de acquisitieafdeling van de krant gunstig te stemmen,
iets wat overigens volstrekt gebruikelijk
was in deze periode. Maar evenmin zijn er
aanwijzingen dat Roermond onderdeed
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voor andere steden, dat er een ongunstig
filmklimaat bestond. Met de komst van de
vaste bioscoop zou dat echter veranderen.

voor. Ook in Roermond waren het
bestaande zalen die werden ingericht als
bioscooptheater.

VAN REISBIOSCOOP NAAR
PERMANENT FILMTHEATER
Recent Belgisch onderzoek naar de vroege
bioscoopgeschiedenis laat zien dat er weinig continuïteit was tussen de exploitanten van reisbioscopen en de latere uitbaters van vaste bioscopen.22 De meeste kermisondernemers schakelden eenvoudigweg over naar een andere attractie. Zo ook
Van Bergen, die slechts korte tijd een reisbioscoop exploiteerde. Zijn zoons zouden
pas jaren later het bioscoopvak weer
oppikken, zodat van continuïteit geen
sprake was. Door het ontbreken van continuïteit tussen het kermisamusement van
de reisbioscoop en het permanent gevestigde bioscoopbedrijf, dat veel meer
geworteld was in het plaatselijke middenstandsmilieu, speelde ook de aparte status
van Roermond als kermisstad geen rol
meer wanneer het ging om de positie van
vaste bioscopen in die stad.
De ondernemers die vaste bioscopen gingen exploiteren in Limburg, ongeveer
vanaf 1910, waren dus geen kermisreizigers, maar veelal zaalhouders uit de plaatselijke middenstand. Exploitanten zoals
Van Lier in Maastricht of Caubo in Venlo
hadden meestal een horecabedrijf met een
zaal die gelegenheid bood voor feesten,
vergaderingen en optredens, zowel van
plaatselijke verenigingen als door gezelschappen van buiten de stad. Vaak werden
in dergelijke zalen ook af en toe bioscoopvoorstellingen georganiseerd door reizende bioscoopexploitanten, totdat de eigenaar van de zaal zelf een bioscoop ging
exploiteren. Nieuwbouw van bioscooptheaters kwam in deze periode nog zelden

Toen het filmbedrijf omschakelde van het
verkopen naar het verhuren van films
werd het veel eenvoudiger en voordeliger
om filmvertoningen op een vaste locatie te
organiseren. Geleidelijk kregen de verhuurders van de films meer invloed op de
inhoud van het programma. Was aanvankelijk de rondreizende bioscoopexploitant
nog grotendeels zelf verantwoordelijk
voor de samenstelling van zijn programma, de vaste bioscopen kregen na verloop
van tijd minder speelruimte van de distri-

buteurs, die steeds meer zeggenschap kregen over de programmering. Verreweg
de meeste films waren afkomstig uit het
buitenland en waren primair gericht op
het publiek in de grote steden. Thema’s als
seksualiteit en geweld veroorzaakten de
nodige morele verontwaardiging en bezorgdheid bij bestuurders, geestelijken en
opinieleiders. Op diverse plaatsen in het
katholieke zuiden kwam het tot conflicten
tussen katholieke autoriteiten en het bioscoopbedrijf. In Roermond was daar echter
relatief weinig van te merken. In 1915 verzocht raadslid Stijns om bioscoopvoorstellingen tijdens de vastenperiode niet te verbieden. ‘Het is ’t eenige, dat de Stad biedt

Deze ansichtkaart toont geheel links het Harmoniegebouw, dat niet ver van de kazerne gelegen was.
De zaal werd voorheen al gebruikt voor onder meer toneeluitvoeringen. De eigenaar kreeg in 1908
toestemming een nooddeur te maken, die uitkwam op het grondgebied van het aangrenzend patronaat, maar alleen op voorwaarde dat er geen stukken zouden worden gespeeld in strijd met godsdienst en zedenleer… Het pand naast de Harmoniezaal werd later verbouwd tot Royal Theater.
Bronnen: J.G.F.M.G. baron van Hövell tot Westerflier, Roermond in oude ansichten (Zaltbommel
1969); San Loven-van Esser, ‘De Vincentius vereniging in Roermond, 1859-2003. Deel 1, De St.
Christoffel Conferentie, 1859-1924’, in: Spiegel van Roermond 2004, 159.
GAR, fotocollectie, inv. nr. 3752
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en men behoeft toch niet den heelen vastentijd te treuren.’23 Veel ophef veroorzaakte dit nochtans niet en vermoedelijk
heeft de plaatselijke bioscoophouder netjes de bioscoop gesloten tijdens de vasten,
in tegenstelling tot het naburige Venlo,
waar Willem Peters zijn Scalatheater
demonstratief openhield tijdens de vasten,
daarmee een rel van jewelste veroorzakend.24 De bioscoop bekleedde een marginale positie in het Roermondse uitgaansleven. Ondernemers werden gedwongen
voorzichtig te opereren en aansluiting te
zoeken bij de machthebbers.

