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Hoofdstuk 3 is in een aangepaste versie eerder verschenen als ‘Een hulpkreet uit het zuiden.

Verenigingsleven en bioscoopwezen in Maastricht en Limburg, 1910-1921’, Studies over de soci-
aal-economische geschiedenis van Limburg 51 (2006) 27-54.
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Een oceaanstomer arriveert in Venlo

Bij zijn veertigjarig jubileum in 1953 dacht Antoon Zümdick terug aan de eerste film die hij als

jonge directeur van de Venlose R.K. Piusbioscoop had vertoond. Het betrof een film uit 1912

over de ondergang van de oceaanstomer Titanic.1 Behalve als directeur trad hij toentertijd ook

zelf op als explicateur, degene die de film met gesproken tekst begeleidde en waar nodig aan

het publiek uitlegde. Mandoline en piano zorgden voor muzikale omlijsting. ‘De tranen rol-

den de toeschouwers over de wangen, en na afloop kwamen ze de directeur bedanken voor het

gebodene. Zo’n bioscoopvoorstelling had inderdaad iets van een familiefeest’, herinnerde hij

zich. Het plechtig zingen van de psalm ‘Nader mijn God tot u’, die volgens deze twintigste-

eeuwse sage door het verdrinkende orkest werd doorgespeeld tijdens het zinken van het reu-

zenschip, schiep een haast religieuze sfeer. Het publiek kwam de exploitant zelfs na afloop

bedanken, alsof hij een priester was die zojuist een roerende preek had gehouden.

Opvallend genoeg zijn er meer herinneringen bewaard aan de ondergang van de Titanic op

het witte doek te Venlo. Het echtpaar Hubert (‘Baer’) en Pauline Maas dacht in 1978 terug aan

die indrukwekkende beelden, overigens zonder daarbij de Piusbioscoop te noemen, maar wel

twee andere Venlose bioscopen:

Neem bijvoorbeeld de ondergang van de Titanic in de (oer)-stomme versie. Overal in Venlo liepen de

vrouwen en meisjes onder het poetsen door het huis te galmen van ‘De Titaniek, dat trotse zeepaleis,

het zou vergaan al op zijn eerste reis’. [...] ‘Ik kin ’t nog van boëte’, zegt Pauline. Baer: ‘Dae film haet

gedreijd beej d’n Blieje en beej Caubo. Stampvolle zale. Bij d’n Blieje zongen in de dramatische slot-

scene Jeuke Jansen en eine van Diele tweestemmig “Nader mijn God tot u” – de rillingen liepen je over

de rug. [...] En bij Jos Caubo mevrouw Gulikers heel deftig in echt Engels hetzelfde lied: Nearer my

God to thee, terwijl de “Titaniek” ten aanschouwe van de elite op het pluche ten onder ging in een zee

van tranen. “... in ein badkuup, heb ik pas jaore later gelaeze”’.2

Het was niet erg gebruikelijk dat een film in meerdere theaters te zien was; dat gebeurde

hoogstens bij de echte succesnummers.3 De Titanic-ramp moet een diepe indruk gemaakt

hebben op het Venlose publiek. Behalve de bekende psalm circuleerde er blijkbaar ook een

speciaal lied over de ramp dat thuis werd gezongen. De tijdingen van deze schipbreuk waren

in april 1912 in de kranten aanleiding voor uitgebreide berichtgeving geweest, waarbij de

Hoofdstuk 1

Inleiding

1 ‘Veertig jaar in de bioscoop’, Het Dagblad voor Noord-Limburg 10-4-1953. Waarschijnlijk ging het om de film IN NACHT UND EIS (Dld

1912). Ivo Blom, Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade (Amsterdam 2003) 124-125.

2 ‘Stilte, het is een drama’, De Limburger 12-4-1978.

3 Vermoedelijk waren de voorstellingen ook niet tegelijkertijd. De film werd in de Piusbioscoop waarschijnlijk pas maanden na de

vertoning in de Scala vertoond.



meest actuele telegrammen over het onheil dagelijks vlak voor het te perse gaan werden afge-

drukt. Een ware mediagebeurtenis van krantenberichten, liederen, en nog het meest specta-

culair: filmvoorstellingen, bracht zo die verre ijszee opeens erg dichtbij voor de Venlose land-

rotten waarvan velen ongetwijfeld de kust nooit met eigen ogen hadden gezien.4

‘Heel de aarde is een groot dorp geworden’, oreerde de Limburgse aalmoezenier Henri

Poels in 1921, ‘geen bergen en geen zeeën scheiden thans de landen meer. Stoombooten en

treinen, telegraaf en telefoon, boeken en kranten brachten het te Babel uiteengevluchte

menschdom weer bijeen’.5 Oceaanstomers, maar ook communicatiemiddelen als de massa-

pers en de telegraaf zorgden sinds de tweede helft van de negentiende eeuw voor een intensi-

vering van het onderlinge verkeer tussen steeds grotere groepen mensen wereldwijd. Dit pro-

12

4 Zie voor een vergelijkbare reactie in Utrecht: Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en in-
tegratie sinds 1800 (zesde druk; Nijmegen 2002) 76.

5 De rede ‘Onze moderne katholieke standsorganisaties’ werd gehouden op het Nationaal RK arbeiderscongres Nijmegen 18-19

sept 1921. Poels, Een zestal redevoeringen. Uitgave van den Limb. R.K. Werkliedenbond (z.j. z.p. [Heerlen 1935]) 116-155, aldaar 131.

Poster voor de film christus ver-
toond in de Elite Bioscoop tijdens de
Venlose voorjaarskermis van 1920
(zie ook pagina 116-117). Bron: col-
lectie Joep Carbo.



De Nieuwe Venlosche Courant

17-10-1912.



ces deed zich ook op nationale schaal voor, zoals recentelijk nog werd gedemonstreerd door

Auke van der Woud. Niet alleen groeide een fysiek netwerk van telegraaf- en telefoonkabels,

spoorrails, kanalen en wegen, maar ook door het mentale landschap werden nieuwe sporen

getrokken. Behalve de onstuimige Nederlandse rivierbeddingen werd ook de Nederlander

zelf genormaliseerd, en raakte steeds hechter ingesnoerd in de kaders van een gecentraliseer-

de en gesystematiseerde natiestaat en een economie die op wereldschaal opereerde.6

Hoe werd het moderniserende Nederland gedurende de laatste twee eeuwen aaneenge-

smeed tot één maatschappij? Knippenberg en De Pater gebruikten bij hun beantwoording van

deze vraag twee centrale begrippen die sterk met elkaar verwant zijn, integratie en schaalver-

groting.7 De Nederlandse staat groeide uit van een negentiende-eeuwse ‘nachtwaker’ tot een

politiek-bestuurlijk stelsel dat zich uitstrekte tot in zowat alle gebieden van het leven van de

burger.8 De overheid bewerkstelligde de integratie van de verschillende geografische gebie-

den tot één nationaal geheel en ging daarbij steeds intensiever deel uitmaken van het dagelijks

leven van de burger. Plaatselijke leefwerelden raakten door de toenemende reikwijdte en

complexiteit van communicatiemiddelen steeds meer verweven met een uitdijende wereld

buiten het lokale. Bij het in kaart brengen van deze ontwikkelingen houden Knippenberg en

De Pater voortdurend de lokale en historische specificiteit van dat moderniseringsproces in

het oog. Het ging niet om een onproblematische homogenisering, maar om een proces waar-

van de effecten en wijzen van toe-eigening van plaats tot plaats verschillend konden uitpak-

ken. De vorming van een nationale eenheid bracht tegengestelde reacties op gang, die leidden

tot het bewaren of scheppen van een regionale of lokale eigenheid. Het onderkennen van deze

wisselwerking tussen integrerende en homogeniserende bewegingen enerzijds en op diffe-

rentiatie en diversificatie gerichte krachten anderzijds is bij een studie naar de opkomst en in-

tegratie van het bioscoopvertier in de provincie Limburg van groot belang. Al noemde Henri

Poels in zijn hierboven geciteerde opsomming van massacommunicatiemiddelen de bio-

scoop niet, het filmmedium was wel degelijk óók een van die nieuwe kanalen – en niet bepaald

het onbelangrijkste – waarlangs mensen kennismaakten met ideeën, praktijken, personen en

gebeurtenissen van ver buiten de gemeentegrenzen. Het voorbeeld van de vertoning van de Ti-

tanic-film in Venlo maakte dat zonneklaar.

De komst van de bioscoop betekende een aanpassing en een vernieuwing van de culturele

infrastructuur. Het bewegende beeld bood een werkelijkheidssensatie die het mogelijk maak-

te om kennis te nemen van gebeurtenissen elders, met een ongekende mate van meebeleven

en medeleven, zoals de geëmotioneerde Venlose reacties op de Titanic-ramp illustreerden. De

film was niet alleen een nieuw medium, een nieuw middel van informatieoverdracht, de bio-

scoop bood bovenal een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. Een groeiende groep consu-

menten had de tijd en het geld te besteden die de opkomst van commercieel amusement mo-

gelijk maakten.9 Ook hier was geen sprake van een simpele homogenisering, want alleen al

binnen de provincieplaats Venlo kon de Titanic-ramp op verschillende manieren worden be-

leefd in drie uiteenlopende bioscopen variërend van de deftige Elite Bioscoop tot de katholie-

ke Piusbioscoop. 

14

6 Auke van der Woud, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland (Amsterdam 2006).

7 Knippenberg en De Pater, De eenwording, 11.

8 Ibidem, 144-146.

9 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, In het spoor van de vooruitgang. Het moderniseringsproces in de Nederlandse samenleving 1730-1980 (Tilburg

1989) 225-226.



De toenemende invloed van de media op de samenleving als onderdeel van het modernise-

ringproces is in een internationaal perspectief geanalyseerd door de mediasocioloog John B.

Thompson in zijn studie Media and Modernity.10 Volgens hem is de ‘mediatisering’ van de samen-

leving meer dan slechts een afgeleide van economische, politieke en sociale ontwikkelingen.

Thompson vat mediatisering op als een relatief autonome dimensie van het moderniseringsproces

die in wisselwerking met economische, politieke en sociale dimensies een eigen gewicht en dy-

namiek ontwikkelde. De opkomst van wereldomspannende media-industrieën vanaf de negen-

tiende eeuw veroorzaakten een versnelling in de mediatisering van de menselijke interactie. Be-

halve ‘face-to-face’ communicatie in een lokale setting werd contact via (voornamelijk commercieel

aan de man of vrouw gebrachte) media steeds gebruikelijker en invloedrijker. Na uitweidingen

over de geschiedenis van de drukpers en de maatschappelijke effecten daarvan, richt Thompson

zich op de introductie en verspreiding van televisie als een nieuwe ontwikkeling in de verhou-

ding tussen politiek en media, waardoor het lokale steeds hechter geïntegreerd raakte in het ge-

beuren elders in de wereld. Film en bioscoop slaat hij in zijn betoog opmerkelijk genoeg over.

Het doel van dit boek is om meer inzicht te verschaffen in de ontstaansgeschiedenis en ver-

spreiding van de infrastructuur van bioscooptheaters en het daar geboden vertier, als produc-

ten van een breder moderniseringsproces die tegelijkertijd mede voorwaarden schiepen voor

de verdere ontwikkeling van datzelfde proces. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de dy-

namiek van culturele aanpassing en verzet die het ontstaan van het bioscoopwezen teweeg-

bracht. Hoe integreerde de bioscoop als onderdeel van een nieuwe culturele infrastructuur in

het Limburgse maatschappelijke leven? In de opzet van het onderzoek is niet gekozen voor het

15

10 John B. Thompson, The Media and Modernity. A Social History of the Media (1995). 

‘Wij brengen u in 50 minuten de wereld rond.’
Strooibiljet ter gelegenheid van de opening van het
Filmac journaaltheater, dat Willem Peters in 1936
toevoegde aan zijn Scala Bioscoop. Bron: Collectie
Will Steeghs, Heel.



nationale perspectief van Van der Woud of Knippenberg en De Pater, of de internationale in-

valshoek van Thompson. Dit boek start op het lokale niveau, vanwaaruit gaandeweg regiona-

le en nationale ontwikkelingen bij het verhaal worden betrokken. 

De cultuurgeschiedenis van het bioscoopbezoek

Sinds de jaren tachtig bestaat een tendens om geschiedkundige vraagstellingen en methoden

toe te passen in de filmwetenschappen.11 Er ontstond een toenemende aandacht voor de vroe-

ge film, die qua verteltechnieken en stilistische kenmerken afweek van het klassieke Holly-

woodparadigma dat vanaf de jaren tien wereldwijd dominant werd.12 Dergelijk onderzoek

vormde een belangrijke correctie op het bestaande finalistische geschiedbeeld dat suggereer-

de dat de ‘primitieve’ vroege film slechts een onvolmaakt voorstadium was van de klassieke ci-

nema. In wisselwerking met deze historiserende kijk op de interne ontwikkeling van het me-

dium zelf, kwam er ook meer aandacht voor de sociale, economische en culturele context

waarin de film functioneerde. In deze contextgerichte filmgeschiedenis ontstond een toene-

mende belangstelling voor de aard van het bioscooppubliek en receptiepraktijken, mede on-

der invloed van een bredere academische interesse in historische receptie.13 Filmhistorici

trachtten de analyse van specifieke filmteksten steviger in te bedden in de discursieve context

waarin zulke teksten functioneerden. Zij inventariseerden onder meer de potentiële strategie-

en die historische toeschouwers konden gebruiken om bepaalde films betekenis toe te ken-

nen, door mogelijke horizons of expectation te reconstrueren.14

Anderen verwijderden zich geheel van de bestudering van filmteksten en gingen een social
history of moviegoing bedrijven, waarbij de geschiedenis van de filmvertoning centraal kwam te

staan.15 Het ging niet meer om een analyse van individuele films maar om de machinerie van

vertoning en distributie van die films. In de woorden van Richard Maltby: ‘The history of the

American cinema is not exclusively the history of its products any more than the history of

railroads is the history of locomotives’.16 In hun studie naar de filmvertoning in het Engelse

Nottingham karakteriseerden Jancovich en Faire de kentering van een tekstgeoriënteerde

naar een contextgerichte, cultuurhistorische benadering als een verschuiving ‘from specta-

torship to film consumption’.17

16

11 S. Higashi ed., ‘In Focus: Film History, or a Baedecker Guide to the Historical Turn’, Cinema Journal 44 (2004) 94-129. In het

onderwijs vertaalde zich dit bijvoorbeeld in de populariteit van Robert C. Allen en Douglas Gomery, Film History. Theory and Practice
(New York 1985).

12 Bijvoorbeeld: David Bordwell, Janet Staiger en Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema (Londen 1984); Tom Gunning,

D.W. Griffith and the Origins of American Narrative Film. The Early Years at Biograph (Urbana 1991); Charles Musser, Before the Nickelodeon. Ed-
win S. Porter and the Edison Manufacturing Company (Berkeley 1991). Zie verder: Elena Dagrada, Bibliographie internationale du cinéma des pre-
miers temps (Madison 1995), een herziening van een eerdere versie uit 1987, uitgegeven door het in 1985 opgerichte Domitor: Interna-

tional Association Dedicated to the Study of Early Cinema.

13 Janice Radway, Reading the Romance. Women, Patriarchy and Popular Literature (Chapel Hill 1984).

14 Janet Staiger, Interpreting Films. Studies in the historical reception of American Cinema (Princeton 1992); William Uricchio en Roberta E.

Pearson, Reframing Culture. The Case of the Vitagraph Quality Films (Princeton 1993). De term ‘horizon of expectation’ is afkomstig van de

literatuurwetenschapper Hans Robert Jauss; Janet Staiger, Media Reception Studies (New York en Londen 2005) 82.

15 Robert C. Allen, ‘Relocating American Film History’, Cultural Studies 20 (2006) 1, 48-88.

16 Richard Maltby, ‘On the Prospect of Writing Cinema History from Below’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 9 (2006) 2, 74-96, al-

daar 84.

17 Mark Jancovich en Lucy Faire, m.m.v. Sarah Stubbings, The Place of the Audience. Cultural Geographies of Film Consumption (Londen 2003)

3. Een belangrijke impuls voor deze heroriëntatie werd gegeven door het debat dat in de jaren negentig opleefde over de aard en samen-

stelling van het publiek van de vroegste Amerikaanse vaste bioscopen, de nickelodeons in New York. Judith Thissen, Moyshe Goes to the
Movies. Jewish Immigrants, Popular Entertainment, and Ethnic Identity in New York City, 1880-1914 (Proefschrift Universiteit Utrecht 2001) 8-11.



Wil het onderzoek naar bioscooppubliek en receptiepraktijken meer opleveren dan theore-

tische speculaties, dan ontkomt men er niet aan die publieken en praktijken op lokaal niveau

te bestuderen. Zulke publieken en praktijken zijn immers altijd in min of meerdere mate lokaal

specifiek. Een exemplarische studie waarin de maatschappelijke inbedding van het bioscoop-

vermaak in zo’n lokaal-historische context centraal stond, is Main Street Amusements van Grego-

ry A. Waller. Waller vraagt zich in dit boek af ‘how commercial entertainment was packaged,

promoted and consumed locally’.18 Hij verrichtte uitgebreid empirisch onderzoek naar de bio-

scoopgeschiedenis van de Amerikaans stad Lexington, Kentucky. Waller concludeerde dat de

bioscoop niet eenvoudigweg kon worden geïnterpreteerd als een homogenisering van de vrije-

tijdsbesteding. Daarvoor was de aangetroffen variatie in vertoningsomstandigheden te groot,

niet alleen tussen filmvertoning in Lexington en in grote steden als New York, maar ook binnen

Lexington zelf, bijvoorbeeld tussen filmvertoningen voor blanke en zwarte toeschouwers. Wal-

lers nadruk op de eigenheid en specificiteit van het lokale leidde bij hem echter niet tot een op-

hemeling van een provincialisme tot ‘the last bulwark against the rising tide of modernity’.19

Behalve Main Street Amusements verscheen de laatste jaren een toenemend aantal studies naar

de lokale omstandigheden waaronder men in het verleden films bekeek.20 Dit boek over film-

vertoningspraktijken in Limburg past in deze jonge traditie, maar opereert daarbij op een me-

soniveau tussen een puur lokale en een nationale schaal door een regio als uitgangspunt te ne-

men. Via de interactie tussen lokale, regionale en nationale ontwikkelingen is het mogelijk

om de dynamiek van schaalvergroting en integratie te bestuderen, die zo kenmerkend is voor

het proces van modernisering waar de verbreiding van het filmmedium deel van uitmaakte.

In de jaren tachtig ontwikkelden enkele Nederlandse historici min of meer onafhankelijk

van de filmhistoriografische vernieuwingen in de Verenigde Staten een interesse in de Geschie-
denis van de Nederlandse film en bioscoop, zoals de titel van een standaardwerk uit 1986 luidde.21 In

deze uitgave beschreef Frank van der Maden de komst van de vroege film in reizende bio-

scopen op de kermis en Karel Dibbets bood een overzicht van de geschiedenis van het bio-

scoopwezen tijdens het interbellum. In een bijdrage in deze bundel en twee jaar later in een

aparte monografie, schreef Bert Hogenkamp over de Nederlandse documentaire-traditie,

waarbij de omstandigheden waaronder deze films tot stand kwamen minstens zoveel aan-

dacht kregen als de tekstuele analyse van de documentaires zelf.22 Toch kreeg dergelijk film-

historisch werk slechts een beperkt vervolg in Nederland. Zo constateerde Thomas Elsaesser

in 1994 dat de Nederlandse filmgeschiedenis nog steeds ‘sparsely researched’ was.23
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Kessler, Sabine Lenk en Karsten Hoppe ed., Lokale Kinogeschichten 9 (2000).

21 Karel Dibbets en Frank van der Maden ed., Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940 (Weesp 1986).

22 Bert Hogenkamp, De Nederlandse documentaire film, 1920-1940 (Amsterdam 1988).

23 Thomas Elsaesser, ‘What Might we Mean by Media History?’, GBG-nieuws, nr. 28 (1994) 19-25, aldaar 24. Wel was toen net ver-
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Tijdens het laatste decennium is het academische historische onderzoek naar het filmbe-

drijf in Nederland over de periode tot 1940 verrijkt met de proefschriften van Ansje van Beuse-

kom en Ivo Blom. De laatstgenoemde verkende op basis van het rijke bedrijfsarchief van film-

handelaar Jean Desmet het nog grotendeels braakliggende terrein van het Nederlandse film-

verhuurbedrijf.24 Blom traceerde hoe structurele veranderingen in de transnationale film-

markt van invloed waren op de bedrijfsvoering in Nederland. Hij concentreerde zich daarbij

op de voor de ontwikkeling van de filmindustrie cruciale periode dat Desmet actief was, tus-

sen 1907 en 1916. Desmet was één van de ondernemers die in het begin van de eeuw een mo-

biele bioscoop exploiteerde en daarmee langs kermissen en jaarmarkten reisde. Daar ver-

toonde hij net als zijn concurrenten programma’s met korte films die hij rechtstreeks van

filmproducenten of via tussenhandelaren aankocht. Mede op aansturen van Pathé, toentertijd

’s werelds grootste filmproducent, transformeerde de markt van een op verkoop gebaseerd

stelsel naar een systeem van filmverhuur. Dat faciliteerde het ontstaan van permanente film-

theaters, die door de verzekerde toevoer van films wekelijks wisselende voorstellingen kon-

den geven voor een vast publiek. Desmet wist handig op deze veranderingen in te spelen en

werd behalve bioscoopdirecteur ook één van de eerste filmdistributeurs in Nederland. De kor-

te films in de bioscoopprogramma’s werden vanaf begin jaren tien verdrongen door lange

speelfilms. Desmet had geen afdoende antwoord op de nieuwste ontwikkeling in het filmver-

huurbedrijf. De exclusieve vertoningsrechten voor de belangrijkste publiekstrekkers, de zo-

genaamde monopoolfilms, gingen voor hoge bedragen steeds vaker naar de concurrentie. In

1916 trok Desmet zich grotendeels terug uit de filmhandel.

Van Beusekom analyseerde discussies in de Nederlandse pers tot aan 1940 over de kwestie

of film ‘slechts’ amusement was of ook kunstzinnige waarde had.25 Deze vraag was gerela-

teerd aan de maatschappelijke integratie van film in de Nederlandse samenleving. De accep-

tatie van de film als een potentiële kunstvorm bood een mogelijkheid voor de bioscoopbran-

che zich te legitimeren als een respectabele bedrijfstak. Van Beusekom liet zien hoe moei-

zaam het bioscoopvermaak werd aanvaard vanwege de afwijzende houding van burgerlijke

elites ten aanzien van populair amusement. Haar werk biedt zicht op de discursieve context

waarbinnen het Nederlandse bioscoopwezen tot ontwikkeling kwam. Maar er blijven nog

voldoende vragen over. Van Beusekom werkte vanuit een nationaal perspectief. Vanwege het

gebruik van kranten en tijdschriften die wel een landelijke uitstraling en verspreiding hadden

maar toch voornamelijk op de situatie in de grote steden gericht waren, kwam dat in de prak-

tijk neer op een randstedelijk of Amsterdams gezichtspunt. Haar analyse was gebaseerd op

een ruime selectie van periodieken. Omdat echter nog altijd weinig bekend is over de samen-

stelling van het historische bioscooppubliek is onzeker in hoeverre dat bioscooppubliek over-

lapte met het lezerspubliek van de dag- en weekbladen die Van Beusekom als bron gebruikte.

Een studie naar de lokale vertoningspraktijken in Limburg biedt de gelegenheid om Van Beu-

sekoms bevindingen verder te contextualiseren.

Zowel Blom als Van Beusekom benadrukten in hun betoog de karakteristieken van de

Nederlandse filmcultuur als geheel en besteden weinig aandacht aan de regionale en sociale
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25 Ansje van Beusekom, Film als kunst. Reacties op een nieuw medium in Nederland, 1895-1940 (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam

1998); Idem, Kunst en amusement. Reacties op de film als een nieuw medium in Nederland, 1895-1940 (Haarlem 2001).



diversiteit. Plaatselijke bioscoopgeschiedenissen in de vorm van afstudeerscripties of door lo-

kale historici geschreven monografieën en artikelen hebben een belangrijke bijdrage geleverd

aan de verscheidenheid en rijkdom van de bioscoophistorie, maar daarin ontbreekt vaak de

bredere context van de politieke, sociale en culturele geschiedenis en de ontwikkeling van het

filmbedrijf buiten de gemeentegrenzen.26 Het hier gepresenteerde onderzoek naar het bio-

scoopwezen in Limburg kiest een middenweg tussen het nationale en het lokale niveau door

de bioscoopgeschiedenis van één regio te koppelen aan ontwikkelingen op landelijk niveau.

Buiten de zuilen

De toegenomen aandacht voor een contextuele benadering van de filmgeschiedenis kreeg in

2002 een belangrijke impuls door het NWO-gefinancierde onderzoeksproject Cinema, modern
life and cultural identity in the Netherlands, 1895-1940. Dit boek is daarvan één van de vruchten.27

Een hoofddoel van dit project is na te gaan hoe de vorming van de Nederlandse filmcultuur

interfereerde met andere aspecten van het moderniseringsproces. Op politiek, sociaal en cul-

tureel niveau werd de modernisering van Nederland in deze periode voornamelijk gestructu-

reerd door wat men verzuiling is gaan noemen. Dit begrip is de afgelopen jaren vanuit diverse

zijden bekritiseerd. Het bleek geen uniek Nederlands fenomeen te zijn, maar in verschillende

gedaantes ook elders in Europa voor te komen.28 Recent is voorgesteld de verzuiling te be-

schouwen als een Nederlandse variant van etnisering of segmentering van de samenleving.29

Bovendien is naar aanleiding van de reeks plaatselijke casestudies die bekend is komen staan

als het Amsterdamse verzuilingsproject, de conclusie getrokken dat het verschijnsel verzui-

ling op lokaal niveau zulke uiteenlopende betekenissen en ontstaansgeschiedenissen had, dat

het de vraag is of je wel kunt spreken over verzuiling als een op nationaal niveau te situeren,

‘Nederlands’ verschijnsel.30
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Jong, Clara Pafort-Overduin, Thunnis van Oort en André van der Velden.
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In aansluiting op het vergruisde beeld van de verzuiling dat oprees uit de lokale verzuilings-

studies nuanceerde Paul Luykx de alomvattendheid van het verschijnsel met de constatering dat

de greep op hun achterban lang niet zo sterk was als de leiders van de zuilen wilden doen gelo-

ven. Zelfs in de grootste en best georganiseerde zuil, die van de katholieken, was er een niet te

verwaarlozen verzameling ‘andere katholieken’ die zich niet klakkeloos voegden in de katho-

lieke uniformeringsdrang.31 Een aanzienlijk deel van de Nederlanders voelde zich bovendien niet

of slechts in beperkte mate betrokken bij een ‘zuil’. Tijdens het hoogtepunt van de verzuiling

las de helft van Nederland een ‘neutrale’ krant.32 De geschiedschrijving over de verzuiling heeft

zich te weinig gericht op die ruimte buiten de zuilen en de grensgeschillen tussen de verzuilde

en de neutrale sfeer. Het veranderende medialandschap en het domein van de commerciële vrije-

tijdsbesteding lenen zich uitstekend om de grenzen aan de verzuiling verder te onderzoeken.

In de literatuur is er op gewezen dat film en bioscoop in ons land grotendeels bleven func-

tioneren buiten de kaders van de verzuiling. Mogelijk had dit een remmende werking op de

ontplooiing van de Nederlandse filmcultuur.33 Pim Slot constateerde dat inspanningen om tot

een ‘katholieke filmzuil’ te komen op een mislukking uitliepen.34 Pogingen tot institutionali-

sering van een katholieke filmproductie, -distributie of -vertoning strandden of bleven margi-

naal, dit tot ergernis van veel betrokken tijdgenoten. Daar staat tegenover dat er in het katho-

lieke Limburg wel een infrastructuur van bioscooptheaters zonder katholieke signatuur tot

ontwikkeling kwam. Dit boek wil dan ook een aanvulling en vervolg zijn op Slots werk door te

onderzoeken hoe een commerciële bioscoopcultuur zich kon ontwikkelen in een van katholi-

cisme doortrokken samenleving als de Limburgse.

Culturele bemiddeling

Voor het beantwoorden van de vraag hoe de integratie van de bioscoop in Limburg plaatsvond

binnen een breder moderniseringproces, is gebruik gemaakt van het concept van de culturele

bemiddelaar (ook wel tussenpersoon, intermediair of makelaar, broker, genoemd, deze ter-

men worden in dit boek door elkaar gebruikt). Het begrip werd geïntroduceerd in de ge-

schiedwetenschap door Michel Vovelle, toen hij in 1978 een congres organiseerde met de titel

‘Les intermédiaires culturels’.35 Vovelle zag het onderzoek naar culturele tussenpersonen als

een methode om de dichotomie elite- en volkscultuur te dynamiseren. Juist het gedrag van de

personen die zich in culturele grensgebieden begaven, bijvoorbeeld op de sociale scheidslijn

tussen hoge en lage cultuur, kon de historicus veel leren over het tot stand komen en onder-

houden van culturen.

Hoe onderscheidt de ene cultuur zich van de andere, hoe verandert een cultuur, hoe ont-

staat een nieuwe mengcultuur? Dergelijke vragen verrieden de invloed van de antropologie op
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de cultuurgeschiedenis, die zich aan het einde van de jaren zeventig begon af te tekenen.36 Pe-

ter Burke interpreteerde de essentie van die invloed als een vernieuwing van het cultuurbegrip

onder historici.37 Cultuur was niet meer beperkt tot een kleine elitegroep, of tot het domein

van kunst en literatuur, maar werd uitgebreid tot een opvatting van populaire cultuur waarin

ook het alledaagse het bestuderen waard werd geacht. Het cultuurbegrip is behalve breder

ook dynamischer en actiever geworden. In de woorden van Willem Frijhoff, een van de voor-

naamste beoefenaars en verbreiders van de nieuwe cultuurgeschiedenis in Nederland:

Het menselijk handelen doet er weer iets toe. De geschiedenis is niet slechts een resultante van on-

gestuurde macroprocessen van ecologische, fysische, economische of sociale aard, maar kan wezen-

lijk veranderen onder invloed van concreet te identificeren vormen van menselijk gedrag.38

Cultuuroverdracht betekent dan haast automatisch cultuurverandering en volgens Burke kunnen

zulke veranderingen het beste worden bestudeerd aan de rafelige randen van een cultuur.

Daarom pleit hij voor het zogenaamde encounter model, het bestuderen van culturen daar waar

zij elkaar ontmoeten.39 Burke dacht daarbij niet uitsluitend aan het contact tussen westerse en

niet-westerse culturen, een typisch antropologisch vraagstuk, maar ook aan culturele ver-

schillen binnen een maatschappij zoals die tussen ‘volk’ en elites of tussen naast elkaar be-

staande subculturen. Culturele tussenpersonen leggen contacten tussen culturen in derge-

lijke grensgebieden. Zij bemiddelen in culturele toe-eigening, in de woorden van Frijhoff ‘een

proces van zingeving waarmee groepen of individuele personen de betekenisdragers die door

anderen worden aangereikt, opgelegd of voorgeschreven, met een eigen betekenis invullen en

ze zo voor zichzelf acceptabel, leefbaar, dragelijk of menswaardig maken’.40

Niet ver verwijderd van Limburg onderzocht de etnoloog en historicus Gerard Rooijakkers hoe

in het vroegmoderne Brabant priesters als culturele tussenpersonen onderhandelden tussen lo-

kale gebruiken en door de kerkelijke hiërarchie opgelegde leefregels. Rooijakkers bestudeerde

niet alleen de officiële kanalen van culturele uitwisseling die door overheden van kerk en staat

werden gedomineerd, maar wees ook op het belang van informele communicatienetwerken, waar

sleutelposities werden ingenomen door ondernemers zoals herbergiers en almanakverkopers.

De autoriteiten sloegen dergelijke niet door hen beheerde circuits van culturele uitwisseling met

wantrouwen gade. De almanakverkoper uit Rooijakkers’ relaas belandde uiteindelijk zelfs in het

gevang.41 Hier doet zich een overeenkomst voor met de twintigste-eeuwse bioscoopexploitan-

ten in Limburg. Velen van hen waren oorspronkelijk herbergier van beroep en beheerden in die

hoedanigheid de zalen die de knooppunten vormden in het sociaal-culturele leven van de stad.

Net als de almanakverkoper werd het bioscoopwezen door de overheid met argwaan bejegend

omdat deze tak van de culturele infrastructuur zich deels onttrok aan haar gezag.

Het concept van de culturele bemiddelaar leent zich uitstekend voor de mediageschiedschrij-

ving, zoals blijkt uit studies naar de introductie en verspreiding van de drukpers en leescultuur in
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de vroegmoderne periode.42 In de filmgeschiedenis is het nog niet toegepast.43 Hoe laat het be-

grip zich operationaliseren in de context van het Limburgse bioscoopwezen? De bioscoopexploitant

is de belangrijkste culturele tussenpersoon in dit verhaal. Deze ondernemer bekleedde de func-

tie van poortwachter, die bepaalde op welke wijze en in welke dosering de internationale film-

cultuur doordrong tot zijn lokale publiek.44 De bioscoopexploitant koos – om met een anachro-

nisme te spreken – voor een marketingstrategie. Hij maakte zijn afwegingen tussen de vraag van

het publiek, het aanbod van de filmindustrie en de druk van overheden en andere regulerende in-

stanties. Kortom, hij stuurde het toe-eigeningsproces van het instituut bioscoop door de Limburgers.

Maar de bioscoopexploitant was niet de enige intermediair. Een veelheid aan personen was

betrokken bij de aanpassing, vertaling, marketing, vormgeving, censurering en regulering van

de bioscoop. De explicateur was in de vroege jaren van de cinema degene die de zwijgende films

in de zaal voorzag van gesproken commentaar. Soms was hij verantwoordelijk voor de verta-

ling van de tussentitels in de films.45 Hij was vooral belangrijk bij de culturele vertaling van het

filmprogramma naar de leefwereld van zijn publiek, mogelijk in een plaatselijk dialect. Daar-

bij kwamen de muzikanten, die de betekenis van de filmvoorstelling danig konden beïnvloe-

den. Toen de Titanic-film in Venlo werd vertoond, zongen in de ene bioscoop ‘Jeuke Jansen en

eine van Diele’ tweestemmig de psalm Nader mijn God tot U – de rillingen liepen de verteller meer

dan zestig jaar later nog over de rug. In de andere Venlose bioscoop werd datzelfde lied ‘heel

deftig’ in het Engels gezongen. Explicateurs, muzikanten, maar ook ander personeel zoals ouv-

reurs of kaartverkopers hebben weinig sporen nagelaten en spelen daarom in dit boek nauwe-

lijks een rol. Dit geldt eveneens voor de architecten die de bioscopen ontwierpen, de schilders

die het interieur vormgaven en de reclamemakers die posters en advertenties ontwierpen.

Van cruciaal belang in de vormgeving van het bioscoopwezen waren de filmverhuurders. Zij

bekleedden een sleutelpositie in de aanpassing van films aan een Nederlands cultuurpatroon.46

De zakelijke belangenstrijd tussen de filmleveranciers in het verre Holland en de plaatselijke

vertoners in Limburg, kon verstrikt raken met sociale en culturele tegenstellingen. De profes-

sionalisering van het bioscoopbedrijf werd met name gestimuleerd door de beroepsgroep van

de filmverhuurders. Zij waren de drijvende kracht achter de aanleg van een nationale infrastructuur

die aansloot op de internationaal opererende filmhandel. De zelfregulering en disciplinering

van het filmbedrijf in Nederland in de vorm van de machtige brancheorganisatie de Nederlandse

Bioscoopbond was daarbij een belangrijke stap.47

Naast belanghebbenden uit de branche zelf, hadden tal van culturele bemiddelaars van bui-

ten het bioscoopbedrijf invloed op de vorming van het bioscoopwezen, bijvoorbeeld onderne-
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42 Beroemde voorbeelden zijn Carlo Ginzburg, The Cheese and the Worms. The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller (New York 1982), Ro-

bert Darnton, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History (New York 1984).

43 Maltby, ‘On the Prospect’, 91.

44 Zie voor een meer formeel-sociologische typologie van culturele bemiddelaars, waaraan het begrip poortwachter, ‘gatekeeper’,

is ontleend: Roger V. Gould en Roberto M. Fernandez, ‘Structures of Mediation: a Formal Approach to Brokerage in Transaction Net-

works’, Sociological Methodology 19 (1989) 89-126, aldaar 93.

45 De vertoonde films waren vrijwel uitsluitend afkomstig uit het buitenland. Nederlandse filmverhuurders brachten meestal ver-

taalde tussentitels in de films aan, maar met name in de vroege periode namen sommige Limburgse bioscoopexploitanten hun film-

programma’s rechtstreeks af bij Duitse, Belgische of Franse distributiekantoren, zodat de tussentitels in het Frans of Duits opgesteld

waren. Overigens traden sommige bioscoopdirecteuren zelf op als explicateur.

46 Rudmer Canjels, Beyond the Cliffhanger. Distributing Silent Serials. Local Practices, Changing Forms, Cultural Transformation (Proefschrift

Universiteit Utrecht 2005).

47 Aanvankelijk huurden sommige Limburgse bioscoopexploitanten hun films bij distributeurs in bijvoorbeeld Brussel of Düssel-

dorf. Deze praktijk raakte na de Eerste Wereldoorlog in onbruik, waarschijnlijk vanwege de toenemende macht van de nationaal ope-

rerende bioscoopbond.



mers uit andere sectoren van de vrijetijdsbesteding, zoals uit de horeca of het verenigingsle-

ven. Lokale kranten en hun verslaggevers speelden een belangrijke rol bij de acceptatie of af-

wijzing van de bioscoop. Dagbladen concurreerden bovendien met de bioscoop op een markt

van commerciële vrijetijdsbesteding, ongeacht de ideologische kaders waarbinnen ze ope-

reerden. Een belangrijke categorie intermediairs bevond zich onder de dienaren van overheid

en kerk. Lokale bestuurders, geestelijken, en meer specifiek filmkeurders, trachtten het bio-

scoopwezen zo veel mogelijk te vormen naar hun eigen cultuurpolitieke wensen. In het han-

delen van al deze actoren, met hun eigen beweegredenen, strategieën en doelen, wordt iets

zichtbaar van de dynamiek van de totstandkoming van een nieuwe culturele infrastructuur. 

Tijd, plaats en bronnen

De vormingsjaren van het Limburgse bioscoopbedrijf lagen tussen 1909 en 1929. In 1909 werd

in Venlo het eerste permanente bioscooptheater van Limburg geopend. Voorheen konden

Limburgers hoogstens een enkele keer per jaar een film zien, wanneer – doorgaans tijdens de

kermis of andere festiviteiten – een reizende bioscoop hun stad aandeed. Met de permanente

vestiging van het bioscoopvermaak werd de cinema onderdeel van het dagelijks leven van veel

Limburgers. Het jaar 1929 dient hier als eindpunt, omdat toen een felle strijd tussen het bio-

scoopbedrijf en de katholieke filmkeuring werd bijgelegd. Dit door tussenkomst van de rijks-

overheid tot stand gekomen compromis behelsde een wederzijdse – zij het ongemakkelijke –

erkenning van het bioscoopbedrijf en de Limburgse autoriteiten.

Limburg is een geschikte proeftuin voor lokaal en regionaal onderzoek naar de maat-

schappelijke inbedding van de bioscoop in de context van het bredere moderniseringsproces.

De modernisering van Limburg raakte in de onderzochte periode in een stroomversnelling.

De mijnstreek industrialiseerde in een koortsachtig tempo dat chronologisch vrijwel samen-

viel met de opmars van de bioscoop. In de verhouding van Limburg met de Nederlandse staat

en natie vond in deze periode een vernederlandsing plaats, hoewel daarnaast een sterk parti-

cularisme bleef bestaan. Daarbij komt het homogeen katholieke karakter van Limburg. In

tegenstelling tot de protestanten, die de bioscoop tijdens de eerste decennia in veel sterkere

mate negeerden, gingen katholieken wel naar de bioscoop en daardoor ontwikkelden katho-

lieke autoriteiten al vroeg beleid op dit terrein.48

Limburg speelde bovendien een specifieke rol in de Nederlandse bioscoopgeschiedenis.

De aanleiding voor de oprichting van de eerste Nederlandse bond voor ondernemers in het

bioscoopbedrijf, was een ‘hulpkreet’ uit Maastricht uit 1918.49 Dit bood een aanknopingspunt

om de samenhang tussen plaatselijke en landelijke ontwikkelingen te onderzoeken: waarom

leidde een incident in het decentrale Maastricht tot de oprichting van een nationale organisa-

tie? Een conflict in een andere Limburgse gemeente leidde tot de langdurige Venlose bio-

scoopsluiting van 1921-1922, die bepalend is geweest voor de positie van de bioscoop in heel

het katholieke Zuiden.

Dit boek is voor een belangrijk deel gebaseerd op speurwerk in de Limburgse gemeentear-

chieven in de belangrijkste stedelijke gebieden: de gewestelijke hoofdstad Maastricht als
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49 Karel Dibbets, ‘Het bioscoopbedrijf tussen twee wereldoorlogen’, in: Idem en Frank van der Maden ed., Geschiedenis van de Neder-
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grootste Limburgse stad, Venlo als centrum van Noord-Limburg en Heerlen en omgeving als

het kerngebied van de opkomende mijnindustrie. De overige steden – zoals Roermond, Ven-

ray, Weert, Geleen of Sittard – en het platteland, zijn hoogstens incidenteel in het onderzoek

betrokken. In de gemeentelijke archieven en bibliotheken zijn ook de plaatselijke krantenleg-

gers uitgebreid bestudeerd. Daarnaast zijn andere archieven geraadpleegd, zoals dat van de

Zuidelijke filmkeuring (dat berust in het Eindhovense gemeentearchief), en materiaal in het

Filmmuseum, het Instituut voor Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, het Rijksarchief Lim-

burg, het Bisschoppelijk Archief, de Kamers van Koophandel, persoonlijke verzamelingen en

herinneringen (interviews).

De opzet van het boek is zoveel mogelijk chronologisch. Na een inleidend hoofdstuk en

drie hoofdstukken met lokale casestudies volgen drie hoofdstukken waarin geleidelijk wordt

uitgezoomd naar regionale en landelijke ontwikkelingen.

In hoofdstuk twee komt de modernisering van Limburg en de verhouding van Limburg tot

de Nederlandse staat en natie en tot het georganiseerde katholicisme aan de orde. Vervolgens

gaat de aandacht uit naar de vorming van een infrastructuur van vermaak en de eerste contou-

ren van het Limburgse bioscoopbedrijf. Hoofdstuk drie behandelt de conflicten tussen het ka-

tholieke verenigingsleven en het opkomende bioscoopbedrijf in Maastricht. Bioscopen met

een katholieke signatuur kwamen hier wel voor, maar in het officiële katholieke discours be-

gon zich in de loop van de jaren tien een scheidslijn af te tekenen tussen – eenvoudig gezegd –

de kerk en de bioscoop. Hoofdstuk vier laat zien hoe na de Eerste Wereldoorlog die kloof tus-

sen het bioscoopbedrijf en de katholieke autoriteiten steeds dieper werd. De Venlose bio-

scoopoorlog die in 1921 uitbrak, maakte de facto een einde aan het bestaan van bioscopen met

een expliciet katholiek karakter. Het bioscoopbedrijf kon daarna slechts blijven functioneren

buiten het domein van de katholieke ‘zuil’. In hoofdstuk vijf komt de mijnstreek rondom

Heerlen aan bod. In deze industriezone-in-wording werd zowel in cultuurpolitieke als be-

drijfmatige zin gekozen voor een andere aanpak dan in Venlo. Een kleine groep ondernemers

en katholieke beleidsmakers stuurde minder aan op conflicten en zocht naar compromissen.

Hoofdstuk zes behandelt een nieuwe lichting ondernemers in het Limburgse bioscoopbe-

drijf vanaf het midden van de jaren twintig. Omdat uit de Venlose bioscoopoorlog was geble-

ken dat de aansluiting tussen het bioscoopbedrijf en het katholicisme op zijn minst moei-

zaam was, zochten enkele van deze nieuwe ondernemers naar andere manieren om hun be-

drijf legitimiteit te verschaffen. De gebeurtenissen in Venlo hadden echter niet alleen invloed

op de bedrijfsvoering. Ook de overheden pasten hun beleidsstrategie aan. Hoofdstuk zeven

gaat over de oprichting van een keuringsinstantie voor het hele katholieke Zuiden. De in dit

kader aangestelde filmkeurder Bernard de Wolf opereerde in een wankel evenwicht tussen

bezorgde katholieke bestuurders en het commerciële filmbedrijf. De landelijke branchevere-

niging en de nationale overheid raakten steeds nauwer betrokken bij deze ontwikkelingen. In

hoofdstuk acht staat de grote bioscoopoorlog van 1929 centraal, toen de bioscopen in het

Zuiden door een conflict tussen de katholieke keuringsinstantie en de Nederlandse Bio-

scoopbond maandenlang gesloten bleven. De tussenkomst van de nationale overheid in de

persoon van de eerste minister en geboren Limburger Ruijs de Beerenbrouck bleek noodza-

kelijk om de strijd te beëindigen.
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Hoe kreeg het moderniseringsproces van schaalvergroting en integratie concreet vorm in Lim-

burg? De uitbreiding en institutionalisering van politieke, economische, sociale en culturele net-

werken leidde tot de transformatie van bestaande of de vorming van nieuwe infrastructuren. Dit

hoofdstuk biedt een schets van een aantal van zulke patronen in het moderniserende Limburg

vanaf het midden van de negentiende eeuw. Eerst komt daarbij de relatie tussen Limburg en de

Nederlandse staats- en natievorming ter sprake. Aansluitend wordt het opkomen van een katholieke

beweging besproken. Een groot deel van het hoofdstuk handelt over de culturele infrastructuur

van de vrijetijdsbesteding, in een panorama van de Limburgse vermakelijkheden. Ten slotte spitst

het betoog zich toe op een eerste, schetsmatig overzicht van het Limburgse bioscoopwezen.

Limburg en Nederland

Toen in 1912 de Titanic in Limburg arriveerde – op celluloid, krantenpapier en bezongen in

liederen – maakte de provincie nog relatief kort deel uit van het Nederlandse staatsbestel. Als

territoriale eenheid was Nederlands-Limburg een negentiende-eeuwse uitvinding. Vóór de

Franse tijd vielen delen van de latere provincie niet alleen onder het gezag van de Republiek,

maar kwamen in het gebied ook Oostenrijkse, Luikse, Gulikse, Kleefse en Pruisische territo-

ria voor.1 Op het Weense congres van 1815 werden de Zuidelijke Nederlanden onderdeel van

het nieuwe Nederlandse koninkrijk onder Willem I, dat vijftien jaar later weer uiteenviel door

de afscheiding van België. De status van Limburg bleef na de Belgische afscheiding een tijd

lang onzeker, maar in 1839 werd het huidige Nederlands-Limburg toegevoegd aan het ko-

ninkrijk, zonder dat veel inwoners van het gebied daar gelukkig mee leken te zijn.2 De groten-

deels agrarische economie en de vroege industrialisering in Maastricht leken meer te passen

bij België en ook het Belgische katholicisme sloot beter aan bij de Limburgse religieuze prak-

tijk. Met het andere buurland in het oosten bestonden zelfs staatkundige banden: Limburg

was tot aan de opheffing van de Duitse Bond in 1867 officieel een hertogdom in dat Duitse sta-

tenverband.3 Ook in het dagelijks leven waren de directe buurlanden voor veel Limburgers be-

langrijker dan Holland. Grote groepen Limburgers werkten over de grens in Duitsland, bij-

voorbeeld als brikkenbakkers in de baksteenindustrie. Het gebruik van de Duitse Mark en de

Belgische Franc toonde tevens de economische verbondenheid met de buurlanden.