136

EEN SIERAAD VOOR DE STAD
In een ongedateerde Duitstalige brief verzocht Gustav Trapp de Roermondse burgemeester om een bioscoopvergunning voor
de ‘Bioscopische Gesellschaft’ te Mönchen-Gladbach.25 Het lijkt erop dat Trapp
geen eenmalige voorstellingen wenste te
geven maar een permanent bioscooptheater wilde opstarten. Hij wees de burgemeester erop dat een ‘hochmodernes’
bioscooptheater niet alleen een sieraad
voor Roermond zou zijn (‘eine Zierde und
eine Aufschwung’), maar eigenlijk aan een
stad van dit formaat niet kon ontbreken.
Trapps suggestie dat Roermond eigenlijk
wat achterliep in de vaart der volkeren
door de afwezigheid van een vaste bioscoop onderstreept de trage start van het
Roermondse bioscoopbedrijf. In Venlo was
al in 1909 een vaste bioscoop geopend, in
Maastricht en Heerlen in 1910. Trapps
voorstellingen zouden plaatsvinden in de
zaal van de Koninklijke Harmonie, gelegen
aan de Hamstraat 5. Uitbater van deze zaal
was P. Walenberg. Volgens de overgeleverde
plattegrond begonnen de voorstellingen
op 4 februari 1912. De openingsadvertentie in de krant van dit ‘Eerste, voornaamste
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en grootste theater’ werd ondertekend
door directieleden Trapp en Calenbach. De
grote openingsfilm was een Pathé-productie over het hof van Hendrik VIII.26 In de
loop van de maand verschenen er nog
enkele advertenties. Het is onbekend hoeveel maanden deze bioscoop in bedrijf is
geweest, maar lang heeft het eerste vaste
filmtheater de stad niet mogen sieren.
Op 16 oktober 1912 verleende de burgemeester toestemming voor filmvertoningen op een andere locatie, in het café-restaurant van Henri Storms, verderop aan de
Hamstraat, op nummer 56. Volgens de
plattegrond waren de tweederangs plaatsen vooraan in de zaal gelegen en de eersterangs achteraan. De ingang was ook
achterin en de uitgang was aan de voorzijde, naast het projectiedoek. Later werd de
indeling omgedraaid en kwamen er aparte
ingangen voor de eerste en de tweede

rang.27 In tegenstelling tot Trapps onderneming in de Harmoniezaal bleef Storms’
bioscoop langer voortbestaan. Op basis
van de administratie van de vermakelijkheidsbelastingen kunnen we vaststellen
dat het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog Storms dwong zijn zaak enige tijd
te sluiten. In 1915 begon hij weer met regelmatige voorstellingen. Al adverteerde
Storms niet in de lokale krant, zijn theater
kwam in 1915 nog wel voor in de plaatselijke telefoongids. Het is niet bekend tot
wanneer Storms films heeft vertoond.
Mogelijk heette zijn bioscoop het ‘Flora
Theater’.28
In dezelfde maand dat Storms zijn filmvoorstellingen aanving, vroeg ook een
andere kroegbaas toestemming om ‘bioscopische’ voorstellingen te geven in zijn
café ‘De Graanschuur’ aan de Markt. L.
Opveld kreeg op 23 oktober 1912 een ver-

In de bioscoop van Storms waren aanvankelijk de tweederangs plaatsen voorin de zaal gelegen en de
eersterangs plaatsen achteraan. De ingang was ook achterin en de uitgang was aan de voorzijde,
naast het projectiedoek. Later werd de indeling omgedraaid en kwamen er aparte ingangen voor de
eerste en de tweede klasse.
GAR, AKGR, inv. nr. 1360, Bioscopen. Blauwdruktekening zaal Storms met rangverdeling van de zitplaatsen, in 1912 ingericht als Bioscooptheater. Schaal 1:100. Behoort bij besluit van Burgemeester
van Roermond d.d. 16 mei 1912 (nota bene: blauwdruktekening is in negatief weergegeven).
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gunning van burgemeester Sanders. Het is
niet bekend of en, zo ja, hoelang filmvertoningen hebben plaatsgevonden maar het
lijkt erop dat ook dit initiatief geen lang
leven was beschoren. Dit was ook niet de
bedoeling van Opveld, want in de vergunningaanvraag werd gesproken van ‘tijdelijke bioscopische voorstellingen’. Roermond week niet af waar het dergelijke
kortdurende initiatieven betrof; ook in
Venlo, Maastricht en Heerlen waren in
deze periode diverse bioscoopexploitaties
die slechts enkele maanden aanhielden.
Lang niet altijd is duidelijk in hoeverre het
de bedoeling was om slechts gedurende
een beperkte periode films te vertonen,
dan wel dat het bedrijf tegen de zin van de
ondernemer vroegtijdig beëindigd werd,
om wat voor reden dan ook.
Storms kreeg in 1913 te maken met een
concurrent die opereerde vanuit een zaal
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van de chique Groote Sociëteit. Roermonds vooraanstaande burgers waren lid
van deze club; tot aan het einde van de
jaren twintig telde de sociëteit zo’n 130
leden.29 In 1898 was het gebouw aangekocht op de hoek van het Munsterplein
met de Christoffelstraat. De zaal die voor
filmvoorstellingen werd benut, mat ongeveer zestien bij tien meter volgens de plattegrond bij de vergunningaanvraag. Het
betrof de grote bovenzaal aan de zijde van
de Christoffelstraat. Twee Roermondse
middenstanders, Jean Engelen, slager in
de Hamstraat, en Gerard Leuken, fotograaf, vroegen op 30 juni 1913 een vergunning aan voor de ‘Scala Bioscoop’. De
opening vond plaats op 26 oktober 1913
met als hoofdfilm De voddenrapers van
Parijs.30 De ‘Naamloze vennootschap
Scala Roermond’ uit 1913 had als directielid Theo Croonenberg (1865-1944). Hij