Hoofdstuk 2

Limburgs vermaak: 
tussen commercie en controle

1 P. Orbons, ‘De Franse tijd, 1794-1814. Nieuwe grenzen, nieuwe wetten’, in: Jos Venner ed., Geschiedenis van Limburg. Deel II (Maas-

tricht 2001) 12-17.

2 Piet Orbons en Lou Spronck, ‘Limburgers worden Nederlanders. Een moeizaam integratieproces’, Publications de la société historique
et archéologique dans le Limbourg 52 (1966) 31-53. De auteurs baseren zich voor het oordeel van de Limburger onder meer op de Opregte
Maastrichter Almanak.

3 M.G. Spiertz, ‘Limburg uit de Duitse bond’, Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg 52 (1966) 11-29.



De Hollandse steden lagen ver weg. De van geboorte Zuid-Limburgse literator Frans Erens

deed in zijn memoires verslag van de lange reis die hij in 1876 aflegde naar Leiden om daar een

toelatingsexamen af te leggen.4 Hij vertrok ’s middags van Schaesberg naar Heerlen, vanwaar

hij met de postwagen naar Valkenburg reisde. Hier aangekomen kon hij op de trein naar

Maastricht stappen. Na een overnachting bij zijn tante nam hij de volgende ochtend de trein

naar Rotterdam. In Feijenoord staken de reizigers per boot de Maas over. Aan de kade bracht

een ‘omnibus’ hem naar het Rotterdamse station. Aan het eind van de middag, een volle dag

na vertrek, arriveerde Erens in Leiden. Toen hij slaagde voor zijn examen, stuurde hij geen be-

richt naar huis, omdat hij ‘zelf nog eerder dan de post hoopte aan te komen’.5

De eerste Limburgse spoorwegen verbonden Maastricht niet met Nederland, maar met het

buitenland: in 1853 met Aken, in 1856 met Hasselt en in 1861 met Luik. In 1866 werd een ver-

binding via Venlo met Eindhoven geopend. Belangrijk voor de aansluiting van Limburg op het

Nederlandse transportnetwerk was de voltooiing geweest van de Zuid-Willemsvaart die Maas-

tricht in 1826 met Den Bosch had verbonden. De bevaarbaarheid van de Maas bleef echter tot

ruim in de twintigste eeuw problematisch.6
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4 Frans Erens, Vervlogen jaren (Den Haag 1938), geciteerd in: F.A.M.M. Wetzels, ‘Hoe donker is en was het donkere Zuiden?’, Het Land
van Herle 20 (1970) 1, 52-56.

5 Erens, Vervlogen jaren, 44, geciteerd in: Wetzels, ‘Hoe donker’, 55.

6 P.J.H. Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg (Hilversum 2000) 428-433.
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Holland was ver weg in allerlei opzichten, maar het kwam met horten en stoten toch wel

dichterbij. Behalve de verbetering van de transportverbindingen, zorgde ook de integratie van

politieke, economische, sociale en culturele verbanden voor een nauwere koppeling van Lim-

burg aan Nederland. Dat proces werd versneld door de industrialisering van Zuid-Limburg en

de Eerste Wereldoorlog. De kolenmijnindustrie vergrootte het economische en strategische

gewicht van Limburg voor Nederland aanzienlijk. Dit was een belangrijke stimulans voor de

integratie van de streek in het Nederlandse bestel. De grootscheepse industrialisering van

Zuid-Limburg intensiveerde de Haagse betrokkenheid in het Zuiden. Het staatsbedrijf De

Nederlandsche Staatsmijnen haalde Hollandse ingenieurs naar het verre Zuiden en in hun

kielzog volgden talloze arbeidskrachten uit het hele land en van ver daarbuiten.

De Eerste Wereldoorlog – die een sterke groei van de mijnbouw teweegbracht omdat bui-

tenlandse toevoer van brandstoffen werd bemoeilijkt – was ook een belangrijke impuls voor de

vernederlandsing van Limburg. De grote instroom van Belgische vluchtelingen vormde tast-

baar bewijs van de verschrikkingen die net over de grens plaatsvonden. Als inwoners van het

neutrale Nederland bleef de Limburgers de ellende van de oorlog bespaard, hetgeen het

Nederlandse staatsburgerschap in een gunstig daglicht stelde.7 Bovendien maakte de sluiting

van de grenzen voor de Limburgers een sterkere oriëntatie op Nederland vrijwel onvermijde-

lijk. De oorlogsomstandigheden veroorzaakten een versnelling in een ontwikkeling die al lan-

ger gaande was: de toenemende bemoeienis van de staat met het dagelijks leven van de burger.

Vanwege de oorlogsschaarste ging de overheid zich direct bezighouden met de verdeling van

levensmiddelen via een distributiesysteem. De oorlogsdreiging leidde tot een langdurige en

grootschalige militaire mobilisatie, die het contact tussen Limburgers en Nederlanders uit an-

dere streken intensiveerde doordat Limburgers elders in het land gelegerd werden en doordat

andersom Limburgers in contact kwamen met ingekwartierde Nederlanders uit het Noorden.8

Toen België na de oorlog dreigde Nederlands-Limburg te annexeren, was daar amper

steun voor onder de bevolking.9 Dat de Limburgers zich als onderdanen van het koninkrijk

waren gaan beschouwen, was goed af te lezen aan de populariteit van Oranje. In reactie op

Troelstra’s aankondiging van de socialistische revolutie in november 1918 trok, zoals bekend,

een golf van nationalisme en koningsgezindheid door het land en ook door Limburg. Gewa-

pende burgerwachten bezetten op initiatief van katholieke leiders strategische posities in

Limburg en werden naar ‘bedreigde punten’ in Holland gestuurd.10

De integratie van de provincie Limburg in de Nederlandse natiestaat was ook merkbaar op

het gebied van de taal. In de negentiende eeuw was het gebruik van de Nederlandse taal geen

vanzelfsprekendheid, met name in het zuiden en oosten van de provincie. Sommige Zuid-

Limburgse Tweede-Kamerleden konden wel Nederlands verstaan maar niet of nauwelijks

spreken.11 In Maastricht bleef het Frans lang een courante taal, vooral in de maatschappelijke
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7 Orbons en Spronck, ‘Limburgers’, 50-51.

8 P. Orbons, ‘Limburg vindt zijn vaderland, 1914-heden’, in: Jos Venner ed., Geschiedenis van Limburg. Deel II (Maastricht 2001) 44-47.

9 E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel II 1914-1980 (zesde druk; z.p. 2005) 44. M. de Waele,

‘De Belgische annexionistische campagne in Nederlands-Limburg (1914-1920)’, in: Acta van het colloquium over de geschiedenis van de Bel-
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10 Jos Perry, Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920 (Amsterdam 1983) 253. H.J. Schef-

fer, November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging (Amsterdam 1968) 125. Toen de dreiging was geweken, betuigde een massa van

voornamelijk katholieke demonstranten op het Haagse Malieveld ostentatief trouw aan de koningin. In een tevoren gearrangeerde pu-

bliciteitsstunt trok de menigte de uitgespannen koets van de majesteit met blote handen voort. J. Bank, ‘Katholieken en de Nederlandse

monarchie. Tussen staatsraison en populariteit’, in: C.A. Tamse ed., De monarchie in Nederland (Amsterdam en Brussel 1980) 195-208.

11 P. Orbons, ‘Limburg in isolement, 1848-1914’, in: Jos Venner ed., Geschiedenis van Limburg. Deel II (Maastricht 2001) 36-43.



bovenlagen. Kranten in bijvoorbeeld Heerlen, Kerkrade en Sittard verschenen in het Duits,

enkele tot aan de Eerste Wereldoorlog toe. In het zuidoosten van Limburg waren ook preken

en kerkzangen nog tot begin twintigste eeuw in het Duits.12 De gewone bevolking sprak uit-

eenlopende dialecten. Het Nederlands werd als officiële taal gaandeweg steeds belangrijker in

Limburg, met name doordat onderwijs steeds breder beschikbaar kwam, vooral na invoering

van de leerplicht.

De vernederlandsing van Limburg was onmiskenbaar, maar zeker geen rechtlijnig, een-

duidig proces. Knippenberg en De Pater lieten in hun geschiedenis van de Nederlandse een-

wording zien dat de tendens van groeiende nationale samenhang gepaard ging met fragmen-

tering en verbrokkeling.13 Met het toenemen van nationale cohesie kwamen ook lokale en re-

gionale oriëntaties tot ontwikkeling.

In Limburg bestond gedurende de negentiende eeuw nauwelijks een regionaal zelfbewust-

zijn, hoogstens een lokale verbondenheid met eigen stad of dorp. Particularisme was een con-

stante in de Limburgse geschiedenis.14 Onder invloed van de voortschrijdende integratie in de

Nederlandse staat, ontwikkelde zich, in de woorden van Peter Nissen, een ‘defensief zelfbe-

wustzijn’.15 Mede door de vernederlandsing vreesden sommige leden van de Limburgse bur-

gerij de teloorgang van hun ‘Limburgse’ cultuur. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg de regio-

nale Limburgse identiteit een institutionele basis door de oprichting van tijdschriften en ver-

enigingen zoals het blad Nedermaas, de vereniging Veldeke en de Limburgsche Liga. Een poli-

tieke constructie van nog geen eeuw oud werd door een toenemend aantal Limburgers toege-

eigend als een wezenlijk bestanddeel van een zogenaamd eeuwenoude identiteit. Limburg

week hiermee niet af van de trends in het nationale denken in Nederland en elders in Europa,

waarin ook vermeende essentialistische volkskarakters herkend werden in een gedeeld verle-

den en gedeelde tradities, die al dan niet waren ‘uitgevonden’.16 Het is wat ironisch dat een

Limburgs zelfbeeld ontstond door de processen van schaalvergroting en integratie die Lim-

burgers hechter verbonden, onderling, maar ook met de buitenwereld. Het koesteren van de

geïdealiseerde beelden van de eigen lokale samenleving werd deels gefaciliteerd door moder-

ne communicatiemiddelen.

Een katholieke beweging

Het is niet mogelijk om precies te definiëren waar de Limburgse identiteit uit bestond.17 Maar

één eigenschap deelden vrijwel alle Limburgers: meer dan 98 procent was katholiek. Limburg

was niet los te zien van het katholicisme. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verslag van een ‘open-

28
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2000) 79-95.
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15 Peter Nissen, ‘De ontplooiing van het regionaal zelfbewustzijn in de beide provincies Limburg na 1839’, in: Eenheid en scheiding van
de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limbur-
gen (Leeuwarden en Maastricht 1989) 181-212.

16 Joep Leerssen, Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets (Amsterdam 2003).

17 Carla Wijers, ‘”In één hand de rozenkrans, in de andere hand een glas bier”. De Limburgse identiteit onder de loep’, in: Ad Knot-

ter en Willibrord Rutten ed., Maakbaar Limburg. De constructie van een samenleving in een eeuw van uitersten. (Studies over de sociaal-economische
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luchtmeeting’ van de Limburgsche R.K. Werkliedenbond, gehouden tijdens de zomer van

1914 of 1915:

De meetingen hebben in den namiddag plaats en worden voorafgegaan door eene korte godsdienst-

oefening. Onder muziek en zang trekt de stoet van deelnemers – meestal sluiten alle plaatselijke cor-

poraties zich hierbij aan – daarna naar een versierd weiland, – dit alles in overeenstemming met oude

Limburgsche gebruiken bij muziek-, schutterij- of turnfeesten. Het karakter der betooging is echter,

naar moderne behoefte, gewijzigd. Wel is er in de ‘feestwei’ een muziektent, waar de ‘harmonie’ zich

hooren laat (ons Limburgsche volk doet en kan alles onder muziek en zang), maar het voornaamste

punt van het programma is toch het optreden van de sprekers, die in de heerlijke natuur van ons

schoone Limburg, evenals de predikers in de oudheid, het evangelie van ons katholiek vereenigings-

leven verkondigen.18

In dit citaat wordt het katholicisme verbonden met het verenigingsleven. De ‘oude Limburg-

sche gebruiken’ op de feesten van muziekverenigingen, schutterijen en turnclubs suggereer-

den dat Limburgers zich zo ongeveer sinds ‘de oudheid’ bij uitstek in verenigingsverband ver-

maakten. Maar turnen was een typisch modern verschijnsel. In 1910, slechts enkele jaren voor

de beschreven ‘meeting’, was in Limburg de diocesane R.K. Gymnastiek- en Atletiekbond op-

gericht. Dit is ook wel gezien als het officiële beginpunt van de katholieke sportbeweging in

Nederland.19 Het Limburgse verenigingsleven werd gepresenteerd als een oude traditie, ter-

wijl het in feite een relatief modern verschijnsel was. Dit gold ook voor de katholieke arbei-

dersbeweging. In de mijnstreek werd in 1911 de R.K. Werkliedenvereniging opgericht, deels

ter vervanging van de oudere R.K. Limburgsche Volksbond uit 1900.20 Door de associatie met

‘oude’ gebruiken hoopte de R.K. Werkliedenvereniging zich een stamboom te verschaffen

met diepe wortels in de Limburgse geschiedenis. 

Het katholicisme werd een bindende kracht in Limburg, die zich ontwikkelde in het ver-

lengde van het staatsapparaat, maar ook in concurrentie met de ‘neutrale’ rijksoverheid. In

nationaal perspectief kan men spreken van het ontstaan van een katholieke zuil. Aangezien er

in Limburg nauwelijks andere zuilen aanwezig waren, is het zinvoller om in navolging van Jan

Roes te spreken van een ‘katholieke beweging’, een sociale beweging die katholieken mobili-

seerde in lokale en bovenlokale netwerken.21 Deze beweging riep een infrastructuur van uit-

eenlopende instituties en organisaties in het leven. Al werd de katholieke beweging aange-

voerd door politiek en geestelijk leiders, het was een proces dat in zijn geheel onmogelijk door

individuele actoren kon worden overzien, laat staan worden gestuurd. Als een complex en

slechts deels door intentioneel menselijk handelen gestuurd proces, is het begrip katholieke

beweging goed verenigbaar met de eerder aangehaalde suggestie om verzuiling te beschou-

wen als een Nederlandse variant van etnisering of groepsvorming.22 Het begrip laat meer

ruimte voor mensenwerk dan de statischer metafoor van de zuil, die de schijn wekt van vol-
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19 Marjet Derks, ‘”Harten warm, hoofden koel.” Katholieken en lichaamscultuur: dans en sport, 1910-1940’, Jaarboek van het katho-
liek documentatiecentrum 12 (1982) 100-130. Derks verwijst hiervoor op pagina 120 naar P. Boymans, ‘De bisschoppen en de katholieke

sportbeweging in Nederland’, Sportcahier 3 (1966-1967) 47.
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tooiing en homogeniteit. De term beweging is bovendien neutraler dan oudere noties uit de

katholieke historiografie zoals emancipatie en herleving.23

De katholieke beweging werd natuurlijk vooral aangezwengeld door de Kerk zelf. De ker-

kelijke hiërarchie kreeg vanaf 1853 vorm, toen Nederland weer een katholieke kerkprovincie

werd. Limburg werd een apart bisdom. Bovendien onderging de katholieke Kerk in de twee-

de helft van de negentiende eeuw een centralisering van het gezag, die nog het beste wordt

geïllustreerd met het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid uit 1870. Nederlandse katho-

lieken verdeelden hun loyaliteiten tussen de natiestaat en hun supranationale religieus leider

aan de overzijde van de Alpen. Dit zogenaamde ultramontanisme vormde het begin van het

emancipatieproces van het katholieke volksdeel in Nederland.24 Het Vaticaan zette een anti-

moderne koers uit, die het liberalisme en de idealen van de Verlichting verwierp. Tegelijker-

tijd hanteerde de Kerk moderne technieken om de gelovigen te organiseren en te discipline-

ren. Ondanks de behoudzuchtige retoriek kan de ontwikkeling van het katholicisme van de

late negentiende en de vroege twintigste eeuw worden gezien als een onderdeel van het mo-

derniseringsproces.25

De katholieke beweging speelde zich niet alleen af in de kerk, maar manifesteerde zich op

alle terreinen van het leven. Via een ‘cumulatief verdichtingsproces’ doordrong het georgani-

seerde katholicisme de samenleving.26 Tussen kerk, overheid en burger werd een katholiek

‘maatschappelijk middenveld’ gecreëerd dat bestond uit scholen, woningcorporaties, zorgin-

stellingen, vakbewegingen, politieke organisaties, kranten en niet te vergeten tal van initiatie-

ven op het terrein van de vrijetijdsbesteding. Via dit apparaat van katholieke organisaties

drong het katholicisme door tot in het persoonlijke leven van de Limburger. De geestelijkheid

functioneerde daarbij als culturele intermediair. Priesters hielden toezicht op het leven van

hun gelovigen door middel van stelselmatig huisbezoek. Het Limburgse bisdom adviseerde

de zielzorgers in 1916 zelfs kaartsystemen aan te leggen om de gelovigen adequaat te kunnen

volgen in hun levensloop.27 Andere middelen om de kerkgemeenschap te binden waren de in-

dividuele biecht en collectieve ‘gesloten retraites’. Vanaf 1906 werden deze groepsbijeenkom-

sten van katholieke arbeiders voor ‘godsdienstige bezinning’ ook mogelijk gemaakt in Lim-

burg door de bouw van een retraitehuis in Venlo.28

Behalve via dergelijke interventies in het persoonlijke leven, had de clerus grote invloed

door zijn positie in uiteenlopende verenigingen en organisaties in het katholieke ‘midden-

veld’. Daartoe was het bijzondere instituut van de geestelijk adviseur in het leven geroepen.

Iedere organisatie die zich katholiek noemde, werd ‘geadviseerd’ door een priester. Hoewel

deze priester geen formele zeggenschap had, kon zijn informele macht groot zijn. De geeste-

lijkheid oefende hiermee een sterke controle uit op de katholieke beweging, zonder dat de

daadwerkelijke leiding en (financiële!) verantwoordelijkheid van iedere afzonderlijke organi-

satie op de schouders van de geestelijke rustte.29
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In samenspraak met de clerus speelden ook een elite van politici, zakenlieden en intellec-

tuelen als opinieleiders en machthebbers een vooraanstaande rol in het vormgeven en leiden

van de katholieke beweging. Van conservatieve kerkvorsten tot de jonge kunstenaars rondom

De Gemeenschap en van dorpswethouders uit Zuid-Limburg tot aan machtige grootindustriëlen,

allemaal hadden ze hun inbreng, zelfs al dachten deze heren – want dat waren het meestal –

lang niet altijd hetzelfde over de vraag waar het nu precies heen moest met het ‘katholieke

volksdeel’. Eén van de zaken die deze uiteenlopende gemeenschap samenbond, was een

stemming van crisis. De wereld moderniseerde in snel tempo en dat had behalve voordelen

ook funeste gevolgen. Secularisatie was sinds jaar en dag een grote zorg. Denkrichtingen zo-

als aanvankelijk het liberalisme, maar later vooral het socialisme, hadden verwoestend huis-

gehouden, zo was de breed gedeelde opinie. In de veelvuldig geïdealiseerde Middeleeuwen

zou de katholieke kudde, nog niet uiteengeslagen door de Reformatie en Verlichting, zich als

vanzelfsprekend hebben gevoegd naar zijn geestelijk herders. Maar in de moderne tijd was die

vanzelfsprekendheid verdwenen en trokken grote groepen mensen zich steeds minder aan

van geestelijke autoriteiten. ‘De moderne mensch voelt zich volkomen autonoom’, zo sprak

de aalmoezenier van sociale werken Henri Poels in een voordracht uit 1921. Hij betoogde dat

ontkerstening niet zozeer het gevolg, maar de oorzaak was van deze ontwikkelingen. Poels

zag het somber in:

Neen, vele Katholieken beseffen nog altijd niet genoeg, hoe diep in de meeste landen van Europa de

ontkerstening der maatschappelijke cultuur heeft doorgevreten. Zij laten zich bedriegen door de

bloemen bij het venster, waardoor zij vanuit hun eigen kamer een schoon en uitverkoren plekje der

wijde wereld zien. Vanuit den toren der Katholieke Kerk is de moderne maatschappij een groote

woestenij, waar de katholieke wereldbeschaving der middeleeuwen onder het door de voorthollende

jaren opgejaagde stuifzand van de latere eeuwen ligt begraven en het Christendom alleen nog in ver-

spreide oasen leeft.30

Niemand kon het zich meer permitteren om zich alleen te richten op dat eigen ‘schoon en uit-

verkoren plekje der wijde wereld’, de buitenwereld drong zich aan iedereen op, ook aan die

Limburgers die liever niet over hun eigen gemeente- of provinciegrens heenkeken. 

De samenleving moest herkerstend worden. Met name de katholieke arbeiders dienden be-

hoed te worden voor het verlies van hun geloof, wanneer zij werden geconfronteerd met de ver-

lokkingen van de moderne wereld. Dit herkersteningsoffensief kan worden opgevat als een

katholieke variant van het burgerlijk beschavingsoffensief, dat in de negentiende eeuw voor-

namelijk door liberale elites was ingezet.31 Een belangrijk instrument daarin was de katholieke

standsorganisatie. De Nederlandse bisschoppen besloten in 1916 dat de standsvereniging de

centrale institutie moest worden in de maatschappelijke organisatie van de gelovigen. De

standsvereniging voor de katholieke arbeiders, de R.K. Werkliedenvereniging, diende hun

‘godsdienst-zedelijke en algemeen-stoffelijke’ belangen te behartigen.32 Deze werkliedenver-

enigingen dienden de knooppunten te worden van een katholieke infrastructuur van voorzie-

ningen zoals vakbonden, verbruikscoöperaties, huishoudscholen, spaarkassen, verzekerin-

gen, tuberculosebestrijding, bibliotheken, drankbestrijding, ontwikkelingsavonden en ge-
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oorloofde ontspanning.33 Nergens in Nederland werd deze standsgewijze organisatie van de

katholieke beweging op zo’n massale schaal doorgevoerd en zo sterk ‘van bovenaf’ gestuurd als

in Limburg.34 De katholieke beweging faciliteerde daarmee op concrete, materiële wijze het le-

ven van veel gelovigen. Maar de herkerstening van de katholieke arbeider was ook een morele

operatie. En nergens lag het gevaar van zedelijk verval zo duidelijk op de loer als in de vrije tijd.

Tussen commercie en controle

De verbetering van de levensstandaard vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw, de

grotere mobiliteit en de toename van de beschikbare vrije tijd leidden tot een groei in com-

merciële vermakelijkheden.35 Veel katholieke autoriteiten beschouwden dit als een dreigende

ontwikkeling en poogden de vrijetijdsbesteding in te kapselen in een systeem van katholieke

organisaties en verenigingen dat volop in aanbouw was. Het doel was werk, onderwijs en

kerkgang door middel van zo’n stelsel van maatschappelijke organisaties te controleren en te

reguleren. De vrije tijd viel daar echter voor een aanzienlijk deel buiten, met name daar waar

de markt vrij spel had. Veel populair amusement werd immers geboden door ondernemers in

commercieel vermaak. De vraag is dan ook hoe men omging met marktwerking, hoe de ka-

tholieke beweging als het ware concurreerde met commercieel populair amusement. Op dit

punt waren in principe drie onderling samenhangende strategieën herkenbaar: verzet, aan-

passing en het bieden van alternatieven.

Tegen veel vormen van vermaak bestond weerstand. Vanaf de kansel, in de katholieke me-

dia en op tal van andere podia werd geageerd tegen drankmisbruik, het ‘bioscoopgevaar’, het

‘dansgevaar’, het ‘leeren gevaar’ (voetbal) of het ‘papieren gevaar’ (onzedelijke lectuur). De

bestrijding van een van de extremere vormen van onzedelijk vermaak werd bijvoorbeeld stevig

ter hand genomen door de Venlose burgemeester Van Rijn, toen hij de ‘handel in blanke sla-

vinnen’ in zijn stad aanpakte.36 Niet alleen plaatselijke maar ook landelijke bestuurders na-

men maatregelen om de zeden te kuisen. Prostitutie was één van de praktijken die werd aan-

gepakt in de zedelijkheidswet van 1911, waarmee de confessionele politiek hoopte het morele

verval te stoppen.

Censuur, verboden, verordeningen en regels bleken echter niet toereikend om deze geva-

ren te weren. Daarom vond tegelijkertijd bij sommige populaire vormen van vrijetijdsbeste-

ding ook een katholieke toe-eigening plaats: if you can’t beat them, join them. Dit gebeurde bij-

voorbeeld bij de moderne sportbeoefening, die ook verzet opriep, maar tevens kansen bood

om de vrijetijdsbesteding in een katholieke organisatie te omvatten. In Nederland begon na de

eeuwwisseling een massificatie van de sport. Met name voetbal en wielrennen werden popu-

laire volkssporten voor mannen en in Limburg ontwikkelde ook de gymnastiek zich als tak

van sport voor meisjes en vrouwen.37 Tot aan de Eerste Wereldoorlog sportten de meeste ka-
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tholieken in neutrale verenigingen, maar dat veranderde snel. In 1916 werd de Federatie van

R.K. Voetbalbonden in Nederland opgericht. Er ontstonden gescheiden neutrale en katholie-

ke sportbonden en -competities. De Limburgse ‘Voetbalkapelaan’ Gillissen, geestelijk advi-

seur van de R.K. Limburgsche Voetbalbond, klaagde in 1927 dat Limburg maar liefst 56 neu-

trale voetbalclubs kende, waarvan zelfs 19 voormalig katholieke verenigingen. Veel katholie-

ken ‘liepen over’ naar de neutrale competitie, waar het spelniveau hoger lag.38

De kerstening van het voetbalspel was niet alleen een katholieke kanalisering van de mas-

saal opkomende sportbeoefening. Het kon tevens een zegenrijk alternatief bieden voor vor-

men van vrijetijdsbesteding die nog schadelijker werden geacht dan sporten. Het voetballen

op katholieke grondslag hield de jeugd van de straat. Dat was belangrijk want juist op straat

stond het zielenheil aan vele gevaren bloot. Voor het van de straat houden van de jeugd werd

daarom rond de eeuwwisseling een stelsel van jeugdpatronaten opgebouwd. Aanvankelijk

waren dit lokale initiatieven. Het eerste katholieke patronaat voor de arbeidersjeugd werd op

17 februari 1889 naar Belgisch en Frans voorbeeld opgericht in het vroeg geïndustrialiseerde

Maastricht.39 Het betrof een samenwerking tussen de plaatselijke geestelijkheid en het be-

drijfsleven. Datzelfde gold voor het patronaat ‘De Gouden Draad’ dat in 1894 werd opgericht

voor de honderden meisjes die werkten in Pope’s gloeilampenfabriek te Venlo. Van maandag

tot en met zaterdag ploeterden de werkneemsters in de fabriek. Op zondag werden zij ver-

plicht binnen de muren van dat patronaat huishoudelijke en godsdienstige lessen te volgen,

in voorbereiding op het gehuwde leven. Voornaamste doelstelling van ‘De Gouden Draad’

was de jonge meisjes op het rechte pad te houden, door ze inderdaad letterlijk van de straat te

houden. Pope’s bedrijfsreglement van 1894 verbood dan ook uitdrukkelijk om – op straffe van

een een boete van tien Pfennig – de zogenaamde ‘Ponyweg’ te betreden onderweg naar of van

de fabriek. Dit was de weg die grensde aan de kazerne, waar de aanwezigheid van militairen

ongetwijfeld uitnodigde tot flirten en andere onbesuisde experimenten. Want ‘in sommigen

bruist het bloed wat wild en de nabijheid der piotten [militairen] is daarvoor niet het beste

tegengif.’40

Vanaf 1903 adviseerde ook het Nederlandse episcopaat de geestelijkheid patronaten op te

richten, om de – met name mannelijke – jeugd te behoeden voor ‘den verschrikkelijken af-

grond’.41 Deze oproep vond gehoor. Verspreid over het land bestonden in 1907 reeds 124 pa-

tronaten. Aanvankelijk diende het patronaat hoofdzakelijk voor het geven van aanvullend

onderwijs aan de arbeidersjeugd, zowel ambachtelijke scholing als godsdienstig onderricht.

Maar al snel kwam een discussie op gang over de wenselijkheid van het bieden van recreatie

voor de jeugd, om de jongens weg te houden van café, bioscoop en straat. Niet alle jeugdher-

ders zagen het nut van ontspanningsactiviteiten in het patronaat: ‘De jongens moeten zien, dat

een patronaat een zaak is van ernst, niet van pret,’ vermaande de Delftse priester J. Dankelman

in 1905 in het orgaan van de beweging Het Patronaat.42 Maar dit bleek een achterhoedegevecht,

want in het jaaroverzicht van 1906 werd vermeld dat de meeste patronaten ‘ontspanning’ bo-
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den.43 Het diende wel als aanvulling op de onderwijsactiviteiten en mocht niet de ontspanning

in gezinsverband doorkruisen.44 Behalve zang- en spelletjesavonden of wandeltochten ont-

stonden vanuit de patronaten ook sportverenigingen, die overigens ook weer de nodige dis-

cussies opleverden over vermeende ‘spelverruwing’ en het schenden van de zondagsheili-

ging. Zo stimuleerde de patronaatbeweging de verdere expansie van de katholieke beweging.

Vanaf begin jaren twintig nam de aandacht voor onderwijs af ten faveure van de ontspanning.

Het patronaatswezen werd in 1918 gekoppeld aan de standsorganisatie en was daarmee uit-

gegroeid tot een wezenlijke tak van de katholieke culturele infrastructuur. Het patronaatsge-

bouw werd in veel parochies ‘de centrale plaats van het katholieke sociale en culturele leven’,

ook voor volwassenen.45

Kermis en carnaval

Het circuit van patronaatszalen bood soms de gelegenheid om een katholieke bioscoop te ex-

ploiteren. Bij dergelijke initiatieven vervaagden de grenzen tussen het op ideële grondslagen

gebouwde katholieke verenigingswezen en de commerciële markt voor volksvermaak. Maar

de spanning tussen de goede katholieke zeden en populair vermaak was natuurlijk al veel

ouder.

In Limburg vormde de religieuze cultuur een belangrijke dimensie van het openbare leven.

Er bestond een hoge ‘cultusdensiteit’ van bedevaarten en processies. In de laatste twee eeu-

wen kwamen er in Limburg alleen al 141 nieuwe bedevaartplaatsen bij.46 Ondanks de sterke

klerikale sturing van zulke devoties, konden zich tijdens religieuze optochten ook taferelen

voordoen ‘die weinig of niets met godsdienst te maken hadden’.47 Een Brabantse verzuchting

uit 1908 prikkelt in dat opzicht de verbeelding:

Wat bedevaarten betreft – ik ben waarlijk niet te hard, als ik zeg, dat het er soms allesbehalve stichte-

lijk aan toe gaat. Tusschen de huizen worden nogal gebeden opgedreund of liederen uitgegalmd,

maar in de eenzamer streken! – Er zijn ook troepen, die muziekinstrumenten bij zich hebben, om

onderweg in de cafés te dansen. Ik heb zoo iets met mijn eigen oogen gezien.48

De in dit citaat gesuggereerde ontsporingen waren waarschijnlijk niet representatief. En gods-

dienstigheid hoefde ook niet strijdig te zijn met het commerciële amusement dat onder meer

in de bioscopen te vinden was. Zo blijkt uit een speciale advertentie van de Maastrichtse Royal

Cinema die vol trots als extra programmaonderdeel eigen filmopnamen van de processie van

Sint Servatius aankondigde.49 Toch zijn er voldoende voorbeelden van een problematische re-

latie tussen religieuze feesten en volksvermaak. De uitspattingen tijdens ‘traditionele’, oor-

spronkelijk aan de kerk gerelateerde feesten als carnaval en kermis waren tijdens de negen-
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43 ‘Een terugblik over het afgeloopen jaar’, Het Patronaat 3 (15-12-1906) dubbelnr 4-5.

44 Selten, Het apostolaat, 144.

45 Ibidem, 142, 145, 151-152.

46 Peter Jan Margry, Bedevaartsplaatsen in Nederland. Deel 3. Provincie Limburg (Amsterdam 2000) 11-15. Ter vergelijking: in dezelfde pe-

riode kwamen er in Brabant 92 nieuwe bedevaartsplaatsen bij.

47 Peter Jan Margry, Teedere quaesties. Religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e

eeuws Nederland (Hilversum 2000) 68-70.

48 H.N. Ouwerling, Uit de donkere gewesten (Helmond 1908) 141.

49 De Limburger Koerier 18-5-1914.



tiende eeuw onderwerp van zware kritiek van beschavers van liberale en confessionele snit.50 In

sommige Hollandse steden werd de kermis afgeschaft, waaronder Amsterdam (1871) en Rot-

terdam (1908). In Limburg liep dat niet zo’n vaart, daar bleef lustig kermis en carnaval gevierd

worden.51 Wel werden deze festiviteiten sterker gereguleerd en soms zelfs ingepast in bescha-

vingsoffensieven. Want ook hier botsten zedelijke en economische belangen.

De kermis was rond de eeuwwisseling een tegenstrijdig verschijnsel, tegelijkertijd vreemd

en vertrouwd. Aan de ene kant was het een exotisch gebeuren, waar eens per jaar de grijsheid

van het bestaan werd doorbroken met allerlei vreemde en nieuwe attracties. Hier werden aller-

lei technologische innovaties in de vorm van amusement gepopulariseerd. De kermis vormde

zo een contrast met de normale gang van zaken. Ook de tijdelijke invasie van het rondreizen-

de kermisvolk, grotendeels afkomstig van buiten de stad, bracht een de doorbreking van de

dagelijkse sleur. 

Aan de andere kant had de kermis ook een vertrouwde component: sommige attracties,

personen of bedrijven keerden jaar in jaar uit terug. De jaarlijkse opzet van de kermis werd ge-

kenmerkt door een zekere voorspelbaarheid en routine. Dit gold extra sterk in een stad als

Roermond, van oudsher een pleisterplaats waar kermisondernemers overwinterden.52 Op

sommige Roermondse kermissen werd bijna de helft van de vergunningen uitgereikt aan in-

gezetenen van de stad. Zo waren op de kermis van 1906 23 van de 42 inschrijvers afkomstig uit

Roermond.53 Volgens de administratie van de staangelden waren slechts 11 van de 42 kermis-

ondernemers afkomstig van buiten Limburg. Deze verhoudingen zijn wel vertekend doordat

een relatief groot aantal lokale attracties nogal kleinschalig was, zoals viskraampjes die voor-

namelijk door plaatselijke ondernemers werden uitgebaat.54

Veel Limburgers maakten op de kermis voor het eerst kennis met de cinematografie. In de

reclame voor filmvertoningen en ook in de besprekingen in de lokale pers (vaak het verlengde

van fors ingekochte advertentieruimte) werd soms ingegaan op het feit dat de bioscoopon-

dernemer reeds grote bekendheid genoot bij het publiek, ofwel in de betreffende stad, ofwel

elders in Nederland. Net als de kermis zelf profileerden de bioscopen zich vaak als buitenissi-

ge amusementspaleizen vol exotisch en sensationeel vermaak, maar tegelijk als vertrouwde

en betrouwbare instellingen. Veel kermisbioscopen vertoonden lokale filmopnamen om het

publiek te lokken.55 Ook voordat de film permanent geïntegreerd raakte in het plaatselijke

amusementsleven via vaste bioscooptheaters was de reizende bioscoop dus meer geworteld in

lokale amusementstradities dan het op het eerste gezicht lijkt.
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50 Oscar Westers, ‘Beschavingsoffensief of beschavingsstreven. De Rotterdamse vereeniging tot veredeling van volksvermaken

1881-1931’, Rotterdamsch jaarboekje 7 (1999) 337-366.

51 G.H. Jansen, Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland (Amsterdam 1987) 267-69. Limburg telde in 1985 het grootste aantal kermis-

sen van Nederland: 376 stuks.

52 Piet Tummers, ‘Roermondse kermis en kermisadel. Deel 1’, Spiegel van Roermond 7 (1999) 111-119. Het Roermondse adresboek van

1900 vermeldde 23 ‘kermisreizigers’. Het betrof hier onder meer leden van een aantal bekende kermisfamilies zoals Benner, Van Ber-

gen, Kunkels, Vincken, Wegkamp en Wolffs.

53 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. Gemeentearchief Roermond 1796-1933 (AKGR), inv. nr. 3599, Kermisstandplaatsen. 

54 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 (Laurens) van Bergen en zijn moeder

weduwe Van Bergen-Xhaflaire, die de hoogste bedragen aan staangeld voldeden (respectievelijk f 425,- en f 107,-).

55 Frank van der Maden, ‘De komst van de film’, in: Karel Dibbets en Idem ed., De geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop (Weesp

1986) 11-52. Vanessa Toulmin, Patrick Russell en Simon Popple, The Lost World of Mitchell and Kenyon. Edwardian Britain on Film (Londen

2004).



In Limburg was een beperkt aantal reizende bioscopen actief. Slieker, Mullens, Hommer-

son, Wegkamp en Benner waren de belangrijkste namen in deze bedrijfstak, die vooral in de

jaren tussen 1897 en 1910 bloeide.56 Buitenlandse reisbioscopen deden Limburg zelden aan,

hoewel doorgaans verondersteld wordt dat de reisbioscoop zich net als de kermis weinig aan-

trok van nationale grenzen.57 De genoemde exploitanten kwamen wel van buiten Limburg.

Slechts één Limburgse ondernemer exploiteerde in deze periode ook kortstondig een kermis-

bioscoop, dat was de bekende Roermondse kermisexploitant Lerang van Bergen (1870-1929).

Op de Roermondse kermissen bracht de familie Van Bergen vaak de grootste attracties.58 Tij-

dens de wintermaanden van 1905 organiseerde Lerang bioscoopvoorstellingen in de zalen

van Limburgse steden.59

Na de overschakeling van mobiele filmexploitatie naar vaste bioscooptheaters bestonden

nauwelijks meer personele of institutionele banden bestonden tussen het kermisbedrijf en

het bioscoopbedrijf. Ondernemers van reisbioscopen schakelden meestal over op een andere

attractie en ondernemers van bioscopen kwamen uit andere bedrijfstakken, zoals de caféwe-

reld.60 De kermis behoorde tot een oud patroon van incidentele vrijetijdsbesteding, dat plaats

maakte voor een nieuw stelsel van voortdurend beschikbaar vermaak. Met de verschijning van

permanente stedelijke vermakelijkheden, zoals bioscopen, sportverenigingen en danszalen,

lijkt het belang van de kermis te hebben ingeboet. Dat wordt althans gesuggereerd door het

Venlose raadslid Janssen, die in 1930 het voorstel om één van Venlo’s beide jaarlijkse kermis-

sen af te schaffen verdedigde met het argument dat de kermis niet meer was dan ‘een uitge-

leefde en in het kader van onzen modernen tijd niet meer passende instelling’.61 Andere vor-

men van vermaak ‘zooals bals, bioscoop, voetbal’, hadden haar inmiddels overbodig ge-

maakt. De Venlose zomerkermis werd uiteindelijk opgeheven. Dit gebeurde niet op grond van

morele bezwaren, maar wegens economische motieven. Werkgevers verzameld in de Noord-

Limburgsche Kamer van Koophandel hadden geklaagd dat de handel stillag wanneer hun ar-

beidskrachten aan het kermisvieren waren. De middenstand protesteerde hevig, vanwege de

gevreesde inkomstenderving die de afschaffing zou teweegbrengen. Middenstandsvertegen-

woordiger Meelkop wees de raadsleden er op dat het recht op twee kermissen al in 1343 door

Hertog Reinoud van Gelder aan Venlo was geschonken. De kermis was een traditioneel Lim-

burgs gebruik van historisch belang dat niet met één pennenstreek kon worden beëindigd.

Janssen was niet onder de indruk van dit bezwaar. ‘Sommigen willen de kermis juist uit fol-
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56 Hier volgen als voorbeeld 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 Gemeentearchief Roermond. Inv. 3599

Kermisstandplaatsen. Zie voor een overzicht van reisbioscopen in Maastricht: Frank Jansen, Bewegend beeld, 183.

57 Marc Reuchter, ‘Routes of itinerant movie showmen’, paper op de conferentie Cinema in Context (Amsterdam 20 en 21 april 2006),

panel o.l.v. Joseph Garncarz.

58 In 1898 betaalde weduwe Van Bergen f 451,- staangeld voor de stoomcarrousel, meer dan de helft van het totale staangeld tijdens

de kermis van dat jaar. Gemeentearchief Roermond. Inv. 3599, ‘Kermisstandplaatsen’; Piet Tummers, ‘Roermondse kermis en ker-

misadel. Deel 2’, Spiegel van Roermond 8 (2000) 25-27.

59 J. Tjeertes Sr., ‘Uit de oude doos’, De kermisgids, 31 augustus 1977, 12-14. Volgens een familiegeschiedenis was Van Bergen zelfs al

van 1903 tot aan 1907 actief als rondreizend bioscoopondernemer in Limburg. Er is echter geen bewijs gevonden dat deze niet gefun-

deerde bewering kan staven. W.H. van Bergen, Van Bergen van 1745 tot heden (Ongepubliceerde familiegeschiedenis 1977, Gemeente-

archief Roermond).

60 Convents, Van kinetoscoop 350-351 constateert dit voor de situatie in België. Uiteraard bestonden hier ook uitzonderingen op, zo

was Jean Desmet een kermisexploitant die wel de overstap naar de vaste bioscoop maakte. Blom, Desmet.
61 Notulen raadsvergadering Venlo 1930, nr 8, 14. Systematisch onderzoek naar de conjunctuur van het kermiswezen in Nederland

ontbreekt voor deze periode.



kloristisch oogpunt behouden. Daarvoor is 1 kermis echter genoeg. Bovendien is de kermis

ontaard, en de “ware” functie, nl. een kerkelijk feest, is er al lang niet meer’.

Naast de kermis werd het carnaval bij uitstek gezien als ‘traditioneel’, maar de Limburgse

‘vasteloavond’ was vooral een gevolg van de negentiende-eeuwse opleving van het carnavals-

feest in het Rijnland.62 De gegoede burgerij richtte sociëteiten op zoals de Maastrichtse Mo-

mus (1839) en de Venlose Jocus (1842) die optochten en feesten organiseerden. In de tweede

helft van de negentiende eeuw breidde dit verschijnsel zich uit naar andere Limburgse steden.

Carnaval was gerelateerd aan sociabiliteit. Behalve speciaal daartoe opgerichte carnavalssoci-

eteiten gingen ook andere verenigingen activiteiten organiseren rondom de vastenavond. Het

straatcarnaval verplaatste zich deels naar zalen. Tijdens de festiviteiten in verenigingsverband

kwam veel nadruk te liggen op ordelijk en aangepast gedrag. Dit in besloten kring gevierde

carnaval werd een instrument in het burgerlijke beschavingsoffensief.

Daarbuiten bestond nog steeds een in het openbaar gevierd carnaval, dat zich deels onttrok

aan de beschavende en controlerende verenigingen. Dat er een scheiding bestond tussen in

besloten kring en openbaar gevierd carnaval, toont een voorbeeld uit Maastricht. Daar besloot

het gemeentebestuur in 1921 dat er geen openbare carnavalsviering meer mocht plaatsvinden

op ‘navastenavond-zondag’. De gemeente kon dit verbod echter niet afdwingen bij verenigin-

gen die besloten bals hielden. Burgemeester L.B.J. van Oppen deed aan de belangrijkste

Maastrichtse sociëteiten het verzoek om vrijwillig af te zien van feesten op de zondag na het

carnaval, omdat ‘bepaalde categorieën der bevolking zich gegriefd voelen door de bevoor-

rechte positie, waarin de sociëteiten zich in dit opzicht bevinden’.63 Het onderscheid tussen

openbaar en besloten vermaak was een structurerende factor in de organisatie van de katho-

lieke vrijetijdsbesteding. De katholieke beweging van besloten verenigingen en particuliere

organisaties werd gepositioneerd tegenover de neutrale openbaarheid waar een commerciële

markt voor massavermaak bestond.

Het openbare carnaval werd gezien als een bedreiging van de goede orde. Gemeentelijke

overheden probeerden de vastenavondviering aan banden te leggen. Zij deden dit onder ande-

re door het uitvaardigen van verordeningen met betrekking tot de kostumering. In diverse

Limburgse gemeenten mochten burgers zich tijdens carnaval niet meer in het openbaar ver-

tonen ‘gekleed in de kleeding van de kunne waartoe men niet behoort’.64 Tijdens de Eerste

Wereldoorlog werd op veel plaatsen het dragen van maskers verboden, omdat dat werd be-

schouwd als een bedreiging van de openbare orde.65

In Maastricht ontstond zelfs discussie over een volledig verbod op de carnavalsviering. Zo

pleitte professor Bemelmans, voorzitter van de orthodox katholieke Vereeniging voor Eer en

Deugd, in 1933 voor afschaffing van het bandeloze carnaval.66 Enkele jaren eerder had de pro-
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62 Carla Wijers, Prinsen en clowns in het Limburgse narrenrijk. Het carnaval in Simpelveld en Roermond 1945-1992 (Amsterdam 1995) 10-14.

Deze studie vormt de basis voor de rest van deze alinea.

63 Gemeentearchief Maastricht. Inv. -1.853.442 Carnaval. Brief Van Oppen 2-2-1921. Van twee verenigingen zijn de antwoorden be-

waard gebleven. De chique ‘Société du Théâtre à Maestricht’ liet weten dat de zaal al verhuurd was aan zangvereniging De Lauwer-

krans, het feest kon niet meer worden afgelast. Sociëteit Momus antwoordde dat er niets gepland was op die dag, maar dat ze zich

recht voorbehielden hierover zelfstandig te beslissen.

64 In de praktijk bleek dit verbod niet zo eenvoudig te handhaven, zodat het verbod in 1934 moest worden aangescherpt voor ‘unisex’

twijfelgevallen met ‘sportkleeding zooals rijbroeken’. Notulen raadsvergadering Maastricht 1-3-1933; 7-2-1934. Een gelijksoortige

verordening werd al in 1896 aangenomen in Roermond en werd ook in Venlo al eerder toegepast: De Nieuwe Venlosche Courant 25-2-1911.

Dergelijke verordeningen bevatten soms ook een verbod op het dragen van de ambtskleding van het wereldlijke of geestelijke gezag.

65 Wijers, Prinsen, 12. Gemeentearchief Maastricht. Inv. -1.853.442 Carnaval. 1915, verordening tegen maskers, wegens tijdsom-

standigheden.

66 Gemeentearchief Maastricht. Inv. -1.853.442 Carnaval. Brief 20-1-1933.



testantse kerkenraad zich ook al beklaagd over uitspattingen.67 Ook de sociaal-democratische

raadsfractie was tegenstander van het volksfeest. In februari 1920 herinnerde het socialisti-

sche raadslid Grabal eraan dat carnavalsfeesten ‘een uitvloeisel zijn van het kapitalistische

stelsel en dat de kapitalistische klasse die feesten onderhoudt om het volk dom te houden.’68

Het socialistische fractielid Paulissen meende zelfs dat in een jaar filmvoorstellingen minder

onzedelijkheden voorkwamen dan tijdens een gemiddeld carnavalsfeest.69 Zijn collega Gre-

goire van de katholieke raadsfractie bepleitte het behoud van het carnaval als een expressie

van lokale eigenheid: ‘Men behoeft ook niet geheel Nederland of de geheele wereld te nivel-

leeren voor wat zeden, gewoonten en gebruiken betreft’.70

Het carnaval werd niet afgeschaft in Maastricht. Integendeel, in de jaren dertig herleefde

het juist, in heel Limburg.71 Het werd onder meer gepresenteerd als een toeristische attractie

en een zegen voor de plaatselijke economie. Bovendien ging het carnaval steeds sterker gel-

den als een gezichtsbepalend fenomeen voor het katholieke Zuiden. De Maastrichtse VVV

achtte carnaval een wezenlijk onderdeel van het ‘den Maastrichtschen volksaard en volks-

geest’,

de Carnavals-traditie wier wezen door een niet-Limburger, en niet-Maastrichtenaar onmogelijk zou

worden aangevoeld, daarentegen door elken ras-echten Maastrichtenaar als een integreerend be-

standdeel van zijne hoedanigheid van Maastricht wordt beschouwd.72

Een infrastructuur van commercieel vermaak

Carnaval en kermis laten zien dat de vrijetijdsbesteding van Limburgers door twee factoren

werd aangestuurd: de stuwkracht van de commercie en de disciplinerende en regulerende

tempering door burgerlijke elites. In dit krachtenspel werd een infrastructuur van commerci-

eel vermaak gecreëerd. Amusement was niet langer geconcentreerd op enkele dagen van het

jaar zoals tijdens carnaval, kermissen en andere vaste feestdagen, maar kwam steeds meer

door het hele jaar heen beschikbaar. Dit kan worden gedemonstreerd aan de hand van de si-

tuatie in Venlo. De vermakelijkheidsbelastingen, en daarmee de uitgaven van Venlonaren aan

vermaak, werden in de periode tussen 1900 en 1920 in toenemende mate verspreid over het

hele jaar betaald, in plaats van geconcentreerd in de maanden waarin carnaval en kermis vie-

len (grafiek 2.1). Aanvankelijk werd het grootste deel van die heffing geïnd in de maanden fe-

bruari of maart tijdens het carnaval, en in de maanden juni en september tijdens de voorjaars-

en zomerkermissen. In de loop der jaren werden de belastingen veel gelijkmatiger over het

gehele jaar betaald. Venlonaren kregen ieder weekend commerciële vermaaksgelegenheden

tot hun beschikking en de bioscoop was daarvan een van de voornaamste.
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67 Gemeentearchief Maastricht. Inv. -1.853.442 Carnaval. Brief 1-4-1930.

68 Notulen raadsvergadering Maastricht, 23-2-1920.

69 Notulen raadsvergadering Maastricht, 27-5-1929.

70 Notulen raadsvergadering Maastricht, 1-3-1933

71 Wijers, Prinsen, 13-14; ‘Carnaval herleeft’, De Limburger Koerier 1-3-1930, over hernieuwde belangstelling voor carnaval in Venlo; dat

jaar werd voor het eerst weer een optocht gehouden. 

72 Gemeentearchief Maastricht. Inv. -1.853.442 Carnaval. Brief 9-6-1933.



Grafiek 2.1 Vermakelijkheidsbelasting Venlo 1900-1920
Verdeling over de maanden van het jaar

Een van de fundamenten van het moderne commerciële amusement was het theater. In het

negentiende-eeuwse Limburg hadden twee steden een theatertraditie van enige betekenis, Maas-

tricht en Roermond.73 Andere Limburgse steden zoals Venlo werden aangedaan door rondrei-

zende troepen die bijvoorbeeld enkele weken optraden in een schouwburgtent. Ook op de ker-

mis bestond een traditie van volkstheater.74 Maar alleen de gegoede burgerij van Maastricht en

Roermond organiseerde in sociëteitsverband regelmatig toneelvoorstellingen in een vast thea-

ter. Het ging om opvoeringen van zowel lokale amateurverenigingen als (veelal professionele)

gezelschappen van buiten de stad, vaak uit België of Duitsland en ook een enkele keer uit de Hol-

landse steden. Over het algemeen waren deze voorstellingen slechts toegankelijk voor een klei-

ne elite. Het repertoire bestond voornamelijk uit lichte vormen van amusement. In een studie naar

de Maastrichtse schouwburg uit 1966 constateerde Carel Bloemen: ‘De leidende figuren in het

Maastrichtse schouwburgbeleid kwamen ondanks hun maatschappelijke welgedaanheid en na-

drukkelijk beleden deftigheid, niet uit boven het populaire volksvermaak, dat de opera toch in

de grond was’.75 Behalve opera waren operette, vaudeville, de soldatenklucht en het melodrama

populair bij de Limburgse theaterbezoeker. Het Franstalige toneel bleef met name in Maastricht

lang domineren. Voorstellingen in het plaatselijke dialect waren ook gewild, zoals de Roermondse

opera Schinderhannes (1864), waarin alleen de duivel algemeen beschaafd Nederlands sprak.76

Na de eeuwwisseling en vooral tijdens en na de oorlogsjaren werd een verschuiving zicht-

baar naar een Nederlandstalig repertoire, waarbij ook het Hollandse cabaret van Speenhoff,
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73 Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg (Assen en Amsterdam 1976) 118.

74 Schillings, Toneel, 109. In Venlo kreeg het toneelleven een impuls met de bouw van het door J.P. Berlage ontworpen theater de

Prins van Oranje, dat in 1910 opende. Mariet Verberkt, De Prins van Oranje en ‘de Prins’ van Berlage (Venlo 2006).

75 Carel Bloemen, Maastrichts toneelleven. Drie eeuwen Maastrichts theater (tweede druk; Maastricht 1966) 208.

76 Schillings, Toneel, 15-16. Schinderhannes. Opera-bouffe in twee aktes door Emile Seipgens. Opvoeringen door het Koninklijk Roermonds Man-
nenkoor (Roermond 1980).
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Pisuisse en Ter Hall aansloeg.77 Met de opkomst van andere vormen van goedkoop populair

amusement, werd het theater toegankelijker voor bredere sociale bevolkingsgroepen. Parallel

aan de exclusieve schouwburgtraditie met de deftige Maastrichtse sociëteiten Momus, Kunst

en Vermaak en de Roermondse Société Dramatique, ontstond een veel breder stelsel van ama-

teurtoneelverenigingen. Zij speelden in kleinere zalen, vaak uitgebaat door caféhouders, zo-

als de harmoniezaal in Roermond, de concertzaal aan de Kleine Gracht in Maastricht, de zaal

van Jos Caubo aan de Venlose Vleeschstraat of de Heerlense concertzaal van Harmonie Sint

Caecilia.78 In al deze zalen werden later bioscopen geopend. Van het Limburgse theaterwezen

zijn weinig bezoekersaantallen bekend. Ter indicatie: het dialectstuk Trijn de Begijn behaalde

in het seizoen 1912-1913 een buitengewoon succes in de Maastrichtse schouwburg. Het trok

in zes voorstellingen zo’n 3.000 toeschouwers.79

Net als op alle andere terreinen van vermaak, bemoeide de Kerk zich ook met het theater. Re-

gelmatig beklaagde de geestelijkheid zich over het morele gehalte van uitvoeringen, met name

op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Pas aan het einde van de negentiende eeuw begon het

geleidelijk geaccepteerd te raken dat vrouwenrollen ook door vrouwen gespeeld werden. Hier-

voor werden meestal beroepsactrices ingeschakeld, wier reputatie nog lang zeer twijfelachtig bleef.80

In Maastricht kwam het theater met enige regelmaat in aanraking met het gezag. Op 17 ja-

nuari 1907 beklaagde het toenmalige raadslid en latere premier Charles Ruijs de Beeren-

brouck zich in de gemeenteraad over twee ongepaste operettes in de Schouwburg. De Maas-

trichtse burgerij had enthousiast geapplaudisseerd voor nogal pikante dansen in deze voor-

stellingen. Ruijs riep het ‘fatsoenlijke’ deel van het Maastrichtse theaterpubliek op om derge-

lijk applaus voortaan te overstemmen met fluitconcerten. Hij verweet burgemeester Bauduin

een slap optreden tegen de onzedelijkheid in het theater.81 Diens opvolger burgemeester Van

Oppen voerde een veel strikter beleid en deinsde er niet voor terug om persoonlijk in te grij-

pen, bijvoorbeeld met verboden op uitvoeringen van Speenhoff (1911) en de stukken Op hoop
van zegen en Allerzielen van Herman Heijermans (1921 en 1926).82

De katholieken organiseerden ook eigen theatervoorstellingen. Het in 1918 te Roermond op-

gerichte gezelschap ‘Het Roomsch tooneel’ kon echter niet uitgroeien tot een factor van bete-

kenis.83 Maar verreweg de meeste amateurtoneelgezelschappen in Limburg sproten voort uit mu-

ziekverenigingen, patronaten, schutterijen, scholen en religieuze congregaties en droegen het

predikaat ‘R.K.’ Binnen dat amateurcircuit domineerde een religieus getint repertoire, zoals blijkt

uit de titels van enkele favoriete stukken: Aan God en Koning trouw, De held van de Eucharistie, De pau-
selijke zouaaf, De held des Christendom en Nero of de martelaren der catacomben.84 Een godsdienstig re-
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pertoire was niet alleen een manier om zich in te dekken ‘tegen een pastorale banbliksem tij-

dens de zondagspreek’, al speelde dat ongetwijfeld mee.85 Religieus spektakel vormde een onder-

deel van de Limburgse cultuur. Er waren tal van kerkelijke praktijken met theatrale trekken zo-

als priester- of kerkwijdingen, jubilea, processies en bedevaarten, maar ook zuiver theatrale vor-

men zoals het passiespel. Verfilmingen van beroemde passiespelen zoals in het Beierse Obe-

rammergau behoorden tot de vroegste filmsuccessen.86 Ook de sinds 1931 in Tegelen opgevoerde

passiespelen getuigen van de aantrekkingskracht van groots opgezet kerkelijk theater.87

Behalve het theater was nog een andere institutie deel van de Limburgse infrastructuur van

commercieel vermaak en dat was de kroeg. Limburg had een uitzonderlijk hoge cafédicht-

heid. In 1911 was er voor iedere 58 Limburgers een kroeg, terwijl die aantallen in de overige

provincies uiteenliepen van 137 tot 771 inwoners per cafébedrijf. Het aantal ‘bierhuizen’ in

Limburg was twee maal zo groot als in Groningen, Friesland, Drente, Overijssel en Utrecht te-

zamen. Het is dus een understatement om te stellen dat de kroeg in Limburg een belangrijk

trefpunt was. Caféhouders en bierbrouwers vormden een sterke politiek lobby. Van de 970

Limburgse raadsleden in 1911 waren er 160 brouwer of ‘herbergier’.88

Alcoholgebruik was een van de voornaamste doelwitten van burgerlijke beschavers. Op na-

tionale schaal boekten zij succes, want de consumptie van alcohol begon na de eeuwwisseling

sterk te dalen.89 Het is echter niet zeker of deze algemene trend zich ook in Limburg voordeed,

waar het aantal cafés juist toenam.90 Behalve op het bestrijden van alcoholisme, legden de ka-

tholieken zich toe op het scheppen van alternatieven in het verenigingsleven. Standsvereni-

gingen en patronaten exploiteerden vaak eigen gebouwen, die soms ook een tapvergunning

hadden. Zo adverteerde ‘Ons Volkshuis’ in Heerlen met ‘billijke consumptie’ van ‘Brand’s

Bieren’ en een ‘mooi zitje in tuin’.91 De meeste vrijetijdsverenigingen hadden echter geen

eigen lokaal en kwamen bijeen in een cafézaal. Die zalen, zowel de katholieke als de ‘com-

merciële’ cafézalen, vormden de kern van de fysieke infrastructuur van de Limburgse vrije-

tijdsbesteding. De integratie van het bioscoopwezen in Limburg vond juist daar plaats.

Het café en deels ook het verenigingsleven waren vooral een mannenzaak. Na de eeuwwis-

seling begonnen de uitbaters van cafés in de grote steden hun zaak aantrekkelijker te maken

voor een netter uitgaanspubliek, zodat ook fatsoenlijke vrouwen zich er konden vertonen. Zo

opende in 1908 aan het drukke Rotterdamse Hofplein het mondaine café Loos, waar een ge-

mêleerd publiek kwam om de langsstromende menigte te bekijken en om zelf gezien te wor-

den. In de loop van het interbellum openden in Rotterdam ook speciaal op vrouwen gerichte

lunchrooms.92
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Dat het publieke vermaak (mondjesmaat) toegankelijker werd voor vrouwen en meisjes, werd

behalve in de bioscoop ook zichtbaar in het moderne dansen, dat met name na de Eerste Wereld-

oorlog sterk toenam in populariteit. Bezorgd riep de landsregering in 1927 en ook weer in 1930

een commissie in het leven die het ‘dansvraagstuk’ moest bestuderen.93 Uit de rapporten van die

commissies bleek dat in de katholieke provincies erg veel gedanst werd, beduidend meer dan

in andere gewesten. De katholieke geestelijkheid zag dit, het zal de lezer niet verrassen, met lede

ogen aan: ‘Men kan niet op aarde dansen en eens in de hemel vreugde smaken’, donderpreek-

ten de gezamenlijke Utrechtse pastoors op 2 september 1928.94 Om iets te doen aan deze ze-

denverwildering, paste de overheid in 1933 de Drankwet aan: voortaan mocht alleen worden ge-

danst in gelegenheden met een alcoholvergunning en wanneer de burgemeester er expliciet voor

toestemming had verleend. Bovendien werden er allerlei eisen gesteld aan het danslokaal. Zo

mocht de oppervlakte van de dansvloer niet groter zijn dan een vierde van het totale vloeroppervlak.95

Ruim daarvoor hadden plaatselijke overheden op eigen initiatief ingegrepen. Met name in Maas-

tricht werd streng opgetreden. In 1923 werd een verordening uitgevaardigd die strikte eisen stel-

de aan dansgelegenheden.96 Dit leidde er echter toe dat de danslustige jeugd zijn of haar toevlucht

elders zocht, zoals in het nabije Valkenburg of net over de grens met België. De grensdorpjes

Smeermaas en Petit-Lanaye werden berucht door hun libertijnse uitgaansleven.97

De Maastrichtse burgemeester Van Oppen was zeer zuinig met het verstrekken van dans-

vergunningen. Toen een ondernemer in de zomer van 1927 een ‘dancing’ in het Stadspark

wilde organiseren, weigerde Van Oppen toestemming te geven, tot woede van sommige raads-

leden, die meenden dat Maastricht tot een ‘dode stad’ verwerd.98 Volgens raadslid Beerenborg

bestond zeventig procent van de klanten van het danspaviljoen in Valkenburg uit Maastricht-
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se plezierzoekers die hun eigen stad ontvluchtten. Een ander raadslid viel hem bij; toeristen

die Maastricht in de zomer bezochten verveelden zich in de stad: ‘Men kan in de maanden Juli

en Augustus b.v. de menschen niet verwijzen naar de bioscopen en toch is dat het eenige ver-

maak dat Maastricht den vreemdeling bieden kan’.

Het toerisme in Zuid-Limburg waar deze heren aan refereerden, stamde uit de negentien-

de eeuw. Het was onder meer mogelijk gemaakt door de verbetering van de spoorverbindin-

gen. Het pittoreske, ‘on-Nederlandse’ heuvelland trok de welgestelde burger naar Limburg.

In navolging van kuuroorden als Aken en Spa werd met name Valkenburg uitgebouwd tot een

waar toeristenoord met hotels en ontspanningsgelegenheden.99 Uitstapjes in de natuur bleven

echter niet voorbehouden aan de gegoede toerist. Na de eeuwwisseling werd de fiets een voor

steeds lagere inkomensgroepen toegankelijk vervoermiddel.100 Een andere populaire buiten-

activiteit was zwemmen. De Maastrichtenaren vermaakten zich graag aan de oevers van de

Maas, al leverde dat soms gevaarlijke situaties op. Op een door de gemeente ingericht strand

was gemengd zwemmen echter verboden, zodat veel stedelingen liever de ongesurveilleerde

rivieroevers buiten de gemeentegrenzen opzochten. Dezelfde zedelijke hypersensitiviteit

deed zich voor bij de discussies over de oprichting van zwembaden in de jaren dertig.101

De spanning tussen de commercialisering en massificatie van de vrijetijdsbesteding en dis-

ciplinering en regulering, drong ook door tot in de hoeksteen van de samenleving. De huise-

lijke kring was de plaats waar een goede katholiek zich bij uitstek hoorde te verpozen. Dit bur-

gerlijke ideaal werd alom verheerlijkt en geprezen in de katholieke media. De vrouw, als echt-

genote en moeder, stond centraal in de idylle van het katholieke gezin. Het huishouden was

haar domein, al was haar heerschappij ‘een gegeven macht die ook weer kon worden afgeno-

men’.102 Deze ideaalbeelden werden onder meer gepropageerd door middel van huisbezoek

door geestelijken, maar bijvoorbeeld ook door woningbouwcorporaties. Deze organisaties

waren opgericht opdat katholieke arbeiders ook daadwerkelijk de fysieke ruimte kregen voor

een fatsoenlijk gezinsleven. De corporaties namen woninginspectrices in dienst, vaak dames

van betere stand, die controleerden of de huurders een ‘zindelijke’ en geordende huishou-

ding’ voerden. Hun inspecties reikten tot in de details van het dagelijks leven van de bewo-

ners, zo blijkt uit de rapportages van de inspectrices aan de directie van de Staatsmijnen: ‘4-5-

1932. F. heeft reclameplaat voor de VARA achter het raam geplaatst. Dit wordt verboden’.103

Desondanks bereikte de moderne massacultuur het huisgezin. De Maastrichtse vestiging

van de Gramophone Company Limited adverteerde in februari 1918 met ‘carnaval in huiselij-

ken kring met een gramaphoon [sic]’.104 Na de platenspeler kwam vanaf de jaren twintig de

radio op als het ultieme huiselijke amusement. Het programma-aanbod was verzuild, maar in

de praktijk kon iedere luisteraar zelf bepalen waar hij op afstemde, en de amusementswaarde

was daarbij een belangrijk criterium.105
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Lang vóór deze invasie van auditief amusement waren het gedrukte woord en beeld de

huiskamer binnengedrongen. Ook op het terrein van (geïllustreerde) weekbladen, kranten en

boeken vertoonde de katholieke beweging een mengeling van verzet en toe-eigening. Bestrij-

ding van schadelijk geachte lectuur ging hand in hand met de verspreiding van katholieke

kranten en tijdschriften. Het beroemdste voorbeeld is De Katholieke Illustratie, het kleinburger-

lijke lijfblad van katholiek Nederland. Vlak na de Eerste Wereldoorlog had het blad bijna

50.000 abonnees.106 Het tijdschrift presenteerde een voorbeeldige katholieke leefwereld, vol

stichtelijke verhalen, feestelijke priesterjubilea, kiekjes van arcadische dorpsgezichten en bra-

ve grapjes. Het huiselijke ideaal van het katholieke gezin werd hier stelselmatig gereprodu-

ceerd. Maar tegelijkertijd was de katholieke uitgever Spaarnestad een commercieel bedrijf,

dat met geïllustreerde tijdschriften inspeelde op een groeiende honger naar informatie en

amusement in woord en beeld.107 Deze spagaat ‘tussen apostolaat en commercie’ gold voor de

katholieke pers in haar geheel.108 De beschikbaarheid van ‘eigen’ katholieke bladen te lezen,

verhinderde veel katholieken niet verguisde ‘neutrale’ of liberale bladen te lezen zoals De Tele-
graaf of Het Algemeen Handelsblad.109 Hoewel het lezen van kranten en tijdschriften ingeburgerd

raakte in het katholieke leefpatroon, lazen Limburgers relatief weinig boeken. Katholieke

boekhandels en uitgeverijen leidden vaak een moeizaam bestaan en de aantallen bibliotheken

en uitleningen bungelden onderaan de landelijke statistieken. Een bescheiden stelsel van

volksbibliotheken en leeszalen werd voornamelijk opgezet met het doel de moeilijk contro-

leerbare straatcolportage van lectuur te bestrijden.110

Bioscopen in Limburg

De bioscoop belichaamde gedurende de jaren tien en twintig de meest spectaculaire moderni-

sering van de vrijetijdsbesteding in Limburg. In deze studie naar de maatschappelijke integra-

tie van het bioscoopvermaak worden twee sporen gevolgd. Het ene spoor, de ontplooiing van

de bedrijfstak zal in dit boek voortdurend kruisen met het tweede spoor, het katholieke discours

omtrent film en bioscoop. De grondtoon van dat vertoog werd bepaald door een crisisstemming

onder Nederlandse katholieken. De bioscoop werd beschouwd als een cultus van modern amu-

sement, die af kon wijken – soms in sterke mate – van de mores van de katholieke beweging.

De morele en ideologische lading van het merendeels buitenlandse filmaanbod, vaak primair

gericht op grootstedelijke publieken in de westerse metropolen, botste regelmatig met de goe-

de katholieke zeden. Maar de amusementswaarde van het gros van de films lag juist in het op-

zoeken – en misschien tijdelijk overtreden – van grenzen van betamelijkheid, vooral op het ge-

bied van seksualiteit en huwelijksmoraal. Uiteraard zijn zulke transgressies van alle tijden, maar

in de jaren tien en twintig was de bioscoop, naast de danszaal, de arena bij uitstek waar dit ge-
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balanceer op de grenzen van goed fatsoen massaal plaatsvond. Daarom is het niet vreemd dat

de fakkeldragers van de katholieke herkerstening juist daar een cruciaal werkterrein zagen.

In zijn algemeenheid lijkt het katholieke Zuiden een niet onbelangrijke markt te zijn ge-

weest. Veel protestanten keerden zich principieel af van de bioscoop en vaak ook van com-

mercieel amusement in het algemeen. De katholieken waren minder absoluut in hun afwij-

zing. Er mocht met de bioscoop van alles mis zijn, in potentie was het een nuttige uitvinding

die ook ten goede kon worden aangewend.111

De cijfers suggereren dat het bioscoopbedrijf in Limburg in verhouding met de rest van het

land goed ontwikkeld was. De eerste officiële statistiek van het Nederlandse bioscoopwezen

dateert uit 1937. Volgens deze telling van het CBS stonden 36 van de 333 Nederlandse bio-

scopen in Limburg, dat is 10,8 procent. Dat was een ruime oververtegenwoordiging, want

slechts 6,9 procent van de Nederlanders woonde toen in Limburg.112 Uitgedrukt in het aantal

bioscoopstoelen per 1000 inwoners liet Limburg alleen de verstedelijkte provincies Noord- en

Zuid-Holland en Utrecht voorgaan. In een telling van het aantal inwoners per bioscoop uit

1939 stond Limburg zelfs aan de top in Nederland met een filmtheater voor elke 15.500 inwo-

ners, gevolgd door Noord-Holland met 20.000 en met Drenthe als hekkensluiter met 41.000

inwoners per theater. In Limburg stonden dus veel, maar wel relatief kleinere bioscopen in

vergelijking met de grootstedelijke provincies.113

Wat zeggen deze gegevens uit de late jaren dertig over de beginperiode van de vaste bio-

scoop, die in Limburg aan het begin van de jaren tien zijn intrede deed? Er was veel veranderd

in de tussenliggende jaren, met name door de mijnindustrie, die in de jaren tien nog lang niet

zo ver ontwikkeld was als aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ook in de conjunc-

tuur van het bioscoopwezen zelf hadden aanzienlijke veranderingen plaatsgevonden. Vanaf

halverwege de jaren twintig tot het begin van de jaren dertig was het aantal Limburgse bio-

scopen significant toegenomen.114 Ook aan het einde van de jaren dertig was weer een toena-

me zichtbaar, met name in kleinere plaatsen.115 Deze ontwikkelingen wijken niet wezenlijk af

van de landelijke trend. Vanaf eind jaren twintig zijn gegevens bekend over het aantal bio-

scopen in Nederland en dit aantal blijft gedurende de jaren dertig stijgen, met een stagnatie

tijdens de crisisjaren 1932-1934, toen de invoering van de geluidsfilm tot een herstructurering

van de bedrijfstak leidde.116
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111 Hes, In de ban. Cosandey e.a. ed., Une invention, xxi. Dergelijke opvattingen over het potentiële nut van de bioscoop leefden trou-

wens ook wel onder protestanten, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de door het gereformeerde schoolhoofd Jacob Kruithof gepubliceerde

brochure De bioscoop: zijn weezen, geschiedenis en beteekenis voor onze samenleving (Rotterdam 1923); de afwijzing van de bioscoop was in pro-

testantse kring echter veel strikter.

112 Op 1 januari 1937 telde Limburg 593.000 inwoners op 8.557.000 Nederlanders. Centraal bureau voor de statistiek (CBS), Bevol-
king en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1937 (Den Haag 1937).

113 CBS, Statistiek van het bioscoopwezen 1937, waarin mede opgenomen gegevens omtrent de filmkeuring (Den Haag 1938); CBS, Statistiek van

het filmwezen 1941 (Den Haag 1942). Helaas zijn de overige cijfers in deze statistiek niet verder uitgesplitst naar provincie.

114 Om de belangrijkste nieuwe bioscopen te noemen: Pollak Theater te Venlo (1925, later Rembrandt Theater), Palace te Maastricht

(1927), Astoria te Brunssum-Rumpen (1928), Stadsschouwburgbioscoop te Heerlen (1930), Scala te Tegelen (1930), Forum te Sittard

(1931), Royal te Roermond (1932), Palace te Hoensbroek (1932), Euro-Palast te Kerkrade (later Capitol, 1932) en Roxy te Geleen

(1933). Het betreft hier allemaal toevoegingen aan het bestaande bioscooppark, dus geen vervangingen van oude theaters, hoewel in

enkele gevallen de nieuwe bioscoop het niet lang volhield of leidde tot de ondergang van een concurrent.

115 Het Heerlense Royal (1938) was de grootste nieuwe bioscoop in deze periode. In 1937 waren onder andere ook nog (kleine) bio-

scoopondernemingen actief in Beek, Echt, Gulpen, Nieuwenhagen, Ubach over Worms, Schaesbergen, Simpelveld, Susteren, Vaals,

Valkenburg, Venray en Weert, deels gestart in de late jaren dertig.

116 Dibbets, Sprekende films.



Grafiek 2.2 Nederlandse bioscopen, 1929-1939

Kwantitatieve gegevens van vóór de Eerste Wereldoorlog zijn zeer schaars. Pas over het jaar

1918 is het mogelijk enige op cijfers gebaseerde uitspraken te doen, zij het niet zo exact als op

basis van de CBS-statistieken. In dat jaar werd de Bond van Exploitanten van Nederlandsche

Bioscoop Theaters opgericht. Een adressenlijst gepubliceerd in het Orgaan van die organisatie

biedt enige houvast als het gaat om de relatieve positie van het bioscoopwezen in Limburg ten

opzichte van de landelijke situatie. In totaal waren in mei 1918 bij deze bond 106 bioscopen

aangesloten.117 Twaalf van de genoemde bioscopen stonden in Limburg, dat is 11,3 procent,

verrassend dichtbij de krappe elf procent van het CBS-onderzoek uit 1937. Dit bevestigt het

vermoeden dat het Limburgse bioscoopbedrijf relatief succesvol was.

Het is echter de vraag hoe representatief deze index is. Volgens schattingen telde Neder-

land in 1918 tussen de 210 en 240 bioscopen, de nieuwe bond zou dan bijna de helft van het to-

taal vertegenwoordigd hebben.118 We komen op de ledenlijst enkele belangrijke spelers uit het

Nederlands bioscoopbedrijf tegen, met name geconcentreerd in de grote steden (Loet Cohen

Barnstijn, Abraham Tuschinksi, David Hamburger), maar ook veel kleine bedrijven uit perife-

re regio’s. De lijst bevatte de volgende twaalf Limburgse bioscopen (in oorspronkelijk volgor-

de, volgens een niet achterhaalde logica gegroepeerd) (zie tabel 2.3).

Voor zover na te gaan, was dit een aardig complete lijst van reguliere Limburgse bioscopen.

Eén Heerlense bioscoop ontbrak, het Union Theater. Dit theater zou het al enkele jaren later

definitief afleggen tegen de sterkere concurrenten. Bovendien werd het in 1918 verbouwd,

mogelijk de reden waarom het niet op de lijst vermeld stond. Daarnaast bleef de Kerkraadse

bioscoop van Sijstermans onvermeld; kennelijk was hij geen lid geworden van de bond. Ver-

der exploiteerde in Hoensbroek P.H. Moonen sinds 1912 nog een bioscoop in hotel Wilhel-

mina, al is niet zeker of deze voortdurend in bedrijf is gebleven tot aan de heropening in 1919

als de Witte Bioscoop. Naar de huidige stand van kennis waren er destijds vijftien reguliere

bioscopen in Limburg. Op de geciteerde lijst ontbrak echter een aparte categorie bioscopen,

de zogenaamde verenigingsbioscopen die door katholieke organisaties werden gerund.

Daarvan waren er medio 1918 voor zover bekend in Limburg minstens drie, eventueel vier, wat

neerkwam op minimaal een zesde van het totaal aantal bioscopen. Het is geen wonder dat
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117 Orgaan van den Bond van Nederlandsche Bioscoop-theaters 17-5-1918. Het ging hier om het daadwerkelijk aantal bioscooptheaters, niet

om het aantal bedrijven of eigenaars.

118 Dibbets, ‘Het bioscoopbedrijf’, 245-247.
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deze verenigingsbioscopen geen lid waren van de pas opgerichte Bond van Exploitanten van

Nederlandsche Bioscoop Theaters. De verenigingsbioscopen genoten namelijk voorrechten

die ‘reguliere’ bioscopen niet hadden en dit was een van de ‘misstanden’ waar deze nieuwe

bond tegen in het geweer kwam.

Regionale verscheidenheid

Pogingen om de regionale variaties in het Limburgse bioscoopbedrijf in kaart te brengen,

stuiten op de onvolledigheid van het bronnenmateriaal. Desondanks kunnen wel enige con-

touren worden geschetst, met name in de drie gebieden waar het onderzoek zich op heeft ge-

concentreerd: Maastricht, Venlo en de oostelijke mijnstreek. In 1918 had Maastricht (met cir-

ca 40.000 inwoners) twee ‘reguliere’ bioscopen (Van Lier en Royal) en twee verenigingsbios-

copen. Het bijna half zo grote Venlo (ruim 20.000 inwoners) telde ook twee reguliere bio-

scopen (Elite en Scala), en daarnaast ook nog twee verenigingsbioscopen. Was Venlo met de

reputatie van ‘stadje van plezier’ afwijkend?119 Of was Maastricht wat karig bedeeld met ver-

makelijkheden? Vermoedelijk was beide het geval. Heerlen was een slag groter dan Venlo (in

1919 ruim 27.000 inwoners), telde drie reguliere bioscopen (Flora, Royal, Union) en voor zo-

ver bekend geen verenigingsbioscopen. Maar daar kwamen tussen 1918 en 1920 maar liefst

drie bioscopen bij in het naburige Hoensbroek (ruim 7.000 inwoners), één bioscoop in het

nabijgelegen Brunssum, plus mogelijk nog één in Nieuwenhagen. Wanneer Heerlen-Hoens-

broek als één verstedelijkt gebied wordt beschouwd, waren daar meer bioscopen (zes) dan in

Maastricht (vier). Roermond telde tot 1932 slechts één bioscoop en stak daarmee mager af bij

de andere Limburgse steden.120 In het marktstadje Sittard waren twee bioscopen. Kerkrade tel-

de in 1918 twee bioscopen, maar in de dorpen in de omgeving, zoals Spekholzerheide en Eij-

gelshoven, werden met wisselend succes ook kleine bioscoopbedrijfjes opgericht.121

Het aantal bioscopen zegt lang niet alles. Het aantal zitplaatsen zou een nauwkeuriger cri-
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119 ‘Venlo, het "stadje van plezier". Verdient het die naam?’, De Limburger Koerier 10-10-1930.

120 Thunnis van Oort,  ‘De bioscooparmoede van Roermond’, Spiegel van Roermond (2006) 130-143.

121 Voor een uitgebreider overzicht: Thunnis van Oort, ‘Lichtspiel. Bioscoopvermaak in de oostelijke mijnstreek 1897-1940’, Zestig
jaar vorsen in de geschiedenis van Parkstad Limburg (Heerlen 2006) 43-78.

Tabel 2.3 Bioscopen in Limburg, 1918

Bron: Orgaan van den Bond van Nederlandsche Bioscoop-theaters 17-5-1918.

Caube [Caubo] Bioscoop Venlo

Peters Bioscoop Venlo

Jean Erens Bioscoop Valkenburg

V.d. Waarden Bioscoop Royal Sittard

Bartholomé Flora Bioscoop Heerlen

Leon Putseys [Putzeist] Cinéma Royal Maastricht

Van Lier Cinéma Pathé Maastricht

Van Wersch Bioscoop Simpelveld

Directie Cinéma Royal Heerlen

F. Benoit Cinéma Palace Sittard

J.J. van Borne Scala Bioscoop Roermond

V.d. Doop Hollandia Bioscoop Kerkrade



terium bieden, maar gegevens hierover zijn schaars en fragmentarisch. Het aantal draaidagen

is ook van belang, maar ook daarover ontbreken de gegevens. Een bioscooppaleis dat iedere

dag één of meer voorstellingen verzorgde, is niet te vergelijken met een patronaatsbioscoopje

waar eens per week een paar honderd jongeren op houten bankjes werden gepropt. Ook de

kwalitatieve verschillen zijn moeilijk te meten. Een groezelige kroegzaal met wekelijks een

verouderde, ‘verregende’ film was niet hetzelfde als een piekfijn bioscooptheater waar het pu-

bliek in roodfluwelen zetels genietend van virtuoze muzikale begeleiding werd getrakteerd op

de nieuwste Schlagers uit Hollywood of Berlijn. Al deze parameters zijn voor deze vroege perio-

de niet systematisch bekend, hetgeen nauwkeurige vergelijkingen binnen Limburg lastig

maakt. Vergelijkingen met de rest van Nederland zijn nog hachelijker omdat de kaart nog

meer witte plekken vertoont, met name waar het de vroege periode betreft.122

De steden waarin de bioscopen stonden, hadden uiteenlopende vermaaksculturen. Venlo

was van oudsher een economisch knooppunt voor de streek. Veel diensten voor de platte-

landsbevolking uit de omgeving waren daar geconcentreerd en één van die diensten was het

stedelijk amusement.123 Uiteraad had ook Maastricht een centrumfunctie, maar hier was ster-

ker dan in Venlo sprake van een tweerichtingsverkeer in het amusementsleven. Door het re-

pressieve beleid van het stadsbestuur op het terrein van amusement zochten veel Maastrichte-

naren hun vertier buiten de stad. Luik en Aken waren prominente uitwijkmogelijkheden.

Van een aantal Limburgse steden zijn verspreide en zeer onvolledige gegevens overgele-

verd over de entreegelden van de bioscopen, afgeleid van de vermakelijkheidsbelastingen.

Deze cijfers zijn een indicatie voor het bioscoopbezoek. Omdat de vermakelijkheidsbelastin-

gen plaatselijk vastgesteld werden, is het niet goed mogelijk om deze cijfers goed te vergelij-

ken. Bij gebrek aan andere kwantitatieve bronnen dient echter op zijn minst een poging wor-

den gewaagd. In grafiek 2.4 zijn de totale entreebedragen van de bioscopen uit vijf Limburgse

gemeenten samengebracht: Venlo, Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade en Brunssum.124 De tarie-

ven van de vermakelijkheidsbelastingen wisselden van plaats tot plaats en van jaar tot jaar. In

Kerkrade en Brunssum golden bijvoorbeeld minimumtarieven: wanneer op een slechte avond

de entreegelden beneden een bepaald bedrag kwamen, betaalde de exploitant een vaste som

in plaats van een percentage van de opbrengsten. Dergelijke regelingen zorgen voor een

enigszins geflatteerd beeld in de grafiek.125

De rechteras en het grijsgekleurde achtergrondvlak van de grafiek geven de landelijke ont-

wikkeling weer, uitgedrukt in bezoekersaantallen. Deze zijn geëxtrapoleerd op basis van Am-

sterdamse cijfers.126 Dit is slechts een benadering die eerder de randstedelijke dan de landelijke
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122 Karel Dibbets ontwikkelde een waardevol instrument in de database www.cinemacontext.nl, waarin een duizelingwekkende

hoeveelheid gegevens over het Nederlandse bioscoopwezen is opgenomen. In deze studie is daar dankbaar gebruik van gemaakt. Ge-

gevens over bijvoorbeeld zaalcapaciteit zijn echter fragmentarisch overgeleverd, zeker voor de vroege periode. Ook het fenomeen van

de verenigingsbioscopen blijft in deze database gedeeltelijk onder de radar: juist omdat dergelijke besloten bioscopen doorgaans geen

lid werden van belangenverenigingen als de Bond van Exploitanten en vaak niet adverteerden in de pers, zijn ze moeilijk in een syste-

matische database te ‘vangen’. Zie ook: De Jong, Van Oort, Pafort-Overduin en Van der Velden, ‘Cinema Context, sociale netwerken

en visioenen van een internationaal vergelijkende filmgeschiedschrijving’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 9 (2006) 28-45.

123 In Noord-Limburg openden pas later bioscopen buiten Venlo. Venray kreeg in de loop van de jaren twintig een eigen bioscoop.

Pas in 1930 werd in Tegelen een bioscoop geopend, door de Venlose bioscoopkoning Peters. Bovendien bleef die bioscoop geduren-

de een goed deel van de jaren dertig gesloten wegens een conflict met de gemeente. Blerick kreeg in 1939 een eigen bioscoopje.

124 Helaas zijn uit Maastricht of Roermond geen boekhoudingen bewaard die het mogelijk maken de bioscopen te isoleren van de

overige vermakelijkheidsbelastingen.

125 Voor Venlo in de jaren 1914-1917 is alleen een gemiddelde over 32 maanden bekend, waarschijnlijk lag het jaargemiddelde over

1916 hoger dan in de grafiek is aangegeven.

126 Karel Dibbets, ‘Het bioscoopbedrijf’, 245.



situatie weergeeft. Tot aan 1921 was er een sterke stijging, die na een korte inzinking doorzet-

te tot aan de crisis van de jaren dertig. Halverwege de jaren dertig ging de lijn weer omhoog.

Uit de grafiek blijkt de fragmentarische aard van de gegevens. Alleen voor Kerkrade is een

doorgaande reeks overgeleverd. Deze wijkt op sommige plaatsen af van de landelijke trend.

De stijging net na de Eerste Wereldoorlog is scherper en de daling tijdens de crisis vanaf 1921

eveneens. Dit had mogelijk ook met plaatselijke omstandigheden te maken.127 Verder valt de

daling in 1929 op, die ook in de Venlose lijn zichtbaar is. Die daling wordt veroorzaakt door

het bioscoopconflict dat in dat jaar in heel Zuid-Nederland maandenlang tientallen bioscopen

gesloten hield. In Venlo zorgde een lokaal conflict in 1933-1934 opnieuw voor een langdurige

bioscoopsluiting, hetgeen de inzinking van die plaats in de grafiek verklaart.

Venlo, dat als stadje van plezier zo opvallend veel bioscopen telde, zat in de jaren dertig qua

omzet ongeveer op het niveau van Hoensbroek, en ver onder dat van Heerlen, althans aan het

einde van de jaren dertig. Heerlen telde lange tijd maar twee, soms drie bioscopen, maar die

hadden een veel grotere omzet dan de Venlose bioscoopbranche, die bestond uit vier of zelfs

vijf bioscopen. Dit verschil tussen Venlo en Heerlen blijkt ook uit aanvullend incidenteel cij-

fermateriaal over bezoekersaantallen. Volgens gemeentelijke bronnen bezochten in 1919 en

1920 respectievelijk 212.000 en 150.000 mensen de Venlose bioscopen. We weten van Heerlen

geen bezoekersaantallen over deze periode, alleen een omzetcijfer uit 1918, namelijk bijna

honderdduizend gulden. Bij een gemiddelde entreeprijs van een kwartje zou dat al 400.000

bezoekers betekenen. En die gemiddelde toegangsprijs is niet onredelijk, in Venlo was de ge-

middelde entreeprijs tijdens de periode 1914-1917 22 cent.128 Over de toegangsprijzen zijn ech-
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127 Zoals mogelijke fluctuaties in mijnwerkerslonen; bovendien sloot één bioscoop in 1921. Van Oort, ‘Lichtspiel’, 62.

128 Overigens waren prijsstijgingen in deze periode fors, dus een kwartje uit de periode 1914-1917 kon wel degelijk al achterhaald
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ter evenmin systematische gegevens bekend, laat staan over de winstmarges. Het Heerlense

bioscoopbedrijf was lange tijd gemonopoliseerd. Volgens de logica van de markt is daarmee

de kans groot dat de prijzen in Heerlen hoger lagen dan in Venlo. Het veel hogere omzetbe-

drag in Heerlen zou dan niet per se duiden op een hoger bezoekersaantal. Al te grote prijsver-

schillen waren echter ook weer niet waarschijnlijk. Het Heerlense publiek kon namelijk vrij

gemakkelijk uitwijken naar het aangrenzende Hoensbroek of het eenvoudig bereikbare Aken.

Het belang van het monopolie in Heerlen wordt verder gerelativeerd door het feit dat het niet

ongebruikelijk was dat ondernemers in deze branche prijsafspraken maakten.129 Dus al be-

stond er in Venlo geen monopolie, door informele kartelvorming werd mogelijk wel een ver-

gelijkbaar prijspeil bereikt. Kortom, zowel het aantal bioscopen als ook de vermakelijkheids-

belastingen geven slechts een beperkte indicatie van het daadwerkelijke bioscoopbezoek in

een stad.

Maastricht lijkt wat mager af te steken bij Venlo en de mijnstreek. Dit geldt helemaal wan-

neer men in aanmerking neemt dat het aangrenzende België, waar de bioscoop floreerde, van

oudsher een belangrijke invloed uitoefende op Maastricht.130 Waarschijnlijk had deze wat po-

vere staat van het bioscoopwezen in Maastricht te maken met het sterk ontwikkelde vereni-

gingsleven, dat in Maastricht ‘zeldzaam groote verhoudingen [had] aangenomen’, zoals de
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zijn in 1918. ‘’n Ton voor de bioscoop!’, Het Limburgsch Dagblad 21-1-1919; Gemeente-weekblad van Venlo, 24-2-1917; Notulen raadsverga-

dering Venlo 1921-3, p. 3; ‘Uit de raadzaal’, Nieuwe Venlosche Courant 14-4-1921.

129 Dibbets, ‘Het taboe’, 58-60.

130 Het waren dan ook tot twee maal toe Belgische ondernemers die een succesvolle bioscoop openden in Maastricht. Al in 1914 ver-

baasde een redacteur van De Limburger Koerier (16-5-1914) zich over het feit dat het zuidelijke buurland 635 bioscopen telde, waarvan er

alleen al 115 in Brussel stonden. Vergelijk dat Nederland rond 1918 hoogstens 240 bioscopen telde. Convents, Van kinetoscoop, 300.

Interieur bioscoopzaal Forum, Sittard. Advertentie van een stoelenfabrikant. Bron: Nieuw Weekblad voor de Cine-

matografie 23-5-1930.



lokale krant in januari 1913 constateerde.131 In vergelijking met de rest van Limburg valt op dat

Maastricht veel verenigingsbioscopen telde. In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan

op de vraag hoe dat verenigingsleven zich verhield tot het opkomende bioscoopwezen in

Maastricht.

Deze paragraaf illustreert dat een kwantitatieve benadering weinig houvast biedt. De re-

gionale variaties roepen vragen op, maar die blijven onbeantwoord door het ontbreken van

eenduidig cijfermateriaal. De aanleg van de culturele infrastructuur van het bioscoopwezen in

Limburg zal in de navolgende hoofdstukken daarom voornamelijk worden onderzocht door

middel van een kwalitatieve analyse van uiteenlopend bronnenmateriaal. Hoe interfereerde de

opkomst van het bioscoopwezen met het verenigingsleven, de lokale pers, geestelijke en

wereldlijke overheden en niet te vergeten andere ondernemers in het amusementsbedrijf? 
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131 De Limburger Koerier 9-1-1913.



Een hulpkreet uit het Zuiden

De Gemeenteraad van Maastricht heeft in de vergadering van Vrijdag j.l. besloten, de belasting der

bioscoopvoorstellingen te brengen op 25% en heeft tevens de bepaling erbij gemaakt, dat kinderen

beneden 18 jaar die gelegenheden niet mogen bezoeken. Reeds vóór eenige maanden waren de voor-

stellingen voor kinderen verboden, en nu deze voor ons zoo grove en nadeelige uitspraak! Niets heeft

daartoe aanleiding gegeven; alleen geloof ik, dat het ’t drijven is van de kerkelijke ondernemingen, die

– zelf veel uitvoeringen gevende – het met leede oogen aanzien, dat het nog goed gaat met de bestaan-

de bioscopen. [...] Het belachelijkste is, als het feit op zich zelf niet zoo treurig was, dat meisjes die on-

der de 18 jaar soms reeds 2 jaren getrouwd zijn, iets wat hier veelvuldig voorkomt, nu ook geen toe-

gang hebben, dus ook onder de kinderen worden gerekend, – het is om twee redenen dat ik U dit

meld, – een noodkreet aan Uw adres en tevens de vraag: Moeten wij daarin berusten? Mag dit maar?

[...] Niet één stad wijst dergelijke bepalingen aan, en de Prov. Staten, bestaande uit dezelfde elemen-

ten als onze Gemeenteraad, nemen natuurlijk genoegen met die stedelijke bepalingen. [...] Zelf durf

ik de kat den bel niet aanbinden, doch van een vakbeweging – wij zijn hier toch zoo geïsoleerd – ver-

wacht ik, dat zij haar collega’s ga helpen en raden. [...] Hoogachtend, VAN LIER.1

In de geschiedenis van de Nederlandse bioscoop neemt de hierboven geciteerde brief een be-

scheiden doch besliste plaats in.2 Deze oproep tot oprichting van een ‘vakbeweging’ was na-

melijk de directe aanleiding tot de vorming te Amsterdam van de Bond van Exploitanten van

Nederlandsche Bioscooptheaters, een voorloper van de later zo machtige Nederlandsche Bio-

scoopbond. Voor een aantal ondernemers, met name uit de grote steden in het westen van het

land, bood Van Liers noodkreet een uitstekend argument om tot een beroepsvereniging te ko-

men: Van Lier verkondigde zijn boodschap op het juiste moment.