Vooraanzicht van Café Restaurant Henri Storms, waar vanaf 1912 bioscoopvoorstellingen werden
gegeven, mogelijk onder de naam ‘Flora Theater’. In 1915 werd Storms’ bioscoop nog in de telefoongids vermeld, maar hoe lang hij daarna nog is doorgegaan met filmvertoningen is niet bekend.
GAR, fotocollectie, inv. nr. 5600

was oorspronkelijk horlogemaker in
Roermond. In het begin haalde hij zijn
films uit Aken en Luik.31 Mogelijk was hij
als directeur verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken. In de administratie van de vermakelijkheidsbelasting
werd aanvankelijk de kastelein van de
Sociëteit, Joannes van den Borne, geregistreerd. Pas vanaf 1921 kwam de naam
Croonenberg voor in de kolommen van de
gemeentelijke kohieren. Vóór die tijd had
de Scala Bioscoop de concurrentie reeds
overvleugeld. Het is al zeer twijfelachtig of
direct na de Eerste Wereldoorlog nog wel
andere bioscopen functioneerden in de
stad, in de loop der jaren twintig was Scala
in ieder geval als Roermonds enige bioscoop overgebleven.32 Opmerkelijk is dat
de meest levensvatbare bioscoop van de
stad werd gerund door plaatselijke middenstanders, in samenwerking met of in
ieder geval met stilzwijgende goedkeuring
van de Roermondse elite die samenkwam
in de Groote Sociëteit. Daarmee leek de
bioscoop in Roermond eerder gelieerd aan
een burgerij van middenstanders en elites
dan aan een bredere maatschappelijke
onderlaag, al zullen natuurlijk net zo goed
ook personen uit die bredere bevolkingslagen een belangrijk deel hebben uitgemaakt van het publiek. Uitsluitsel over de
samenstelling van het publiek is echter
niet te geven wegens het ontbreken van
bronnenmateriaal op dit terrein. In tegenspraak met de achterhaalde visie – wellicht
overigens ook door sommige Roermondse
tijdgenoten beleden – dat bioscoopvermaak uitsluitend een volksvermaak was
waar de betere standen hun neus voor
ophaalden, was het bioscooppubliek altijd
al van een gemengde sociale samenstelling, zoals ook het voorbeeld van Alberts
Frères liet zien. Hoe dan ook, de suggestie
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dat de Roermondse Scalabioscoop banden
had met de betere kringen, sluit aan bij het
algemene beeld van de sociale samenstelling van de gemeente.
Roermond was een deftige stad. Er waren
verhoudingsgewijs veel hoge inkomens.
Deels betrof het inkomens uit kapitaal,
deels uit ambtenarensalarissen. De vestiging van de arrondissementsrechtbank, de
legering van een garnizoen en, last but not
least, het bisschoppelijk paleis brachten
behalve aanzien ook hoge overheids- of
kerkdienaren. Een aardige indicatie van de
stedelijke elite geeft de ledenlijst van de
Groote Sociëteit uit 1916, die vrijwel overeenkwam met de lijst van hoogst aangeslagenen voor de rijksbelastingen van het
jaar daarvoor, namelijk: vijf advocaten, vier
notarissen, vijf artsen, vier burgemeesters,
de meeste leden van de rechtbanken, mili-

138

16:37

Pagina 138

taire commandanten, landelijke politici en
een aantal renteniers.33 Roermond kende
bovendien een opvallend grote middenstand. Gemiddeld waren er in Nederland
iets meer dan twintig winkels per duizend
inwoners en voor Limburg lag dat gemiddelde nog iets lager. Maar in Roermond
was de ratio 34,2 winkels per duizend
inwoners.34 Deze grote en bedrijvige middenstand bediende niet alleen Roermond
zelf, maar ook de dorpen in de omgeving.
Deze centrumfunctie deelde Roermond
met Venlo. Maar streekconcurrent Venlo
bleef gedurende de periode 1900-1940
gestaag groeien, terwijl Roermond stagneerde.
De Roermondse bevolkingsaanwas bleef
ten opzichte van het landelijk gemiddelde
achter, zo berekende de sociaal-geograaf L.

Grafiek vergelijking inwonertal Roermond-Venlo 1900-1940.

Lucas in 1943. Deze auteur rapporteerde
over de sociale samenstelling van de stad:
‘Een eigenlijke arbeiderskern kent Roermond niet; wel een grote groep loonarbeiders, van geheel andere mentaliteit echter
als fabrieksarbeiders. Zij voelen zich nog
deel van de oude gilden, en wanen zich ver
boven anderen. Hoewel vaak hun maatschappelijke positie belangrijk lager is.
Verder bezit Roermond een groot aantal
paupers. (…) Hiertegenover staat een
groep van ambtenaren en van meer
gegoeden. Deze laatsten zijn vrij talrijk. Als
tussengroep, maar tevens als een het
stadsdeel beïnvloedende stand, staat de
middenstand. Aan hem dankt Roermond
zijn prachtige winkels.’35
Roermond beschikte over een opvallend
brede en invloedrijke bovenlaag, terwijl
een gezonde arbeiderspopulatie juist ontbrak. Door het achterwege blijven van
groei en industrialisering van enige betekenis bleef de Roermondse sociale onderlaag beperkt tot ‘paupers’ en ambachtslieden, die volgens Lucas een lagere maatschappelijke positie innamen dan fabrieksarbeiders en die waarschijnlijk ook minder
te besteden hadden. De relatieve armoede
van de maatschappelijke onderlagen der
Roermondse inwoners hielp niet bij het
ontstaan van een bloeiend bioscooppubliek maar droeg wellicht bij aan de ‘bioscooparmoede’ van de stad. De afwijkende
situatie in Roermond op bioscoopgebied
bestond in feite al meteen bij de opkomst
van de vaste bioscoop: initiatieven op het
gebied van bioscoopexploitatie waren
minder en werden later genomen dan in
andere Limburgse steden. In Venlo werd in
1909 de ‘Elite Bioscope’ van Jos Caubo
geopend en in 1912 de ‘Scala Bioscoop’
van Willem Peters. Beide bedrijven bleven
decennialang bestaan. Bovendien kwam
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er in 1925 een grote bioscoop bij in Venlo:
het ‘Pollak Theater’, later het ‘Rembrandt
Theater’, gelegen aan de Parade. En dat
was nog niet alles! In Venlo waren ook nog
twee katholieke bioscopen actief. Vanaf
1913 exploiteerde de R.K. Piusvereniging
een zogenaamde ‘Familiebioscoop’ en
vanaf 1918 vertoonde de R.K. Werkliedenvereniging wekelijks films. Die laatste bioscoop hield vanaf 1921 op te bestaan, maar
de Familiebioscoop bleef actief tot in de
jaren dertig. Vier bioscopen dus in 1925
tegenover één in Roermond! Was ‘stadje
van plezier’ Venlo misschien een uitschieter in tegengestelde richting, ook Maastricht en Heerlen telden ruim meer bioscopen dan Roermond.
Behalve het feit dat Roermond zo weinig
bioscopen telde, valt ook op dat in de bisschopsstad geen eigen katholieke bioscoopexploitatie tot stand kwam. Waren de
plaatselijke exploitanten zo bereidwillig
zich te onderwerpen aan het gezag van de
katholieke moraal, dat een eigen katholieke bioscoop overbodig was? In Maastricht,
Heerlen en Venlo werden wel katholieke
bioscopen opgericht, zij het met wisselend
succes.36 Het enige dat hier in Roermond
nog enigszins op leek was de reizende
bioscoop ‘Juliana’, die filmvertoningen
organiseerde in de omgeving van Roermond en soms ook in de stad zelf.37
Reisbioscopen, in de steden verdrongen
door de vaste bioscopen, bleven in kleinere plaatsen op het platteland tot in de
jaren dertig actief. Mogelijk had deze
Julianabioscoop een katholieke signatuur.
In maart 1914 werd rondgetoerd met de
film Van de kribbe tot het Kruis.38 Deze film
werd destijds overal in katholiek Nederland vertoond, gedistribueerd door de
Leidse Katholieke Sociale Actie. In 1915
deden er geruchten de ronde over een te
openen Roermondse patronaatsbioscoop,
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‘zooals deze in meerdere plaatsen
bestaat’.39 Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat deze patronaatsbioscoop ook daadwerkelijk is geopend. Het is
ook niet bekend of er een verband heeft
bestaan tussen Juliana en de eventuele
plannen voor een patronaatsbioscoop. Pas
later, in de jaren dertig, werden in het
‘Christoffelhuis’ films vertoond. De
Indische Missiefilm Ria Rago kreeg veel
publiciteit in de lokale pers. Entreebewijzen werden van deur tot deur verkocht
voor de vertoningen op 5-8 februari 1931.

Deze film maakte een tournee door katholiek Nederland, in de Brabantse steden
zouden de voorstellingen zelfs al uitverkocht zijn:40 ‘Niemand blijve dus van deze
vertooningen weg. Laat katholiek Roermond toonen, dat het ten volle meeleeft
met het nieuwe en modernste katholieke
apostolaat: het apostolaat der sprekende,
zingende en musiceerende film!’ Enkele
dagen vóór deze missiefilm werd voor
leden van de R.K. werkliedenvereniging en
de R.K. Coöperatie gratis de coöperatiefilm
Suze Kerkstraten vertoond. Dit was ‘een

Roermond had een eigen ster van het witte doek,
wiens films onder meer in 1926 in de Scalabioscoop in zijn geboortestad draaiden. De in
1899 aan de Willem II Singel geboren Henri
Heuts, vertrok als jongeman naar het land van
de onbegrensde mogelijkheden. Volgens de overlevering – opgetekend door Fook Nederveen – zou hij
tussen 1922 en 1925 onder de artiestennaam Neal Hart de hoofdrol in meerdere westerns gespeeld
hebben. De roepstem van het goud (Lure of gold (VS, 1922)) is slechts één van de 23 films die Neal
Hart volgens de Internet Movie Database zou hebben geregisseerd, naast de 120 films waarin Neal
Hart zou hebben geacteerd, tussen 1916 en 1949. Hier lopen de gegevens uit de bronnen uiteen: wellicht dat Henri Heuts ooit een biograaf zal krijgen die helderheid schept. Bronnen: Fook Nederveen,
Van Sjietbergske tot Hoogvonderen (Roermond 1978) 62-65; www.imdb.com.