Het optreden van de Maastrichtse gemeenteraad werd door de oprichters van de bond ge-

presenteerd als de laatste druppel die de emmer deed overlopen. Al meende Van Lier alleen te

staan, overal in het land was er een onrustbarende toename van overheidsbemoeienis met het

bioscoopbedrijf. Hoe kon beter worden geïllustreerd wat de bioscoop te lijden had onder een

conservatief regime van lokale overheden, dan door een hulpkreet uit wat door veel tijdgeno-

ten beschouwd werd als het ‘donkere Zuiden’? De Maastrichtse bioscoophouder deed zijn op-

roep in het vakblad De Bioscoopcourant, een wekelijkse uitgave gericht op ondernemers in de re-

latief jonge branche van filmvertoning en -verhuur. De brief was daarmee gericht aan lezers in

geheel Nederland, voornamelijk geconcentreerd in de grote steden in het westen. Van Lier ap-
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Hoofdstuk 3

Een hulpkreet uit het Zuiden
Bioscopen en verenigingsleven in Maastricht



pelleerde in zijn hulpkreet aan opvattingen over Limburg als een provinciaal gebied waar nog

enigszins achterlijke conventies golden, zoals het zeer jong trouwen van meisjes, ‘iets wat hier

veelvuldig voorkomt’. Om het nog erger te maken werd in dat paternalistische Maastricht aan

diezelfde jonge getrouwde vrouwen de toegang tot openbare gelegenheden ontzegd, als waren

het kinderen. Niet alleen de lokale overheid stemde hiermee in, maar de leden van de Provinci-

ale Staten zaten in hetzelfde complot. Het aandikken van een Limburgs stereotype van achter-

lijkheid ging Van Lier gemakkelijk af, aangezien hij zelf oorspronkelijk uit Den Haag kwam.

Hij woonde en werkte sinds 1907 in Maastricht, maar bleef in zekere zin een buitenstaander,

ook door zijn beroep. ‘Wij zijn hier toch zoo geïsoleerd’, klaagde hij in de brief. Die afzonde-

ring had veel te maken met de problematische positie van het bioscoopamusement in de stad.

De hierboven geciteerde brandbrief uit 1918 is meer dan alleen een curiosum. Eén zinsne-

de attendeert de lezer op een aspect van de moeizame introductie van de bioscoop dat tot dus-

ver geen aandacht heeft gekregen in het (film)historisch debat, namelijk het belang van het

(katholieke) verenigingsleven in de ontwikkeling van de commerciële amusementssector.

Want daar doelde Van Lier op toen hij verontwaardigd schreef over ‘’t drijven [...] van de ker-

kelijke ondernemingen’. Het ontstaan van katholieke verenigingsbioscopen was een opval-

lend verschijnsel in Limburg. Zoals al in het vorige hoofdstuk werd geconstateerd, waren er in
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1918 drie à vier actief, minimaal een zesde van het totaal aantal bioscopen. In de loop van dit

boek zal blijken dat de katholieke bioscopen die her en der in Limburg werden opgezet in fei-

te mislukten, laat staan dat de katholieken een bovenlokaal circuit van bioscopen wisten op te

zetten. Maar die kennis achteraf maakt het niet minder belangrijk om deze initiatieven en de

achtergronden van hun uiteindelijke teloorgang nader te onderzoeken.

In dit hoofdstuk wordt de interactie tussen bioscoop en verenigingsleven aan de orde ge-

steld, een interactie die uitliep op conflicten. Aanvankelijk waren deze nog puur lokaal, maar

in de loop der tijd groeide de bemoeienis van het landelijke bioscoopbedrijf, zoals Van Liers

‘hulpkreet’ in het openingscitaat al aankondigde. De casus Maastricht wordt hier aangegre-

pen om preciezer te kijken naar de interactie tussen het snel groeiende bioscoopbedrijf en het

verenigingsleven tijdens de jaren tien van de twintigste eeuw. Naast het stereotype van het

donkere Zuiden, bestaat ook het clichébeeld van de Bourgondische gezelligheid van de Lim-

burger. Die gezelligheid speelde zich grotendeels af binnen het rijke verenigingsleven, dat in

Maastricht bijzonder goed ontwikkeld was.3 Vermaak, in het bijzonder openbaar vermaak,

werd streng gereguleerd door het stadsbestuur. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat

beide verschijnselen samenhingen, dat een krachtig verenigingsleven bestond dankzij of als

gevolg van een repressieve overheid ten aanzien van publieke vermakelijkheden. Al met al le-

verde dit een klimaat op waarin de bioscoop in Maastricht niet werkelijk lijkt te hebben geflo-

reerd, ook al kunnen we dit niet met zekerheid vaststellen omdat er voor Maastricht geen om-

zetcijfers of bezoekersaantallen van het bioscoopwezen bekend zijn. 

Een coquet zaaltje

Hoe maakte de bioscoop zijn entree in Maastricht?4 Willem Joseph van Lier was één van de

centrale figuren in dit proces. Geboren in 1864 in een gereformeerd gezin te Den Haag, is hij,

afgaande op de opgave in het Haagse bevolkingsregister, in later jaren bekeerd tot het katho-

licisme. Aanvankelijk was hij werkzaam als boekhouder en vertegenwoordiger van een wijn-

importeur, tot hij in 1907 naar Maastricht verhuisde. Van Lier pachtte van de gemeente de ste-

delijke concertzaal aan de Kleine Gracht, die door tal van lokale verenigingen werd gebruikt

voor bijeenkomsten en opvoeringen. Van Lier was niet alleen uitbater van de concertzaal,

maar ook kastelein van de bekende sociëteit Momus, wat hem een nog sterkere binding gaf

met het plaatselijke cultuur- en verenigingsleven. Vanaf het begin van zijn Maastrichtse carri-

ère werkte Van Lier dus samen met het plaatselijke verenigingsleven. In de loop der tijd ont-

wikkelde zijn bedrijf zich echter op zo’n wijze, dat Van Liers belangen niet altijd meer strook-

ten met die van de diverse Maastrichtse verenigingen.

Aanvankelijk was daar in het geheel geen sprake van. In de stedelijke concertzaal begon

Van Lier op 17 oktober 1910 de eerste vaste bioscoopexploitatie in Maastricht met filmopna-

mes van de Oberammergau Passiespelen. De bekende lokale zangvereniging ‘De Lauwer-

krans’ verzorgde de muzikale begeleiding op de openingsavond van de ‘Bioscoop-Variété’.
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Direct na de eerste filmvoorstelling demonstreerde Van Lier de gloednieuwe elektrische ver-

lichting, die het publiek een ‘welgemeende kreet van bewondering’ ontlokte.5 De nieuwe uit-

bater gaf de stedelijke concertzaal een geheel nieuw aanzien met een bioscoopinstallatie en

elektrische verlichting. De lokale pers schreef met bewonderende goedkeuring over de meta-

morfose van de ‘oude doos’ naar een ‘coquet zaaltje’.6 De stoelen op de eerste rang waren niet

opgesteld in rijen, maar gegroepeerd rondom tafeltjes, zodat de gasten ook iets konden ge-

bruiken. Deze ruimtelijke indeling doet eerder denken aan het variété dan aan de typische bio-

scoop. Van Lier bood veel ruimte aan levend amusement, ook in combinatie met zijn film-

voorstellingen.
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Van Lier was een vernieuwer, in letterlijke zin door de renovatie van de zaal, verlicht met

elektrische lampen, maar ook op een meer fundamentele manier door de introductie van een

vast filmtheater. Als recentelijk gearriveerde vreemdeling zocht hij aansluiting bij het be-

staande amusementsleven in de stad, een noodzaak om te kunnen slagen als nieuweling in

deze contreien. Hiermee verschilde hij niet van vergelijkbare ondernemers in andere Lim-

burgse steden. Zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken, waren ook de Venlose bioscoop-

houders Caubo en Peters nauw verbonden met het lokale verenigingswezen, en gold voor

Heerlen, Roermond en andere steden hetzelfde.

Na een kleine twee maanden evalueerde het gezaghebbende regionale dagblad, De Limbur-
ger Koerier, Van Liers onderneming op lovende wijze.7 Eindelijk had Maastricht ‘eene gelegen-

heid, waar men zich geregeld, in goede omgeving, behoorlijk en aangenaam [kon] ontspan-

nen’. Van Lier waakte over het zedelijk peil der voorstellingen. Een ongepaste soubrette die ‘sma-

kelooze en ongepaste deunen’ ten gehore had gebracht, was door hem ter plekke van het po-

dium gestuurd. De Limburger Koerier bestempelde de nieuwe bioscoop als een toelaatbaar en fat-

soenlijk etablissement voor haar lezers, leden van de Maastrichtse burgerij. De nadruk op mo-

rele goedkeuring verried wel het potentiële gevaar van een dergelijke uitgaansgelegenheid.

Enkele jaren later zou die goede reputatie worden overgenomen door een concurrent, die

zich met meer succes wist te profileren als een acceptabele gelegenheid.8 Daarmee leek Van

Lier uit de gratie gevallen bij De Limburger Koerier. Vlak voor de opening in 1913 van Van Liers ri-

vaal, de Cinema Royal aan de Grote Staat, schreef de krant:

Het moet gezegd: de gegoede Maastrichtse stand, ofschoon reeds lang bekend met de Cinema-at-

tracties, bezat tot dusverre nog niet een voldoend groote en gerieflijke zaal, om onder alle gewensch-

te waarborgen, een gezelligen namiddag of avond door te brengen.9

Dezelfde kwalificaties die drie jaar eerder nog voor Van Liers bioscoop werden gebruikt – een

gepaste omgeving voor behoorlijk vermaak – nu werden toegeschreven aan zijn voornaamste

concurrent. De krant had enkele weken eerder bericht dat de bioscoopdirectie van het nieuwe

Royal zich geheel zou schikken naar de katholieke moraal. Deze gezagsgetrouwe houding

werd onderstreept tijdens de de opening op zeven december 1913, waar de wereldlijke auto-

riteiten demonstratief werden geëerd. Toen de burgemeester de zaal betrad, verschenen er

portretten van de koninklijke familie op het doek en zette het orkest de ‘volksliederen’ in.10

Binnen enkele jaren had Van Lier in de De Limburger Koerier afgedaan. Mogelijk was Van Liers

bedrijf veranderd, ging hij inspelen op een publiek waar de redactie van De Limburger Koerier
zich niet mee identificeerde, of kregen zijn voorstellingen een meer aanstootgevend karakter.

Een aanwijzing in die laatste richting is een in 1915 door een raadslid geuite klacht: ‘Het is

meermalen voorgekomen, dat schunnige liederen in de Concertzaal op de Kleine Gracht ge-

zongen zijn’.11 De aanwezigheid van gemobiliseerde militairen in de stad kan toen hebben bij-

gedragen tot deze feestvreugde. Maar vermoedelijk gaf Van Liers gewijzigde positie binnen

het Maastrichtse amusementsbedrijf de doorslag in de veranderde houding van De Limburger
Koerier. Van Lier was eerder dat jaar verwikkeld geraakt in een conflict met het Maastrichtse

56

7 Ibidem 2-11-1910.
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verenigingsleven. De krant koos hierbij partij tegen Van Lier. In het verlengde van deze op-

stelling werd Van Liers concurrent Cinema Royal de hemel in geprezen als een werkelijk ge-

schikte en fatsoenlijke bioscoop. De Royal profileerde zich uitdrukkelijk als een vriend van het

Maastrichtse verenigingsleven, door in januari 1914 te adverteren: ‘De Directie van de Royal

Cinema geeft aan alle leden van alle vereenigingen, Wielerclubs enz., zoo in als buiten de stad

Maastricht, 50% korting op den entréeprijs op vertoon van hun lidmaatschapskaart, op elken

Dinsdag, Woensdag en Donderdag’.12

Dit alles moet worden beschouwd binnen een breder kader van de verontruste reacties van

overheden en opiniemakers op de sterk toenemende populariteit van het bioscoopvermaak.

Vanaf het eind van 1912 begonnen de eerste alarmsignalen over het bioscoopgevaar in het

Zuiden te verschijnen. Een jaar na de opening van Van Liers bioscoop liet een bezorgde lezer

van De Limburger Koerier zijn afkeuring blijken in een ingezonden brief over de vertoning in Van

Liers bioscoop van Pathés filmbewerking van LES MISERABLES. De briefschrijver, die onderte-

kende met ‘een katholiek’, herinnerde de krantenlezer eraan dat het ‘litterair product’ van Vic-

tor Hugo waar de film op was gebaseerd, op de Index stond van door het Vaticaan verboden

boeken.13 Het was in deze atmosfeer niet meer bon ton voor een nette krant om onbekommerd

over bioscoopvermaak te schrijven, behalve wanneer dat expliciet de goedkeuring van de

autoriteiten kon wegdragen, zoals werd gesuggereerd in de openingsrituelen van Cinema Ro-

yal. Maar nog beter was het wanneer katholieke organisaties zelf bioscopen gingen uitbaten.

Verenigingsbioscopen

Ruim een jaar na Van Lier, nog ruim vóór de komst van de Cinema Royal, vestigde zich een

tweede bioscoop in Maastricht, eenvoudig ‘Cinema’ genaamd. Caféhouder G. Duijsens ver-

toonde vanaf 30 december 1911 films in een zaal aan de Markt. In deze ‘Cinema’ lag de nadruk

niet op het commerciële aspect, maar op religieuze en opvoedkundige films met een verhef-

fend karakter. Maastrichtenaar Jef Leunissen herinnerde zich ruim zestig jaar na dato dat hij

deze bioscoop in 1911 met zijn schoolklas bezocht.14 Het vermoeden dat Duijsens’ bioscoop-

exploitatie voornamelijk een ideële doelstelling had, wordt onderbouwd door een korte cor-

respondentie die bewaard is gebleven met filmverhuurder Jean Desmet.15 In februari 1912 ver-

zocht Duijsens Desmet om films die geschikt waren voor vertoning ‘in het patronaat’. Op 20

februari 1912 volgde de eerste filmvertoning in het Onze-Lieve-Vrouwe-patronaat in de Begij-

nenstraat, die later Familiebioscoop werd genoemd. Vermoedelijk was dit de opvolger van

Duijsens’ ‘Cinema’ aan de Markt, die inmiddels waarschijnlijk weer was gesloten.16 In het pa-

tronaat werden de Passiespelen vertoond en beelden van het Mariacongres te Maastricht, be-

geleid door zang van het Maagdenkoor. De laatstgenoemde film prijkte maandenlang op het

programma. Later dat jaar werd ook een film over de ramp met de Titanic vertoond. Verder

waren er humoristische nummers waarbij de fanfare vrolijke marsen speelde. De genoemde
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filmvoorstellingen waren indertijd allemaal in potentie commerciële successen; daarom is

deze katholieke bioscoop niet automatisch te classificeren als een puur ideële, niet-commer-

ciële onderneming. Passiefilms waren over het algemeen populair, de Titanic-film was één

van de klappers van 1912 en lokale opnamen zoals die van het Mariacongres waren ook ge-

wild, zoals blijkt uit het feit dat de film maandenlang geprogrammeerd was.17 Verder valt op

dat de muzikale begeleiding net als bij reguliere bioscopen verzorgd werd door plaatselijke

verenigingen: een Maagdenkoor en een fanfare.

Wegens het grotendeels ontbreken van gegevens over bezoekersaantallen of -samenstel-

ling, zaalcapaciteit, financiën, frequentie of inhoudelijke programmering van filmvertonin-

gen kunnen we moeilijk vaststellen in hoeverre Van Lier concurrentie ondervond van de Fa-

miliebioscoop. We moeten deze concurrentiepositie niet overschatten; er waren vermoedelijk

geen wekelijkse, laat staan dagelijkse voorstellingen. Overigens gaf Van Lier in deze periode

ook nog geen dagelijkse voorstellingen – dat was nog nergens in Limburg gebruikelijk; hij

vertoonde films van vrijdag tot en met maandag. De patronaatsbioscoop was vermoedelijk ge-

richt op een specifieker publiek dan de reguliere bioscoop, namelijk kinderen en hun ouders

die lid waren van, of op een of andere manier betrokken waren bij het patronaat. Het is echter

aannemelijk dat de patronaatsbioscoop zich ook voor een breder, algemeen publiek open-

stelde. Over de aankleding van het interieur is niets bekend. Van een vergelijkbare Familiebi-

oscoop in Venlo bestaat wel de getuigenis, dat de inrichting van de bioscoop bestond uit plan-

ken die rustten op stoelen aan weerszijden, waar zoveel mogelijk toeschouwers op werden ge-

perst.18 De aankleding van de patronaatszaal in Maastricht zal ongetwijfeld niet hebben kun-

nen wedijveren met de zorgvuldig gedecoreerde concertzaal van Van Lier.

Maar men moet de concurrentie van de Familiebioscoop ook niet onderschatten. Een aantal

geprogrammeerde films had wel degelijk commerciële potentie. Bovendien vormde de jeugd

een belangrijke doelgroep voor de bioscoopexploitant, zeker totdat de gemeente vanaf 1913

steeds strengere leeftijdsgrenzen oplegde aan bioscoopbezoek, een maatregel die de popula-

riteit van bioscoopbezoek onder de jeugd treffend illustreert.19

Enkele jaren vóór de opening van de Maastrichtse patronaatsbioscoop was in Heerlen ook

een dergelijke bioscoop van start gegaan. Omdat over deze katholieke bioscoop iets meer be-

kend is, verdient deze op deze plaats enige aandacht. In de Heerlense exploitatie zegevierden

uiteindelijk de zakelijke belangen boven de ideologische. Dat deze belangen zo verstrengeld

konden raken, geeft aan hoezeer dergelijke vroege katholieke bioscoopexploitaties opereer-

den in de zelfde commerciële arena als de reguliere bioscopen. Aanvankelijk had de Heerlen-

se patronaatscommissie onder leiding van de pastoor geweigerd een bioscoop toe te laten in

het pas opgeleverde patronaatsgebouw, maar die was overstag gegaan voor het argument dat

een bioscoop elders in de stad aanstootgevende voorstellingen zou kunnen gaan geven. Door

een eigen filmexploitatie kon men het aanbod binnen de zedelijke perken houden. Wellicht

nog overtuigender was de constatering dat de bioscoop een welkome inkomstenbron zou

vormen voor het patronaat, dat het zonder gemeentelijke subsidie moest stellen. Naar eigen

zeggen was dit de tweede katholieke bioscoop van Nederland; de katholieke Witte Bioscoop
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in Amsterdam opende enkele maanden eerder.20 De opening vond plaats in november 1911. Al

snel maakte de bioscoopexploitatie zich los van het patronaat, en uiteindelijk richtte men een

aparte naamloze vennootschap op. Blijkbaar gingen de zaken zo goed dat er speciaal voor de

bioscoopvoorstellingen een nieuw gebouw kon worden opgetrokken. Het nieuwe theater aan

de Saroleastraat werd de eerste speciaal voor dat doel gebouwde bioscoop van Limburg.

In Maastricht werden buiten de patronaatsbioscoop ook nog elders films vertoond in een

besloten setting. Vanaf 1914 faciliteerde Maastrichts grootste werkgever, aardewerkfabriek

De Sphinx, filmvoorstellingen voor zijn werknemers en hun familie, in een eigen zaal in de

Boschstraat. Al in 1900 had directeur Pierre Regout daar een ‘volksschouwburg’ laten bouwen

voor zijn meer dan 3000 werknemers, die plaats bood aan 1000 toeschouwers. Hier traden de

eigen harmonie, toneel- en zangverenigingen van De Sphinx op.21 Aanvankelijk waren de bio-

scoopvoorstellingen incidenteel, vanaf 1921 ten minste maandelijks. De toegangsprijzen ble-

ven laag doordat het bedrijf financiële ondersteuning verleende. Ook hier is het lastig te be-

palen hoeveel last Van Lier had van deze gesubsidieerde concurrent. Voor deze vroege perio-

de is nauwelijks iets bekend over de programmering, laat staan over bezoekersaantallen. Ook

in dit geval konden vermoedelijk de inrichting en de vertoonde films niet tippen aan een re-

guliere bioscoop als die van Van Lier. Maar iedere Sphinx-arbeider die een goedkope film-

avond bezocht in deze volksschouwburg, kocht die avond geen kaartje voor de nieuwste Pathé

productie bij Van Lier. In de Sphinx-zaal waren de toeschouwers ook geen anonieme bezoe-

kers, maar bekenden van elkaar. Welke film er ook werd vertoond, men kwam vooral voor het

gezellig samenzijn. Ditzelfde gold waarschijnlijk voor andere katholieke bioscopen zoals de

patronaatsbioscoop.

Al past de Sphinx-bioscoop niet zonder meer in de rubriek verenigingsbioscoop, toch zijn

er overeenkomsten met katholieke bioscopen zoals die van het patronaat. Het betrof evenzeer

besloten voorstellingen, die niet onder de gemeentelijke bepalingen van openbare vermake-

lijkheden vielen. Ook op het ideologisch vlak vielen deze filmvoorstellingen in dezelfde cate-

gorie. Al was de directie van de Sphinx geen officiële vertegenwoordiger van bestuurlijke of re-

ligieuze autoriteiten, in de praktijk stonden ze op één lijn. In deze eerste jaren van de vaste bio-

scoop, werden dus diverse initiatieven genomen, gestuurd door lokale katholieke autoritei-

ten, die in enige mate concurreerden met de reguliere bioscoop.

De Concertzaalkwestie

Van Liers bioscoop bood tevens ruimte aan verenigingen voor opvoeringen, feesten, repetities

en vergaderingen. Daarvoor pachtte Van Lier van de gemeente wat officieel de stedelijke con-

certzaal heette. Naarmate het succes van zijn bioscoopvoorstellingen toenam en daarmee de

winstgevendheid, kwam de verhouding met dat verenigingsleven onder druk te staan. Film-

voorstellingen leverden vermoedelijk veel meer winst op dan de huursom voor toneel- en mu-

ziekvoorstellingen. Het is niet bekend hoeveel filmvoorstellingen Van Lier per week gaf in

deze periode, maar we weten dat hij een jaar later, in 1914, vier dagen per week films draaide.22
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In 1913 klaagde een comité van twintig Maastrichtse verenigingen, dat claimde in totaal cir-

ca 5000 leden te vertegenwoordigen, dat de verenigingen in de stad werden gedupeerd door

het gebrek aan een fatsoenlijke concertzaal. Het comité werd gesteund door De Limburger Koe-
rier, die schreef dat Van Lier zijn bioscoop en daarmee zijn persoonlijk gewin liet prevaleren

boven het belang van het Maastrichtse verenigingsleven, dat zo belangrijk werd geacht voor

het culturele peil in de stad.23 Eigenlijk was de bestaande concertzaal aan de kleine kant met

750 plaatsen, zo klaagde de redacteur, en de schaarse andere locaties in de stad waren te duur.

Het comité uitte de grieven van de aangesloten verenigingen over de concertzaal aan de ge-

meenteraad, maar die liet de kwestie maandenlang onaangeroerd. In augustus 1913 klaagde

een anonieme briefschrijver over deze vertraging. Hij zag met lede ogen aan hoe Van Lier

allerlei veranderingen aanbracht en net deed of het pand zijn eigendom was. De auteur ver-

trouwde de lezer toe ‘dat er verschillende ingezetenen zijn – Maastrichtenaars –’ die ook inte-

resse hadden in de pacht van de concertzaal.24 Hier werd even fijntjes gewezen op het feit dat

Van Lier niet uit de regio kwam, suggererend dat het beheer van die zaal, het hart van het

Maastrichtse culturele leven, eigenlijk toebehoorde aan een geboren en getogen stadsgenoot.

Dat de bioscoopexploitatie een lucratieve inkomstenbron lijkt te zijn geweest, kan hebben bij-

gedragen tot dit chauvinisme.

Burgemeester en wethouders besloten nog diezelfde augustus, tegen het advies van de

raadscommissie in, de overeenkomst met Van Lier voor een jaar te verlengen. Daarna zou er

een openbare verpachting plaatsvinden. Ook werd besloten dat Van Lier een ‘redelijke verho-

ging’ van de huurprijzen mocht berekenen aan de verenigingen.25 Al met al lijkt Van Lier dus

geen slechte deal te hebben gesloten met het gemeentebestuur. Hij mocht een jaar door blij-

ven pachten en zijn prijzen verhogen. De redenen voor deze toeschietelijke houding van de ge-

meente zijn niet bekend, maar mogelijk was het gemeentebestuur gevoelig voor het commer-

ciële succes van Van Lier, dat uiteindelijk ook de gemeentekas ook ten goede kwam.

Volgens De Limburger Koerier was een delegatie van de verenigingen in hoofdlijnen akkoord

gegaan met deze afspraken, maar al snel verscheen opnieuw een boze brief in de krant.26 Voor

de grote verenigingen was het wellicht een acceptabele afspraak, zo gaf de anonieme brief-

schrijver toe, maar de kleintjes zouden er onder gaan lijden. Die twintig verenigingen uit het

comité konden niet garant staan voor de vijftig verenigingen die Maastricht volgens deze

auteur rijk was. Wat was het geval? Van Lier had bedongen dat hij naast een vaste onkosten-

vergoeding de helft van de entreegelden zou ontvangen van alle uitvoeringen. Voor de grote

verenigingen zoals Momus, Kunst en Vermaak en de muziekschool zou dat geen probleem

zijn, beweerde de scribent, want die hadden voldoende aan jaarlijkse contributies en vrijgevi-

ge leden, en hoefden bovendien geen reclame te maken, maar voor kleine ‘muziek-, tooneel-

en gymnastiekvereenigingen’ zou deze tariefwijziging de doodsteek betekenen.

Van Lier liet het nimmer tot een openbare verpachting komen. In 1914 wist hij het pand van

de gemeente te kopen.27 Hij moest beloven zijn zaal vijf jaar ter beschikking te stellen van socie-

teiten en verenigingen, maar het is niet bekend hoe deze voorwaarden exact luidden, en of Van

Lier zich er naar ieders tevredenheid aan hield. Voor het Maastrichtse verenigingsleven was de
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kwestie met deze transactie niet van de baan. Anderhalf jaar later ontving de gemeenteraad een

nieuwe petitie, ondertekend door de stedelijke muziekschool (900 leden), de Koninklijke Har-

monie (740), de Oratorium Vereeniging (400), de Lauwerkrans (350), de Katholieke Kiesver-

eniging ‘Vooruitgang’ (1500), de harmonie van het Staatsspoorwegenpersoneel ‘De Een-

dracht’ (350), en Kunst en Vermaak (500).28 De kleine verenigingen waren opnieuw niet ver-

tegenwoordigd. In het adres aan de raad werd verzocht om een nieuw concertgebouw, nu de

stedelijke zaal verkocht was. De verenigingen stelden voor het leegstaande Augustijnen-

klooster daarvoor te verbouwen. In de De Limburger Koerier verscheen vervolgens een hele serie

artikelen waarin dit plan verder werd uitgewerkt. Het is echter nooit in praktijk gebracht.29

Het zalentekort bleef Maastricht nog lang parten spelen. In het centrum van de voormalige

vestingstad werd van oudsher gewoekerd met de ruimte. Naast de reeds genoemde zalen (Van

Liers concertzaal, de Sphinx-zaal, het patronaat) kende Maastricht nog een Schouwburg.

Deze voormalige Jezuïetenkerk aan de Bredestraat was voorbehouden aan de stedelijke crème

de la crème. Het gebouw werd geëxploiteerd door een particuliere vereniging van aandeel-

houders, die bestond uit invloedrijke Maastrichtse burgers.30 Sommige verenigingen hadden

bovendien eigen zalen, zoals de zangvereniging Mastreechter Staar en de Momus-sociëteit.

Een nieuwe stadsschouwburg werd in Maastricht tijdens het interbellum niet meer gebouwd,

ondanks serieuze plannen aan het einde van de jaren dertig. De voornaamste nieuwe zalen die

Maastricht erbij kreeg, waren bioscopen. In 1914 was dat Cinema Royal geweest en in 1927

opende Cinema Palace aan de Wyker Brugstraat. Kennelijk was er ook in latere jaren onvol-

doende draagvlak om een nieuwe zaal voor verenigingsactiviteiten te bouwen, terwijl in 1914

en 1927 wel nieuwe commerciële bioscopen werden opgetrokken. Hieronder zal blijken hoe

ook de poging van een andere Maastrichtse vereniging om te delen in de voorspoed van de

bioscoop na aanvankelijk succes uitliep op een mislukking, ditmaal mede door ingrijpen van

de landelijke belangenvereniging van het bioscoopwezen.

De Mastreechter Staar

In 1918 was Van Liers ‘hulpkreet uit het Zuiden’ de aanleiding tot de oprichting in Amsterdam

van de Bond van Exploitanten van Nederlandsche Bioscooptheaters. Van Liers klachten over

de toenemende overheidsbemoeienis met het bioscoopbedrijf waren handig opgepikt door

een aantal grotere ondernemers die al langer de ambitie koesterden om het Nederlandse bio-

scoopbedrijf te organiseren.31 Twee jaar later, op 13 februari 1920, constateerde Van Lier in het

vakblad Kunst en Amusement dat de bioscoopbond niet voldoende opkwam voor de provinciale

exploitanten, voor wie de omstandigheden alleen maar verslechterden. In Maastricht verhin-

derde een gemeentelijke verordening sinds 1918 dat de jeugd nog Van Liers bioscoop binnen

mocht, echter ‘ongehinderd geven twee sociëteiten te Maastricht geregeld druk bezochte kin-
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dervoorstellingen’.32 Van Lier doelde hier behalve op de eerder genoemde Familiebioscoop in

het Onze-Lieve-Vrouwe-patronaat op een nieuwe locatie waar in Maastricht films werden ver-

toond: het feestgebouw van de Mastreechter Staar. Van Liers klacht is weer een aanwijzing dat

dergelijke besloten bioscopen zich niet beperkten tot een sporadische benefietavond, maar

een reële concurrentie vormden voor de reguliere bioscoop.

Het besluit van de Staar om een bioscoopexploitatie te starten, houdt verband met de bloei

van het bioscoopbedrijf vlak na de Eerste Wereldoorlog. Ondanks (of misschien wel dankzij)

de heersende oorlogsschaarste, zaten de zalen stampvol. Dit was ook te zien aan de sterke toe-

name tussen 1918 en 1920 van het aantal Limburgse bioscoopexploitaties. In 1918 waren er

hoogstens 18 bioscopen in de provincie, 1920 vertoonde een piek van zeker 25 bioscopen.

Vanaf 1921 werd deze groei afgeremd onder invloed van de economische neergang die vanaf

toen inzette.

Diverse personen en organisaties probeerden mee te profiteren van deze hype. Zo ook het

bestuur van de zangvereniging Mastreechter Staar, dat in 1919 besloot een projectorruimte in

de zaal te laten inbouwen. Sinds 1907 bezat de vereniging een eigen gebouw op Sint Servaas-

klooster 25, door stadsgenoten misprijzend het ‘Staar-monstrum’ genoemd, vanwege de mo-

derne Jugendstil-gevel.33 Vanaf 1919 werden in de Staarzaal geleidelijk meer films vertoond. In

april 1920 ging het ‘Feestgebouw Sint Servaasklooster’ van start met een regelmatige bio-

scoopexploitatie.34 Soms gaf men zelfs dagelijks voorstellingen. Leden van de Staar kregen

korting, maar de voorstellingen waren voor iedereen toegankelijk. Het ging deze bioscoop

voor de wind, want de entreeprijzen werden geleidelijk opgevoerd van 30, 50 en 75 cent voor

respectievelijk balkon, benedenzaal en loge naar 50, 85 en 125 cent. Het ging zelfs zo goed

met deze exploitatie, dat hij de concurrentie een doorn in het oog werd.

In mei van 1920 meldde het vakblad Kunst en Amusement dat de zuidelijke bioscoopexploi-

tanten een actie waren begonnen tegen het ‘ergerlijk misbruik’ door de Staar.35 De vereniging

vroeg ongeveer dezelfde entreeprijzen als de reguliere bioscopen, maar betaalde geen 25 pro-

cent vermakelijkheidsbelasting, onderwierp zich niet aan de gemeentelijke leeftijdsgrens van

18 jaar, en liet de vertoonde films niet keuren. Dit was mogelijk omdat een besloten vereniging

zich niet hoefde te houden aan bepalingen voor openbare vermakelijkheden. De redacteuren

van het blad beschouwden dit als oneerlijke concurrentie.

De Bond van Exploitanten van Nederlandsche Bioscooptheaters zond een afvaardiging

naar Maastricht. Zo kon de jonge bond tonen wel degelijk oog te hebben voor de problemen

van de kleine ondernemer uit de provincie. Burgemeester Van Oppen bleek volgens bericht-

geving in Kunst en Amusement onsympathiek te staan tegenover de Staar-exploitatie die de ge-

meentelijke bepalingen ontdook. Hij redeneerde echter dat het onmogelijk was op te treden

tegen de vereniging. Van Oppen kreeg hierin gelijk, want het stadsbestuur verloor een recht-

zaak tegen de bestuursleden van de Staar, aangespannen wegens de ontduiking van vermake-

lijkheidsbelastingen. De Staar maakte handig gebruik van de juridische grens tussen de pu-

blieke openbaarheid en het domein van besloten vermaak.36

Maar er waren ook andere manieren om de Staar aan te pakken. De Bond van Exploitanten
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stelde in overleg met de filmverhuurders in mei 1920 een rigoureuze boycot in tegen de Staar.

De vereniging ontving domweg geen films meer. Deze maatregel gold voor alle verenigingen

die onder gelijksoortige voorwaarden een bioscoop exploiteerden.37 De boycot trof bijvoor-

beeld ook de Familiebioscoop in Venlo. Deze bioscoop, gerund door de R.K. Piusvereniging,

probeerde vervolgens aan films te komen bij een distributeur uit Duitsland.38 Het is niet be-

kend of de Staar er eveneens in is geslaagd om elders films te betrekken. Hoe deze kwestie

precies is opgelost, blijft helaas onduidelijk wegens een gebrek aan bronnenmateriaal. Zeker

is dat de filmverhuur aan de Staar weer is hervat. In december, vlak voor de feestdagen, werd

er bijvoorbeeld geadverteerd:

Attentie. Bent u nog nooit in het Cinema Feestgebouw geweest? Neen? Dan weet u ook niet dat wij al-

tijd schitterende films vertonen, dat wij een artistiek strijkje hebben onder leiding van den heer Hen-

ri Lepage, dat wij iedere week een of twee prima variéténummers bij ons filmprogramma hebben, en

dat het bij ons intiem gezellig is.39

In het voorjaar van 1921 vertoonde de Mastreechter Staar nog regelmatig films. Volgens de

Maastrichtse onderzoeker Frank Jansen lijken de filmvertoningen daarna plotseling te zijn

opgehouden.40 Mogelijk hield het einde van deze exploitatie verband met de Venlose bio-

scoopoorlog die in die periode uitbrak. In feite was de aanvaring met de Mastreechter Staar

een voorloper van het grote bioscoopconflict in Venlo, toen de bioscopen, gesteund door een

boycot van de bond, een groot deel van 1921 gesloten bleven. Dit conflict werd gevoed door de

bevoordeelde positie aldaar van twee katholieke verenigingsbioscopen, de Familiebioscoop

en de R.K. Werkliedenbioscoop, die net als de Mastreechter Staar hun voorrechten als vereni-

ging niet zomaar wilden opgeven. Er zijn geen aanwijzingen uit de vakpers of elders dat de

Maastrichtse Staar betrokken was bij dit conflict, maar het is niet ondenkbaar dat in het ver-

lengde van de strijd in Venlo ook verenigingsbioscopen elders werden geboycot.

Kunst en Amusement

Net als de bioscoopbranche, was de Maastrichtse burgemeester niet gelukkig met de wette-

lijke ruimte die verenigingen hadden voor ontduiking van gemeentelijke bepalingen. Voor de

overheden in Limburg werd het helemaal vervelend als niet alleen keurige katholieke organi-

saties maar ook meer louche clubjes misbruik maakten van de vrijheden van een besloten ver-

eniging en die toch vooral bedoeld waren om het respectabele katholieke verenigingsleven te

bevorderen. Zo’n geval speelde zich af in Kerkrade.

De gebroeders Schlangen openden in februari 1920 het bioscooptheater Apollo in hun zaal

aan de Spekholzerheidestraat te Kerkrade. Het is niet duidelijk wie van de drie gebroeders de

hoofdrol speelde. Mathias stond officieel geregistreerd als de bioscoopexploitant, Pieter Jo-

seph was herbergier en een derde broer Herman was ook bij de zaak betrokken. Op de ope-

ningsavond van bioscoop Apollo werden slechts tachtig toegangskaarten verkocht. Volgens
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de gemeentelijke belastingadministratie speelde de bioscoop slechts vijftien keer in de maan-

den februari en maart 1920, en haalde in dat tijdsbestek een totaal bruto entreebedrag op van

nog geen ƒ500,–. Met gemiddeld iets meer dan ƒ30,– per voorstelling was dat niet bepaald

een succesvolle onderneming, zeker omdat bijna de helft van de opbrengsten opging aan ge-

meentelijke belastingen.41 Overigens is het mogelijk dat er wel verdiend werd op de con-

sumpties.

Na de komst van de bioscoop in Kerkrade was, net als in veel andere steden, een commis-

sie ingesteld die bepaalde of films in het openbaar vertoond mochten worden. Eind maart

werden in Apollo twee films vertoond hoewel de lokale keuringscommissie ze had afgekeurd.

HET GEVAARLIJK PAD bevatte volgens een boze ingezonden brief van die commissie ‘doorloo-

pend naaktscenes en echtbreuken’. Nadat ook een tweede verboden film in Apollo was ver-

toond, met de niet minder omineuze titel LEVENSSTORMEN, werd de bioscoopvergunning voor

drie weken ingetrokken.42

In reactie op deze schorsing richtten de broers de vereniging ‘Kunst en Amusement’ op. De

drie broers Schlangen vormden het bestuur van de vereniging, waarvan het enige doel was om

bioscoopvoorstellingen te geven. Hoofdagent van politie Frans Verlaan deed in een proces-

verbaal verslag van een bijeenkomst van de vereniging op 4 april 1920. De gezagsdrager telde

ongeveer 250 aanwezige leden. Hij ondervroeg enkele leden van het publiek: twee monteurs

van 22 en 31 jaar, een huisvrouw van 50 jaar en een bureaubeambte van 24 jaar oud, allen wo-

nend in Kerkrade. Allemaal hadden zij een bewijs van lidmaatschap bij zich, waar ze tien cent

voor hadden betaald. Bovendien hadden ze allemaal het forse bedrag van één gulden entree

moeten betalen. Dat duidt op een heel wat gunstiger omzet dan wat op basis van belastingge-

gevens bekend was van eerdere voorstellingen in de bioscoop Apollo. De bestuursleden wei-

gerden een verklaring af te leggen aan agent Verlaan. Zo ontdook Apollo zowel de keurings-

commissie, die alleen voor openbare voorstellingen keurde, als ook de belasting, die niet gold

voor besloten vermaak. De bioscoopvereniging werd vervolgd wegens het geven van een bio-

scoopvoorstelling zonder vergunning. Pieter Joseph Schlangen werd veroordeeld, in tegen-

stelling tot de Mastreechter Staar, al is niet bekend hoe het door hem aangetekende hoger be-

roep is afgelopen.43

Deze affaire had tot gevolg dat in omliggende gemeenten de verordeningen werden aange-

past, om een gelijksoortig probleem te voorkomen. Dit was mogelijk gemaakt door een wijzi-

ging in de Gemeentewet. In het wetsartikel waarin de gemeente het recht werd verleend be-

lastingen te heffen op openbare vermakelijkheden, was het woordje ‘openbaar’ geschrapt. Zo

stelden in december 1920 de Heerlense burgemeester en wethouders aan de raad voor het

woord ‘openbaar’ te schrappen in de bioscoopverordening, om de oprichting tegen te gaan

van ‘z.g. bioscoop-vereenigingen, welke in enkele andere gemeenten zijn opgericht, om aan

de censuur en de belasting te ontkomen’.44 Uiteindelijk bemoeilijkte dus niet alleen de profes-

sionalisering van het bioscoopbedrijf het bestaan van besloten bioscoopexploitaties, maar
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ook strengere wetgeving. Het is niet zeker of deze nieuwe wetgeving alleen bedoeld was tegen

uitwassen, of dat ook het reguliere verenigingsleven hiervan hinder ondervond.45

Verenigingsleven, bioscoopbedrijf en politiek

Is het Maastrichtse conflict tussen reguliere en (pseudo)besloten verenigingsbioscopen een

representatieve casus? Vergeleken met andere Limburgse steden kende Maastricht naar het

zich laat aanzien een sterker ontwikkeld verenigingsleven, maar ook in Venlo speelde de

kwestie van de besloten versus de reguliere, openbare bioscoop. In de vakpers voor het bio-

scoopbedrijf wordt gesuggereerd dat dit probleem zich niet tot Limburg beperkte. Het lijkt

erop dat de verenigingsbioscoop met name voorkwam in kleinere steden, waar tot de komst

van de bioscoop nauwelijks een traditie van regelmatige commerciële verstrooiing bestond.

Dit in tegenstelling tot grote steden, die sinds de negentiende eeuw een levendige amuse-

mentssector hadden. In een grote stad als Rotterdam speelde geen conflicten tussen het re-

guliere vermaak en de twee verenigingsbioscopen die de stad telde: die van de Sint Josephsge-

zellenvereniging en de protestants-christelijke BEDEHA-bioscoop.46 Te midden van de vele

instellingen van vermaak in die stad bleven deze verenigingsbioscopen van marginaal belang,

en er waren daarom weinig aanvaringen als die in Limburg.

Meer onderzoek naar het verenigingsleven in deze periode is noodzakelijk om preciezer in-

zicht te krijgen in de verbanden met het commercieel vermaak. Deze eerste verkenning maakt

duidelijk dat deze verbanden van belang zijn geweest in de ontwikkeling van de amusements-

industrie. Maar de relatie tussen deze industrie en het verenigingsleven heeft mogelijk verder

reikende politieke implicaties. In 1995 publiceerde de Amerikaanse socioloog Robert Putnam

een geruchtmakend artikel over de rol van het verenigingsleven in de vormgeving en instand-

houding van civil society en daarmee de levensvatbaarheid van het democratisch systeem.47 Eén

van de boosdoeners die hij noemde in zijn Verfallsgeschichte van de sociabiliteit was de televisie,

met haar voorlopers de radio en bioscoop. Putnams betoog wordt gekenmerkt door een mo-

reel oordeel over de samenhang tussen verenigingsleven, commercieel amusement en de te-

loorgang van democratische waarden. Het is noodzakelijk meer onderzoek te verrichten naar

deze samenhang, ook in Nederland in de vormingsjaren van de moderne democratie. De hier

beschreven casus geeft alleen een aanzet in die richting, want het verenigingsleven is geen

onderwerp van systematisch onderzoek in deze studie.

De relatie tussen bioscoop en verenigingsleven was niet eenduidig. Nu eens was er concur-

rentie en wrijving, zoals in de concertzaalkwestie en de affaire met de Staar, dan weer was er

eerder sprake van een symbiotische verhouding. De meeste bioscoopzalen werden behalve

voor filmvoorstellingen gebruikt voor bijeenkomsten en vergaderingen, opvoeringen en con-

certen van voornamelijk verenigingen. Zo werd gedurende lange tijd de enige bioscoop in

Roermond gerund in het gebouw van de Groote Sociëteit. Deze deftige sociëteit spekte de ver-
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enigingskas door de zaal te verhuren aan een bioscoopexploitant, die op zijn beurt een goed

aangeschreven etablissement tot zijn beschikking had. Een groot deel van de eerste generatie

Limburgse bioscoophouders bestond uit ondernemers die van oudsher hun zaal verhuurden

zowel aan lokale verenigingen als aan rondtrekkende artiesten. Vaak kwamen ze in die hoe-

danigheid in aanraking met reizende filmtheaters, die hen vervolgens op het idee brachten

een vaste bioscoopexploitatie te beginnen. Behalve voor Van Lier in Maastricht gold dit voor

Caubo in Venlo, Sijstermans en Herberichs in Kerkrade, Schiffers in Heerlen, en anderen.

Ook buiten Limburg was deze categorie ondernemers waarschijnlijk van belang bij de op-

komst van het bioscoopbedrijf, en dan vooral – maar niet uitsluitend – buiten de grote steden.

Door deze verwevenheid van bioscoopvermaak en verenigingsleven was er ook sprake van

conflicten. Op een aantal punten lijken bioscoop en verenigingsleven een tegengesteld model

van vrijetijdsbesteding en vermaak te hebben vertegenwoordigd. Dit contrast werd versterkt

in het katholieke discours dat werd gedeeld door overheden, geestelijk leiders, kranten en an-

dere maatschappelijke groeperingen en opiniemakers. Binnen dit vertoog gold de bioscoop

als een op zijn minst verdachte instantie die een hedonistisch wereldbeeld vertegenwoordig-

de. Het ‘namaakgeluk’ uit Hollywood werd daarvoor als symbool bij uitstek gezien. De film-

cultuur representeerde een consumptiemaatschappij waarin een snelle bevrediging van mate-

rialistische verlangens werd gesteld boven de geestelijke waarden die voor een goed katholiek

de hoogste prioriteit dienden te krijgen. Niet het individu maar de gemeenschap moest cen-

traal staan: op microniveau was dat het gezin, op macroniveau de katholieke wereldgemeen-

schap onder leiding van de Heilige Vader in Rome, waar het Nederlandse roomse volksdeel

onderdeel van uitmaakte. Het verenigingsleven was een onmisbaar element in deze gemeen-

schap, een schakel tussen het gezin en de abstracte communitas van de mondiale geloofsge-

meenschap. In praktische zin bood het verenigingsleven daarbij de kerkgangers een goed-

koop, gezellig en verantwoord alternatief voor de moderne genotcultuur. Iedere vereniging

had een bestuur, waarin vaak leden uit de plaatselijke elite zitting namen. Daarbij hadden alle

erkende katholieke verenigingen een ‘geestelijk adviseur’, waardoor de clerus altijd een vin-

ger in de pap hield.48 Conform de ideeën van de Kerk werden sociale verschillen van stand en

sekse daarom eerder gecontinueerd dan genivelleerd.

Dit was in de bioscoop anders. Zonder te willen beweren dat daar geen sociale controle

plaatsvond, hadden de verhoudingen in de bioscoopzaal een meer egalitair karakter. Zonder

ballotage of andere toegangseisen had iedereen die de entreeprijs kon opbrengen toegang tot

de bioscoop, zij het binnen de beperkingen van de gemeentelijke bepalingen die in veel geval-

len de jeugd (deels) uitsloten. Mannen en vrouwen hadden gelijke toegang. In een samenle-

ving die op allerlei gebieden een scheiding naar de seksen kende – met name waar het de

jeugd betrof, in het onderwijs, maar ook in sport, verenigingsleven en de jeugdbeweging –

was dit een niet te bagatelliseren afwijking van de bestaande orde.