De bioscooparmoede van Roermond

Roermond geen bioscoopstad_10_PT.qxp

139

Roermond geen bioscoopstad_10_PT.qxp

1-11-2006

filmwerk dat speciaal door vrouwen en
oudere dochters gezien moet worden. Met
’t oog op de beschikbare plaatsruimte kan
aan ongehuwde mannen geen toegang
worden verleend.’41 Ook tijdens de kermis
van 1933 waren er filmvoorstellingen in
het Christoffelhuis, overigens met wisselend succes.42

140

DE ROERMONDSE BIOSCOPEN
WORDEN BUREN
Pas aan het einde van de jaren twintig zou
de situatie veranderen. Tot die tijd bleef de
Scala voortbestaan. Van den Borne en
Croonenberg meldden zich gezamenlijk
aan bij de Bioscoopbond als directeuren.43
Normaliter besteedde de lokale pers in
Roermond weinig aandacht aan de bioscoop, al werd er wel regelmatig geadverteerd. Maar wanneer de bioscoop in het
domein van de ‘ware’ kunst trad, veranderde die terughoudende opstelling tijdelijk.
In september 1925 werd Fritz Langs Die
Nibelungen (Duitsland 1924) vertoond.
Dit maakte bij een lokale verslaggever heel
wat enthousiasme los. Kolommen werden
volgeschreven over dit kunstwerk, ‘alles
schilderijen op zichzelf’. De speciaal
gecomponeerde muziek werd uitgevoerd
door het Scala orkest.44 Twee jaar later was
er weer een dergelijke juichende bespreking, ditmaal van Murnau’s Faust, ook
weer een verfilming van ‘hoge Duitse
Kultur’, en daarmee veilig terrein voor de
nette burgers die de doelgroep van De
Nieuwe Koerier vormden.45 In 1928 werd
een bioscoopvergunning verstrekt aan
Peter Walenberg, eigenaar van hotel-caférestaurant ‘Harmonie’. In dezelfde zaal
waar Trapp en Calenbach de eerste filmexploitatie van de stad waren gestart, opende
Walenberg wederom een bioscoop, met
553 zitplaatsen.46 De zaken liepen goed
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genoeg om de kostbare technologische
overstap te maken naar de geluidsfilm in
1931. Bijna anderhalf jaar na de Nederlandse première in Rotterdam vertoonde
de Harmoniebioscoop met veel tamtam
De zingende dwaas (The Singing Fool, VS
1928): ‘Nog nimmer is te Roermond zulk
een kostbaar filmwerk vertoond; groot zijn
de kosten daaraan verbonden, deswege
zijn wij genoodzaakt de prijzen der plaatsen te stellen op 1,25, 0,90, 0,60 gld.’.47
Afgaande op een steekproef in de kranten
van januari 1931 vertoonde de Harmoniebioscoop tweewekelijks films, terwijl de
Scala twee à drie dagen per week films
draaide. Dat was weinig vergeleken met

andere steden in Limburg, waar dagelijks
filmvoorstellingen waren.
In 1932 werd de exploitatie van de Scala
Bioscoop stopgezet, misschien wel afgeschrikt door de investeringskosten voor
geluidsfilmapparatuur. Op hetzelfde
moment dat Scala stopte, opende een
nieuwe bioscoop, hetgeen doet vermoeden dat de nieuwe ondernemers afspraken
hadden gemaakt met de eigenaars van de
Scala. Achtte men de Roermondse markt
niet ruim genoeg voor drie bioscoopexploitaties? De nieuwe bioscoop ging
‘Royal’ heten, en werd gevestigd pal naast
de Harmoniebioscoop van Walenberg! De
enige twee Roermondse bioscopen wer-

Een geluidsfilm in de Harmonie-bioscoop, datum onbekend (in ieder geval niet vóór 1930). Drie figuranten verdronken tijdens de opnamen van Noah’s Ark (VS, 1928). Eén van de overlevende figuranten
was een piepjonge John Wayne, die later zou uitgroeien tot wereldberoemd filmheld. De regisseur van
deze film, Michael Curtiz, is vooral nog bekend vanwege zijn latere klassieker Casablanca (1942). De
Ark van Noach werd door de Nederlandse Centrale Filmkeuring niet geschikt bevonden voor kinderen beneden de veertien jaar, vanwege de ‘heftige zonde’ die erin voorkwam. Zie ook: www.imdb.com
en www.cinemacontext.nl.
Uit: Fook Nederveen, Van Ruremunde tot Roermond, 92.
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den buren. Eén dag voor de opening van
het nieuwe Royal, trok de Harmoniebioscoop onder leiding van de nieuwe bedrijfsleider Petrus Wester de aandacht met een
heropening op 30 september 1932.48
Voorheen was Wester nog rondgetrokken
met bioscoopvoorstellingen, opererend
vanuit Den Bosch met zijn ‘Zuid Nederlandsche Bioscoop Onderneming’. Zo vertoonde hij in 1930 gedurende enkele
dagen de religieuze film Koning der koningen (King of Kings, VS 1927) in het katholieke Volkshuis te Geleen.49 Maar die volgende dag, op 1 oktober 1932, stalen de
gebroeders Van Bergen de show met de
opening van hun nieuwe Royal Theater.50
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De zonen van de oude carrouselkoning
Lerang van Bergen verbouwden het voormalige pand van de Roermondse eiermijn
tot een bioscooptheater, op Hamstraat 7.
De Roermondse architect Jan Bongaerts
ontwierp het nieuwe theater. Naast filmvertoningen werden jaarlijks zes tot acht
toneelvoorstellingen en nog diverse operettes en variétéshows geboden.51 De
gebroeders Sander, Max en Mathieu van
Bergen hadden in 1923 het kermisbedrijf
van hun vader overgenomen. In 1931 hadden zij geoordeeld dat er geen toekomst
meer in dat bedrijf zat, om vervolgens over
te schakelen naar het bioscoopbedrijf.
Naast de Roermondse Royal openden ze in

In het vakblad Nieuw weekblad voor de cinematografie van 7 oktober 1932 werd een verslag opgenomen van de opening van het nieuwe Royal Theater: ‘Het theater, dat kan wedijveren met de bioscopen in de groote steden van ons land, is in een warme, gezellig aandoende uitvoering van rood,
zacht-geel en donkerbruin gehouden, met een zachte, weldadige verlichting.’ Vervolgens werd, zoals
indertijd gebruikelijk was, iedereen opgesomd die aan de bouw van de bioscoop had bijgedragen,
zoals architect Jan Bongaerts, aannemer Van Daelen-Linne en kunstschilder Adrianus van der Plas.
Collectie Nederlands Filmmuseum

1938 tevens het spectaculaire Royal te
Heerlen.
ROERMOND:
GEEN BIOSCOOPSTAD
Ondanks de opening van dit nieuwe theater blijft de indruk bestaan dat Roermond
niet bepaald een bioscoopstad was, anders
dan het naburige Venlo, dat juist de reputatie had van ‘stadje van plezier’.
Toen in Venlo in 1933 een conflict uitbrak
tussen de bioscopen en het gemeentebestuur konden de Roermondse bioscopen
daar tijdelijk de vruchten van plukken.
Omdat de Venlose bioscopen maandenlang gesloten waren, werden bussen ingezet om de Venlose filmhabitués te kunnen
voorzien in hun bioscoopvermaak.52
Elders in Limburg zorgde de bioscoop al
eerder voor conflicten. In Maastricht
kwam het tot aanvaringen tussen het
plaatselijke verenigingsleven en bioscoopexploitant Van Lier.53 In Venlo brak in
1921 een ware bioscoopoorlog uit, waarbij