Een ander verschil tussen beide vormen van vrijetijdsbesteding was de verhouding tussen

de lokale samenleving en grotere structuren op nationaal en internationaal niveau. Het bio-

scoopwezen was nauw verbonden met een transnationaal opererende markt. Ondanks de po-

gingen van betrokkenen in het bioscoopbedrijf om filmvertoningen zoveel mogelijk toe te

snijden op de lokale omstandigheden, bleef het grensoverschrijdend karakter van het film-

aanbod voor iedere contemporaine waarnemer evident. Bij het verenigingsleven werd juist het
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lokale karakter door de deelnemers als kenmerkend ervaren. Wel gingen verenigingen in de

loop der tijd op allerlei gebieden steeds nauwer samenwerken in regionale, nationale en ook

internationale verbanden. Sportcompetities, maar bijvoorbeeld ook muziekconcoursen,

droegen bij aan de bovenlokale uitstraling van het verenigingsleven. Bovendien was er sprake

van sturing van bovenaf die ook de strikt lokale dimensies te boven ging. Zo besteedde de

geestelijk architect van de Limburgse mijnstreek Henri Poels de grote winsten die hij gene-

reerde met zijn woningbouwkoepel ‘N.V. Tijdig’ voor een belangrijk deel aan subsidies aan

het katholieke verenigingsleven.49

Ook al verbonden dus beide modellen, om het zo maar even te noemen, de plaatselijke ge-

meenschap met bredere netwerken, toch waren ze onderdeel van verschillende, bijna tegen-

gestelde bewegingen. Waar het commerciële filmwezen zich vanuit een bij wijze van spreken

mondiaal systeem vertakte tot in de haarvaten van de provinciale bioscopie, groeide het ver-

enigingsleven juist van een lokaal fenomeen uit tot een hechter aaneengesloten, bovenlokaal

netwerk, mede door sturing van politieke en geestelijk leiders.

We moeten oppassen via dergelijke abstraheringen de tegenstelling tussen bioscoop en

vereniging te scherp te maken. Ook het bioscooppubliek had kenmerken van een besloten

club. In een provinciestad als Maastricht kenden ongetwijfeld veel bioscoopbezoekers elkaar.

Van Lier adverteerde (net als veel van zijn collega’s) met abonnementsboekjes, een duidelijke

indicatie van een vaste kern van bezoekers. Bovendien vormden de bioscopen geen moreel va-

cuüm. Hier werd ook gecontroleerd, allereerst door de uitbater zelf. Van Lier censureerde zijn

eigen programma. In 1910 verwijderde hij een soubrette die ongepaste liedjes zong, uit zijn

programma. Ook liet hij al te recalcitrante toeschouwers op straat zetten. De controlerende

werking van de verenigingsvorm verdient aan de andere zijde ook een nuancering: sommige

verenigingen waren mogelijk eerder vrijplaatsen van ongedwongen plezier dan streng gesur-

veilleerde samenscholingen. Door sommigen werd de verenigingsvorm gebruikt voor het or-

ganiseren van wat feitelijk openbaar amusement was. In de praktijk was er dus niet altijd een

scherpe tegenstelling tussen bioscoop en vereniging. Hier is echter van belang dat deze

tegenstelling wel scherp werd aangezet in het officiële discours over vrijetijdsbesteding zoals

dat zich ontwikkelde in het katholieke zuiden, en overigens ook daarbuiten.

Dit contrast had mogelijk te maken met de politieke betekenis van de verenigingsvorm.

Vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw nam het aantal kiezers toe, culminerend

in het algemeen mannenkiesrecht in 1917, uitgebreid met het vrouwenkiesrecht in 1919. Con-

fessionele en andere politieke partijen organiseerden hun achterban door het formeren van

wat later is aangeduid met ‘zuilen’. Dit verschijnsel behelsde het vergroten van de invloeds-

sfeer van de zuilen op terreinen zoals onderwijs en zorg, die mettertijd onderdeel werden van

de latere verzorgingsstaat. Het verenigingsleven was een element in dit project. Niet alleen

vakbonden, politieke partijen, woningbouwcorporaties, jeugdzorg, coöperaties, enzovoorts,

waren gestructureerd via de verenigingsvorm, dat gold ook voor een aanzienlijk deel van de

vrijetijdsbesteding en het culturele leven. De verenigingsvorm kon op die manier uitgroeien

tot een modern instituut dat op grootschalige, massale en gecentraliseerde wijze was georga-

niseerd.

Zo vormde een cluster van besloten verenigingen een buffer tussen de publieke openbaar-

heid en de private ruimte. Het idee van soevereiniteit in eigen kring werd deels gewaarborgd
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door de verenigingsvorm. Er ontstond een

maatschappelijk middenveld tussen rijks-

overheid en onderdaan, dat niet werkelijk

openbaar was en evenmin privaat. Vooral in

deze tussenruimte oefenden de verzuilde eli-

tes hun macht uit. Veel verenigingen werden

gesanctioneerd door overheidssubsidies of

door de voorname maatschappelijke positie

van de bestuursleden. Hun betekenis werd ri-

tueel bevestigd door deelname aan officiële

optochten en wedstrijden. Andere verenigin-

gen werden ‘van bovenaf’ opgericht: confessi-

onele vakverenigingen, politieke verenigin-

gen en omroepverenigingen.

De bioscoop ging uiteindelijk voorname-

lijk buiten deze sfeer functioneren in de open-

bare ruimte. Maar dit was in de eerste vor-

mingsjaren van het bioscoopbedrijf nog geen

uitgemaakte zaak. Al vroeg in het professionaliseringsproces van het bioscoopbedrijf werd

geprobeerd de verenigingsbioscopen buiten de normale orde te houden. Zij kregen daardoor

niet de kans om tot een gezonde, of zelfs maar levensvatbare categorie van bioscoopexploita-

tie te komen. Pas met de introductie van de onbrandbare smalfilm in de loop van de jaren der-

tig, werd het mogelijk om op goedkope, eenvoudige en veilige wijze filmvertoningen te orga-

niseren buiten het commerciële circuit. Dit werd in beperkte mate toegelaten door het film-

bedrijf, met name op het platteland waar geen bioscopen waren, zodat geen hinder onder-

vonden werd van deze concurrentie.50 Het is een relevante vraag hoe groot het publiek was dat

films zag buiten de reguliere bioscoop, ook in later jaren.51 Navraag in eigen kring suggereert

dat aardig wat Nederlanders die opgroeiden in de hoogtijdagen van de bioscoop in de jaren

veertig en vijftig hun eerste film zagen via een smalfilmprojector in de besloten ruimte van een

patronaat of een schoollokaal. Als commerciële rivaal won de filmvertoning in het vereni-

gingszaal het niet van de professionele bioscoop, maar dat neemt niet weg dat dergelijke be-

sloten filmvoorstellingen van invloed zijn geweest op de perceptie en misschien ook de aan-

vaarding van het medium film.
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In de kwestie met de Mastreechter Staar in 1920 vond er geen directe confrontatie plaats tussen

het bioscoopbedrijf en de overheid. Sterker, de Maastrichtse burgemeester steunde de ver-

tegenwoordigers van het bioscoopbedrijf in hun acties tegen de Staar. Het volgende jaar, in 1921,

kwam het in Venlo wel tot een openlijk treffen tussen de gemeentelijke overheid en het plaat-

selijke bioscoopbedrijf. Dit conflict vormde een belangrijke waterscheiding in de katholieke om-

gang met de bioscoop. De katholieken zagen zich gedwongen om het streven naar eigen bio-

scopen op te geven, maar ondernemers in het bioscoopbedrijf konden nog moeilijk aanspraak

maken op openlijke goedkeuring van katholieke autoriteiten en organisaties. De bioscoop kwam

duidelijker dan ooit los te staan van de katholieke beweging, het hele stelsel van katholieke or-

ganisaties dat gesanctioneerd werd door geestelijk en wereldlijk leiders in Limburg.

Venlo stond bekend om een bruisend amusementsleven. Net als in Maastricht waren het

voornamelijk ondernemers uit dat amusementsleven die het bioscoopbedrijf tot ontwikkeling

brachten. Iedere bioscoop bezat in zekere mate een eigen profiel dat leek te zijn toegesneden

op bepaalde publieksgroepen. In de loop van de jaren tien wijzigden zich de opvattingen in de

gemeentepolitiek over de bioscoop van een wat dubbelhartige welwillendheid naar een een-

duidige afkeuring. Net als in Maastricht ontstonden wrijvingen. De oprichting van een R.K.

Werkliedenbioscoop deed de spanningen hoog oplopen, totdat in 1921 een ‘bioscoopoorlog’

uitbrak, die een uitstraling had naar het landelijk niveau.

Stadje van plezier

Venlo heeft door z’n vele gelegenheden van ontspanning niet ten onrechte den naam van “Stadje van

plezier” verworven. “Lichtzinnig stadje” werd het voor den krijgsraad dezer dagen genoemd. Een

vijftal bioscopen zetten op verschillende avonden per week de poorten voor het pretlustig publiek

open. Daarbij nog concertgebouw-uitvoeringen, volksbals, café-chantants, feestavonden in Bonds-

gebouw, op National, enz. Ja, het geld kan wel rollen in ons stadje! ...1

Volgens deze (anonieme) columnist in De Limburger Koerier had Venlo zijn lichtzinnige reputa-

tie voor een belangrijk deel te wijten aan de maar liefst vijf bioscopen die de stad in 1927 telde,

het grootste aantal van alle steden in de provincie.2 Al hoeft het aantal bioscopen nog niets te

Hoofdstuk 4

De schapen en de bokken: 
de Venlose bioscoopoorlog

1 ‘Venlosche bloc-notes. Pretroes’, De Limburger Koerier 19-11-1927; ‘Venlo, het “stadje van plezier”. Verdient het die naam?’, De Lim-
burger Koerier 10-10-1930.

2 Deze vijf bioscopen waren: Scala Bioscoop, Elite Bioscoop, R.K. Piusbioscoop, Grand Theater en tenslotte de Apollo Bioscoop, die

tijdelijk in de Venlonazaal bestaan heeft. Thunnis van Oort, ‘Hoe Willem Peters bioscoopkoning van Venlo werd’, De Buun. Cultuur-
historisch jaarboek voor Venlo, Blerick en Tegelen (2005) 117-123.



zeggen over de bezoekersaantallen, toch is evident dat het bioscoopwezen in Venlo in 1927

bloeide. Uit het feit dat er in 1909 de eerste vaste bioscoop van Limburg werd gevestigd, mag

men afleiden dat Venlo ook vóór die tijd een goed ontwikkeld amusementsleven had.

Een belangrijke stimulans voor het bloeiende amusementsleven van de stad was de aanwe-

zigheid van een garnizoen, niet toevallig werd in bovenstaand citaat de krijgsraad aangehaald.

De militairen waren dankbare klandizie voor de Venlose vermaaksindustrie. Tot 1913 waren er

huzaren gelegerd in de stad en toen de cavalerie in dat jaar vertrok, bedongen de Venlose bur-

gers bij het Ministerie van Oorlog dat in de plaats van de overgeplaatste huzaren tenminste

een regiment infanterie werd gestationeerd. Dat geeft al aan hoe belangrijk de dienstverlening

aan het leger was voor de plaatselijke economie in het algemeen, en de vermaaksindustrie in

het bijzonder. Niet voor niets opende de eerste bioscoop van de stad in de theaterzaal waar

ook de officierssociëteit samenkwam. Deze officieren vormden een bijzondere categorie in-

woners. Ze waren niet noodzakelijkerwijs van lokale origine of katholiek. Als onderdeel van

een landelijk militair apparaat was deze groep zonder twijfel prima bekend met het mondaine

vermaak zoals dat in de grote steden geboden werd. Het is goed denkbaar dat deze doelgroep

het draagvlak vergrootte voor innovaties op amusementsgebied zoals een vaste bioscoopex-

ploitatie. 

Behalve garnizoensstad was Venlo ook een belangrijk markt- en distributiecentrum, van-

waar tuinbouwproducten uit de hele streek werden verzonden, vooral richting het Ruhrge-
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bied waar de vraag naar verse groenten en fruit alsmaar steeg.3 Deze handelsactiviteiten had-

den een positieve invloed op het aanbod van stedelijk vertier. Boeren die hun waren succesvol

hadden verkocht, kregen in de vele kroegen gelegenheid hun pas verdiende Marken weer uit

te geven.

Ook in Maastricht waren soldaten gelegerd en ook Maastricht diende als marktcentrum

voor de regio. Toch stond die stad niet bekend om een liberale amusementscultuur, integen-

deel. Het Maastrichtse gemeentelijke beleid was veel strenger dan in Venlo. Het besloten ver-

enigingsleven temperde daar de ontwikkeling van een commerciële vermaaksindustrie. In

Maastricht zorgde een repressief gemeentebeleid ten aanzien van vermaak voor incidentele

verboden, zoals van Heijermans’ toneelstuk Op hoop van zegen in november 1921 of van een

bokswedstrijd in 1925 en tot een zuinige toekenning van vergunningen voor dansgelegenhe-

den in de jaren twintig en dertig. Zonder te willen beweren dat in Venlo een libertijns klimaat

heerste voor commercieel amusement, was het toch minder strikt dan in Maastricht. Het per-

soonlijke stempel van de burgemeester kan van invloed zijn geweest op het heersende ver-

maaksklimaat. In Maastricht was gedurende lange periode de hardliner L.B.J. van Oppen aan

het bewind, die eigenlijk van mening was dat zijn ingezetenen hun vertier vooral in huiselijke

kring moesten zoeken, al zal dat voor de veelal slecht behuisde fabrieksarbeiders geen sinecu-

re zijn geweest.4 In Venlo zetelde de coulante liberaal Van Rijn in het gemeentehuis.5 In 1922,

toevallig net tijdens het grote Venlose bioscoopconflict, maakte hij plaats voor de veel conser-

vatievere Berger, die zich zou ontpoppen als een van de meest fanatieke bioscoopbestrijders.

De geografische ligging van logistiek knooppunt Venlo maakte de stad tot een bruggen-

hoofd tussen het Limburgse bioscoopbedrijf en het filmverhuurbedrijf in de Hollandse steden

in het Westen. Maastricht lag nu eenmaal een stuk verder weg. Venlo was door die ligging ook

een ‘verblijfplaats voor handelsreizigers’, die na gedane arbeid ontspanning zochten.6 Net als

het garnizoen zorgde het staatsspoorwegbedrijf, dat een belangrijke werkplaats had in het

aangrenzende Blerick, letterlijk en figuurlijk voor verbindingen met bovenlokale netwerken

en voor de aanwezigheid van ‘andersdenkenden’ in de stad, zoals liberalen, protestanten en

socialisten. Het belang van dit infrastructurele aspect voor de stad Venlo wordt geïllustreerd

door het feit dat op een gegeven moment maar liefst vier conducteurs in de gemeenteraad ze-

telden. Eén conducteur-raadslid was protestants en twee waren sociaal-democraat, een teken

dat de spoorwegen de diversificatie van de Venlose bevolking stimuleerde.7

Begin van het Venlose bioscoopbedrijf

Na de vaststelling dat Venlo niet voor niets het imago ‘stadje van plezier’ had gekregen, blikte

de bij aanvang van de vorige paragraaf geciteerde journalist terug op de verbazingwekkend

snelle groei van het bioscoopwezen, bijna twintig jaar na de introductie van de eerste Venlose

bioscoop in 1909:
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We hebben de eerste bioscopen hier ter stede en elders zien verschijnen en wij waren ’t niet alleen, die

ons in ernst afvroegen: wat toch de ondernemers met hun geregelde voorstellingen elken avond be-

zielden? ’t Moest een fiasco worden. ’t Bleek evenwel, dat zij de volkspsyche beter hadden gepeild. De

bioscoop werkte fascineerend op de massa, veroverde stormenderhand de wereld. De filmkoorts

bleek in hooge mate besmettelijk.8

Net als in Maastricht ontstonden in Venlo de eerste bioscopen in zalen waar al divers amuse-

ment geboden werd, in het hart van de bestaande stedelijke amusementssector. De eerste

Limburgse vaste bioscoop opende in een Venlose theaterzaal, waar ook de officierssociëteit

bijeenkwam. De oudste overgeleverde filmopnamen uit Limburg zijn beelden uit 1911 of 1912

van de officiersbeëdiging van een Huzaar, vastgelegd door de eigenaar en uitbater van deze

zaal, Jos Caubo.9 In 1896 nam Hubert Joseph (Jos) Caubo (1863-1926) hotel-restaurant ‘Die
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Porte van Cleve’ over. Geboren in het Zuid-Limburgse Wijlre, woonde hij al enkele jaren in

Venlo voordat hij het hotel ging uitbaten. In 1901 liet hij een zaal aanbouwen, waar toneel, va-

riété en andere vermakelijkheden werden geprogrammeerd. Plaatselijke amateurverenigin-

gen traden er op, maar ook landelijke beroemdheden zoals Louis Bouwmeester en de komiek

Buziau. De zaal werd regelmatig verhuurd aan verenigingen voor hun bijeenkomsten, waar-

onder de R.K. Volksbond en de officiersclub.10 Caubo onthaalde zijn publiek op gevarieerd

amusement. In 1907 liet hij voor het eerst films vertonen in zijn zaal. Het betrof hier enkele in-

cidentele voorstellingen van ‘the American bioscop’.11 Dit was een rondreizende cinematogra-

fie-act waarvoor Caubo zijn zaal ter beschikking stelde. Maar Jos Caubo keek de kunst snel af.

In 1909 – een jaar eerder dus dan Van Lier in Maastricht – begon hij zelf geregelde bioscoop-

voorstellingen te organiseren.12 Iedere zondag draaide hij nieuwe Pathéfilms, die hij recht-

streeks van het Brusselse kantoor betrok, niet van de Amsterdamse vestiging. Hiermee kon

Caubo iedere week een publiek aan zich binden, zonder afhankelijk te zijn van reizende to-

neelgroepen of variététroepen. Levend amusement werd niet geheel uit het repertoire ge-

schrapt, maar werd meer en meer beperkt tot bijzondere gelegenheden zoals carnaval en ker-

mis. Dit leverde een kostenbesparing op, want filmhuur was waarschijnlijk goedkoper dan de

artiestengages en andere kosten verbonden aan live acts. Uiteraard moest hij daarvoor wel

eerst investeren in de benodigde apparatuur. Op een zekere morgen zagen de verbaasde Ven-

lonaars dat ‘een machine als een baggermolen’ door de oude poort van de Port van Cleve naar

binnen geloodst werd.13 Het betrof niet de benodigde projector, maar een elektrische genera-

tor, aangezien Venlo nog geen eigen stroomvoorziening had. Caubo’s elektrisch licht,

destijds een attractie op zichzelf, onderstreepte zijn spraakmakende verschijning in Venlo’s

amusementsleven, vergelijkbaar met Van Lier, die het Maastrichtse publiek eveneens verraste

met elektrische verlichting. Caubo betaalde in het jaar 1911 maar liefst 21 procent van het to-

tale bedrag aan gemeentelijke vermakelijkheidsbelastingen, waaruit blijkt dat hij marktleider

was in de Venlose vermaaksindustrie (zie grafiek 4.1).

Het duurde enkele jaren voordat Caubo serieuze concurrentie kreeg.14 In mei 1912 versche-

nen de eerste tekenen van rivaliteit, die Caubo noopten tot aanpassingen in zijn etablisse-

ment. Plotseling wijzigde Caubo de naam van zijn bedrijf veelzeggend in ‘Eerste Venlosche

Kinematograph’. Weer enkele maanden later veranderde de bioscoop opnieuw van naam, in

‘Bioscope Theater’. Deze herdoop werd gevierd met de hiervoor genoemde door Caubo zelf

gemaakte filmopnamen van een huzarenbeëdiging, waarmee hij de band met zijn soldaten-

publiek weer eens bevestigde.15 Naar alle waarschijnlijkheid was men toen al volop aan het

timmeren in café-restaurant Amicitia, gelegen aan de Markt, het centrale plein waar de

Vleeschstraat op uit kwam. Het café werd verbouwd tot bioscoop. Het was geen ingrijpende

operatie; volgens de bouwvergunning was alleen een extra raam geplaatst. Het interieur be-
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10 Op zondag 20 december 1908 werd in Caubo’s zaal naar aanleiding van de plechtige inzegening van het vaandel een feestverga-

dering gehouden voor leden van de R.K. Volksbond, waarbij het Piuskoor komische voordrachten hield. 25 jaren socialen arbeid, 10.

11 Sic. Advertentie, De Venlosche Courant 20-10-1907. Het is onbekend om welke reizende bioscoopondernemer het hier ging.

12 De Nieuwe Venlosche Courant 8-7-1909; ‘De opkomst van het bioscoopwezen in Venlo’, De Limburger Koerier 13-10-1934; ‘Dingen, die

ons bezig houden’, De Nieuwe Venlosche Courant 22-7-39.

13 De Nieuwe Venlosche Courant 22-7-39

14 In het nabijgelegen café Suisse werden in de winters van 1910-1911 en 1911-1912 enkele maanden films vertoond, maar deze voor-

stellingen ontwikkelden zich niet tot een succesvolle permanente bioscoop. Het is ook niet zeker of dat ooit de bedoeling was geweest

van de betreffende uitbater van Suisse. Mogelijk waren de filmvoorstellingen vooral bedoeld als tijdelijke winterattracties. Van Oort,

‘Hoe Willem Peters’.

15 Derckx, ‘Huzarenfilm’.



stond uit een voor- en een achterzaal, gescheiden door een trap. Waarschijnlijk bleef de voor-

zaal in gebruik als café en werden in de achterzaal de films vertoond. Café-restaurant Amici-

tia was, volgens een terugblik uit 1934, ‘het vroegere zaaltje van den “Düsters”, waar de brand-

weer bijeenkwam, de landbouwbond vergaderde en waar, om kort te gaan, des Zondags gel-

den geofferd werden aan de “Bus”, het ziekenfonds’.16 Al is niet duidelijk wie of wat met ‘Düs-

ters’ werd bedoeld, wel blijkt deze ruimte een al langer bestaand knooppunt te zijn geweest in

de Venlose sociaal-culturele infrastructuur. 

Al bleef de zaal waarschijnlijk beschikbaar voor dergelijke verenigingsbijeenkomsten,

Amicitia kreeg een nieuwe bestemming als bioscoop, een nieuwe naam en een nieuwe uitba-

ter. In oktober 1912 opende Willem Peters zijn Scala Bioscoop ‘naar de laatste eischen des

tijds’. Hij had het voordeel dat de elektrificatie van Venlo dat jaar tot stand was gekomen. Wil-

lem Peter Peters (1885-1943) was geboren en getogen in Venlo.17 Hij was een stuk jonger dan

de ervaren Jos Caubo, maar Peters’ vader was al langer actief in het caféwezen. De oude Peters

stond aanvankelijk als tuinder en later als tapper geregistreerd in de burgerlijke stand. Hij lijkt

rond 1911 een belangrijke speler in het Venlose caféwezen te zijn geweest. Vader Jac. Peters be-

taalde over het jaar 1911 acht procent van het totale bedrag aan vermakelijkheidsbelastingen

en daarmee moest hij alleen Caubo voor laten gaan (grafiek 4.1). Het bioscoopbedrijf in Ven-

lo nestelde zich in het hart van de commerciële amusementssector, door toedoen van de twee

ondernemers die in 1911, net vóór de sterke groei van het bioscoopwezen, de grootste som-

men aan vermakelijkheidsbelasting betaalden.

Ook Peters kwam dus vanuit een achtergrond in het hotel- en caféwezen in het bioscoop-

bedrijf terecht. Hij werd een actief lid van de Venlose gemeenschap. Zo was hij lid van het co-

mité voor de viering van de onafhankelijkheidsfeesten van 1913.18 Aanvankelijk had Peters een

andere carrière gekozen als ambtenaar bij de posterijen. Volgens de overlevering zou hij door

persoonlijke tussenkomst van de prominente katholieke politicus Nolens, eveneens afkom-

stig uit Venlo, een jaar verlof hebben gekregen van zijn rijksaanstelling, om aan te zien of zijn
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16 De Limburger Koerier 13-10-1934.

17 Peters ging wonen in het pand waar de bioscoop in was gevestigd, maar was in 1912 niet zelf eigenaar. De eigenaar was ene Ver-

zijl, waarschijnlijk telg van de rijke Venlose brouwersfamilie met die naam. Kadaster Venlo, dossier Steenstraat 1, 1912. Over de oude

Verzijl, die overleed in 1904, zie Albert Lamberts, Hotel Wilhelmina Venlo 1876-2001 (Venlo 2001) 12.

18 Gemeentearchief Venlo 1900-1920. Inv. 1234: stukken betreffende de viering van de Onafhankelijkheidsfeesten in 1913 te Venlo.
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Vermakelijkheidsbelasting Venlo 1911. In totaal werd dat jaar (het enige jaar

waarvan per toeval een uitgebreide administratie bewaard is gebleven) 

ƒ3867,– vermakelijkheidsbelasting geïnd. Onder ‘overig’ worden alle con-

tribuanten verstaan die minder dan f 200,– belasting afdroegen. Het betreft

hier veelal jaarpremies die betaald werden voor muziekvergunningen en ca-

fés waar incidenteel of op kleine schaal muziek- of toneelvoorstellingen

werden georganiseerd. Jac. Peters was na Caubo de tweede ondernemer in

de Venlose amusementssector. Hij was de vader van Willem Peters, die

eveneens een bioscoop opende. Onder verenigingen vallen hier alle mu-

ziekverenigingen en sociëteiten die met naam in de registers zijn vermeld.

Dit kan vertekening veroorzaken doordat bijvoorbeeld bestuursleden mo-

gelijk soms onder hun eigen naam zijn geregistreerd toen ze belasting kwa-

men afdragen voor hun vereniging. Ongeveer veertig procent van het be-

drag onder ‘verenigingen’ was afkomstig van de voetbalclub VVV. Gemeen-

tearchief Venlo 1900-1920. Inv. 1163 Journaal van ontvangst der verschillen-

de belastingen 1911.

Grafiek 4.1 Vermakelijkheidsbelastingen Venlo, 1911

Caubo
21%

Peters, Jac
8%

Verenigingen
13%

Overig
58%



nieuwe eigen zaak levensvatbaar zou blijken.19 Dat bleek het geval, want Peters’ onderneming

zou uitgroeien tot het belangrijkste bioscoopbedrijf van Noord-Limburg. In de volksmond

stond hij bekend als ‘d’n Blieje’, die met zijn ‘machtige bariton’ zelf de explicatie verzorgde bij

zijn films. De Venlonaar Hubert Maas (‘Baer Maos’) liet in 1978 een kleurige beschrijving op-

tekenen van zijn herinnering aan de figuur Willem Peters:

In zijn smetteloos witte vest en witte slobkousen door de zaal drentelend bulderde hij, zodra het wit-

te doek begon te flikkeren: ‘De film verplaatst ons naar PARIJS!’ Wat niemand verbaasde, want dat

deden in die tijd (toen Hollywood nog moest worden uitgevonden) praktisch alle films van de Parijse

Zwei Gebrüder Pathé. Wanneer een handenwringend vrouwpersoon tranen met tuiten huilend in

beeld kwam constateerde d’n Blieje ten gerieve van de stommelingen onder zijn klanten: ‘Kijk nou

toch ’ns naar die arme vrouw ... Ze HUILT!’ En als dan iemand begon te lachen bulderde hij, om ook

het laatste restje misverstand in de kiem te smoren: ‘STILTE! ’t Is een DRAMA!’ Het werd dan op slag

zo stil als in een kerk. Want d’n Blieje was een ijzersterke vent. Baer Maos [...]: ‘Dae pakde dich beej

diene kraag en dienen boksenbaom, droog dich de zaal oët en kwakde dich de Steinstroat op. De

hoofsde neet ens te loupe’.20

Gedifferentieerde bioscooppublieken

De introductie van de bioscoop in Venlo verliep niet eenduidig. Er waren verschillende ma-

nieren waarop de bioscooppublieken werden geconstrueerd, in publiciteitscampagnes, in de

aankleding en inrichting van de theaters, of in de bestuurlijke benadering van de bioscoop.

Deze verschillen tonen dat er verschillende beelden van ‘het’ bioscooppubliek circuleerden,

die op uiteenlopende manieren aansloten (of juist niet aansloten) bij de culturele, politieke en

economische constellaties in de stad. In de komende paragrafen komen daarvan drie voor-

beelden aan bod. In de publiciteitscampagnes van de Elite Bioscoop en de Scala Bioscoop

kwamen smaak- en standsverschillen tot uitdrukking. De oprichting van een katholieke bio-
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19 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 27-8-37; Nolens werd later o.a. fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de R.K. Staatspartij.

20 De Limburger 12-4-1978.

Willem Peters (links) en Jos Caubo
(ongedateerde foto’s, tenminste van
vóór 13-10-1934). Bron: De Lim-

burger Koerier 13-10-1934/ Col-
lectie Joep Caubo.



scoop was een alternatieve manier om de bioscoop maatschappelijk te integreren. Verande-

ringen in beleid en het beleidsmatig discours in de Venlose gemeentepolitiek geven blijk van

de verschuiving in de opvattingen over de bioscoop als maatschappelijk verschijnsel.

Het ging goed met de plaatselijke economie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Venlo onder-

vond weinig hinder van de oorlog over de grens, integendeel. De prijzen van groente en fruit

stegen, waardoor de vele tuinders in de omgeving hun inkomen zagen stijgen. Daarbij kon de

smokkelhandel nog een extra inkomen opleveren. Dit waren gunstige omstandigheden voor

de amusementssector. Het toeval wil dat er enkele cijfers zijn overgeleverd over de bezoekers-

aantallen.21 Die waren tijdens de Eerste Wereldoorlog aanzienlijk, ruim 6.000 toeschouwers

per maand. Ter vergelijking: in 1917 woonden er net iets meer dan 20.000 mensen in de stad.

Een deel van het publiek was echter afkomstig van de omliggende dorpen. Bovendien bevond

er zich een onbekend aantal gemobiliseerden in de stad.

Het succes noopte zowel Peters als Caubo in 1917 hun zaak te verbouwen. In Caubo’s eta-

blissement maakten de kleedkamers en het toneel plaats voor een uitbreiding van de zaal.

Daaruit blijkt dat hij zich meer ging richten op filmvoorstellingen ten koste van het levende

theater. Enkele jaren eerder had Caubo ook al verbouwd en was zijn bedrijf wederom her-

doopt, ditmaal tot ‘Elite Bioscoop’.

Die naam Elite Bioscoop was niet zomaar gekozen. Caubo presenteerde zijn zaak als een

deftige gelegenheid, die zich op die wijze onderscheidde van Peters’ meer volkse Scala. Beide

ondernemers profileerden zich op verschillende wijze en probeerden zo ieder een ander pu-

bliek aan te spreken, onderscheiden naar smaak en stand. Dit kwam ook in de aankleding van

het theater en in de publiciteitscampagnes tot uiting. Uiteraard is het maar zeer de vraag in

hoeverre deze constructies van het publiek overeenkwamen met het werkelijke publiek. Toch

is het in kaart brengen van de vertogen over het bioscooppubliek en de verschuivingen daar-

van in de periode tijdens en na de Eerste Wereldoorlog van belang, omdat de werkelijke

samenstelling van het publiek niet meer op andere wijze te achterhalen is.

Het verschil in benadering van de beide concurrerende bioscopen kan worden geïllustreerd

aan de hand van advertentiecampagnes in de plaatselijke krant in de zomer van 1915, dus enige

tijd vóór de economische hausse tegen het einde van de oorlog. Peters begon op tien augustus

1915 met een grote campagne voor de film ALLEEN OP DE WERELD (1913), naar het beroemde boek

van Hector Malot.22 De film was voor vier dagen achter elkaar geboekt, een uitzonderlijke gebeurtenis

in deze periode – het werd pas in de loop van de jaren twintig gebruikelijk om dagelijks films te

vertonen in Venlo – en de film werd wegens succes zelfs nog twee dagen geprolongeerd.

Caubo programmeerde hier een andere, recentere Malot-verfilming tegenover: HAAR VA-

DERS HUIS. Het is niet na te gaan of Caubo hiermee reageerde op Peters, of andersom, dat Pe-

ters van tevoren lucht had gekregen van Caubo’s film en reageerde met een tegenoffensief.

Hier gaat het om de verschillen in benadering van de beide exploitanten. In zijn advertentie

legde Caubo de nadruk op de artistieke aspecten van zijn film: de beroemde roman, de bekro-

ning door de Académie Française, de bijzondere enscenering. Daarbij vergat hij niet te ver-

melden dat de prijzen niet waren verhoogd, kennelijk in tegenstelling tot de Scala Bioscoop,

en dat zijn film nieuwer was:
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21 In de 32 maanden tussen 1 juni 1914 en 1 februari 1917 verkochten Caubo en Peters respectievelijk 88.578 en 106.140 kaartjes en

genereerden hun bioscopen gemiddelde jaaromzetten van f 8.805 en f 8.610. Voor beide bedrijven komt dit neer op gemiddeld 6.000

bezoekers per maand. Gemeente-weekblad van Venlo, 24-2-1917.

22 De Nieuwe Venlosche Courant 10-8-1915, 12-8-1915, 14-8-1915, 17-8-1915. Het betreft waarschijnlijk de film SANS FAMILLE (Fr 1913).



HAAR VADERS HUIS naar Hector Malot’s beroemden roman En famille een pendant van Sans Famille of Al-
leen op de wereld, beide films van de Firma Pathé Frères, doch: HAAR VADERS HUIS werd bekroond door de

Académie Française. HAAR VADERS HUIS is een heel nieuwe film in 5 deelen, lengte 1850 meter. HAAR VA-

DERS HUIS verplettert alle concurrentie door de bijzondere ensceneering en schikking van de beelden-

reeks. HAAR VADERS HUIS wordt hier zonder prijsverhooging vertoond. Dus, allen naar de Elite Biosco-

pe, daar kan men genieten.23

Ook in de herinneringen van Hubert Maas over de vertoning van de Titanic die in de inleiding

werden aangehaald, wordt de Elite Bioscoop als chique zaal voorgesteld. Tijdens een voor-

stelling in 1912 of 1913 zong ene mevrouw Gulikers ‘heel deftig in echt Engels’ voor ‘de elite

op het pluche’, aldus Maas.24

Willem Peters legde andere accenten in een veel directere stijl. Hij appelleerde aan de emo-

ties van zijn publiek. ‘Hoe leeft men niet mede met het ellendig bestaan van den kleinen Réné

[sic]’, lamenteerde hij al bij de eerste aankondiging van de film. In reactie op Caubo’s adver-

tentie zette hij nog eens aan:

Het succes der eerste opvoering van ALLEEN OP DE WERELD was groter dan ooit. Toen het licht uitging en

de groote succesfilm aanvang nam was het doodstil in de volle Scala-zaal. Het publiek werd medege-

sleept door het prachtige spel van den kleinen Rémie, van moeder Barbarin, van mevrouw Miligan en

den komischen kleinen Mattia; men leefde geheel mede met dit levende boek van Hector Malot. Toen

dan ook het zesde deel [akte] daar was, scheen aan het overweldigend applaus geen einde te komen.

Men was het er over eens dat zoo iets schoons nog nooit op het projectiedoek was gebracht in de

“Scala”. Het publiek keerde overvoldaan huiswaarts ...25

Of dit verschil in stijl ook samenhing met de daadwerkelijke samenstelling van het publiek is

niet meer na te gaan. Maar toevallig zijn enkele omzetcijfers overgeleverd die daarover iets

meer zeggen (zie grafiek 4.2). Door het onderscheid dat in de administratie van de vermake-

lijkheidsbelastingen is aangebracht tussen de diverse rangen en prijsklassen, is goed te zien

dat Caubo’s omzet afhankelijker was van duurdere toegangskaarten. De toegangsprijzen van

beide inrichtingen verschilden nauwelijks voor zover dat is na te gaan, dus in dat opzicht

onderscheidden Caubo en Peters zich niet. Mogelijk bevonden zich in Caubo’s zaal meer dure

plaatsen. Hiermee kan niet worden aangetoond dat het publiek van Caubo ook werkelijk

chiquer was dan het publiek van Peters, maar kennelijk had het wel meer over voor een betere

plaats. Mogelijk trok Caubo een publiek dat welgestelder was, misschien wel door oorlogs-

winsten of smokkel. Niettemin wijst de concurrentie tussen beide bedrijven ook juist in de

richting van een overlap in het (beoogde) publiek. Door rechtstreeks de strijd aan te gaan om

de lezer van de krant waarin ze adverteerden, mikten beide ondernemers op klanten die zich

kennelijk in beide bioscopen konden vertonen. 
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23 De Nieuwe Venlosche Courant 14-8-1915. Waarschijnlijk ging het om EN FAMILLE (Fr 1915).

24 De Limburger 12-4-1978.

25 De Nieuwe Venlosche Courant 14-8-1915.
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Bijeenkomst in de theaterzaal van Jos Caubo te Venlo ter ere van de geboorte van Prinses Juliana in 1909. Bron: Collectie
Caubo.

Een onbekende groep poseert voor de Venlose Elite Bioscoop, 1914-1919. Bron: Collectie Will Steeghs, Heel.



Grafieken 4.2 Toegangsbewijzen Elite en Scala Bioscopen 
per prijsklasse/rang, Venlo 1914-1917

Een katholieke bioscoop: de R.K. Piusvereniging

Afgaande op de advertentiestijlen van Elite en Scala werd een breed spectrum van Venlonaren

aangesproken: zowel doorsnee burgers als ingezetenen met meer aanzien werden als poten-

tiële bioscoopbezoekers beschouwd. Dat geeft aan dat het instituut bioscoop niet eenduidig

als afkeurenswaardig werd gezien. De opening van een aparte katholieke bioscoop naast de

twee reguliere bioscopen laat zien dat de bioscoop in deze jaren in toenemende mate ver-

vlochten raakte met de Venlose vermaakscultuur, ook die van de katholieken.

De Piusvereniging was in 1876 opgericht als een katholieke gezelligheidsvereniging. Het eigen

gebouw met ‘ruime zaal’ aan de Maaskade 37 dateerde van 1885. In mei 1910 telde de vereni-

ging circa 200 leden, was er een zang- en toneelclub aan verbonden en bood lidmaatschap toe-

gang tot de eerste katholieke leesbibliotheek van de stad.26 Vanaf 1913 werd het gebouw van de
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26 Gemeentearchief Venlo. Overige verzamelingen 11. Inv. 38c Voormalig Piusgebouw Maaskade 37. Programma 12. Limburgschen ka-
tholiekendag te Venlo op 15 en 16 mei 1910 (Pinksterdagen).
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Toegangsbewijzen van Elite Bioscoop (Caubo) en Scala Bioscoop (Peters) per prijsklasse/rang, Venlo 1914-1917. Het betreft een over-

zicht van de 32 maanden tussen 1 juni 1914 en 1 februari 1917 dat door de gemeente werd gepubliceerd op basis van de eigen admi-

nistratie van de vermakelijkheidsbelastingen. Zowel berekend in aantallen als in omzet is het aandeel van duurdere toegangskaarten

duidelijk groter bij Caubo’s Elite dan bij Peters’ Scala. Bron: Gemeente-weekblad van Venlo 24-2-1917.

* Abonnementen voor 12 kaartjes; abonnementen bij Caubo heetten ‘Balconboekjes’.
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Piusvereniging regelmatig als bioscoop gebruikt, die later Familiebioscoop werd genoemd.27

In de herinneringen van Hubert Maas figureerde de Piusbioscoop als een kinderbioscoop. De

Venlose jeugd at er ‘aoliëneutjes veur twië cent’, en de zaal was na afloop bezaaid met pinda-

schillen. Ene Thiery liep rond om te controleren op roken. Door een spraakgebrek bleef zijn

term voor sigaretten – ‘terette’ – jarenlang een gevleugeld woord in de Venlose jeugdcultuur.28

Ook directeur en explicateur Antoon Zümdick hield er toezicht.29 Uit Zümdicks eigen her-

inneringen uit 1953 blijkt dat hij in 1913 directeur van deze bioscoop werd.30 Hij was toen

slechts negentien jaar oud. De inrichting van de bioscoop bestond uit planken die rustten op

stoelen aan weerszijden, waar zoveel mogelijk toeschouwers op werden geperst. Hij gaf drie

voorstellingen op zondag en af en toe één op maandag. Entreeprijzen varieerden van een hal-

ve grosche ’s middags tot twee groschen ’s avonds, goedkoper dan Elite en Scala.31 Zoals eer-

der bleek, begon Zümdick zijn carrière als bioscoopdirecteur met een film over het zinken van

de Titanic. Hij verzorgde zelf de explicatie, onder andere door de Duitse tussentitels te verta-

len. Mandoline en piano leverden begeleidende muziek en de toeschouwers kwamen hem na

afloop persoonlijk bedanken voor de voorstelling. Het feit dat een dergelijke commerciële

film in de Piusbioscoop speelde, geeft aan dat deze bioscoop concurreerde met de ‘openbare’

van Peters en Caubo, al hadden die deze film eerder vertoond. Helaas is weinig bekend over de

programmering in de Piusbioscoop. Zeker is dat in 1920 films gehuurd werden van Nordisk,

één van de prominente filmverhuurders in die periode.32 De Piusbioscoop profileerde zich niet

als een bijzonder katholieke bioscoop, maar eerder als een reguliere bioscoop voor een jeug-

dig publiek. Zümdick adverteerde net als Caubo en Peters in de lokale krant. Niet-leden waren

welkom, al betaalden ze wat meer dan leden van de Piusvereniging. Er was dus nog geen strik-

te scheiding tussen katholieke en reguliere commerciële bioscopen. Pas in de loop der jaren

zou deze tegenstelling scherper worden, waarbij het bestaan van katholieke bioscopen steeds

moeilijker werd. Maar in de eerste helft van de jaren tien kon er nog een variatie aan bioscopen

in Venlo bestaan: van chique theaterzaal of volks café tot katholiek (jeugd)honk. Dat dit tij-

dens en net na de oorlogsjaren veranderde, blijkt uit de discussies over het gemeentelijk bio-

scoopbeleid.

Raadsdiscussies: veranderende opvattingen over het bioscooppubliek

Ruim een jaar na de opening van Scala in het najaar van 1912 werd in een petitie aan de ge-

meenteraad verzocht om een bioscoopverordening waarin het bezoek aan de bioscoop voor

de jeugd aan banden werd gelegd.33 De ondertekenaars waren geen bezorgde ouders, maar
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27 Het Dagblad voor Noord-Limburg 10-4-1953. De bioscoop van de Piusvereniging werd later aangeduid met de naam ‘Familiebio-

scoop’. De vroegste advertentie tot dusver gevonden van de naam ‘Familie-Bioscoop’ dateert pas van 22 januari 1921.

28 De Limburger 12-4-1978.

29 Geboren 1894. In de burgerlijke stand stond hij geregistreerd als kantoorbediende en later ook als handelsreiziger. Zijn vader

was een kleermaker afkomstig uit Venlo.

30 Het Dagblad voor Noord-Limburg 10-4-1953. Zümdicks claim dat hij in 1913 begon, wint aan betrouwbaarheid doordat hij in dit ar-

tikel een belastingconstructie aanhaalde, die pas in 1914 werd gewijzigd. 

31 Vóór de Eerste Wereldoorlog werd er in Venlo veel met Duits geld betaald, één grosche was ongeveer 3 cent waard. In de Elitebi-

oscoop varieerden de prijzen doorgaans van 12 tot 40 cent. Scala vermeldde geen prijzen in advertenties. Bij één uitzondering liepen

de prijzen van 18 tot aan 90 cent, maar dat waren niet de normale prijzen (Advertentie, De Nieuwe Venlosche Courant 11-10-13).

32 Kunst en Amusement 16-7-20; Blom, Desmet, 273.

33 Petitie 26-1-1914, Gemeentearchief Venlo 1900-1920. Inv. 1224 Verordeningen, met wijzigingen en bijlagen, voor het houden van

bioskopische- of lichtbeeldenvoorstellingen 1914-1920.



eerder verontruste burgervaders. Notabelen als de politiechef, de rector van de plaatselijke

school, de kantonrechter en de griffier, de notaris, de katholieke deken en de fabrieksdirec-

teur, uitten hun ongerustheid over de schade die de cinema aan de jeugd zou berokkenen.

Deze verontrusting paste in een landelijke trend. In 1913 waren Rotterdam en Sittard de eerste

gemeenten die maatregelen namen om het ‘bioscoopgevaar’ in te dammen.

De raadsdiscussie naar aanleiding van de petitie ging vooral om de vraag of bioscoopbe-

zoek door kinderen moest worden gereguleerd door een toegangsverbod tot aan een bepaal-

de leeftijd, of alleen via een verplicht toezicht door meerderjarigen. Eén afgevaardigde stelde

voor de minimumleeftijd voor bioscoopbezoek te stellen op veertien in plaats van de voorge-

stelde zestien jaar, ‘omdat vele jongens uit den werkenden stand op 14 en 15 jaar de geheele

week in een bedrijf of ambacht werkzaam zijn en van de ouders niet kan gevergd worden, dat

deze die jongens steeds [naar de bioscoop] vergezellen’.34 Deze suggestie werd niet door de

raad overgenomen, omdat schoolgaande kinderen van die jonge leeftijd de neiging zouden

hebben verslaafd te raken aan filmvertoningen. Men was blijkbaar minder beducht voor de

schadelijke effecten van bioscoopvermaak op de werkende jeugd, dan op de schoolgaande

jeugd.

Het onafhankelijk raadslid Zijlstra noemde als nadeel van een absoluut verbod op kinderen

beneden de zestien:

Ouders, welke er geen dienstboden op na houden, willen ook wel eens naar de bioscoop gaan, ten

einde zich op gepaste wijze te vermaken en zijn dan wel verplicht hunne kinderen beneden 16 jaar

mede te nemen.35

Kennelijk werd de bioscoop in deze periode nog als gepast vermaak beschouwd, toegankelijk

voor de middenklasse. Mensen die er dienstboden op na hielden konden probleemloos ge-

kenmerkt worden als bioscoopgangers. De burgemeester benadrukte nog eens dat sommige

ouders ‘hunne kinderen met de meid naar de bioscoop zenden’. Dit is goed te verenigen met

het nette imago dat Caubo zijn Elite Bioscope toebedacht. Uit de petitie die tot de hele discus-

sie aanzette, blijkt dat er wel kritiek was op de bioscoop, maar van een rabiate bestrijding van

het ‘bioscoopgevaar’ was nog geen sprake. Over het publiek werd gesproken in termen van

fatsoen, iets wat slechts enkele jaren later beduidend minder vanzelfsprekend was.

Volgens de bioscoopverordening die in 1914 van kracht werd, mochten kinderen nog wel

naar de film, maar alleen onder toezicht van een meerderjarige. De raad had dus niet gekozen

voor een volledig jeugdverbod. Verder werd in de verordening besloten een Bioscoopcommis-

sie in te stellen, die de films moest keuren op zedelijke toelaatbaarheid voor alle toeschouwers,

dus ook volwassenen. Hiermee werd een begin gemaakt met het controleren en censureren

van het filmaanbod in de bioscopen, althans voor zover het openbare vertoningen betrof. Be-

grenzing van het filmaanbod bleef ook in de toekomst een belangrijke pijler van het gemeen-

telijk en later ook regionaal bioscoopbeleid. Uiteindelijk zou dit evolueren naar een keurings-

systeem voor het hele katholieke Zuiden. De andere pijler van het gemeentelijk beleid was de

heffing van vermakelijkheidsbelastingen. Vrijwel tegelijkertijd met de nieuwe bioscoopveror-
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34 Notulen raadsvergadering Venlo 436 (1914) 2.

35 Notulen raadsvergadering Venlo 437 (1914) 2. Raadslid Zijlstra was geen typische vertegenwoordiger van de Venlose gemeen-

schap. Zijn partij, de Volkskiesvereeniging (VKV), bood oppositie aan de grote meerderheid van katholieken in de raad. Zijlstra was

een conducteur van de Staatsspoorwegen met een protestantse achtergrond, zoals hierboven al ter sprake kwam. In 1905 werd hij met

zijn Volkskiesvereeniging in de raad gekozen. De VKV zou later opgaan in de plaatselijke afdeling van de SDAP, maar droeg ten tijde

van dit debat nog niet het etiket sociaal-democratisch. Van den Berg, Van Rijn.



dening werd in 1914 in Venlo ook de belasting op openbare vermakelijkheden gewijzigd.