de plaatselijke exploitanten, bijgestaan
door de ‘Nederlandsche Bioscoopbond’,
het opnamen tegen de katholieke autoriteiten. Ook in 1933 kwam het daar weer
tot een treffen.54 Heel het katholieke zuiden
raakte in 1929 verwikkeld in een verbeten
strijd om de katholieke filmkeuring, die
pas werd beslecht door persoonlijk interventie van de Limburgse minister-president Ruijs de Beerenbrouck. Maar in
Roermond veroorzaakte de bioscoop weinig controverse. Niet alleen toen de chique
Sociëteit nog het belangrijkste bioscooptheater huisvestte, maar ook toen de kermisfamilie Van Bergen een eigen bioscoop
opende, bleef het rustig. Nog in 1934
prees de lokale Bioscoopcommissie in een
brief aan de minister de vlotte samenwer-
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king met de exploitanten.55 Deze rust is
begrijpelijk als we nagaan dat de bioscoop
in Roermond veel minder nadrukkelijk
aanwezig was dan in veel andere steden.
Maar was dat de oorzaak of het gevolg van
de plaatselijke situatie? In een stad waar
een deftige burgerij de toon aangaf, waar
het morele gezag van de bisschop voortdurend merkbaar was en waar weinig impulsen van industrialisering en economische
groei konden zorgen voor vitale nieuwe
publieksgroepen, was er kennelijk geen
gunstig klimaat voor een levendige bioscoopcultuur. In samenwerking met plaatselijke autoriteiten kon de bedrijfstak
slechts een voorzichtig bestaan leiden,
waarbij confrontaties gemeden werden en
compromissen gezocht. Roermond mocht
dan een kermisstad zijn, een bioscoopstad
werd het niet.
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Het pand van het Royal theater enkele jaren
voordat het bioscoop werd.
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het dien naam?’, in: De Limburger Koerier, 10 oktober
1930; Gemeentearchief Venlo (GAV), Handelingen
van den gemeenteraad van Venlo 1932 (Handelingen
Venlo, jaar), nr. 9, 14.
2. ‘Ter kermis’, in: Maas- en Roerbode, 28 mei 1904.
3. Zie ook: Piet Tummers, ‘Roermondse kermis en kermisadel. Deel 1’, in: Spiegel van Roermond 1999, 111119.
4. Een bekend voorbeeld is het kermisverbod dat Amsterdam in 1876 trof.
5. Het steekjaar 1906 is gekozen omdat toen – in
tegenstelling tot de meeste andere jaren – in de
administratie werd genoteerd uit welke plaats de
ondernemer afkomstig was. Voorbehoud dient te
worden gemaakt voor de nauwkeurigheid van deze
administratie, het is nooit zeker of alle ondernemers
Roermond terecht opgaven als verblijfsplaats. GAR,
Archief Kanton- en gemeentebestuur van Roermond
1796-1933 (AKGR), inv. nr. 3599, Kermisstandplaatsen.
6. Hier volgen de reisbioscopen die Roermond aandeden tijdens de jaarlijkse kermis: 1897 Slieker; 1898
Slieker; 1900 Mullens; 1901 Wegkamp?; 1902 geen
bioscoop?; 1903 Mullens; 1904 Mullens; 1905 geen
bioscoop; 1906 Wegkamp-Hommerson; 1907 ‘Hommerson et Fils’ en (buiten de kermis) Alberts Frères;
1908 Hommerson; 1909 Benner; 1910 Benner.
Waarschijnlijk deden buiten de kermissen om nog
meer reisbioscopen de stad aan. Bronnen: krantenberichten en GAR, AKGR, inv. nr. 3599, Kermisstandplaatsen.
7. A. Briels, Komst en plaats van de levende photographie op de kermis (Assen 1973). Zie ook: Frank
Jansen, Bewegend beeld. Bioscopen in Maastricht
vanaf 1897 (Maastricht 2004) 18-39.
8. GAR, AKGR, inv. nr. 3599, Kermisstandplaatsen.
9. Maas- en Roerbode, 16 juni 1897.
10. GAR, AKGR, inv. nr. 3599, ‘Kermisstandplaatsen’;
Piet Tummers, ‘Roermondse kermis en kermisadel.