Voortaan moesten de bioscoopexploitanten tien procent van hun bruto opbrengsten afdragen,

in plaats van een voorheen gebruikelijke vaste som per avond. In de praktijk was dit een fikse

lastenverzwaring. ‘Waar het geld zoo overvloedig binnenvloeit bij de houders der bioscopen,

mogen deze van dien overvloed ook wel iets afstaan aan de gemeente’, redeneerde het raadslid

Van Erp.36 Voor andere vormen van amusement zoals muziek en theater, die volgens de raad

nauwelijks konden voortbestaan zonder subsidie, bleef de gunstiger oude regeling van kracht.

Beide maatregelen, leeftijdsbeperkingen en belastingverhoging, betekenden een bevoor-

deling van het verenigingsleven – en van de R.K. Piusbioscoop in het bijzonder. Net als in

Maastricht werden besloten verenigingen niet getroffen door de strengere verordeningen

voor openbare vermakelijkheden. De beperking van de toegankelijkheid voor jeugdigen, die

alleen nog met meerderjarige chaperone de reguliere bioscoop in mochten, trof niet de Pius-

bioscoop die nota bene gespecialiseerd was in jeugdvoorstellingen. Belangrijker was dat de

belastingverhoging alleen Caubo en Peters benadeelde, terwijl de Piusbioscoop van alle ver-

makelijkheidsbelastingen gevrijwaard bleef. Dat daarmee de concurrentiepositie van het ver-

enigingsleven (met van name muziek- en toneelverenigingen) werd versterkt, was voor som-

mige raadsleden expliciet een motivatie voor de zwaardere heffing, al werd de Piusvereniging

in het debat niet met name genoemd.37

De beide instrumenten, enerzijds keuring en leeftijdsrestricties en anderzijds belastingver-

hoging, waren soms tegenstrijdig. Want de neiging tot beperking van het filmaanbod en con-

trole op het publiek kon botsen met het streven naar meer belastinginkomsten. Met het suc-

ces van de bioscoop groeide het gewicht van de vermakelijkheidsbelastingen op de gemeente-

lijke begroting. Hiermee kregen de bioscopen de beschikking over een succesvol pressiemid-

del. Meermalen trachtten de Nederlandse bioscopen tijdens het interbellum de gemeenten te

dwingen hun eisen in te willigen door te dreigen hun deuren te sluiten, met als gevolg een ge-

mis aan belastinginkomsten.

De instelling in 1914 van een gemeentelijke bioscoopcommissie, die inhoudelijk moest

oordelen over te vertonen films, vormde in Venlo de opmaat tot een verscherping van de

tegenstellingen tussen de bioscopen en diverse katholieke instituties en organisaties. De

commissie bestond uit drie gemeenteraadsleden, de katholieken Schrijnen en Van Erp en het

eerder genoemde onafhankelijke raadslid Zijlstra. Schrijnen en Van Erp keurden streng, maar

Zijlstra kon zich zelden in hun oordelen vinden. De maatstaven die keurders Schrijnen en Van

Erp aanlegden, werden 25 januari 1915 zichtbaar in hun negatieve beoordeling van de film HET

TOOVERDRANKJE. Deze film, ‘waarin een familie ongelukkig gemaakt wordt door echtbreuk en

daarna door poging tot moord van man en kind’, was niet geschikt voor het publiek, aldus

Schrijnen. Hij verklaarde ‘als norm [te hebben] genomen dat overspel en buitenechtelijke ge-

meenschap hier moeten geweerd worden’.38 Zijn medestander Van Erp benadrukte dat het re-

clamemateriaal alle huizen binnendrong en ook kinderen onder ogen kwam.

Beide mannen erkenden dat het publiek niets moest hebben van keuringen, ‘en zelf eischt

dat sterk realistische of naturalistische films worden gegeven’. De zaal werkte ‘niet het minst’
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36 Notulen raadsvergadering Venlo 433 (1914) 24. Van Erp werd één van de leden van de Bioscoopcommissie voor de plaatselijke

filmkeuring.

37 Notulen raadsvergadering Venlo 433 (1914) 15-34.

38 Gemeentearchief Venlo 1900-1920. Inv. 1225 Stukken betreffende de bioskoopkommissie 1914-1920; Notulen raadsvergadering

Venlo 467 (1915) 21. Helaas is onbekend welke film met deze titel is bedoeld.



mee met de uitvoering van censuur, zo klaagden de leden der bioscoopcommissie. ‘Het is

thans ook te hopen dat het publiek niet meer fluit als stukken der film geblindeerd zijn, wat

toch uitsluitend in zijn eigen belang is gedaan’. In dit nog experimentele stadium van plaatse-

lijke filmcensuur werd kennelijk ter plekke bij aanstootgevende scènes het licht uit de pro-

jector tegengehouden, waardoor het scherm op zwart ging. Het is niet verwonderlijk dat de

zaal protesteerde tegen zulk zichtbaar ingrijpen. Toen men later gewoon werd de gewraakte

passages van te voren uit de film te knippen, en niet tijdens de voorstelling te ‘verduisteren’,

werd de censuur minder manifest voor de gewone toeschouwer.

Niet alleen in het publiek waren tegenstanders van censuur te vinden, ook in de gemeente-

raad was niet iedereen gelukkig met deze beknottingen. De liberale burgemeester Van Rijn

was weinig enthousiast over het verbieden van filmvoorstellingen.39 De exploitanten waren

evenmin erg blij met de bioscoopcommissie. Jos Caubo betoonde zich weinig coöperatief.

Toen in 1914 voor het eerst een film (titel onbekend) door de commissie werd afgekeurd, wei-

gerde Caubo de voorstelling af te blazen. Het zegt iets over zijn status, dat hij het gezag zo

openlijk kon tarten. Dit voorval toont het – toen nog – gebrekkige draagvlak van deze al te fa-

natiek censurerende raadslieden. Dit draagvlak zou met de jaren wel toenemen. Zoals verder-

op zal blijken, werd de bezorgdheid over het morele gehalte van de bioscoop na de Eerste

Wereldoorlog steeds algemener gedeeld.

Jos Caubo stuurde gewoonlijk pas ’s zaterdags een briefje met de titels voor de volgende

dag, en dat leverde praktische problemen op voor de keurders, zo klaagden Schrijnen en Van

Erp. Het is goed denkbaar dat Caubo ook werkelijk pas een dag tevoren wist welke films de

distributeur hem had toegestuurd. Het feit dat hij zelden in de krant adverteerde met filmtitels

ondersteunt dit vermoeden. Mogelijk wist hij de titels te laat om ze nog tijdig te kunnen door-

geven aan de zetter. Willem Peters zou de commissie beter ter wille zijn door tijdig zijn pro-

gramma’s te overhandigen. Bij twijfel konden zijn films gekeurd worden en indien nodig

deels ‘geblindeerd’.40 Uit de correspondentie tussen Peters en zijn Amsterdamse filmverhuur-

der Jean Desmet blijkt hoe de exploitant over de Bioscoopcommissie dacht: ‘Uit bijgaande

programma’s kunt u zien hoe kleingeestig men hier is, weshalve ik u beleefd verzoek voortaan

rekening ermede te willen houden met die flauwe kerels hier [sic]’.41

De weerstand tegen de bioscoopcommissie viel samen met politieke scheidslijnen binnen

de raad. Het ‘andersdenkende’ (lees: protestantse) raadslid Zijlstra bracht de tegenstellingen

naar de oppervlakte. Tijdens een raadsvergadering schamperde hij over de morele veront-

waardiging van sommige katholieke raadslieden, die hij nogal hypocriet vond, omdat er ‘ie-

deren Zondagavond bepaald nobele katholieke menschen zijn, die de opvoering [in de bio-

scoop] komen bijwonen’.42 Zijlstra beweerde dat films die in Venlo in opspraak kwamen in
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39 Notulen raadsvergadering Venlo 467 (1915) 23-25.

40 Als gecensureerde films werden genoemd: DE KINDEREN VAN KAPITEIN GRANT, DE SCHULDIGE, DE GEHEIMZINNIGE X. Notulen raadsver-

gadering Venlo 467 (1915) 21. Respectievelijk: LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT (Fr 1913), SCHULDIG (Dld 1913) en DET HEMMELIGHEDSFUL-

DE X (Den 1913); Blom, Desmet.
41 Archief Desmet. Correspondentie C-593 (Venlo 1914) 19-10-1914. De ‘bijgaande programma’s’ waarover Peters schrijft, zijn niet

aangetroffen in het archief. Peters verzuchtingen betroffen de films EERLOZE en DOODELIJKE TANGO. Die eerste had Peters al eens eerder

terug moeten sturen van de bioscoopcommissie, kennelijk was Desmet vergeten hiermee rekening te houden. Maar omdat er geen tijd

meer was voor een alternatief, had Peters eenvoudigweg de reclameteksten en titel van de gewraakte film veranderd. Waarschijnlijk

betrof het de Éclair-films LA GUEUSE (1913) en LE TANGO DE LA MORT (1914). De commissie keurde niet alleen films, maar ook reclame-

materiaal. Zo klaagde Peters tegen Desmet bij het retourneren van een aantal litho’s: ‘Bij [?] ziet u op welke wijze ik er door moet spar-

telen, heb het heele programma (teks) [sic] om moeten werken’. Archief Desmet, Correspondentie C-669 (Venlo 1915) 22-3-1915.

42 Notulen raadsvergadering Venlo 467 (1915) 23.



andere delen van katholiek Nederland niet op problemen stuitten. In nauwelijks bedekte ter-

men bracht Zijlstra zo het gevoelige onderwerp van de aparte status van de R.K. Piusbioscoop

ter sprake. Hij raakte daarmee aan een moeilijk bespreekbaar punt, namelijk de bevoorrechte

positie van de katholieken ten opzichte van andersdenkenden:

Waarom toch moet tusschen de bioscoophouders onderscheid worden gemaakt. Er was toch beslo-

ten, dat alle bioscoophouders hun program zouden inzenden [ter controle van de bioscoopcommis-

sie]. Nu zegt men wel, dat de bioscoop welke niet inzendt eene sociëteit is, doch wil spreker wel vra-

gen wat onderscheid is er tusschen eene vereeniging en eene sociëteit? Het spijt spreker dit punt te

moeten aanraken, daar hij iederen godsdienst respecteert, doch de eisch der rechtvaardigheid dringt

de spreker er toe. Waar entrée wordt geheven, al is die nog zoo gering, daar bestaat ook de verplich-

ting tot betalen.43

De Piusbioscoop onttrok zich niet alleen aan de keuring, maar ook aan de belastingen, zo stel-

de Zijlstra hier vast. Zijn rivaal Schrijnen reageerde als door een wesp gestoken. Hij stelde dat

de Piusvereeniging een besloten vereniging was, net als de deftige sociëteiten Prins van Oran-

je, Groote Sociëteit en Casino, en dat slechts een programma à twaalf cent moest worden ge-

kocht voor een filmvoorstelling. De gemeente diende zich daar niet mee te bemoeien. Daar-

mee was de kous af.

Toen het lokale bestuur meer controle ging uitoefenen op de openbare bioscopen werd de

positie van de katholieke Piusverenigingsbioscoop duidelijk bevoordeeld. Het onderscheid

tussen beide typen bioscoop werd zo scherper en steeds meer geduid in ideologische termen:

katholiek versus niet-katholiek. Of beter gezegd, aangezien de overgrote meerderheid van

Venlo uit katholieken bestond: ‘goed’ versus ‘slecht’ katholiek. Daarmee kwam de bioscoop

steeds meer in het frontgebied van het katholieke herkersteningoffensief te liggen.

In 1916 radicaliseerde de situatie verder doordat er bioscoopvoorstellingen plaatsvonden

tijdens de vastenperiode. Traditioneel was amusement gedurende de weken tussen carnaval

en Pasen uit den boze. In 1915 had Peters al met weerzin aan zijn filmverhuurder Desmet ge-

schreven: ‘[op Paaszondag] mag ik niet spelen’.44 Volgens de bioscoopherinneringen van Hu-

bert Maas zou Willem Peters het jaar daarop het initiatief hebben genomen om toch tijdens de

vastenperiode films te blijven vertonen. Caubo zou hem daarin zijn gevolgd. Volgens Maas’

overlevering protesteerde deken Bauduin, de hoogste religieuze autoriteit van de stad, hevig

tegen deze inbreuk op de vastentraditie. De boze deken zou door Caubo laconiek zijn door-

verwezen naar de oude liberale burgemeester Van Rijn, die geen heil zag in het verbieden van

de vertoningen. Het was, zo citeerde Maas uit zijn herinnering de deken, een ‘sjanDAOL, en

dat nog wel in een KETTElieke stad!’45 Dat de verwijdering tussen de katholieke autoriteiten en

de bioscoop groter werd, blijkt ook uit de lokale krant, een exponent van het katholieke gezag.

Vanaf het vastenincident in 1916 verschenen jarenlang (tot 1921) geen bioscoopadvertenties

meer in De Nieuwe Venlosche Courant. De krant was een naamloze vennootschap in handen van

enkele vooraanstaande Venlonaren, die blijkbaar principieel partij kozen tegen het bioscoop-

vermaak, ten koste van een deel van de wekelijkse advertentie-inkomsten.46 In de berichtge-
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43 Notulen raadsvergadering Venlo 467 (1915) 24-25.

44 Archief Desmet. Correspondentie C-669 (Venlo 1915) 29-3-1915.

45 ‘“Weg met die smeerlapperij”’, De Limburger 13-4-1978. 

46 Smaragdus H.H. van der Hoek en Adri Gorissen, De Venlose Krant: 125 jaar in Noord-Limburg (Venlo 1987) 92. Overigens is het ook

mogelijk dat Peters zelf het initiatief nam om geen advertenties meer aan te bieden in de krant, maar dat de verhoudingen tussen beide

partijen niet goed waren, blijkt ook uit het feit dat de andere bioscopen wel bleven adverteren in de krant, zij het soms onregelmatig.



ving over latere conflicten zou de krant zich achter de strengste bioscoopbestrijders plaatsen.

In dit vasten-incident kwamen de vertegenwoordigers van het katholieke establishment met

de bioscopen in botsing, een teken dat het verzet uit katholieke kringen tegen de bioscoop

toenam.

Een bioscoop voor katholieke werklieden

Mede naar aanleiding van de grote spoorwegstaking van 1903 was in 1904 vanuit de al be-

staande Piusvereniging een plaatselijke afdeling van de Limburgse R.K. Volksbond opgericht.

Uit deze laatste organisatie kwam de katholieke arbeidersbeweging voort, onder toezicht van

de geestelijkheid. De Piusvereniging bleef voortbestaan als aparte vereniging, die zich ‘zoo

goed als niet inliet met het brandende vraagstuk “de Sociale Kwestie”’.47 De Volksbond werd

in 1914 omgedoopt tot Rooms Katholieke Werkliedenvereeniging. Waar de Werkliedenvere-

niging zich richtte op de katholieke arbeider, was de Piusvereniging vooral bedoeld voor de

Venlose (kleine) middenstander.48 Daarmee voegde het Venlose verenigingsleven zich naar de

standsgewijze organisatie waartoe in 1916 door de Nederlandse bisschoppen was besloten.49

De Werkliedenvereniging opende in 1918 een bioscoop in het bondsgebouw, dat in 1916

was gebouwd.50 Er zou uitsluitend voor leden (circa 1200) worden vertoond.51 Deze bioscoop

heeft weinig sporen nagelaten. Er werd niet in de krant geadverteerd, maar de programma’s

werden aangekondigd in het verenigingsblad Ons goed recht. Daarvan zijn geen exemplaren uit

deze periode bewaard. Over de programmering van de Werkliedenbioscoop weten we dus

vrijwel niets. Dat de Werkliedenbioscoop in dezelfde vijver viste als de reguliere Venlose bio-

scopen, blijkt uit een brief van Caubo en Peters aan het vakblad De Bioscoop-Courant waarin zij

klaagden over oneerlijke concurrentie door de Werkliedenbioscoop.52 Peters beweerde daarin

dat hij een niet bij naam genoemde film had gedraaid in zijn Scala Bioscoop, die in de krant

(vermoedelijk De Nieuwe Venlosche Courant) als onzedelijk was bestempeld, maar vervolgens wel

was vertoond in de Werkliedenbioscoop. We moeten deze aantijging met een stevige korrel

zout nemen, omdat de ondernemers in deze ingezonden brief de katholieke verenigingsbio-

scoop niet alleen als hypocriet maar ook als professioneel probeerden af te schilderen. Dat

laatste versterkte hun argument dat er sprake was van oneerlijke concurrentie. Toch is dit een

aanwijzing, hoe indirect ook, dat bij de Werkliedenvereniging dezelfde films draaiden als in

het reguliere circuit van ‘openbare’ bioscopen.

Deze verenigingsbioscoop onderscheidde zich scherper dan de Piusbioscoop van de regu-

liere, openbare bioscopen van Peters en Caubo. Dat blijkt vooral uit de opstelling in het con-

flict dat in 1921 losbarstte. De Werkliedenbioscoop zocht daarin steun bij katholieke auto-
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47 25 jaren socialen arbeid, 4. De Piusvereniging leverde wel een lid van het bestuur van de plaatselijk R.K. Volksbond. Overigens zijn

er geen archieven bewaard van de Venlose Piusvereniging of van de Venlose R.K. Werkliedenvereniging.

48 ‘Brieven uit Venlo’, De Nieuwe Koerier 14-7-1921.

49 Van Meeuwen, Lijden, 45-63.

50 25 jaren socialen arbeid; De Bioscoopcourant 25-5-1917. De precieze datum van de opening is onbekend. Volgens een jubileumboek uit

1954 exploiteerde de R.K. Werkliedenvereniging al sinds 1913 een bioscoop. In dat jaar heette deze vereniging echter nog Volksbond,

en had nog geen eigen gebouw. Het is waarschijnlijk dat de auteur zich hier vergist. Waarschijnlijk bedoelde hij de bioscoop van de Pi-

usvereniging. J.W. Omloo, De Venlose K.A.B. in het goud (z.j. z.p. [Venlo 1954]) 76-77.

51 De Nieuwe Koerier 14-7-1921, Brieven uit Venlo.

52 De Bioscoopcourant 29-11-1918. In deze periode verschenen in de De Bioscoopcourant steeds vaker alarmerende berichten over stij-

gende vermakelijkheidsbelastingen in gemeenten door het hele land.



riteiten, terwijl de Piusbioscoop zich voegde naar de bioscoopbond. Dit verschil in opstelling

maakt duidelijk dat in enkele jaren tijd, tussen de opening van de Piusbioscoop (1913) en de

Werkliedenbioscoop (1918), een tegenstelling tussen katholieke organisaties en de (regulie-

re) bioscoop was gegroeid. Tijdens het vijftigjarige jubileum van de R.K. Werkliedenvereeni-

ging in 1954 werd teruggeblikt op het organiseren van geregelde filmvoorstellingen:

De stedelijke bioscoopexploitanten stelden alles in het werk om dit te verhinderen. Onze goede pro-

gramma’s trokken echter een tjokvol Bondsgebouw. Bij het afdraaien van de hoofdfilm trad de voor-

zitter van de ontspanningscommissie als explicateur op. Dit was bij de stomme films gebruikelijk.

Ook werd de film vaak onderbroken, wat een grandioos fluitconcert uitlokte. Kindervoorstellingen

op Zaterdagmiddag bezorgden de zaalcommissie handen vol werk. ‘Ons Goed Recht’ kondigde de

films aan; viool en piano vormden de muzikale opluistering.53

Op 29 maart 1918 verzonden Caubo en Peters gezamenlijk een brief aan het gemeentebestuur.

De rivalen verenigden zich tegen de toenemende weerstand die hun bedrijf ondervond van ka-

tholieke organisaties, met name in de concurrentie van de Werkliedenbioscoop. Het duo ver-

zocht de gemeente om niet in te gaan op een tweeledig verzoek van het ‘plaatselijke comité’

van de Katholieke Sociale Actie54 (KSA) tot het instellen van een belastingverhoging voor bio-

scopen en tot het verbieden van de toegang tot publieke bioscoopvoorstellingen voor kinde-

ren jonger dan 16 jaar. Peters en Caubo waarschuwden dat dergelijke maatregelen slechts het

publiek het café in zouden drijven, of

naar die bioscope, welke gedreven worden door de z.g. K.S.A. wat dat lichaam ook ten volle beoogd

[sic]. [...] Daar die Bioscope geen belasting betalen, zou een wijziging in de belasting, in plaats van

voordeelen een groot nadeel in de gemeente kas brengen.55

Dit verzoek maakte blijkbaar weinig indruk, want de gemeente nam zich zelfs voor om de be-

lastingen voor bioscopen te verhogen naar maar liefst vijftig procent! Ditmaal dienden beide

exploitanten een officieel bezwaarschrift in, vergezeld van een uitgebreide toelichting die in-

tegraal werd afgedrukt in het vakblad De Bioscoop-Courant.56 In dit bezwaarschrift bestreden Pe-

ters en Caubo de bewering in een niet bij naam genoemde katholieke krant dat de Werklie-

denvereniging niet uit winstoogmerk filmvertoningen organiseerde. Het primaire doel zou

zijn het bieden van goede films en als dat tevens een aardige som opleverde, was dat mooi

meegenomen, zo redeneerden de katholieken volgens het exploitantenduo.57 In hun bezwaar

richtten Caubo en Peters zich rechtstreeks tegen de ‘z.g.n. “besloten” gezelschappen’, die
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56 De Bioscoopcourant 29-11-1918.

57 ‘Brieven uit Venlo’, De Nieuwe Koerier 14-7-1921.



volgens hen beslist niet uitsluitend leden toelieten. Deze verenigingen vertoonden films puur

voor de winst, hetgeen zonder belastingafdrachten ook een stuk gemakkelijker was.

Caubo en Peters schreven in een toelichting op hun bezwaarschrift dat in de herhaaldelijke

oproepen tot een verbod op bioscoopbezoek voor de jeugd ‘vooraanstaande geestelijken en

andere leiders in katholieke kringen [werden] aangehaald’, terwijl ondertussen de Werklie-

denvereniging en de Piusvereniging wel films voor de jeugd vertoonden. Het duurde tot 1920

voor er in Venlo een jeugdverbod kwam. Toen wist de R.K. Reclasseeringsvereeniging een

lobby voor een plaatselijk filmverbod voor kinderen met succes te bekronen.58 De katholieke

Nieuwe Venlosche Courant reageerde met instemming op dit jeugdverbod, maar volgens het re-

dactionele commentaar was een nog strengere minimumleeftijd van achttien in plaats van

zestien jaar te verkiezen geweest.59 Het verzet tegen de bioscoop kwam dus uit diverse gele-

dingen van de katholieke beweging: de geestelijkheid, de arbeidersbeweging, de reclassering,

de pers en ook de plaatselijke politiek. 

Bioscoopoorlog

In 1918 deden de bioscopen goede zaken. De Venlose correspondent van De Limburger Koerier
keek enkele jaren later op deze tijd terug: ‘We hebben hier een gouden tijd gekend, kort na ’t

einde van den oorlog, toen de stroom van smokkelende Duitschers zich over de stad uitstort-

te. De bioscopen kregen rijkelijk hun aandeel van den voorspoed’.60 De bezoekersaantallen

bleven sterk stijgen, van een gemiddelde van circa 6.000 per maand in 1917, naar bijna 18.000

per maand in 1919. Dat benaderde het voltallige inwonersaantal!61 De cijfers betroffen hier uit-

sluitend de ‘openbare’ bioscopen, dus de bezoekers aan de verenigingsbioscopen zijn hier

niet bijgeteld. Een gemeenteambtenaar klaagde in 1918 over de onverantwoordelijke manier

waarop de Venlose inwoners met hun huishoudgeld omsprongen. Door toegenomen wel-

vaart kon ook de ‘lagere volksklasse’ deelnemen aan commercieel amusement:

De zuinigheid en spaarzaamheid is echter vooral onder de lagere volksklasse vervangen door ver-

kwisting, daar de voor een arbeidersgezin buitengewoon hooge verdiensten gedurende de laatste

oorlogsjaren even spoedig werden verbrast in de kroeg of op andere onnoodige wijze werden ver-

kwist, als ze verdiend waren. Aan sparen voor slechte tijden heeft bijna niemand gedacht, terwijl juist

gedurende de oorlogsjaren de lagere volksklasse vele uitgaven boven haar stand heeft gedaan, en zich

behoeften heeft geschapen, die ze vroeger niet kende.62

In 1918 verhoogde het gemeentebestuur het tarief van de vermakelijkheidsbelastingen, zij het

naar twintig in plaats van de voorgenomen vijftig procent.63 In de memorie van toelichting

werd gewezen op zware economische tijden, net na het einde van de Wereldoorlog. ‘Om wer-
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kelijke toon- en tooneelkunst niet onmogelijk te maken’ bleef de belasting op toneel en con-

cert lager. Want: ‘de exploitanten van de kino’s maken toch zeer goede zaken, terwijl het bio-

scooppubliek zich door eene verhooging ook niet laat afschrikken’, zo redeneerde het ge-

meentebestuur.

De economische hoogconjunctuur die in 1918 had ingezet, vergleed vanaf 1921 in een eco-

nomische crisis.64 De instorting van de Duitse economie was goed merkbaar in een grens-

plaats die grotendeels afhankelijk was van de export naar de ‘Pruus’. Dit had ook zijn weerslag

op het bioscoopwezen. De stijging in bezoekersaantallen die tot na de Eerste Wereldoorlog

aanhield, sloeg in 1920 om in een daling. Het aantal maandelijkse bezoekers daalde in 1919

van een piek van bijna 18.000 naar circa 12.500 per maand in 1920. In de maanden februari van

1920 en 1921 bezochten respectievelijk 6030 en 4180 mensen de bioscoop.65

Eind november 1920 besloot de gemeente de begrotingstekorten als gevolg van de teruglo-

pende economie enigszins te dempen door het tarief van de belastingen voor bioscopen op-

nieuw te verhogen, ditmaal naar dertig procent.66 De verhoging werd gebracht als een techni-

sche wijziging van een twintig procent bruto naar een dertig procent netto heffing. Voor de

bioscopen was de maat vol. Willem Peters nam het voortouw en verklaarde de gemeente de

oorlog door in het voorjaar van 1921 een formidabele prijsverhoging door te voeren voor zijn

Scala Theater. Netto stegen de prijzen van 60, 41 en 25 naar 90, 60 en 30 cent voor respectie-

velijk de eerste, tweede en derde rangen. Peters beweerde tot deze verhoging te zijn gedwon-

gen door de nieuwe belastingtarieven. Al na enkele weken concludeerde hij dat zijn bedrijf

met deze entreeprijzen niet meer rendabel was. Peters en Caubo besloten hun bioscopen te

sluiten. Zo hoopten ze het gemeentebestuur onder druk te zetten. Niet alleen liep de gemeen-

tekas vermakelijkheidsbelastingen mis, ook bestond het risico dat de publieke opinie zich

keerde tegen de vroede vaderen. Hiervoor was het natuurlijk van groot belang dat álle bio-

scopen in de stad sloten, ook de katholieke bioscopen van de Piusvereniging en de Werklie-

denvereniging. Peters en Caubo kregen daarbij de steun van de Nederlandsche Bond van Bio-

scoop-Theater-Directeuren. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam, was die

bond in 1918 onder meer opgericht om bioscoopexploitanten te beschermen tegen de wille-

keur van gemeentebesturen. Toen Peters en Caubo in 1921 hun bioscopen sloten, ontvingen

zij een bijdrage uit de weerstandskas.67 Belangrijker was dat de Bond van Bioscoop-Theater-

Directeuren erin slaagde om in samenwerking met de filmverhuurders een volledige boycot te

realiseren van de katholieke bioscopen in Venlo, ze ontvingen eenvoudigweg geen films

meer. Op deze manier konden de reguliere bioscopen en hun belangenvereniging effectief

druk uitoefenen op de katholieke bioscopen en hun bondgenoten in de gemeenteraad. De ar-

bitrage van deze ‘Hollandse’ heren van de bond zette het conflict op scherp. Daarbij brachten

deze onderhandelaars meer juridische expertise in de strijd dan de doorsnee bioscoopexploi-

tant. Voor de bond kwam het conflict in Venlo op het juiste moment. Het bondsbestuur greep

het conflict in Venlo aan om haar positie landelijk te verstevigen. De Venlose affaire il-

lustreerde welk belang de Nederlandse filmindustrie kon winnen door zich te verenigen. Die

zomer van 1921, terwijl de Venlose bioscoopoorlog nog volop woedde, sloten de filmverhuur-

ders zich aan bij de bioscoopexploitanten in de bond, die vanaf dat moment Nederlandsche
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Bioscoopbond ging heten. De organisatie kon nu werkelijk effectief een boycot toepassen en

nam een grote stap in de stroomlijning van de organisatie van het Nederlandse filmbedrijf.68

Ongeveer gelijktijdig met deze Venlose affaire speelde zich een zelfde soort conflict af in Hil-

versum.69 Samen met Hilversum diende het conflict in Venlo als testcase: wie zou er aan het

langste eind trekken: de nieuwe bond of de gemeente?

De Piusvereniging en Werkliedenvereniging reageerden verschillend op de actie. Tijdens

de affaire rondom de Mastreechter Staar (zie hoofdstuk 3) had de bond aangesloten filmver-

huurders verboden om nog zaken te doen met verenigingsbioscopen die weigerden zich te

onderwerpen aan dezelfde voorwaarden als de reguliere bioscopen (filmkeuring, vermake-

lijkheidsbelastingen, leeftijdsvoorschriften). Dit had in de zomer van 1920 problemen opge-

leverd met zowel de Piusbioscoop als de Werkliedenvereniging. De exploitant van de Piusbio-

scoop, Anton Zümdick, zegde uiteindelijk toe zich aan die voorwaarden te zullen houden, met

als gevolg dat de filmleverantie weer doorgang vond.70 De Werkliedenvereniging bleef aan-

vankelijk weigeren om vermakelijkheidsbelastingen te betalen, zodat de boycot hier wel werd

voortgezet. De vereniging had zelfs geprobeerd onder een andere naam, ‘Volksbioscoop Ven-

lo’, clandestien films te huren.71 Het is niet bekend hoe lang deze situatie voortduurde. Moge-

lijk wist de Werkliedenvereniging films te betrekken bij filmverhuurders die niet waren aan-

gesloten bij de exploitantenbond, bijvoorbeeld uit Duitsland.72 Waarschijnlijker is dat tussen

de bond en de Werkliedenvereniging toch een overeenkomst werd getroffen en dat de situatie

tijdelijk normaliseerde. Want toen het Venlose conflict in 1921 eenmaal losbarstte, was de

Werkliedenbioscoop weer actief. Aanvankelijk hoopten de Piusbioscoop én de Werklieden-

vereniging door te kunnen gaan met filmvertoningen. Maar het was voor Peters, Caubo en de

bond onacceptabel dat de verenigingsbioscopen hun exploitatie zouden voortzetten terwijl de

‘reguliere’ bioscopen gesloten waren. Al spoedig verklaarden beide verenigingsbioscopen

zich toch achter de actie te scharen, ongetwijfeld onder zware druk van de bioscoopbond, die

gedreigd zal hebben met nieuwe boycots.73

Aanvankelijk was de gemeenteraad niet onder de indruk van de actie. In een raadsvergade-

ring enkele weken na de sluiting werd besloten de belastingverhoging te handhaven. Pas toen

de bond zich actief met de zaak ging bemoeien, kwamen de tegenstellingen op scherp te

staan. Bestuursleden van de bioscoopbond gingen persoonlijk lobbyen bij gemeenteraadsle-

den, om een compromis te bereiken. De bond stelde voor de verhoging terug te brengen naar

25 procent.

Via de publieke opinie werd de druk opgevoerd. Het Venlose publiek werd rechtstreeks be-

naderd in een door de bond georganiseerde ‘protestvergadering’.74 Ook buiten Venlo kwam er

aandacht voor het conflict. De Venlose correspondent van de Roermondse krant De Nieuwe
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Koerier schreef een spottend commentaar op het ‘Venlosche bioscoopdrama’.75 Hij beschreef

de raadsvergadering als een ‘K.M. [kilometer] lange discussiefilm’, die een sensationeel slot

kende toen wethouder Trienekens brieste dat hij boos de deur had dichtgeslagen in het ge-

zicht van ‘de heeren uit Amsterdam’ (uiteraard van de bond), toen zij hem thuis hadden opge-

zocht. Leden van de gemeenteraad klaagden dat de bioscopen ‘het aan het publiek [hadden]

trachten voor te stellen, alsof de Raad de schuld is, en zij in hun recht waren’.76 Door het op-

stoken van de publieke opinie werd het volgens een van de raadsleden ‘meer een machts-

kwestie’. De druk vanuit de publieke opinie nam toe door steun uit onverwachte hoek. Mi-

nister van Binnenlandse Zaken en Landbouw Ruijs de Beerenbrouck, die de wijziging van het

belastingtarief officieel moest goedkeuren, liet weten dat een belasting van dertig procent

hem wel aan de hoge kant leek.77 Dit is opmerkelijk, omdat Ruijs zich actief inzette voor de re-

gulering van het bioscoopbedrijf, in het bijzonder in het katholieke Zuiden, zoals verderop in

dit boek ter sprake zal komen. Het is niet ondenkbaar dat de bioscoopbond zich had beklaagd

bij de minister. Al zorgde de bemoeienis uit Den Haag niet voor een doorbraak, het deed het

prestige van de Venlose gemeenteraad weinig goed.

De Venlose bioscopen waren inmiddels maandenlang gesloten. Filmlustige jongeren trok-

ken naar Roermond, Helmond en Duitsland, zo liet de bond weten. Wie had de langste adem?

De Venlose bioscopen konden niet eeuwig blijven teren op de weerstandskas van de bond.

Maar de gemeente kon het zich evenmin veroorloven vermakelijkheidsbelastingen langdurig

mis te lopen. Bovendien riskeerde zij – na de recente invoering van het algemeen kiesrecht –

ontevredenheid onder de kiezer.

Het werd de oude Jos Caubo uiteindelijk te veel. Een jaar tevoren was zijn oudste zoon en

beoogd opvolger Lambertus Caubo omgekomen bij een tragisch ongeval. In november 1921

besloot Caubo zijn zaak van de hand te doen. Om de verkoop te kunnen realiseren had hij zich

verplicht de bioscoop weer te openen. De Limburger Koerier berichtte meteen triomfantelijk dat

de bioscoophouders eieren voor hun geld hadden gekozen. Dit leidde tot een boze reactie van

de bond, die onmiddellijk de steunbijdragen aan Caubo stopzette.78 De Elite Bioscoop bleef

gesloten. Zo moest de bioscoopbond alle zeilen bijzetten om een verenigd front te handha-

ven. Temeer daar inmiddels de leden buiten Venlo begonnen te morren over de extra steun-

bijdragen voor de stakers.

In januari 1922 dreigde opnieuw een bioscoophouder zich aan de actie te onttrekken. De Werk-

liedenbioscoop kondigde aan de boycot te doorbreken. Volgens een redacteur van het vakblad

Kunst & Amusement had het Werkliedenvereniging-bestuur een filmprogramma uit Duitsland we-

ten te bemachtigen. ‘Een der strijders valt dus de medelotgenooten in de rug aan’.79 Kunst & Amu-
sement citeerde de ‘bedrijvers van deze misdaad’ in hun blad Ons goed recht: ‘Wij waren zonder

meer geboycot d.w.z. uitgesloten van het betrekken van films uit ons eigen Nederland. Dat deed

het machtige kapitaal, dat deden afgunst. En papenhaat’. Hier werd het contrast tussen het in

de bioscoopbond verenigde bioscoopwezen en de katholieken wel heel expliciet benoemd in

termen van een religieus-politieke tegenstelling: katholieken versus ‘papenhaters’.
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Op 28 en 29 januari werd de film DE EDELWEISSKONING in de Werkliedenbioscooop vertoond,

alleen voor leden en hun huisgenoten.80 Nu diende opeens wel degelijk dertig procent verma-

kelijkheidsbelasting betaald te worden door de Werkliedenvereniging: ‘ons is daardoor een

oud recht, vrijstelling van belasting, ontnomen’. De besloten bioscoop werd voor het eerst ge-

confronteerd met deze belastingheffing. Ook de gemeentelijke bepalingen omtrent de keu-

ringen werden plotseling van toepassing verklaard: ‘Er bestaat zooiets als een keurings-com-

missie voor de films, dat wisten wij van hooren zeggen en van verslagen uit de courant, in al

de jaren dat onze bioscoop gespeeld heeft, hebben we nog nooit de eer gehad, de heeren op

bezoek te hebben’. Waarom besloot de gemeente nu opeens wel dat de Werkliedenbioscoop

dezelfde verplichtingen had als de reguliere bioscopen? Omdat ook buiten Venlo de ogen ge-

richt waren op de afhandeling van het conflict? Hoe het ook zij, het doorbreken van de boycot

door de Werkliedenbioscoop en de verrassende wijziging van gemeentelijk beleid luidden het

einde van het conflict in.

Het bioscoopbond-bestuur liet het er niet bij zitten en vaardigde een delegatie af naar Düs-

seldorf voor overleg met de Westfaalse zusterbond, die toezegde de Nederlandse boycot te zul-

len steunen. Ook het Duitse verhuurkantoor Stella Morris, dat films had verhuurd aan de

Werkliedenvereniging, zegde medewerking toe. Zo werd de Werkliedenvereniging klem ge-

zet. Na een overleg tussen de Werkliedenvereniging en de bioscoopbond, verklaarde de Werk-

liedenvereniging zich weer solidair met de boycot en nam bovendien de term ‘papenhaat’

terug.81 De Limburger Koerier verkondigde deze inkeer onder de ironische kop ‘De bioscoopwed-

strijd’.82 De krant sprak de verwachting uit dat de gemeente wel moest toegeven, ‘wil ze ten-

minste de belastingcentjes der bioscopen binnenhalen’. Toen zelfs de provinciale pers de ge-

meenteraad afviel en de Werkliedenbioscoop weer bij de bioscoopbond in de tang zat, bleef de

raad inderdaad niet veel keus over. Na de nederlaag van de Werkliedenbioscoop was de toon-

zetting in de raadszaal opeens volstrekt anders; de bioscoop bleek opeens niet meer die goud-

mijn te zijn waar zo gemakkelijk geld werd verdiend. In de raadsvergadering van vijftien febru-

ari 1922 kwam men tijdens de rondvraag over de bioscoopkwestie te spreken op ogenschijnlijk

geïmproviseerde wijze, via de behandeling van de financiën. En, zo werd door raadslid Drost

geopperd, misschien was zelfs twintig procent belasting nog wel te veel gevraagd,

want men dient er rekening mee te houden, dat een bioscoopbedrijf een zeer risquant bedrijf is.

Trouwens Venlo is de eenige gemeente in ons land, die meer dan 20 pCt. belasting heft. De bio-

scopen bevorderen het vreemdelingenverkeer, zoo worden bijv. van den kant van Tegelen deze in-

richtingen druk bezocht.83

Het katholieke raadslid Titulaer, tevens bestuurder van de Werkliedenvereniging, verzette

zich tegen de geïmproviseerde behandeling van de kwestie, tijdens de rondvraag. ‘In de cou-

rant is wel eens geschreven [...] dat wij deze belasting willen opdrijven om de werkliedenver-

eeniging in de gelegenheid te stellen haar bioscoop weer te openen. Niets is minder waar dan

dat’. Hij en enkele anderen verlieten vervolgens uit protest de zaal. Op voorwaarde dat de bio-

scopen binnen twee weken zouden heropenen, werd vervolgens de belasting teruggebracht

naar twintig procent. Blijkbaar woog het deelbelang van de R.K. Werkliedenvereniging niet
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zwaar genoeg om de hele katholieke raadsfractie te doen volharden in haar strijd tegen de bio-

scoopbond.

Na de strijd

De Werkliedenbioscoop kwam nooit meer van de grond. Voor zover na te gaan, heeft deze

bioscoop na deze affaire niet meer gefunctioneerd. Vermoedelijk kwam dit deels door de ‘be-

smetting’ tijdens deze boycot opgelopen. Ook speelde waarschijnlijk mee dat de bioscoop

nu onder dezelfde voorwaarden moest functioneren als de reguliere bioscopen. Was het

zonder belastingvrijstelling en andere voordelen niet mogelijk om een katholieke vereni-

gingsbioscoop te runnen? De andere katholieke bioscoop, de Piusbioscoop, zou in de toe-

komst wel in bedrijf blijven. Het feit dat de Pius trouw was gebleven aan de bioscoopbond

kan hierbij van belang zijn geweest. Vanaf 1922 werd er belasting betaald en positioneerde de

Piusbioscoop, inmiddels beter bekend onder de naam Familiebioscoop, zich meer en meer

als een reguliere bioscoop, overigens niet tot ieders tevredenheid. Toen de Familiebioscoop

ongeveer tien jaar later alsnog werd opgeheven, ontlokte dat een zucht van verlichting aan de

redactie van De Nieuwe Venlosche Courant. Want het was toch eigenlijk ongepast dat een katho-

lieke gezelligheidsvereniging zich zo inliet met het enigszins onwelvoeglijke filmbedrijf.84 In

1928 zou de exploitant van de Familiebioscoop, Anton Zümdick, directeur worden van de

City Bioscoop, de opvolger van Caubo’s Elite Bioscoop. Zümdicks overstap naar de ‘openba-

re’ City Bioscoop is tekenend voor de relatief geringe afstand van de Familiebioscoop tot het

reguliere circuit.

Het Venlose conflict vormde een waterscheiding. Expliciet katholieke verenigingsbio-

scopen hielden op te bestaan, alleen die bioscoopbedrijven bleven voortbestaan welke zich als

reguliere, openbare gelegenheden opstelden en hun autonomie bewaarden ten opzichte het

gezag van lokale overheden. Des te belangrijker werd het voor bioscoopexploitanten om de

machtige bioscoopbond te respecteren. De uitkomst van het conflict was nauwelijks anders te

interpreteren dan als een overwinning voor de ‘openbare’ bioscopen. De belastingverhoging

werd teruggedraaid. De greep van het gemeentebestuur op de bedrijfstak bleek minder

krachtig dan voorheen. De verhouding tussen de bioscopen, het gemeentebestuur en diverse

katholieke organisaties leed wel onder deze strijd en zou jarenlang gespannen blijven. Met

name Willem Peters profiteerde in de nieuwe situatie. Peters hoefde met één concurrent min-

der rekening te houden, de Werkliedenbioscoop, en de Piusvereniging was voortaan aan de-

zelfde beperkingen onderhevig als de concurrentie. Caubo’s bioscoop was bovendien ver-

zwakt door de opvolgingsproblemen tijdens het conflict. Uiteindelijk wist Jos Caubo de zaak

over te doen aan Hendrik Kleuskens en zijn zoon, die het bedrijf tot 1928 uitbaatten. Caubo

stierf in 1926. 

Voor de bioscoopbond was de victorie compleet. Dat werd dan ook breed uitgemeten in de

landelijke vakpers. Naast Kunst & Amusement was inmiddels een nieuw vakblad opgericht, met

de naam Nieuw Weekblad voor de Cinematographie. In het jaaroverzicht over 1922 werd op oor-

logszuchtige toon teruggeblikt:
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In laatst februari van 1922 werd in Venlo de kamp beslist ten voordeele van het strijdend Neder-

landsch bioscoopwezen. [...] Een woord van hulde mag hier niet worden onthouden bij de herinne-

ring aan deze gebeurtenis, aan de mannen, die op zoo krachtige wijze dezen strijd hebben geleid, en

die door hun volharding en doorzettingsvermogen ook in oogenblikken, dat ’t er donker uitzag, dit

resultaat hebben weten te bevechten. Voor geheel Nederland is het gebeurde te Hilversum en Venlo

van groote betekenis geweest.85

De bond zag zich vooral gesterkt tegenover de plaatselijke overheden in het algemeen. Nog ja-

renlang werd aan de strijd in Venlo gerefereerd in de filmvakpers. Zo schreef Het Nieuw Week-
blad voor de Cinematographie twee jaar later:

dat de strijd te Venlo voor de Nederlandsche filmindustrie een nationale strijd was, daarom hebben

deze zich zoo hecht aaneengesloten. Men vreesde elders navolging van het Venlosche voorbeeld [...].

Daarom was de strijd te Venlo er niet alleen om de knikkers, maar ook om het spel.86

De strijd in Venlo en Hilversum betekende meer dan alleen een inperking van op vermakelijk-

heidsbelastingen beluste gemeentebesturen. Hij maakte een eind aan eventuele aspiraties van

katholieken om een eigen stelsel van filmvertoning in het leven te roepen. Enkele jaren later,

op het in 1926 te Parijs gehouden Eerste Internationaal Katholiek Filmcongres, had een spre-

ker de wens geuit om een eigen circuit van katholieke filmzalen op te zetten, zo meldde de

Rotterdamse filmpater Hyacinth Hermans in zijn memoires.87 Volgens Hermans was dit voor-

stel zeer voorbarig, omdat er veel te weinig katholieke films in omloop waren en ook onvol-

doende katholieke filmzalen waren. Toch werd de voorzitter van de bioscoopbond dermate

zenuwachtig van dat idee – althans zo beweerde Hermans – dat hij de noodklok luidde. ‘Waar

zij toonden overal de mooiste kerken te kunnen bouwen, rekende hij [de katholieken] ook in

staat overal eigen bioscopen te gaan stichten’. Al was een eigen filmcircuit voor de Neder-

landse situatie niet meer dan een wensdroom, zo gaf Hermans zelf ook toe, deze anekdote il-

lustreert hoe de bioscoopbond zich bleef verzetten tegen een concurrerend katholiek circuit

van filmvertoningen.
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Voor mijnwerkers leek de bioscoop een ideale vorm van vrijetijdsbesteding. De entreeprijzen

waren laag, kompels verdienden sowieso heel redelijk en een aanzienlijk aantal was alleen-

staand, zodat ze niet alleen geld, maar ook vrije tijd hadden. Wanneer de mijnwerkers vrouw

en kinderen hadden, dan konden die evengoed naar de bioscoop, terwijl de kroeg in deze tijd

nog hoofdzakelijk aan volwassen mannen voorbehouden was. Films waren hoe dan ook ra-

zend populair bij de jeugd. Veel mijnwerkers waren bovendien afkomstig uit het buitenland

en de bioscoop was een internationale vorm van amusement, waarbij de taalbarrière een min-

der prominente rol speelde dan bijvoorbeeld op het toneel of in de pers.

Dit hoofdstuk gaat over het bioscoopbedrijf in de mijnstreek. Waren de mijnwerkers in-

derdaad een dankbaar publiek voor de bioscoopexploitanten en had dat een bloeiend bio-

scoopleven tot gevolg? Ontstond er in deze streek dezelfde breuk als in Maastricht en Venlo in

de jaren 1920-1922 toen (besloten) katholieke bioscopen het veld ruimden voor het ‘neutrale’

bioscoopbedrijf? Net als in de vorige hoofdstukken wordt hier gekeken hoe ondernemers het

bioscoopbedrijf probeerden in te bedden in de lokale samenleving en hoe zij daarbij een ze-

kere autonomie ten opzichte van overheid en kerk trachtten te bewaren. Ook wordt aandacht

besteed aan de positie van de autoriteiten, die zich in deze regio gesteld zagen voor de enorme

uitdaging om de metamorfose van de mijnstreek zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen.