Deel 2’, in: Spiegel van Roermond 2000, 25-27.
11.GAR, Ongepubliceerde familiegeschiedenis, H.
van Bergen, Van Bergen van 1745 tot heden (z.p.
1977). Er is echter vooralsnog geen bewijs gevonden
dat de bewering uit de familiegeschiedenis kan staven, dat Van Bergen ook in andere jaren dan 1905
filmvoorstellingen heeft gegeven. Zie verder ook: J.
Tjeertes sr., ‘Uit de oude doos’, in: De kermisgids, 31
augustus 1977, 12-14. Overigens was de familie
Xhaflaire actief in mobiele bioscoopexploitatie in
België, zie: Guido Convents, Van kinetoscoop tot caféciné. De eerste jaren van de film in België 1894-1908
(Leuven 2000) 163.
12. ‘Bioscoop’, in: De Nieuwe Koerier, 6 juni 1903.
13. Frank van der Maden, ‘De komst van de film’, in:
Karel Dibbets en Frank van der Maden (ed.), De
geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot
1940 (Weesp 1986) 34-35.
14. GAV, Handelingen Venlo 1930, nr. 8.
15. ‘Bioscoop’, in: De Nieuwe Koerier, 17 december
1907.
16. Maas- en Roerbode, 24 oktober 1907.
17. Ibidem, 28 mei 1904; Jan Daniels, Hein van der
Bruggen en Jan Tierolff, De Roermondse Groote
Sociëteit (Roermond 2004) 45.
18. De Nieuwe Koerier, 24 oktober 1907.
19. De ‘American Bioscoop’ van Hommerson vertoonde ook lokale opnamen: Een kazernegrap - voorvallen te Venlo (lachsucces) en Oome Jean in de ton
van Roermond naar Swalmen. Ook hier weer geldt
echter de vraag: waren dit werkelijk plaatselijke
opnamen of werden bestaande films als zodanig aangekondigd? De Nieuwe Koerier, 9 juni 1906 en 25 mei
1907.
20. GAR, Handelingen Roermond 1905, 267-269.
21. ‘Bioscoop’, in: De Nieuwe Koerier, 26 oktober
1907.
22. Convents, Van kinetoscoop tot café-ciné.
23. GAR, Handelingen Roermond 1915, 38-39.
24. Thunnis van Oort, ‘Hoe Willem Peters bioscoopkoning van Venlo werd’, in: De Buun. Cultuur-historisch jaarboek voor Venlo, Blerick en Tegelen (2005)
117-123.
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25. GAR, AKGR, inv. nr. 1360, Bioscopen.
26. De Nieuwe Koerier, 3 februari 1912.
27. GAR, AKGR, inv. nr. 1360, Bioscopen.
28. GAR, Bibliotheek, Naamlijst voor den telefoondienst, januari 1915: ‘Roermond’s Bioscooptheater,
Dir. Henri Storms, Hamstr. 56’; Harry Schillings,
Toneel en theater in Limburg (Assen en Amsterdam
1976) 32. Volgens Schillings werd deze bioscoop pas
in 1916 geopend, misschien vergiste hij zich met een
heropening? Dit is niet meer na te gaan, omdat op
deze plaats een bronvermelding bij Schillings ontbreekt.
29. Daniels e.a., Groote Sociëteit, 45.
30. De Nieuwe Koerier, 25 oktober 1913.
31. www.cinemacontext.nl/ (geraadpleegd juni
2006). Dit was overigens gebruikelijk, ook Caubo
(Venlo) en Van Lier (Maastricht) betrokken films
direct uit het buitenland. Pas later kregen
Nederlandse distributeurs exclusieve rechten om hun
nationale markt te bedienen.
32. Het archief van de Groote Sociëteit bevat een aantal jaarrekeningen uit de tweede helft van de jaren
twintig, waarin de huur voor bioscoop voorkwam. In
1924 werd f 375,- ‘huur Scala bioscoop’ betaald, dat
bedrag steeg tot f 480,- in 1929. GAR, Archief 107
‘Groote Sociëteit’, inv. nr. 3-14 Begrotingen.
33. Daniels e.a., Groote Sociëteit, 45-46.
34. G.C.P. Linssen, ‘Sociaal-economische schets van
Roermond tussen beide wereldoorlogen’, in: G.H.A.
Venner (ed.), Roermond, stad met verleden: negen
hoofdstukken over Roermondse geschiedenis (Roermond 1985) 201-220.
35. GAR, ongepubliceerde scriptie: L. Lucas, Roermond. Een sociaal-geografisch referaat (1943) 35.
36. Zie: Thunnis van Oort, ‘Een hulpkreet uit het zuiden. Verenigingsleven en bioscoopwezen in Maastricht en Limburg, 1910-1921’, in: Jaarboek Sociaal
Historisch Centrum Limburg (2006).
37. In mei 1915 werd de film Oorlogsweeën getoond
in de zaal van Allers te Swalmen, De Nieuwe Koerier,
2 mei 1915. Met hetzelfde programma in St.-Odiliënberg in zaal Musis Sacrum, De Nieuwe Koerier, 8 mei
1915.
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38. In Neer (De Nieuwe Koerier, 5 maart 1914) en in
Horn (De Nieuwe Koerier, 14 maart 1914). Tevens
werden Melick, Baexem, Posterholt en Echt aangedaan, ook Quo Vadis? zou vertoond zijn. Zie:
Schillings, Toneel en theater, 32.
39. De Bioscoop Courant, 26 februari 1915.
40. Zie ook: Eddy Appels, ‘Missie naar Flores. Pater
Simon Buis SVD en zijn Flores-films, 1925-1934’, in:
Jaarboek Stichting film en wetenschap (1996) 7-31.
41. De Nieuwe Koerier, 27 en 31 januari en 3 februari
1931.
42. Ibidem, 12 en 14 juni 1933. Koning tegen wil en
dank (Schützenfest in Schilda).
43. Nieuw Weekblad voor de Cinematografie, 27
maart 1925. Zie ook: GAR, Bibliotheek, Adresboek
van Roermond 1927.
44. De Nieuwe Koerier, 17, 19 en 22 september 1925.
45. Ibidem, 4, 5, 9 en 10 mei 1927.
46. GAR, Nieuw Archief (NA), inv. nr. 1.758 1291,
Toezicht filmvertoningen.
47. De Nieuwe Koerier, 19 januari 1931.
48. Nieuw Weekblad voor de Cinematografie, 30 september 1932.
49. Stadsarchief Sittard-Geleen, Bestuursarchief
Gemeente Geleen 1921-1988, nr. 1.758.16, inv. nr.
1975, Bioscoopvergunningen.
50. Nieuw Weekblad voor de Cinematografie, 7 en 14
oktober 1932.
51. GAR, Van Bergen, Van Bergen, 181.
52. Martin J.J. Bergevoet, ‘Den bioscoopbond wil den
baas spelen’. De Venlose bioscoopoorlog 1933-1934
(Venlo 2005).
53. Van Oort, ‘hulpkreet uit het zuiden’.
54. Idem, ‘Hoe Willem Peters’; Bergevoet, Venlose
bioscoopoorlog.
55. GAR, NA, inv. nr. 1.758 1291, Toezicht filmvertoningen, brief d.d. 20 maart 1934

In 1933 en 1934 waren de bioscopen in Venlo
maandenlang gesloten vanwege een conflict
met de gemeente over het bioscoopverbod dat
daar gold voor alle Venlonaren onder de achttien jaar. De Roermondse Harmoniebioscoop
sprong handig in op deze omstandigheden, door
in de Nieuwe Venlose Courant te adverteren, en
zelfs korting te bieden aan de cliëntèle uit de
naburige stad. Dat de minimumleeftijd ook hier
op achttien jaar stond, kwam door de hoofdfilm
Mata Hari, die door de landelijke filmkeuring
alleen was toegelaten voor volwassenen. Zie
www.cinemacontext.nl
GAV: Nieuwe Venlosche Courant, 2 december
1933
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