Kozen zij voor een streng repressief beleid ten aanzien van openbaar vermaak, of eerder een

pragmatisch laissez-faire? Het accent ligt in dit hoofdstuk niet op de gemeentelijke bestuur-

ders, maar op een van de grote geestelijke architecten van de mijnstreek, aalmoezenier van so-

ciale werken Henri Poels (1868-1948), wiens uitstraling veel verder reikte dan zijn standplaats

bij Heerlen. Op basis van aan hem toegeschreven krantenartikelen over de bioscoop, wordt

nagegaan hoeveel ruimte Poels bereid was te bieden aan de bioscoop in de nieuwe samenle-

ving rondom Heerlen, Hoensbroek en Kerkrade. Deze ideeën over het bioscoopwezen wor-

den geplaatst naast de ontwikkeling van het bioscoopbedrijf in deze regio, een groeimarkt

zonder veel gevestigde belangen. In de mijnstreek ontstonden opvallend weinig conflicten

omtrent het bioscoopvraagstuk. Terwijl in Venlo, en in mindere mate in Maastricht, de bio-

scoop zich een positie ten opzichte van de overheden moest bevechten, liet men zich in de

mijnstreek leiden door het motto ‘leven en laten leven’.

De missie van Poels

De film die nu gaat draaien speelt omstreeks het jaar 1910. Hoe de mijnbouw in korte tijd de door de

schrijver geschilderde landbouwstreek wist om te toveren in een, langs alle zijden voortdurend zich

uitbreidend, industrie-district kon men reeds toen vooral ’s avonds zien. [...] Als het overal donker
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was [...] kon men toen reeds van uren ver de duizenden, kris en kras door elkaar flikkerende, lichtjes

zien, die een Amerikaan veeleer zou hebben doen denken aan een aankomst ’s avonds te New-York

dan aan de blik op een streek, waar korte jaren tevoren overal boerendorpen lagen.1

Henri Poels introduceerde de Limburgse mijnstreek in zijn memoires uit 1944 met een typisch

modern beeld van een film, een met lichtjes bezaaid nachtelijk landschap en een arriverende

oceaanstomer. Hij leidde de lezer binnen in een bioscoopzaal waar een film op het punt stond

te beginnen. Dit was geen priester die er uit behoudzucht voor terug schrok om verwijzingen

naar de filmcultuur te maken. Poels had al vaker gebruik gemaakt van de zeggingskracht van

het nieuwe medium. Tijdens een toespraak in 1928 imiteerde hij het gezwollen pathos uit de

tussentitelteksten van een sensatiefilm om daarmee de dramatische geschiedenis van het be-

dreigde katholicisme duidelijk te maken. De toehoorder kon vervolgens zelf de bijbehorende

beelden op zijn geestesoog projecteren: 

Ieder Katholiek heeft meer dan eens de ons allen bekende historische film gezien. Ik stip hier slechts

even enkele tusschen de elkander opvolgende tafereelen ingelaschte korte teksten aan. Kunstenaars

en geletterden uit de dagen der Renaissance. Banierdragers van de Protestantsche Hervorming. Be-

kende Fransche Encyclopedisten. Bloedige tooneelen uit de Groote Fransche Revolutie. Maskers dra-

gende Logebroeders. Moderne slavenhandel in door machtige plutocraten beheerschte pers- en

bankkantoren. Met roode vaandels door de straten trekkende Socialisten. Op bergen van lijken neer-

gezeten ons thans tegen-grinnekende [sic] Bolsjewieken. Geïncarneerde duivelen, die dansen rond-

om een groot maar oud en alleenstaand kruis. Het glimlachen van een zoon van het oude volk.2
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De filmische metafoor lag Poels kennelijk zo na aan het hart dat hij zijn nagelaten herinnerin-

gen uit 1944 opende met de zin: ‘Boeken zijn geen bioscopen’. Hij wilde daar vooral mee zeg-

gen dat zijn memoires misschien niet zo breed toegankelijk waren als een film, maar dat hij

toch beoogde met dit geschrift een groot publiek te bereiken en geen kleine lezerskring van

academici of geestelijken. Met die openingszin riep Poels niet de negatieve associaties van ze-

delijk verval op die veel priesters vrijwel automatisch verbonden aan de bioscoop.

Poels arriveerde in 1910 als aalmoezenier van sociale werken in de mijnstreek, het jaar

waarin de eerste bioscoop in Heerlen werd geopend. Poels keerde terug van een verbijf van en-

kele jaren in Amerika. Het is daarom niet vreemd dat ‘de duizenden, kris en kras door elkaar

flikkerende, lichtjes’ in de nachtelijke mijnstreek hem deden denken aan de skyline van New

York, die hij kort daarvoor achter zich had gelaten. In de overdrachtelijke film die Poels in 1910

startte vloeiden Amerika, een oceaanstomer, electrische verlichting en de cinema samen tot

een zinnebeeld van moderniteit. De mijnstreek werd niet alleen letterlijk verlicht door een

nieuwe industrie, maar ook in figuurlijke zin. ‘’t is ’t Donkere Zuiden, jawel, maar daar, waar

de kolen uitkomen, zal ook ’t licht schijnen’, verzekerde Poels in 1913.3 Uiteraard bedoelde

Poels hier het licht van het katholieke geloof. Het was zijn missie om dat geloof in de onzeke-

re toekomst van de moderniserende Limburgse mijnstreek te behouden.
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Henri Poels in zijn werkkamer in de
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In het zuidoosten van Limburg, in het gebied rondom Heerlen en Kerkrade, breidde de steen-

kolenwinning zich vanaf het begin van de eeuw sterk uit. De industrialisering, verstedelijking

en de instroom van werkkrachten van buiten de streek, veranderden een voorheen ruraal ge-

bied in een industriezone. In 1910 waren er 1200 mijnwerkers actief in zuidoost Limburg, in 1920

was dat aantal gegroeid tot bijna 23.000.4 De overheid trachtte deze ingrijpende transformatie

in goede banen te leiden. Vanaf 1902 was ook het Rijk betrokken bij de ontginning van de steen-

kolenlagen, vooral vanwege de strategische belangen van een nationale brandstofvoorraad, maar

ook om een geleidelijker exploitatie van de Limburgse bodemschatten mogelijk te maken en

de sociale onrust, zoals die zich in vergelijkbare industriegebieden niet ver over de grens in Bel-

gië en Duitsland voordeed, te beperken. Het overheidsbedrijf De Nederlandsche Staatsmijnen

nam het grootste deel van de steenkolenwinning voor zijn rekening.

Behalve de staat ijverde ook de katholieke kerk om de orde in de mijnstreek te bewaren. De

overheid steunde de kerkelijke organisatie daarin actief, bijvoorbeeld met subsidies. In één

van zijn subsidieaanvragen aan de overheid, kort na het revolutiejaar 1918 bracht de bisschop

van Roermond de noodzaak tot samenwerking onder woorden:

Verder heeft de Regeering er het grootste belang bij, dat de eerbied voor het gezag en de onderdanig-

heid aan de rechtmatige Staats-overheden in stand gehouden en bevestigd en versterkt worden, voor-

al in de mijnstreek, door de bevordering van den godsdienstzin onder de bevolking, en dus ook door

wettelijken en zedelijken en ook geldelijken steun te verlenen aan de dienstdoende geestelijken.5

De bedreigingen voor het katholieke bolwerk Limburg werden nergens zo urgent gevoeld als

in de opkomende mijnstreek. De toestroom van vreemdelingen zorgde voor een ingrijpende

verandering van de sociale samenstelling van de regio. Dat leverde niet alleen praktische pro-

blemen op, zoals een tekort aan huisvesting, stijgende prijzen, tekort schietende infrastruc-

tuur, maar werd ook als een politieke, culturele en zedelijke bedreiging beschouwd. Om Lim-

burg te behouden voor het katholicisme, stelde de bisschop in 1910 een speciale ‘aalmoeze-

nier van sociale werken’ aan, Henri Poels. Hij ontwikkelde zich tot een van de meest invloed-

rijke beleidsmakers van de regio.6 Op het eerste gezicht was zijn aanstelling op deze post op-

merkelijk. Poels was eerder in dat jaar gedwongen geweest zijn positie als hoogleraar bijbel-

exegese in Washington op te geven, vooral vanwege zijn te vooruitstrevende ideeën over de

historiciteit van de Bijbel.7 De overstap van intellectueel in de Verenigde Staten naar sociaal

werker in zijn geboortestreek lijkt groot, maar in feite wendde Poels zich tot sociaal-econo-

mische vraagstukken die al vóór zijn vertrek naar Amerika zijn belangstelling hadden gewekt.

Dat hij niet alleen belangstelling had voor de geschreven leer, maar ook voor het geploeter van

de gelovige in zijn aardse bestaan, blijkt uit zijn jeugdverlangen om missionaris in Oeganda te

worden.8 Niet in Afrika, maar in Limburg zou hij zijn missie vinden.

Vanwege zijn vooruitstrevende opvattingen botste Henri Poels geregeld met de plaatselijke
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geestelijkheid en gezagsdragers. Door middel van ‘praatavonden’ probeerde Poels zijn ideeën

te verspreiden en meer draagvlak te creëren onder oude en nieuwe Limburgers.9 Maar zijn be-

moeienis met de mijnstreek ging veel verder dan alleen het ventileren van zijn opvattingen.

Poels was rechtstreeks door de bisschop aangesteld om zijn invloed zo effectief mogelijk aan

te wenden met als uiteindelijk doel: ‘Limburg herstellen in Christus’. Dit vereiste religieuze

conformiteit van de achterban aan de kerkelijke autoriteiten, maatschappelijke organisatie

om effectief tegenwicht te kunnen bieden aan het socialisme en liberalisme, en een bescha-

vingsoffensief op cultureel en zedelijk gebied. Van groot belang waren Poels’ inspanningen

op het gebied van huisvesting en de ruimtelijke inrichting van de streek.10 Hij richtte de katho-

lieke woningbouwkoepel ‘Ons Limburg’ en de invloedrijke bouwgrondmaatschappij ‘N.V.

Tijdig’ op. Deze instellingen garandeerden dat alleen goede katholieken in aanmerking kwa-

men voor een betaalbaar huurhuis in het door woningnood geplaagde gebied.11

Goede woningen boden de katholieke arbeiders ook de gelegenheid om hun vrije tijd in

huiselijke kring door te brengen, en leverde daarmee een alternatief voor de straat, de kroeg of

de bioscoop, waar veel bewoners hun toevlucht zochten. Een ander alternatief voor het com-

merciële vermaak was het verenigingsleven, zoals sociëteiten, muziek- en sportverenigingen.

Het verenigingsleven in de mijnstreek werd actief gesteund en gesanctioneerd door kerkelij-

ke en overheidsorganisaties, en ook door de mijnindustrie. Zo sluisde Poels een deel van de

forse winsten van woningbouwkoepel ‘Tijdig’ via subsidies door naar diverse katholieke vrij-

etijdsverenigingen.12 Ook de vele muziekverenigingen die door mijndirecties werden gefinan-

cierd, hadden een gezagsondersteunende rol. Bij tal van officiële ceremonies functioneerde

het optreden van de bedrijfsharmonie als een rituele bevestiging van de bestaande orde.13

Wanneer Poels het over ‘verenigingsleven’ had, dacht hij echter niet in eerste instantie aan

vormen van sociabiliteit zoals hierboven beschreven, maar meer specifiek aan de politiek-re-

ligieuze krachtenbundeling in de door hem gepropageerde vak- en standsverenigingen zoals

de R.K. Werkliedenvereniging. Deze standsverenigingen functioneerden deels ook als ver-

maaksinstellingen, sommige exploiteerden een café in het bondsgebouw (zie hoofdstuk 2).

De zogenaamde ‘openluchtmeetings’ boden goedkope vrijetijdsbesteding waarbij het ziele-

heil niet in gevaar kwam.14 Of de standsverenigingen in de mijnstreek ook films vertoonden,

is niet bekend. Er zijn geen sporen aangetroffen die in die richting wijzen. De Werkliedenbio-

scoop die in 1918 werd opgericht in Venlo was wel een voorbeeld van een standsvereniging die

zich actief bemoeide met de vrijetijdsbesteding van haar leden door een eigen, katholieke bio-

scoop op te richten. Poels heeft zelf nooit een dergelijke bioscoop opgericht. Zoals hieronder

zal blijken, werd in Heerlen wel degelijk een katholieke bioscoop opgericht, maar er zijn geen

aanwijzingen dat Poels zich hiermee heeft bemoeid.
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9 Colsen, Poels, 296-314 over een aanvaring met lokale middenstand en een gebrek aan medewerking van lokale priesters.

10 J.C.G.M., Jansen, Heerlen: marktcentrum, mijnstad, agglomeratie (Heerlen 1998) 43.

11 Kreukels, Mijnarbeid, 105-130.

12 Ibidem, 125.

13 Roelof Braad, ‘150 jaar blaasmuziek in Heerlen’, Land van Herle 33 (1983) 4, 85-106.

14 Het hoofdbestuur van de R.K. Werkliedenvereniging maande op den duur zelfs niet teveel van deze meetings te houden. ‘Over-

drijving schaadt’, waarschuwde het Jaarverslag R.K. Werkliedenvereniging Heerlen (1919) (Sociaal Historisch Centrum Limburg).



De nota’s van ‘P.’

Het stimuleren van alternatieve vormen van vrijetijdsbesteding was één van de mogelijkheden

om de invloed van de bioscoop te beperken. Maar hoe dacht Poels over de bioscoop zelf? In de

nagelaten geschriften van Poels is nergens een systematische formulering van zijn beleid om-

trent het amusementswezen terug te vinden.15 In zijn redevoeringen refereerde Poels een en-

kele keer in heel algemene termen aan de bioscoop, maar een beleid op het terrein van vrije-

tijdsbesteding kan hier uit niet worden afgeleid. Ook in de bestaande literatuur over Poels

wordt dit vraagstuk niet aangeroerd.16 Zijn opvattingen zijn mogelijk af te leiden uit een vijf-

delige artikelenreeks uit 1919 in Het Limburgsch Dagblad over ‘Het bioscoopwezen te Heerlen’,

ondertekend met het initiaal ‘P.’, vermoedelijk Poels.17 In deze artikelen analyseerde hij de

stand van zaken in de Heerlense bioscoopbranche en de problemen van het bioscoopbedrijf

voor katholieken in de mijnstreek.

Hard bewijs dat ‘P.’ ook daadwerkelijk Poels was, ontbreekt, maar waarschijnlijk is dit wel.

In aflevering III blijkt dat de auteur voldoende invloed had om ter plekke in een bioscoop een

aanstootgevende scène uit een film te laten knippen: ‘Deze dans is, na een bemerking, on-

middellijk weggeknipt’. De auteur stelde zich in de artikelen behalve als pastorale autoriteit

ook op als gezaghebbende op het gebied van de kerkelijke leer, hetgeen eveneens strookt met

Poels’ invloedrijke status in de mijnstreek. Evenals Poels was ‘P.’ internationaal georiënteerd.

Hij refereerde aan de buitenlandse bladen The Times, Das Berliner Tageblatt en Die Deutsche Revue.

Bovendien schreef ‘P.’ over de Amerikaanse drooglegging waarmee Poels, die enkele jaren in

de Verenigde Staten had verbleven, waarschijnlijk goed bekend was. De auteur gaat verder

uitgebreid in op inzichten uit de moderne wetenschap der psychologie, wat aansluit bij de we-

tenschappelijke belangstelling van de aalmoezenier. Tenslotte sluit ook de schrijfstijl aan bij

die van Poels: helder en gestructureerd, verlevendigd met voorbeelden of metaforen uit het

dagelijks leven. Op grond dan dit alles, ga ik er in het vervolg vanuit dat Henri Poels de ‘P.’ is,

die de genoemde ‘Heerlensche nota’s’ schreef.

In zijn analyse van het bioscoopbedrijf maakt ‘P.’ een onderscheid tussen het filmwezen als

een wereldwijd fenomeen en de concrete uitwerking daarvan in Heerlen en omgeving. Na het

ontleden van de situatie komt hij met voorstellen voor beleid. In de eerste ‘Heerlensche nota’

werd vastgesteld dat het bioscoopvraagstuk een hoge prioriteit had, omdat de film een zeer

invloedrijk medium was geworden, dat ‘voor velen vrijwel het eenige middel tot ontwikkeling

en opvoeding’ was. Daarin lag behalve de potentie ook het grote gevaar van het medium. De

Duitse filmindustrie overspoelde volgens hem de markt met bedenkelijke Aufklärungsfilme, en

ook de Amerikanen brachten zedenkwetsende producten. Als voorbeeld noemde ‘P.’ de film

REINHEID, die recentelijk in de ‘grote-stadsbioscopen’ in première was gegaan.18 Hiermee sloot

de auteur aan bij een veel breder gedeelde opvatting over schadelijke films in Nederland en el-

ders. ‘P.’ voegde daar een psychologische verhandeling aan toe, die in kringen van de katho-

lieke geestelijkheid minder gebruikelijk was. De meerderheid van films was volgens ‘P.’ niet

direct onzedelijk, en daarmee niet te verbieden op grond van zedelijkheidswetgeving. Veel
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15 Het archief van Poels is vernietigd in de oorlog. In het SHCL worden nog enkele restanten bewaard. Verder is een onvoltooide

autobiografische schets na zijn dood uitgegeven: Poels, ‘Een stuk leven’.

16 Colsen, Poels. Spiertz, ‘Poels’. Zie ook voor een uitgebreider overzicht van secundaire literatuur: Hebben, ‘Poels’.

17 P., ‘Heerlensche nota’s. Het bioscoopwezen te Heerlen’, Het Limburgsch Dagblad 22-9-1919 (I), 29-9-1919 (II), 13-10-1919 (III), 8-

11-1919 (IV), 23-11-1919 (V).

18 Hij bedoelde waarschijnlijk de film PURITY (VS 1916), die al een jaar daarvoor in première was gegaan in het Haagse Olympia Theater.



films balanceerden juist op de grens tussen het toelaatbare en het ontoelaatbare. De ge-

middelde katholieke bioscoopbezoeker zou volgens ‘P.’ daarover redeneren: misschien was

het vertoonde ‘niet erg netjes, maar ... het eene oog in, het andere uit. Vandaag heb ik het ge-

zien, morgen ben ik het weer vergeten’. De auteur betoogde dat dit in strijd was met de leer

van de Kerk, die het niet alleen verbood om naar onzedelijke voorstellingen te kijken, maar

ook om de grenzen op te zoeken, ‘die de teerheid van het geweten wegnemen en een ge-

moedsstemming, een geestesgesteldheid, een hang naar zinnelijkheid kweeken, welke steeds

gevaarlijk is’.19 Helaas sloegen katholieken dit gebod maar al te vaak in de wind.

Daarom introduceerde ‘P.’ bij de lezer een modern wetenschappelijk, ‘proefondervindelijk

bewezen’ [!] fenomeen: dat van het onderbewustzijn. Dat werkte, zo legde hij uit, als ‘een

zinkput van ons zieleleven’. De ‘rotte rommel’ die via de bioscoopfilm het onderbewustzijn

binnenkwam, bleef zo als ‘slijk en modder’ achter in de ziel van de bioscooptoeschouwer. Als

voorbeelden noemde hij de seriefilms DE KONINGIN VERVEELT ZICH en DE MAANGODIN, waarin de

afbeelding van de hoofdpersonen spotte ‘met alle vrouwelijke tederheid en waardigheid’.20 In

de eerste film vocht de vrouwelijke hoofdpersoon met mannen, ‘die op en over haar heen vie-

len en rolden, alsof het zoo behoort en iets heel verdienstelijks was’. In de tweede film was iets

soortgelijks aan de hand met de heldin, die ‘in uiterst spaarzame kleeding allerlei avonturen

beleefde en martelingen onderging’. In het onderbewustzijn van jonge mannen zou dit een

‘verruwende’ invloed uitoefenen op hun verhouding tot het andere geslacht. Deze en andere

films zouden niet door de politie kunnen worden verboden omdat ze niet direct in strijd wa-

ren met de zeden. Maar geleidelijk bedierven ze de ‘Christelijke zielsbeschaving’ via het

onderbewustzijn van de bioscoopbezoeker.

Behalve een individueel-psychologische duiding van de verderfelijke invloed van de bio-

scoop, had Poels ook ideeën over de maatschappelijke achtergrond van dit verschijnsel. In een

redevoering uit 1921 maakte hij een terloopse opmerking over de wereldwijd opererende film-

handel. Net als de geldmarkt, ‘die bijna geheel in handen van Joden en logemannen is,’ zou-

den ook ‘de groote wereldpers, de schouwburgen en de bioscopen voor het overgrootst ge-

deelte in die zelfde handen zijn en zitten’.21 Dit antisemitische cliché paste binnen Poels’ op-

vattingen over de voortschrijdende ontkerstening van de samenleving, die volgens hem deels

te wijten was aan niet-katholieken zoals socialisten, liberalen en joden. Ook ‘P.’ was er van

doordrongen dat het bioscoopbedrijf onderdeel uitmaakte van een mondiale markt, die moei-

lijk te beïnvloeden was vanuit een lokale uitloper als Limburg. Het besef dat de bioscoop een

grensoverschrijdend instituut was, deed ‘P.’ bijzonder mild oordelen over de Heerlense bio-

scoopexploitanten: ‘Want men vergete niet dat onze bioscoop-exploitanten ten slotte geheel

afhankelijk zijn van de filmindustrie en meestal eenvoudig hebben te accepteeren, wat hun

wordt aangeboden’. Dit was een veel realistischer en pragmatischer standpunt dan dat van ka-

tholieke zedeprekers als in de Vereniging Voor Eer en Deugd (zie hierna hoofdstuk 7), die zich

op alle mogelijke manieren verzetten tegen het ‘bioscoopkwaad’, zonder veel onderscheid te

maken tussen de lokale vertoner en de internationale filmproducent. De milde toon van ‘P.’

contrasteert ook met de negatieve benadering van lokale bioscoopexploitanten in de Lim-
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19 Het Limburgsch Dagblad 8-11-1919.

20 Het betrof de Amerikaanse seriefilms THE FATAL RING (VS 1917) en THE LION’S CLAWS (VS 1918). 

21 De rede ‘Onze moderne katholieke standsorganisaties’, gehouden op het Nationaal R.K. Arbeiderscongres Nijmegen 18-19 sep-

tember 1921. Henri Poels, Een zestal redevoeringen, 116-155, aldaar 124. Voor Poels’ antisemitistische opvattingen, zie: Marcel Poorthuis

en Theo Salemink, Een donkere spiegel. Nederlandse katholieken over joden, 1870-2005. Tussen antisemitisme en erkenning (Nijmegen 2006) 178-

180.



burgse pers, zoals Willem Peters in De Nieuwe Venlosche Courant, of Willem van Lier in De Lim-
burger Koerier.

In de tweede ‘Nota’ ging ‘P.’ nader in op de situatie in Heerlen. Allereerst constateerde hij

dat de bioscoop een prominent bedrijf was geworden, omdat ‘Heerlen geen andere vaste ver-

maakgelegenheden bezit – strijkjes dan daargelaten’. In een streek die nog kort geleden be-

stond uit een paar ‘boerendorpen’, was nog niet direct een infrastructuur van vermaak aan-

wezig die aansloot bij de wensen van het publiek. Het probleem in Heerlen was volgens ‘P.’

dat er zoveel mensen woonden ‘op wie de bioscoop zeer groote invloed moet uitoefenen’. Hij

doelde daamee op de ‘minder ontwikkelde’ mijnwerkers in de stad, die vatbaar waren voor in-

drukken uit slechte films. In de derde aflevering uit de serie liet ‘P.’ weten de afgelopen maan-

den regelmatig de bioscopen te hebben bezocht. Hij had in zijn gang langs Heerlens bio-

scopen maar één keer een film aangetroffen die een al te wulpse dans bevatte. Na zijn opmer-

king was die prompt uit de film geknipt. ‘P.’ complimenteerde het plaatselijke gezag met de

controle op de zedelijkheid van het filmaanbod. Ook loofde hij de bioscoophouders, die hun

best deden zich binnen de perken van het fatsoen te houden. Onder druk van hun leveran-

ciers, de filmfabrieken en hun verhuurkantoren, werden de exploitanten niet zelden gedwon-

gen films te vertonen waar ze zelf ook niet gunstig over dachten, beweerde ‘P.’

‘P.’ gaf blijk van een nogal getemperd vertrouwen in wat hij noemde ‘gecontroleerde’ bio-

scopen, zijn term voor bioscopen die een voor katholieken goedgekeurd programma aanbo-

den. In Heerlen had de Union Bioscoop een tijd lang films betrokken van het verhuurkantoor

BenS dat garandeerde uitsluitend voor katholieken goedgekeurde films te leveren.22 Op het

moment van schrijven, had deze Union echter inmiddels deze status van ‘veilige’ bioscoop al

weer verloren, zo valt uit de woorden van de auteur op te maken. Dat gaf hem geen reden tot

optimisme over de levensvatbaarheid van ‘gecontroleerde’ bioscopen, ruim voordat het Ven-

lose conflict de katholieke bioscoop een nog veel onwaarschijnlijker instituut maakte. Vol-

gens ‘P.’ stonden katholieke bioscopen voor het dilemma dat al te brave films het grote pu-

bliek zouden wegdrijven naar bioscopen met een wat pittiger programma. Maar teveel toege-

ven aan de vraag van de markt zou brave katholieken in het verderf kunnen storten. Mogelijk

kwam het gebrek aan vertrouwen van ‘P.’ in de katholieke bioscoop door de ervaringen met de

patronaatsbioscoop, die in 1914 had gekozen zich te conformeren aan de markt en daarmee

het katholieke karakter van de bioscoop had laten varen, hetgeen in de volgende paragraaf aan

de orde komt. Poels kon in 1919 nog niet weten dat in de volgende jaren de positie van katho-

lieke bioscopen vrijwel onmogelijk werd door de conflicten in Maastricht en vooral Venlo.

Ten tijde van de Venlose bioscoopstrijd in 1921, toen duidelijk werd dat het bioscoopbedrijf

zich niet onder katholieke controle liet stellen, verzuchtte Poels in een redevoering: ‘Wat helpt

het, of de priesters waarschuwen tegen zedenbederf, wanneer de fabrikanten, de dokters, en

de apothekers, de eigenaars van schouwburgen en bioscopen, de hotelhouders en herber-

giers, ja, de politie zelf, niet mee- maar tegenwerken?’23

‘P.’ had binnen het katholieke denken over de bioscoopkwestie een genuanceerde visie, die

paste binnen de pragmatische benadering van een opbouwwerker. Wars van een onpraktisch

moralisme accepteerde ‘P’, Poels, de bioscoop als een fait accompli. In plaats van die te vuur en

te zwaard te bestrijden, pleitte hij voor een betere keuringspraktijk. Het bestrijden van het bio-
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22 Dit kantoor was onderdeel van het verhuurbedrijf van Loet Cohen Barnstijn, die in deze periode uitgroeide tot een van ’s lands

grootste distributeurs. Hij hoopte met dergelijke ‘witte’ films de katholieke markt te kunnen bedienen. Zie verder hoofdstuk 8.

23 Poels, Een zestal redevoeringen, 123.



scoopkwaad vanaf de kansel had zijns inziens minder nut dan goede betrekkingen met de

plaatselijke vertoners. Hen steunen in hun belangenstrijd met de verhuurders leek zinniger

dan de bioscoopexploitanten te isoleren als de boosdoeners.

Eerste Heerlensche Bioscoop?

In zijn ‘Nota’s’ van 1919 ontzag Poels, althans ‘P.’, de plaatselijke bioscoophouders in zijn ge-

matigde visie op wat tijdgenoten het ‘bioscoopgevaar’ noemden. Is die mildheid terug te voe-

ren op de specifieke toestand van het bioscoopwezen in de mijnstreek? Daarvoor is het nood-

zakelijk dieper in te gaan op de opkomst van het bioscoopbedrijf in Heerlen.24 In de ontwik-

keling van het bedrijf in de periode tot aan 1919 zijn twee zaken van belang. Korte tijd was er

een katholieke bioscoop in Heerlen, hetgeen meer kan zeggen over de relatie tussen katholie-

ken en bioscoopvermaak in de stad, maar er waren geen noemenswaardige aanvaringen met

het verenigingsleven. Wel bestond er een spanning tussen bioscoop en kroegwezen. Dit biedt

een ander perspectief op de maatschappelijke integratie van de bioscoop.

De eerste regelmatige filmvoorstellingen in Heerlen dateren van 1910.25 Jos Franck organi-

seerde vanaf oktober dat jaar tweewekelijkse, later wekelijkse filmvoorstellingen in de concertzaal

van Hotel du Nord aan de Stationsstraat. Gezien het seizoensgebonden karakter en de frequentie

van de vertoningen is het denkbaar dat Franck ook elders films vertoonde. Het is niet waarschijnlijk

dat hij kon leven van deze voorstellingen alleen. Als zodanig was hij een typisch overgangsfi-

guur tussen mobiele filmexploitatie en de vaste bioscoop. De volgende winter organiseerde Franck

opnieuw zijn wekelijkse ‘Theater Lebender Bilder’ op dezelfde locatie. Franck was afkomstig

uit Aken en had connecties in Duitsland. Hij was naar Heerlen gezonden door de Berlijnse za-

kenman Willy Rach, die de onderneming met ingang van het volgende seizoen voortzette.26 Rach

opende op 23 juni 1912 het Heerlener Lichtspieltheater in Hotel De Gouden Leeuw van Van Me-

chelen, maar al snel verhuisde hij terug naar het oorspronkelijke Hotel du Nord. Krantenad-

vertenties voor dit bioscooptheater waren in het Duits opgesteld. Dit was indertijd nauwelijks

bijzonder. Veel mijnwerkers waren afkomstig uit Duitsland. Op meerdere plaatsen in Neder-

land waren het overigens Duitsers die de innovatie van de vaste bioscoop introduceerden.27

Tijdens het tweede seizoen van Franck kreeg hij er een geduchte concurrent bij, die zich

tooide met de naam ‘Eerste Heerlensche Bioscoop’. In deze naamgeving werd domweg ont-
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24 Het werk van twee auteurs vormde een onontbeerlijke bron voor mijn kennis over het bioscoopwezen in Heerlen. Ik heb ook

dankbaar gebruik mogen maken van hun aantekeningen. Roelof Braad, ‘De bioscopen van Heerlen-centrum’, Land van Herle 46 (1996)

4-14. Fransje de Jong, Ondernemen en overleven. De bioscopen van de familie Martens in Heerlen en Sittard 1919-1940 (Doctoraal-

scriptie Universiteit Utrecht 2004).

25 Tegenover elk van deze geslaagde exploitaties stond ook wel een mislukte poging. Althans, er zijn diverse sporen bewaard ge-

bleven van ondernemers die ook interesse toonden in het organiseren van filmvertoningen in Heerlen. Ene Willem Stippler wilde met

een projector uit Düsseldorf een bioscoop in Heerlen beginnen. (Archief Desmet C-396 Brief L. van Bergen aan Desmet, 14-11-1911.)

In de periode 1912-1913 kwamen er nog 2 verzoeken voor vergunning om bioscoopvoorstellingen te houden binnen bij de gemeente,

één door O. Haufe, en een zekere ‘Bavaria cinema’. Voorts zou het duo Karl Scholler en Alb. Max in 1913 een bioscoop zouden hebben

gerund (De Kinematograaf 17-10-1913). In juni 1914 werd tenslotte ook nog een vergunning verleend aan J. Cardinaals voor een electro-

motor behorend bij een bioscoop aan de Sittarderweg. Het is mogelijk dat sommige van deze bronnen over dezelfde onderneming

spreken. Als deze initiatieven al daadwerkelijk tot filmvertoningen hebben geleid, zal het niet van lange duur zijn geweest.

26 Roelof Braad, ‘De bioscopen’.

27 In Roermond introduceerde ene Gustav Trapp uit Mönchen-Gladbach de vaste bioscoop. Gemeentearchief Roermond 1796-

1933. Inv. 1360 Bioscopen. In Utrecht werd de eerste vaste bioscoop geëxploiteerd door drie Duitsers uit Krefeld. Diezelfde onderne-

mers openden bioscopen in Groningen en Leeuwarden. Bert Hogenkamp, ‘Utrechters en de nieuwe media film en radio, 1907-1940’,

Jaarboek Oud-Utrecht (2004) 193-225, aldaar 196-198.



kend dat het Heerlener Lichtspieltheater een jaar eerder al Heerlens eerste bioscoop was. Mis-

schien kwam men weg met deze brutaliteit omdat de Duitse exploitatie van Franck en Rach

aanvankelijk een tijdelijk karakter leek te hebben? Blijkbaar waren de initiatiefnemers van de

Eerste Heerlensche Bioscoop vastberaden om een permanente bioscoop op te richten. Over

hen was aanvankelijk alleen bekend dat zij ‘eenige heeren uit Heerlen’ waren, autochtonen

dus. Belangrijker dan de autochtone status van de ondernemers was de locatie van het nieuwe

theater: in het pas voltooide katholieke patronaatsgebouw aan de Nobelstraat. Aanvankelijk

had de patronaatscommissie onder leiding van de pastoor geweigerd een bioscoop toe te la-

ten, maar de commissie ging overstag door het argument dat elders een bioscoop zou kunnen

starten die het niet zo nauw nam met de zedelijkheid. Door een eigen filmexploitatie hield

men controle over het aanbod. Bovendien, niet onbelangrijk, kreeg het patronaat geen subsi-

die meer van de gemeente, en zou de bioscoop een welkome aanvulling op de inkomsten vor-

men.28 Naar eigen zeggen was dit de tweede katholieke bioscoop van Nederland, al werd niet

vermeld waar dan de eerste stond.

De Eerste Heerlense Bioscoop opende zijn deuren tijdens de novemberkermis van 1911.29

Aanvankelijk werden de krantenadvertenties ondertekend door ‘het bioscoop-comité’. Na en-

kele voorstellingen werd de ‘cynema’ niet meer door het patronaat zelf geëxploiteerd, maar

door een aparte ‘bioscoop-vereeniging’, die de zaal huurde van het patronaat.30 De scheiding

tussen patronaat en ‘bioscoop-vereniging’ werd geformaliseerd in de naamloze vennoot-

schap ‘Eerste Heerlensche Bioscoop’. Zakenman M. Kusters trad op als directeur en de dro-

gist J.W. Savelbergh was aangesteld als secretaris. De dagelijkse bedrijfsvoering werd waar-

schijnlijk verzorgd door A. Piatkewitz, die in Heerlen een elektrisch installatiebedrijf runde.

In deze tijd was elektriciteit nog een opzienbarend en modern verschijnsel, en bovendien be-

langrijk bij de technische uitvoering van de filmvoorstelling. Het is daarom niet vreemd dat

een elektricien betrokken was bij het runnen van een bioscoop. Hetzelfde gebeurde ook in

Kerkrade, waar de Amsterdamse elektricien H. Nelissen in de Tonhalle een bioscoop exploi-

teerde. Het lijkt erop dat beide collega’s elektricien-bioscoophouder hebben samengewerkt,

want Piatkewitz was ook een tijdje actief in de Kerkraadse Tonhalle-bioscoop.31

In de concurrentie tussen de Eerste Heerlensche Bioscoop en het Lichtspieltheater werd de

patronaatsbioscoop gepropageerd als een in zedelijk opzicht veilige haven die schril afstak bij

de losbandigheid van de rivaal. Deze tegenstelling werd ook verwoord in de plaatselijke krant

in een ingezonden brief van een ‘bezorgd huisvader’. Zijn kinderen gingen aanvankelijk naar

de bioscoop in het patronaat en daar waren ze ‘kontent mee’. Maar hun vriendjes vertelden dat

de bioscoop ‘bij het station’, het Lichtspieltheater dus, veel mooier was. Toen vader eens een

kijkje nam, zag hij daar films, waarover hij niet ‘publiek in de krant mag schrijven’. Hij ver-

wonderde zich dat de geestelijkheid hier niet tegen waarschuwde.32 De Eerste Heerlensche
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28 De Limburger Koerier 3-2-1912.

29 De Nieuwe Limburger Koerier 31-10-1911

30 Archief Kerkbestuur St. Pancratiusparochie Heerlen 1590-1965 Inv. 521 Dagboek van het patronaat 1910-1946. Het kasboek ver-

meldde geen entreegelden meer, maar alleen de post ‘zaalhuur bioscope’.

31 In het archief van de Amsterdamse filmverhuurder Jean Desmet, is correspondentie bewaard met diverse bioscoopexploitanten

uit heel Nederland. Uit die brieven blijkt dat er in 1915 een samenwerking bestond tussen het Heerlener Lichtspieltheater, en H. Ne-

lissen van de Tonhalle in Kerkrade. Na vertoning in Heerlen werden Desmets films en het bijbehorend reclamemateriaal doorgezon-

den naar Kerkrade. Dat scheelde in de verzendkosten. De correspondentie suggereert dat Nelissen ook verantwoordelijk was voor de

exploitatie van de Union bioscoop in Heerlen. Brief 29-9-1915, Archief Desmet C-640. Overigens baatte ook in Sittard ene Cracau van

een Electro-Technisch Bureau de Cinema Palace aldaar uit; De Jong, Ondernemen, 31-49.

32 Ingezonden brief, De Nieuwe Limburger Koerier 21-9-1912; De Nieuwe Limburger Koerier 2-6-1913 voor een vergelijkbare klacht.



Bioscoop benadrukte het katholiek-zedelijke karakter ook in de programmering. Een be-

proefde methode in de strijd om de gunst van de toeschouwer was het vertonen van lokale op-

namen. Reeds in de tijd van de reisbioscoop was dit een succesvolle publiekstrekker. De bio-

scoop in het patronaatsgebouw kondigde eind mei 1913 films aan van de grote processie en de

katholiekendag te Heerlen. Dit is een typisch voorbeeld hoe de katholieken de modernste

middelen aanwendden om het publiek voor zich te winnen, en ook hoe andersom tegelijk de

pracht en praal van het rijke Roomse leven werden ingezet in de commerciële exploitatie van

openbaar vermaak. De directie van het Lichtspieltheater kon dit niet op zich laten zitten en

kwam in juli van dat jaar met beelden van de gemeenteraadsverkiezingen in Heerlen.33 Willy

Rach maakte handig gebruik van de publiciteit rondom de verkiezingsstrijd. Het is denkbaar

dat hij uit deze filmvertoning ook politieke munt hoopte te slaan door het verbeteren van zijn

relaties met het stadhuis. 

Na verloop van tijd ging het gerucht dat het katholieke belang voor de particulieren achter

de N.V. Eerste Heerlensche Bioscoop op de tweede plaats kwam en het eigenlijke doel zuiver

het streven naar winst was. In de krant verdedigde een niet bij naam genoemde persoon zich

tegen deze aantijging met de bewering dat slechts 5 procent van de winst naar de aandeel-

houders vloeide en de rest aan het patronaat ten goede kwam. Verder verzekerde hij dat alle

betrokken ondernemers uit Heerlen afkomstig waren, ingezetenen die dus het beste met de

stad voorhadden.34 Maar het lijkt er toch op dat deze nobele doelstellingen niet opwogen te-

gen het zakelijk succes van de filmexploitatie, want al spoedig ging de bioscoop zelfstandig

verder.

De laatste bioscoopvoorstelling die in de administratie van het patronaat is vastgelegd,

vond plaats in juni 1913. Blijkbaar gingen de zaken dermate goed dat er speciaal voor de bio-

scoopvoorstellingen een nieuw gebouw kon worden opgetrokken, waarmee de oorspronke-

lijke banden met het patronaat werden doorgesneden, en de ondernemer zich meer vrijheid

kon permitteren. Vanaf dit moment kwam een nieuwe directeur in beeld, Anton Weijerhorst.35

Het nieuwe theater aan de Saroleastraat werd de eerste speciaal voor dat doel gebouwde bio-

scoop van Limburg. Het telde 500 zitplaatsen en werd in 1914 geopend onder de naam Cine-

ma Royal.

Poels lijkt geen rol te hebben gespeeld in de patronaatsbioscoop, daarvoor zijn geen aan-

wijzingen gevonden. Het is onwaarschijnlijk dat wanneer Poels bemoeienis had gehad met

een bioscoopexploitatie, hij er in zijn uitgebreide memoires (geschreven tijdens de Tweede

Wereldoorlog) in het geheel geen aandacht zou hebben besteed, zeker omdat hij zich in die-

zelfde memoires niet distantieerde van film en bioscoop.

De geschiedenis van de Heerlense patronaatsbioscoop vertoont overeenkomsten met ont-

wikkelingen elders in Limburg. In Maastricht werd enkele maanden na de Eerste Heerlensche

Bioscoop ook een patronaatsbioscoop opgericht, die in februari 1912 de eerste voorstelling gaf.

Een jaar later opende in Venlo de Piusbioscoop, geen patronaatsbioscoop in strikte zin, maar
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33 De Nieuwe Limburger Koerier 24-5-1913, 12-7-1913. De films zijn niet overgeleverd, evenmin zijn er geschreven getuigenissen over

teruggevonden.

34 De Limburger Koerier 29-11-1912.

35 De Jong, Ondernemen, 42. Kamer van Koophandel Zuid-Limburg. Dossier 1407. Weijerhorst was in 1866 geboren te Heerlen.

Verder is helaas weinig over hem bekend, hij bleef de man op de achtergrond. De familie Weijerhorst was in de negentiende eeuw uit-

gever van De Limburger Koerier, maar een directe betrokkenheid van Anton Weijerhorst met de krant is onwaarschijnlijk. Karl Weijer-

horst verkocht namelijk reeds in 1899 de krant en in 1901 verhuisde het hoofdkantoor van de krant van Heerlen naar Maastricht. Ser-

vé Overhof, De krant in Zuid-Limburg (Maastricht 1995) 29.



wel gericht op een (jeugdig) katholiek publiek. Tijdens de eerste jaren van de permanente bio-

scoop probeerden de katholieken ook elders eigen filmexploitaties op te zetten. In Hoensbroek

werd in de winter van 1913-1914 een oude kerk ingericht als bioscoop door het plaatselijke co-

mité van de Katholieke Sociale Actie.36 Ook in Brunssum werd voor enige tijd een oud kerkge-

bouw als bioscoop gebruikt. Het R.K. kerkbestuur van Brunssum kreeg per januari 1920 een

vergunning voor filmvertoningen en de benodigde 10 PK motor. In de oude kerk zou de bega-

ne grond verbouwd worden tot vergaderzaal en patronaatszaal en op de bovenste verdieping

zou de bioscoop komen. In het koor kwam volgens de plattegrond een ‘tribune’.37 Overigens

wijst niets op een centrale coördinatie van deze initiatieven, ze lijken elkaar hoogstens geïnspireerd

te hebben. Een initiatief dat tijdelijk wel boven het lokale niveau uitsteeg was de Leliebioscoop,

die onder auspiciën van de Katholieke Sociale Actie te Leiden de uiterst succesvolle film VAN DE

KRIBBE TOT HET KRUIS door (katholiek) Nederland distribueerde.38 Maar het organiseren van ka-

tholieke filmvertoningen op lokaal initiatief liep op niets uit. Sommige katholieke bioscopen

bleven een tijd in de marge functioneren en stopten definitief net na de Eerste Wereldoorlog,

zoals de Familiebioscoop in Maastricht of de Werkliedenbioscoop in Venlo, andere gingen zich

opstellen als reguliere bioscopen, zoals in zekere mate gebeurde bij de Piusbioscoop te Venlo

en al helemaal bij de Heerlense patronaatsbioscoop toen die veranderde in Royal. Opvallend is

wel dat dit in Heerlen eerder gebeurde dan elders. De bioscoopoorlog in Venlo in 1921-1922 mar-

keerde het einde van de katholieke bioscoop, maar in Heerlen werd al sinds 1914 geen serieu-

ze poging meer ondernomen in die richting, en bovendien verliep deze verandering geruisloos

en vreedzaam, en vanwege commerciële in plaats van politieke motieven.

Doodsche, verlaten straten

De eerste bioscoophouders troffen in het Heerlense amusementsbedrijf een uitgangssituatie

aan, die verschilde van de infrastructuur van commercieel vermaak in Maastricht en Venlo.

Het uitgaansleven in het oude Heerlen van vóór de mijnontginningen was niet berekend was

op de snel groeiende vraag naar amusement. Het verenigingsleven was er minder ontwikkeld

dan in Maastricht of Venlo. Dat had mede te maken met de beroepspraktijk van mijnwerkers

aan het begin van de twintigste eeuw. Groepen mijnwerkers sloten tijdelijke contracten af met

werkgevers en trokken freizügig verder wanneer de lonen stegen in naburige mijngebieden zo-

als het Ruhrgebied.39 Een dergelijk mobiel bestaan had eerder een bloeiend caféwezen tot ge-

volg dan een stabiel verenigingsleven. Het is veelzeggend dat de komst van de bioscoop in

Heerlen geen noemenswaardige reactie uitlokte van het verenigingsleven, maar wel van de

Heerlense caféhouders. Hier wordt niet beweerd dat Heerlen geen verenigingsleven kende.

Een Heerlens raadslid klaagde in 1912 dat door concurrentie van de bioscoop, het publiek

wegbleef bij de uitvoeringen van de zangvereniging.40 Maar vooral het Heerlense caféwezen
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39 Kreukels, Mijnarbeid, 66-67.

40 Notulen raadsvergadering Heerlen 22-1-1912.



liet van zich horen. In het najaar van 1912 diende de Heerlensche Bond van Hôtel-, Restaurant-

en Caféhouders een verzoek in bij de gemeenteraad om de belasting op bioscopen te verho-

gen. Wegens het enorme succes van de bioscopen, bleven de cafés namelijk leeg. Vooral op de

zondagavonden was Heerlen uitgestorven, jeremieerde de bond. ‘Wat zien we? Doodsche,

verlaten straten, zonder wandelaars. [...] De vroegere gezelligheid is verdwenen, verveling en

eentonigheid hebben hun intrede gedaan’.41 De voorzitter van de horecabond en tevens lid van

de Heerlense raad, Henri Beckers, voegde daaraan toe dat ‘het meestal vreemdelingen [zijn],

die hier de centen komen weghalen’.42 Dit was een duidelijke sneer aan het adres van de Duit-

se eigenaars van het Heerlener Lichtspieltheater. Het verzoek werd ingewilligd en de be-

lasting op de bioscopen werd inderdaad verhoogd.43 Kort daarna verscheen in de krant een

ironische oproep aan de Heerlense bioscoophouders om naar een protestvergadering te ko-

men om de raad te verzoeken cafés met twintig procent te belasten, omdat het zo ongezellig

werd in de bioscopen.44

In een nasleep van deze kwestie ontspon zich nog een polemiek in De Nieuwe Limburger Koe-
rier. Een anonieme ‘cinema-bezoeker’ verzette zich tegen de noodkreet van het Heerlense ca-

fébedrijf. Het was juist ‘een zegen voor onze plaats en de geheele mijnstreek’ wanneer het

kroegbezoek afnam. ‘Die vaders, die den kastelein zijn lokaal zoo gezellig maakten, door hun

zuur verdiende groschjes om te ruilen tegen bier, bitter en klare, zij zullen nu na de Cinema-

voorstelling huiswaarts keeren en vrouw en kinderen hun wedervaren in den bioscoop gezel-

lig verhalen. Laat het aantal goede Cinema’s gerust toenemen, zij zullen den werkman en den

burger niet schaden’.45 In een ingezonden brief uitte ‘raadslid-kastelein’ Beckers het vermoe-

den dat de anonieme briefschrijver wel eens een belanghebbende kon zijn in de enige ‘goede’

cinema die Heerlen rijk was, maar die aantijging werd heftig ontkend door de redactie. Beide

briefschrijvers wisselden nog enkele onaangenaamheden uit, zonder dat de ‘cinema-bezoe-

ker’ zijn identiteit prijsgaf.46 Beckers pleitte voor een belasting per kaartje in plaats van een

vaste heffing per avond, net als in de grote steden, hetgeen uiteindelijk ook in Heerlen werd

ingevoerd. De ‘cinema-bezoeker’ hield vol dat de bioscoop als tijdverdrijf minder schadelijk

was dan de kroeg. Dit argument werd vaker gebruikt, met name natuurlijk door voorstanders

van de bioscoop. Zo merkte het onafhankelijke Maastrichtse gemeenteraadslid Köbben eens

op, dat de bioscoop kroegbezoek tegenging, en zelfs het aantal cafégevechten deed afne-

men.47 Ook in de vakpers van het bioscoopbedrijf werd de drankwerende werking van de bio-

scoop ingezet om het aanzien van het bedrijf te vergroten, maar deze redenering vond onvol-

doende weerklank in de Heerlense raad.48
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41 Notulen raadsvergadering Heerlen 25-11-1912.

42 Ibidem. De term ‘horeca’ is strikt genomen een anachronisme, maar wordt hier vanwege het gemak incidenteel toch gebruikt.

43 De verhoging was van een vaste premie van f 3,- per dag, naar een heffing van tien procent op de entreegelden. Aanvankelijk was

twintig procent voorgesteld, maar daar was het kennelijk niet van gekomen, want in 1918 stelde B&W voor de bioscoopbelasting te

verhogen van tien naar vijfentwintig procent.

44 De Nieuwe Limburger Koerier 30-11-1912.

45 De Nieuwe Limburger Koerier 28-11-1912. 

46 De Nieuwe Limburger Koerier 5-12-1912, 12-12-1912, 17-12-1912.

47 Notulen raadsvergadering Maastricht 1-2-1918. Köbben was afkomstig uit de katholieke arbeidersbeweging, maar had zich hier-

van afgewend. Perry, Roomsche kinine, 223-225.

48 Zie bijvoorbeeld Bioscoopcourant 30-6-1916. Voor een vergelijkbaar voorbeeld uit het buitenland, Grieveson, Policing, 88-89.



Concentratie in het bioscoopwezen

Beide voorbeelden, het snelle einde van de patronaatsbioscoop en de naar het zich laat aanzien

zwakke positie van een door katholieke autoriteiten gesanctioneerd verenigingsleven, tonen dat

in Heerlen een andere uitgangspositie bestond voor het bioscoopbedrijf. De infrastructuur van

vermaak was er minder ontwikkeld dan in steden als Venlo en Maastricht, waar een langere tra-

ditie van vrijetijdsbesteding bestond. Deze traditie zorgde voor meer weerstand tegen vernieuwing,

zoals tot uiting kwam in diverse conflicten. Maar in steden als Venlo en Maastricht bood ook

de geïnstitutionaliseerde vrijetijdsbesteding een gevarieerde markt, waarin meerdere bio-

scoopexploitanten naast elkaar konden blijven bestaan. In Heerlen bleek dat in het interbellum

nauwelijks mogelijk. Het Heerlense bioscoopwezen bestond lange tijd uit één gefuseerd bedrijf.

Deze concentratie zette na de Eerste Wereldoorlog in. De oorlog betekende een enorme

omslag, met name in de mijnstreek. De mijnindustrie kreeg een krachtige impuls doordat de

Limburgse kolen een nationale toevoer van energie konden waarborgen. Tegen de achter-

grond van de groei die de regio in deze jaren doormaakte, is het opmerkelijk dat het aantal

bioscopen in Heerlen niet toenam. Dat kan worden verklaard door de concentratie van het

Heerlense bioscoopbedrijf in één hand en door de explosieve groei van het bioscoopbedrijf in

het naburige Hoensbroek.

Anders dan elders in Limburg, zag Heerlen geen groei in het aantal theaters tijdens de

hausse direct na de oorlog. Toen ‘P.’ in 1919 zijn artikelenserie schreef, telde Heerlen drie bio-

scopen, net zo veel als in 1914. Het aantal bezoekers nam wél toe, dus de bestaande bioscopen

deden goede zaken. Dat was ook merkbaar aan de verbouwingen en uitbreidingen in deze tijd

plaatsvonden bij de drie bioscopen. Toen de economische situatie in het begin van de jaren

twintig verslechterde, kwamen de Heerlense bioscopen onder het beheer van één bedrijf on-

der leiding van Anton Weijerhorst. Dit veroorzaakte een gebrek aan concurrentie.

Weijerhorst begon met vernieuwingen in zijn oudste bioscoop, de Royal aan de Sarolea-

straat, die hij sinds 1914 beheerde. In februari 1919 werd een vacature gepubliceerd voor een

nieuwe bedrijfsleider voor dat theater.49 Eén van de sollicitanten was de jonge Pierre Martens,

geboren in 1902. Hij kwam uit een Sittardse familie van horeca- en bioscoopexploitanten.

Ook zijn twee jaar oudere neef Jean Martens kwam uit een Sittards middenstandsgezin.50 Bei-

de jongemannen werden ingehuurd als bedrijfsleiders van het Royal. Al snel wijzigden zij de

naam in Hollandia Theater.

In 1922 nam Weijerhorst een tweede bioscoop over, het Flora Theater. Deze bioscoop aan

de Stationsstraat werd herdoopt in Universal en kwam ook onder het beheer van bedrijfsleider

Pierre Martens. Het betrof het voormalige Heerlener Lichtspieltheater, de (ware) eerste bio-

scoop van Heerlen. Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog hadden de Duitse uitbaters

van het Lichtspieltheater Heerlen verlaten. Het is aannemelijk dat de oorlog hun zaken geen

goed had gedaan. Mogelijk moesten ze in militaire dienst, of werd de toevoer van films te zeer

bemoeilijkt. Per 1917 was de bioscoop overgenomen door de caféhouder Schiffers. Deze

Schiffers was sinds 1912 de eigenaar van een derde Heerlense bioscoop, Cinema Union, net
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als de Royal gesitueerd in de Saroleastraat. Café-eigenaar Schiffers baatte een zaal uit die eer-

der had dienst gedaan voor concerten en uitvoeringen, en na een verbouwing aangeprezen

werd als ‘modern, enkel voor cinema ingericht theater’.51 Schiffers paste daarmee in de cate-

gorie exploitanten als de Venlose Caubo en Peters, of de Maastrichtse Van Lier, die ook van

horecaondernemer en zaalhouder omschakelden naar bioscoopexploitant. Maar Schiffers

was niet zo succesvol als deze collega’s, en ruimde veel eerder het veld. De Union legde het na

enkele jaren af tegen de twee bioscopen van Weijerhorst. In zijn ‘Nota’s’ had ‘P.’ al gerefe-

reerd aan het falen van de zogenaamde ‘gecontroleerde bioscoop’, waarmee hij vermoedelijk

de Union bedoelde. Schiffers programmeerde zogenaamde ‘witte’ films. Zijn bioscoop was

dus een particuliere variant van de katholieke verenigingsbioscopen en ook Schiffers’ moreel

verantwoorde bioscoopvoorstellingen waren gedoemd te mislukken.

Over de jaren 1923-1925 zijn enkele cijfers bewaard gebleven, die aantonen hoe marginaal

de positie van de Union Bioscoop was. Het bedrijf van Weijerhorst, dat bestond uit de Royal

en de Universal, genereerde in 1923 86 procent van de totale omzet in Heerlen en in 1924 84

procent.52 In 1925 nam Weijerhorst ook deze concurrent over, waarmee hij de hele branche

beheerste. Het ziet er naar uit dat de Weijerhorst-combinatie geen films meer draaide in de

Unionzaal; de overname was uitsluitend bedoeld om de concurrentie uit te schakelen. Zo

resteerden er maar twee bioscopen in Heerlen. Voor een stad die in 1925 al bijna 40.000 in-

woners telde, lijkt dat weinig. Het kleinere Venlo, met ruim 20.000 inwoners, telde in 1925

vier bioscopen. Dat kleine aantal Heerlense bioscopen zorgde wel voor een hoge omzet, voor

zover dat afgeleid kan worden uit de schaarse gegevens (zie grafiek 2.4).

Een gesloten markt

Waarom kreeg Weijerhorst geen concurrentie? Kennelijk slaagde niemand er in binnen te

dringen in de lucratieve Heerlense markt. Van twee mislukte pogingen om het monopolie te

doorbreken kan niet worden herleid hoe en wáárom Weijerhorst zijn monopolie wist te

handhaven. Wel kan worden geconstateerd dat zijn sterke positie in Heerlen de markt geslo-

ten hield. In 1919 deden de eerste geruchten de ronde dat in Heerlen een nieuwe schouwburg

zou verrijzen en in 1920 werd daadwerkelijk begonnen aan het optrekken van een theater in de

Klompstraat.53 Deze onderneming ging echter vlak voor de voltooiing van de bouw failliet.54

Een nieuwe eigenaar van het bijna afgebouwde theater liet doorrekenen of de schouwburg

rendabel kon worden geëxploiteerd. Volgens een accountantsrapport uit 1923 waren de voor-

waarden gunstig, omdat de plaatselijke autoriteiten positief stonden tegenover de komst van

een stedelijk theater. Maar het project had alleen kans van slagen indien het grootste deel van

de winst zou worden gegenereerd met een bioscoopexploitatie. ‘Een behoorlijke schouw-
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burgzaal en modern ingerichte cinema ontbreken te Heerlen geheel’.55 Blijkbaar had deze ac-

countant geen hoge pet op van de concurrent. 

Een andere poging om een nieuwe bioscoop in Heerlen te openen, ontgroeide nooit de

planningsfase. In 1925, het jaar waarin Weijerhorst de Union overnam en waarin Pollak in

Venlo zijn theater opende, schreef De Limburger Koerier over de voornemens van de onderne-

mers P. Schouten en P. Camps om een geheel nieuwe bioscoop in Heerlen te gaan bouwen.56

Het lege theater aan de Klompstraat zou te groot zijn en er moest nog teveel gebeuren aan de

afwerking. De bestaande zalen in Heerlen voldeden niet, daarom was een nieuwe bioscoop

wenselijk. Dit initiatief van Schouten en Camps is echter nooit van de grond gekomen.

Het gebrek aan concurrentie in het Heerlense bioscoopbedrijf bleef gedurende een groot

deel van het interbellum gehandhaafd. In 1930 kreeg Heerlen een derde bioscoop, in de zwaar

gesubsidieerde Stadsschouwburg, maar ook die werd al spoedig opgeslokt in een fusie, waar

later ook een Hoensbroekse bioscoop bij kwam: de N.V. Vereenigde Theaters te Heerlen-

Hoensbroek. Pas in 1938 ontstond werkelijke concurrentie toen de gebroeders Van Bergen

hun nieuwe Royal openden. Het ontbreken van concurrentie maakte het bioscoopbedrijf een

overzichtelijke en stabiele bedrijfstak. Waarom zou Weijerhorst zijn verhoudingen met de

autoriteiten op de spits drijven? Anders dan in Maastricht en Venlo, waar bioscoophouders

een confrontatie aangingen met de autoriteiten, leek in Heerlen ruimte voor onderhandeling

en wellicht zelfs samenwerking. Toestanden zoals in Venlo kwamen niet voor, terwijl Heerlen

toch al sinds 1921 dertig procent vermakelijkheidsbelasting voor de bioscopen hief, het tarief

dat in Venlo aanleiding was voor de bioscoopoorlog. Blijkbaar beschouwde Weijerhorst dit

niet als een casus belli. Als monopolist kon hij de belastingdruk misschien gemakkelijker af-

wentelen op het publiek. Bovendien had Weijerhorst geen last van katholieke bioscopen die

de bedrijfsvoering verstoorden. Weijerhorsts eigen eerste bioscoopexploitatie kwam oor-

spronkelijk zelfs voort uit een katholieke patronaatsbioscoop. 

Bedrijfsleider Pierre Martens klaagde in 1925 wel bij het gemeentebestuur over de belastin-

gen, vanwege de ‘schier ondragelijke last voor den bioscoop-exploitant en het bioscoop-be-

zoekend publiek’, maar daar was men in het gemeentehuis niet erg van onder de indruk. Ook

tussenkomst van de bioscoopbond mocht niet baten. Toen deze discussie in 1929 weer op-

laaide, betwijfelde de Heerlense burgemeester Van Grunsven dat een verlaging van de be-

lastingen ten goede zou komen aan de bioscoopbezoeker, omdat er geen werkelijke concur-

rentie in de stad was.57 In 1930 werd het tarief toch teruggebracht naar twintig procent, maar

zonder dat daar een openlijke strijd aan vooraf ging. In 1925 was de vergunning van Pierre

Martens voor een maand geschorst, omdat hij zich bij herhaling niet had gehouden aan een

nieuw ingesteld leeftijdsverbod. Maar ook bij dit akkefietje werden de tegenstellingen aller-

minst op scherp gezet. Integendeel, de bioscoopbond gaf exploitant Martens zelfs een stand-

je voor zijn misstap waarvan demonstratief een afschrift naar de gemeente werd gestuurd.58

De goede lokale verhoudingen blijken ook uit Heerlens uittreden in 1932 uit het katholieke

nakeuringsverband. Het Heerlense stadsbestuur verkoos een plaatselijk overlegmodel boven

de sterk gepolariseerde aanpak van de katholieke nakeuring.
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55 Het Hollandia Theater was toen nog niet herbouwd. Gemeentearchief Heerlen, Archief Burgemeester van Grunsven 1926-1960.

Inv 139 Rapport van accountantskantoor J.J.M.H. Nijst & Co. betreffende de exploitatie van de schouwburg dd. 6-7-1923. 

56 De Limburger Koerier 31-1-1925. Schouten was een tijd verbonden aan het Hollandia Theater. De Jong, Ondernemen, 43.

57 Gemeentearchief Heerlen 1919-1970 Inv. 130 Belastingen op openbare vermakelijkheden. Deze aanwijzing ondersteunt de ver-

onderstelling dat Weijerhorst als monopolist inderdaad minder last had van belastingmaatregelen dan zijn collega’s in Venlo.

58 De Jong, Ondernemen, 58-59.



Kortom, in Heerlen bleven de verhoudingen tussen bioscoop en autoriteiten soepel door-

dat compromis en onderhandelingen achter de schermen voorrang kregen boven een in de

openbaarheid uitgevochten conflict zoals dat in Venlo. Dit was in het voordeel van de zittende

ondernemer, die zonder concurrentie, met een verhoudingsgewijs klein aantal bioscopen,

een hoge omzet kon halen. Maar dit was ook in het voordeel van de overheid. In dat licht is

Poels’ goedgezinde oordeel over de lokale bioscoophouders in zijn ‘Nota’s’ uit 1919 te begrij-

pen. De gezagsgetrouwe bioscoopexploitant weerde wellicht de meest aanstootgevende films

en stelde zich meewerkend op naar de autoriteiten. In ruil daarvoor liet de overheid de Heer-

lense bioscoop met rust, en oogstte en passant de vermakelijkheidsbelastingen.

Hoensbroek

Er is nog een verklaring voor de achterblijvende groei van het Heerlense bioscoopbestand. De

inwoners uit de omliggende gemeenten hoefden al spoedig niet meer naar Heerlen om een

film te zien, omdat bioscopen openden in hun eigen gemeenten. Daarmee werd de Heerlense

markt kleiner. In Kerkrade bestonden al vroeg bioscopen, evenals in kleinere plaatsen in de

omgeving waar mijnzetels waren zoals Spekholzerheide en Eijgelshoven. Voor zover is na te

gaan, openden in kleine gemeenten als Ubach over Worms, Nieuwenhagen, Schaesbergen en

Nuth pas in de loop van de jaren dertig bioscopen, maar het is lastig om met zekerheid te be-

palen of er niet al eerder regelmatige filmvertoningen waren. Na de Eerste Wereldoorlog, toen

de mijnindustrie volop was gegroeid en de handelsbelemmeringen waren opgeheven, werd

het weer gemakkelijker om een bioscoop te openen. Dit gebeurde in Brunssum en vooral

Hoensbroek. De laatste gemeente groeide uit tot een waar bioscoopparadijs.

In grafiek 2.4 valt op dat het bedrag aan verkochte toegangsbewijzen in Hoensbroek dat in

Venlo in de jaren dertig evenaarde of zelfs overtrof. Met drie bioscopen in een dorp van rond de

13.000 inwoners had Hoensbroek één van de hoogste bioscoopdichtheden van het land. Het

grote succes van het bioscoopbedrijf in deze mijnwerkersgemeenschap vraagt om een nadere

verklaring. Door de opening van de Staatsmijn Emma in 1914 was het rustige dorp Hoensbroek

volop betrokken bij de ontwikkeling van de mijnstreek. De gemeente groeide explosief. In 1910

telde Hoensbroek nog ruim anderhalf duizend inwoners, in 1925 waren daar 10.000 inwoners

aan toegevoegd, een verzevenvoudiging in vijftien jaar tijd. De belangrijkste groep nieuwe in-

woners vestigde zich in de nieuw gebouwde ‘kolonie’ Treebeek. Het dorp groeide uit zijn voe-

gen. Waar de bioscoop elders in Limburg zo goed en kwaad als het ging integreerde in een be-

staande culturele infrastructuur van vermakelijkheden, was dit in Hoensbroek onmogelijk, om-

dat zo’n structuur in dit voormalige agrarische dorp eenvoudigweg afwezig was. Kennelijk bood

dit vacuüm gelegenheid voor een bloeiend bioscoopwezen, want in ruim een jaar tijd, tussen

de zomer van 1918 en de herfst van 1919, openden maar liefst drie bioscopen hun deuren.

In juli 1918 kreeg Heinrich te Poel een bouwvergunning voor een nieuwe bioscoop met 400

stoelen, plus acht loge-boxen, en met ruimte voor een toneel.59 Zijn Emma Bioscoop was ge-

legen aan de Heisterberg 35, vlakbij de ingang van de Staatsmijn Emma. Te Poel moet vanaf

december 1918 films hebben vertoond, getuige de administratie van de vermakelijkheidsbe-

lastingen, maar pas in januari 1919 kreeg hij een hinderwetvergunning voor zijn N.V. Bio-
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59 Gemeentearchief Hoensbroek 1800-1940. Inv. 1848 Bouwvergunning.



scoop Emma. Hij bleef tot 1923 actief in Hoensbroek; in september dat jaar nam C. M. (Cor)

van der Linden zijn bedrijf over.

Kort nadat Te Poels Emma Bioscoop in bedrijf was gegaan, opende in de zomer van 1919

het Luxor Theater, dat eveneens speciaal als bioscoop was gebouwd. In de bouwtekeningen

werd het nog aangeduid als Theater Treebeek, vernoemd naar de grote mijnwerkerswijk die

door de Staatsmijnen werd aangelegd aan de noordzijde van Hoensbroek. Het theater werd

gebouwd aan de Akerweg, de doorgaande weg tussen Heerlen en Sittard. Het Luxor Theater

was eigendom van de ‘N.V. Hoensbroeksche Maatschappij tot Exploitatie van Bioscoop-The-

aters te Hoensbroek’. President-Commissaris, en later directeur, was de respectabele notaris

G.A. Beckers, die in 1917 werd geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Voor de dagelijkse be-

drijfsvoering werd W. Esser aangesteld. Esser had het jaar daarvoor al een winkelhuis tegeno-

ver Staatsmijn Emma gebouwd, waar hij in Sigarenmagazijn Deli de mijnwerkers voorzag van

rookwaren en andere artikelen. Met filmvertoningen breidde deze winkelier in feite zijn as-

sortiment genotsmiddelen voor het mijnwerkerspubliek uit.60
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60 Het Limburgs Dagblad 21-6-1919. Opening Luxor: 24-8-1919; Het Limburgs Dagblad 26-8-1919. Gemeentearchief Hoensbroek 1800-

1940. Inv. 1453, 1728, Vergunningen. Kamer van Koophandel Zuid-Limburg. Dossier 1563. Het maatschappelijk kapitaal van de ven-

nootschap bedroeg f 36.000,- en was afkomstig uit hypothecaire leningen.

Emma Bioscoop, Hoensbroek, circa
1930. Helemaal links is nog net de
ingang van de bioscoop zichtbaar
met enkele posters. Aan de gevel is
nauwelijks herkenbaar dat het om
een bioscoop gaat. Het kind met de
stropdas is Henk van der Linden,
zoon van de exploitant en later zelf
ook bioscoopexploitant en filmma-
ker. Bron: Collectie Henk van der
Linden.



Nog voor de komst van de mijn, in 1912, had P.H. Moonen in hotel Wilhelmina, in de oude

dorpskern aan de Nieuwstraat, filmvoorstellingen gegeven, al is niet bekend vanaf wanneer

hij een vaste, wekelijkse bioscoop exploiteerde. In 1919 vroeg timmerman en herbergier Moo-

nen een vergunning aan om een geheel nieuwe bioscoopzaal met 700 zitplaatsen te bouwen,

die de oude zaal moest vervangen.61 Op 18 oktober 1919 opende de Witte Bioscoop tijdens de

kermis met een uitvoering door de lokale toneelvereniging Paluda. Pas de volgende dag werd

de eerste film vertoond, 20.000 MIJLEN ONDER ZEE. De wanden van de zaal waren beschilderd

met landschappen en fresco’s, zo meldde de krant. Het schilderwerk gaf meteen bij binnen-

komst ‘dat aangename gevoel van rustige gezelligheid wat dikwijls bij den aanleg van groote

zalen uit het oog wordt verloren’.62 Deze ‘rustige gezelligheid’ sluit aan bij het relatief onop-

vallende karakter van de Hoensbroekse bioscopen. Geen van de drie gloednieuw gebouwde

bioscopen in Hoensbroek waren exotische landmarks; de theaters bleven ingetogen in hun ar-

chitectuur en aankleding, zoals bijgaande foto van de Emma Bioscoop illustreert.

De eenvoud van de bioscooparchitectuur had ook een financiële reden. Bovendien heerste

er net na de oorlog een enorme schaarste aan bouwmaterialen. Pas met de komst van een

nieuwe lichting bioscooptheaters die vanaf het midden van de jaren twintig in Limburg

kwam, werden modernere bioscopen gebouwd, zoals het Forum Theater in Sittard (1931) en

met name het Royal Theater te Heerlen (1938). In Hoensbroek bestond echter weinig behoef-

te om op te vallen met spectaculaire gevels en andere modernistische extravaganties. Ook de

inrichting en aankleding van het gebouw dienden te voldoen aan het burgerlijk fatsoen. Een

al te expliciet exterieur werd voorkomen. Wanneer bijvoorbeeld de filmaffiches te pikant wer-

den, greep de kapelaan in.63 Wat zich binnen de bioscoop afspeelde was soms gewaagd ge-

noeg, dat hoefde aan de buitenkant niet nog eens extra zichtbaar te worden gemaakt. 

Het aantal bioscopen in Hoensbroek, ook nog met forse zaalcapaciteit, lijkt de hypothese

te ondersteunen dat mijnwerkers een geschikt bioscooppubliek waren. Ook in Heerlen was

de omzet van het bioscoopbedrijf hoog, al bleef het aantal bioscopen beperkt. Net zomin als

Heerlen was Hoensbroek het toneel van conflicten met de autoriteiten. De ondernemers

wisten zich voldoende aan te passen en stelden zich coöperatief op. Henk van der Linden

(1924), zoon van de exploitant van de Emma Bioscoop, later de Palace Bioscoop te Hoens-

broek, herinnerde zich hoe zijn vader omging met de plaatselijke geestelijkheid. Dit speelde

wat later, tijdens de jaren dertig en in de naoorlogse periode, maar is toch illustratief voor de

wijze waarop de bioscoophouder zich voegde naar de wensen van de priester:

Wij hebben altijd een heel goede verhouding [met de geestelijkheid] gehad hoor. Wel gebeurde het,

er zaten veel geestelijken in de keuring. Ook de foto’s moesten een stempel van de keuring hebben,

anders mocht je ze niet ophangen. Daar werd echter niet zo streng naar gekeken, en dan hing er toch

nog eens wel is een hevig gedecolleteerde dame in zo’n kastje. En dan kwam kapelaan Hermans, die

toezicht moest houden aan de kassa en vroeg meneer Van der Linden te spreken. Kwam mijn vader.

‘Van der Linden, kom eens hier, kijk. Die foto, dat stoort me’. ‘Ja’, zegt mijn vader, ‘die stempel zegt

dat het mag’. ‘Ja, meneer van der Linden, haal ’m toch maar weg’. Wat wilde je dan? Je wilde geen ru-

zie met ze hebben. Ze konden je toch ... We hadden na de oorlog een film, Adam en Eva, nog vóór de
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61 Gemeentearchief Hoensbroek 1800-1940. Inv. 1491, 1614, 1827, Vergunningen.

62 Het Limburgs Dagblad 19-10-1919. Doorgaans wijst de naam ‘Witte bioscoop’ op voor katholieken toelaatbare films  – mogelijk

huurde Moonen de goedgekeurde zogenaamde ‘BenS’-films van Loet Barnstijn, net als de Heerlense Union Bioscoop –  maar er zijn

geen expliciete aanwijzingen voor samenwerking met de katholieken.

63 Zie hiervoor het navolgende citaat uit het interview met Van der Linden.



zogenaamde naaktperiode dat alles mocht. Een Italiaanse film, waarin ze naakt door het paradijs lie-

pen. Die film was zo gefilmd, dat je niets zag wat aanstoot gaf. Dan stond er een struikje, dan weer

een boompje en dan een rots, of het haar viel over de borsten. Maar het publiek was er wild van, en

daar hingen dan ook foto’s van. De kapelaan kwam, dat kan niet. Heeft vader toch de foto’s moeten

weghalen. Publiek kwam toch wel. Al was er niets te zien.

Maar ja, ze waren toch wel oppermachtig [de geestelijkheid], en ze konden je behoorlijk dwars zitten

als ze dat wilden.64

Treebeek

Eén van de redenen voor het succes van het Hoensbroekse bioscoopbedrijf was de nabijheid

van de grote mijnwerkerskolonie Treebeek. Met 900 huizen was het destijds een van de groot-

ste nieuwbouwprojecten van het land. De wijk werd gebouwd tussen 1918 en 1921 en lag op

loopafstand van Hoensbroek. Nergens in de regio was zo’n grote concentratie van mijnwer-

kers in één gemeenschap. Treebeek was een van de grootste arbeiderswijken van Nederland.

In het aanvankelijke ontwerp ontbrak een kerk, maar die werd in 1920 alsnog gebouwd op

kosten van het Staatsmijnbedrijf, na protesten van de geestelijkheid. Treebeek was gebouwd

in opdracht van Staatsmijnen, dat het grootste deel van de Limburgse mijnen exploiteerde. De

kolonie stond onder het particuliere gezag van het staatsbedrijf, dat er zelf de orde handhaaf-

de. Woninginspectrices zagen toe op een nette huishouding en een particuliere veiligheids-

dienst liep de gangen na van alle bewoners.65

Ook over de vrijetijdsbesteding van de inwoners van Treebeek hield Staatsmijnen graag zo-

veel mogelijk controle. In 1918 richtte het bedrijf een Fonds voor Sociale Instellingen (FSI)

op.66 Naast het opzetten van gaarkeukens en coöperaties en andere zaken betreffende het ma-

teriële belang van de mijnwerkers, stelde het Fonds zich ten doel: ‘het organiseeren van feesten

of andere gelegenheden tot gepaste ontspanning’. Een groot bedrag onder deze post ging naar

muziekgezelschappen.67 Het FSI ontplooide ook initiatieven op het gebied van filmvertoning.

Tussen 1921 en 1923 werd op initiatief van de Nederlandse Staatsmijnen een bioscoop geëx-

ploiteerd in het Vereenigingsgebouw aan het Treebeekseplein, zij het met weinig succes.68 Bij

de bouw van dat verenigingsgebouw was direct een projectiecabine aangebracht. Er was im-

mers een ware bioscooprage gaande in de mijnstreek, onder andere in het naburige Hoens-

broek, en de plannenmakers van Staatsmijnen hoopten de exploitatie van het verenigingsge-
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64 Vraaggesprek van de auteur met Henk van der Linden, 14 juni 2004.

65 Han Ruyters, Tuindorp Treebeek (z.p. 1987); M.P.J. Sevenheck, Tuindorp Treebeek. De geschiedenis van de grootste arbeiderswijk

van Nederland, 1913-1921 (Doctoraalscriptie Open Universiteit z.j.); Kreukels, Mijnarbeid, 119; Josine Marell-Jennekens, Macht en on-

macht. Een beeld van de Staatsmijnen in Limburg in de periode 1900-1974 (Doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen 1987).

Vgl. R. Dieteren, De migratie in de mijnstreek 1900-1935 (Nijmegen 1962) 99-100.

66 Deze uiteenzetting is gebaseerd op de notulen van de bestuursvergaderingen en de jaarverslagen van het FSI. Die zijn zowel te

vinden in het archief van de Staatsmijnen (gedeponeerd in het Rijksarchief Limburg te Maastricht) als in het archief van het FSI zelf

(ter inzage gekregen bij het hoofdkantoor van DSM te Heerlen), beide archieven vullen elkaar aan.

67 Deze muziekcorpsen dienden niet alleen ter vermaak en ontspanning van de mijnwerkers. Ze werden door de mijndirecties in-

gezet om bepaalde ceremonies op te luisteren, zoals bijvoorbeeld bij de ontvangst van hoge gasten of bij de begrafenis van bij onge-

vallen omgekomen kompels. Bovendien konden zulke corpsen goede propaganda maken voor het bedrijf op muziekconcoursen en

dergelijke. Braad, ‘150 jaar blaasmuziek’.

68 Archief Dutch State Mines. 17.26/11A Sociale zorg en maatschappelijk werk 1902-1939. Inv. 116 Het verhuren van een zaal van het

vereeniginggebouw Treebeek ter exploitatie als bioscoop. Zie voor een uitgebreidere behandeling Thunnis van Oort, ‘“That Pleasant Fee-

ling of Peaceful Cosiness”: Cinema Exhibition in a Dutch Mining District During the Inter-war Period’, Film History 17 (2005) 148-159.



bouw rendabel te maken met filmvertoningen. Hubert den Doop, actief als bedrijfsleider in

bioscopen te Kerkrade en Spekholzerheide, werd aangetrokken om vanaf juni 1921 de Tree-

beek Bioscoop uit te baten. Maar de zaken liepen niet goed en in september stapte Den Doop

op. De bioscoopexploitatie dreigde uit te lopen op een kostenpost in plaats van een financieel

steuntje in de rug en werd daarom geprivatiseerd om te vermijden dat Staatsmijnen risico zou

lopen. Heinrich te Poel, de initiatiefnemer van de Emma Bioscoop in Hoensbroek, waagde het

erop. Hij moest toezeggen de inventaris en het inmiddels geleden verlies over te nemen voor

bij elkaar ƒ1000,–. Na twee maanden bleek dat ook Te Poel de zaak niet kon redden:

Beleefd geef ik u kennis dat het na gedane ondervinding totaal onmogelijk is gebleken niettegen-

staande intensive [sic] reclame om het ‘Vereenigingsgebouw Treebeek’ zonder belangrijke verliezen

mijnerzijds te exploiteeren, het vooroordeel van de aldaar gevestigde bevolking tegen de Staatsmijnen

en hare instellingen als zoodanig [hier met potlood een ‘?’ in de marge gezet, waarschijnlijk door een

beambte van de Staatsmijnen], wat ook het geval is met b.g. gebouw zijn zeer bezwaarlijk weg te ne-

men, zoodat het mij niet mogelijk is om zonder belangrijke verliezen b.v. inrichting te exploiteeren.69

Te Poel schreef over de ‘vooroordelen’ van de bevolking in Treebeek tegen een bioscoop in een

gebouw van de werkgever. In de streng gesurveilleerde kolonie heerste geen klimaat dat uit-

nodigde tot ontspannen amusement. De inwoners van Treebeek bezochten liever de bio-

scopen in het nabijgelegen Hoensbroek, waar ze niet op hun vingers werden gekeken door de

machtige werkgever. Zo diende de bioscoop wellicht als een instrument van symbolisch ver-

zet tegen de controlezucht van de Staatsmijnen.

Het Treebeekse avontuur eindigde voor Te Poel met een deurwaarder die de gemaakte

schulden voor Staatsmijnen probeerde te verhalen. Dit verklaart misschien waarom hij in

1923 zijn Hoensbroekse Emma Bioscoop overdeed aan Cor van der Linden. In het Treebeekse

verenigingsgebouw werd nog twee keer een poging gedaan om een bioscoop op te zetten. De

laatste exploitant gaf zijn bioscoop de schilderachtige naam Charlie Theater, maar het mocht

niet baten. Hij weet dit aan de Hoensbroekse concurrenten, die zijn klanten weglokten:

Mijne naburige concurrenten trachten mijne onderneming met alle mogelijke middelen in den grond

te boren. Vanaf de tweede voorstelling die gegeven werd zijn door hen volksvoorstellingen ingevoerd

tegen ontzaglijke verminderde entréeprijzen. Thans willen zij, zooals mij bekend werd, bij den Bond

van Theater Directeuren protesteeren tegen door mij op 17 Maart a.s. in te stellen volksvoorstelling

op Zaterdagavond voor de leden van het Theater.70
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69 Archief Dutch State Mines. 17.26/11A Inv. 116. 1-2-1922. Brief Te Poel aan de directie van de Staatsmijnen. Van die intensieve re-

clame is in de krant niets teruggevonden, maar vaak zorgden strooibiljetten, posters en dergelijke voor de publiciteit, en die zijn niet

bewaard gebleven. Wat Te Poel precies bedoelde met ‘vooroordeel’ is niet zeker, maar het duidt op een wantrouwen door de werkne-

mers van hun werkgever.

70 Archief Dutch State Mines. 17.26/11A Inv. 116. Brief z.d. [maart 1923], Sluiter aan Staatsmijnen. De naam van het theater komt

voor op een afrekening die de eigenaar aan de Staatsmijnen stuurde. De uitbater heette C. (Charlie?) Sluiter, en woonde zelf in Tree-

beek. Aanvankelijk huurde hij de zaal in de weekenden voor f 50,- per week, maar al snel werd dat bedrag verlaagd tot f 30,-. Over een

eventuele actie door de bioscoopbond zoals genoemd in het citaat, is geen informatie teruggevonden.

71 Na de mislukking van de Treebeek bioscoop heeft het FSI nog wel filmavonden georganiseerd. Vanaf 1928 huurde het FSI geregeld

op donderdagavond de Palace Bioscoop in Hoensbroek af voor verheffende filmavonden voor de werknemers. Gedurende de jaren dertig

werden jaarlijks enkele duizenden guldens gereserveerd voor deze filmavonden (bron: jaarverslagen FSI). De Staatsmijnen richtten zich

al met al voornamelijk op het vermaak van de beambten, de witte-boordenwerknemers van het bedrijf. Zij organiseerden zich in zoge-

naamde casino’s, verenigingen die bekostigd werden door de Staatsmijnen. Het eerste casino dat werd opgericht was voor Staatsmijn Wil-

helmina. Uit een boedelinventaris ten tijde van de opening in 1912, blijkt dat er een ‘bioscoopapparaat, compleet’ aanwezig was, en bo-

vendien een projectiedoek en brandblussers. Dat maakt het natuurlijk zeer waarschijnlijk dat er films vertoond zijn, maar onbekend is

welke films, hoe vaak en voor wie; Harry Strijkers, ‘Beambtencasino’s, een relict uit het mijnverleden’ (ongepubliceerde tekst in bezit auteur).



Hierop werd geheel afgezien van het idee om een bioscoop te runnen in Treebeek.71 Het ‘van

bovenaf’ organiseren van een bioscoopexploitatie bleek niet effectief, net zo min als dat bij ka-

tholieke bioscopen werkte. Dit roept de diverse mislukkingen in herinnering om katholieke

bioscopen op te richten. Op al te brave voorstellingen – of er nou kapelaans surveilleerden of

mijnopzichters – kwam onvoldoende publiek af, zo wees de praktijk uit. De plaatselijke bio-

scoopexploitanten boden het publiek een ruimte om zich te vermaken in een zekere onafhan-

kelijkheid. Die onafhankelijkheid was relatief, want de zaalhouder was op allerlei manieren

verbonden met de lokale gezag. Maar het succes van de exploitant hing niet alleen af van vol-

doende inbedding in de lokale cultuur, maar óók van de mate waarin hij zijn ruimte wist af te

schermen van autoriteiten zoals de kerk of, in het Treebeekse voorbeeld, de invloed van de

mijnindustrie.
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Christus komt

Tijdens de kermis van 1920 werd in de Venlose Elite Bioscoop de film CHRISTUS vertoond. Als

spectaculaire reclamestunt wierp Lambertus Caubo, oudste zoon en gedoodverfd opvolger

van bioscoophouder Jos Caubo, vanuit een vliegtuig strooibiljetten uit over het kermispu-

bliek. In koeienletters stond daarop ‘Christus komt’ met daaronder heel klein gedrukt: ‘in de

Elite-bioscope, Venlo’. Dit huzarenstukje, waarin de bioscoophouder even voor God leek te

spelen, werd door de Voorzienigheid wel erg onbarmhartig bestraft. De Duitse driezitter

stortte neer ‘in een bergplaats der slagerij’, en geen van de drie inzittenden overleefde de

ramp.1

Dit bizarre ongeval is op ver-

schillende manieren op te vatten

als een metafoor voor de veran-

deringen in het Venlose bio-

scoopwezen. Het symboliseert

de verslechterende verhouding

tussen het bioscoopbedrijf en

het katholicisme. Deze gewaag-

de publiciteitsstunt, die religieu-

ze sentimenten poogde te kop-

pelen aan twee ultieme emble-

men van moderniteit, de bio-

scoop en het vliegtuig, vond nog

plaats vóór de Venlose bioscoop-

oorlog. Het conflict dat een jaar

later tot uitbarsting kwam, was

een breekpunt in de verhoudin-
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1 ‘Droevig ongeluk. Drie slachtoffers’, Gemeenteweekblad van Venlo 24-6-1920, naar De Limburger 13-4-1978. Behalve de piloot Need en

Caubo’s zoon, kwam ook de vrouw van Caubo’s explicateur Overbeek om. Haar dochter herinnert zich nog hoe zij als peuter het vlieg-

tuig met haar moeder zag neerstorten. Brief L.E. Overbeek aan auteur, 4-4-2005.

Openingsadvertentie Pollak Theater: twee
verschillende openingsplechtigheden van
het ‘Concert-Theater’ en het ‘Bioscoop-The-
ater’. De Nieuwe Venlosche Courant

2-10-1925.

Hoofdstuk 6

Van kunsttempel naar filmpaleis: 
een nieuwe generatie bioscopen



gen tussen katholieken en bioscoophouders, zeker in Venlo. Na 1922 zou een bioscoopex-

ploitant zich niet snel een dergelijke brutaal waagstuk kunnen permitteren, waarbij zo’n dui-

delijke, en tevens ironische, alliantie aangegaan werd tussen bioscoop en katholiek geloof. De

film zelf, waarschijnlijk betrof het de in dit verband enigszins omineuze titel I.N.R.I. DIE KA-

TASTROPHE EINES VOLKES (Duitsland 1920), werd onder serieuze katholieken overigens wel ge-

waardeerd, zoals blijkt uit het feit dat een speciale voorstelling was ingelast voor studenten

van het grootseminarie te Rolduc.2

De crash was ook symbolisch voor een andere ontwikkeling in het bioscoopbedrijf, het

aantreden van een nieuwe lichting ondernemers. Het overlijden van zijn opvolger, luidde het

einde in van Jos Caubo’s bioscoopexploitatie. Pas na een lange onderbreking viel het bedrijf

weer in handen van de familie. In 1939 zette Caubo’s kleinzoon het familiebedrijf voort met de

opening van het gerenoveerde City Theater. In de tussenliggende jaren kwam het theater in

beheer van nieuwe uitbaters. Lang niet alle ondernemers uit de voorgaande periode verdwe-

nen uit het bedrijf. Een aantal familiebedrijven bleef meerdere generaties voortbestaan. Maar

daarnaast dienden zich in het Limburgse bioscoopbedrijf nieuwe ondernemers aan, met an-

dere achtergronden en andere strategieën.

Nieuwe bioscopen

Halverwege de jaren twintig meldde zich een nieuwe lichting bioscoopondernemers in Lim-

burg. De ondernemers van het eerste uur waren veelal zaalexploitanten uit het café- of hotel-

wezen en maakten deel uit van de plaatselijke kleine middenstand. Tijdens de jaren tien ver-

bouwden zaalhouders als Van Lier, Caubo en Peters bestaande (horeca)bedrijven om tot bio-

scoop. Daarvoor waren geen bijzondere investeringen nodig. Samen met enkele collega’s in

Kerkrade (Herberichs en Sijstermans) en Heerlen (Schiffers) waren zij de belangrijkste repre-

sentanten van het Limburgse bioscoopbedrijf dat vóór 1914 opkwam. In de jaren net na de Eer-

ste Wereldoorlog kregen zij gezelschap van een tweede reeks ondernemers uit kleinere Lim-

burgse plaatsen, die ook een bestaande zaal uitbaatten als bioscoop. Tien van hen sloten zich

in 1925 aan bij de Nederlandsche Bioscoopbond.3
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2 Advertentie Tonhalle Bioscoop Kerkrade, De Zuid-Limburger 15-6-1920.

3 Sijstermans uit Kerkrade (Tonhalle) en Moonen uit Hoensbroek (Witte Bioscoop) waren al vóór de oorlog in enigermate actief,

Van Wersch uit Simpelveld startte rond 1918 in zijn Bondshotel een Witte Bioscoop, Esser uit Hoensbroek runde sinds 1919 het Luxor-

theater, in datzelfde jaar opende Lamberigts een Witte Bioscoop in Weert, in 1920 nam L. Dagniaux de Sittardse Cinema Palace over,

en sinds 1921 exploiteerde Jan Hendrik Martens in die stad de Luxor bioscoop. In 1923 begon Arnold Thissen zijn Astoria te Brunssum

en nam Cor van der Linden de Emma Bioscoop in Hoensbroek over. Tenslotte opende J. Wetzler Bioscoop Het Centrum in Waubach.

Strooibiljet christus komt (‘in
de Elite-Bioscope Venlo’), Collectie
Caubo.



De nieuwe generatie bioscopen in Limburg, die opkwam na 1925, bestond niet meer uit

aangepaste zalen. Het waren nieuw gebouwde theaters, die een grotere kapitaalkracht ver-

eisten. De belangrijkste nieuwe bioscopen in Limburg waren allemaal als zodanig gebouwd

(zie tabel 6.1). Enkele van deze theaters werden gebouwd door exploitanten van de oude lich-

ting, zoals de nieuwe Astoria te Brunssum (Arnold Thissen), de Scala te Tegelen (Willem Pe-

ters) en Forum te Sittard (Jan Hendrik Martens). Maar er verschenen ook ondernemers op het

toneel die niet vanuit een traditie van horeca en zaalexploitatie in het bioscoopbedrijf terecht

waren gekomen. Zij investeerden hun om het even waar verworven kapitaal in deze bedrijfstak

in opkomst. In de grote steden in het westen en ook in de Limburgse mijnstreek was deze

trend eerder zichtbaar. Daar was de capaciteit van bestaande vermaaksgelegenheden niet be-

rekend op de snelle bevolkingsgroei, zodat er eerder nieuw gebouwde bioscopen verschenen,

die een andere wijze van financiering vereisten. Voorbeelden uit de mijnstreek zijn de Royal

Bioscoop in Heerlen uit 1914 werd opgetrokken en de Luxor Bioscoop die in 1919 door de

Hoensbroekse dorpsnotaris Beckers werd gebouwd.

Tabel 6.1 Nieuwbouw Limburgse bioscopen

Toen deze bioscopen in de mijnstreek werden gebouwd, had de Venlose bioscoopoorlog

nog niet plaatsgevonden. Door dit conflict werd in 1922 op gevoelige wijze duidelijk dat het

voor het bioscoopbedrijf steeds lastiger werd om zich openlijk te liëren aan het katholicisme.

Katholieke politici, opiniemakers en andere instanties keerden zich af van het bioscoopbe-

drijf dat werd afgedaan als een verdachte amusementsindustrie. De nieuwe lichting bioscoo-

pondernemers werd hierdoor geconfronteerd met het probleem van maatschappelijke legiti-

mering. Hoe maakten zij bioscoopbezoek aanvaardbaar voor een zo groot mogelijke groep

burgers? Goedkeuring van geestelijke autoriteiten hoefde men voorlopig niet te verwachten,

dus gingen die ondernemers op zoek naar andere wegen om hun bedrijf maatschappelijk ac-

ceptabel te maken. In aansluiting op sommige bioscoopondernemers van het eerste uur zoals

Jos Caubo probeerden zij filmvoorstellingen een kunstzinnige legitimiteit te verschaffen. 

In dit hoofdstuk wordt eerst stilgestaan bij de situatie in Venlo, omdat daar in 1925 het eer-

ste ‘bioscooptheater-nieuwe-stijl’ werd geopend. Die ontwikkeling wordt vergeleken met die

te Heerlen, Maastricht en Roermond.
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Nieuwbouw Limburgse bioscopen 1925-1939. Van enkele niet in het diagram opgenomen bioscopen in kleinere plaatsen is niet bekend

of het nieuwbouw betrof, zoals de Hollandia te Valkenburg (1929), de Alhambra in Vaals (1931) of het Grand in Ubach over Worms (1934).

* Geen nieuwbouw, aanpassing bestaand pand.

Pollak Theater Venlo 1925

Palace Maastricht 1927

Astoria Brunssum 1928

Stadsschouwburgbioscoop Heerlen 1930

Scala* Tegelen 1930

Forum Sittard 1931

Royal* Roermond 1932

Palace Hoensbroek 1932

Euro-Palast Kerkrade 1932

Roxy Geleen 1933

Royal Heerlen 1938

Hebios Heer 1939



Verschuivingen in Venlo

De nieuwe uitbaters die de Elite Bioscoop in 1922 van de oude Caubo overnamen, Hendrik

Kleuskens en zoon, waren geen bekendheden uit het Venlose openbare leven, zoals Caubo

dat was geweest. Over hun achtergrond is verder niets bekend. De Elite Bioscoop had in-

middels niet meer de chique reputatie van voor de oorlog en was meer een doorsnee bio-

scoop geworden. Hierdoor leek een vacuüm te ontstaan in het Venlose bioscoopaanbod,

want waar kwamen de meest gedistingeerde inwoners van Venlo nog aan hun trekken als zij

een film wilden zien? Ze konden natuurlijk naar de Scala van Willem Peters gaan. Hij domi-

neerde sinds het einde van de bioscoopoorlog het Venlose bioscoopwezen. In de presentatie

van zijn theater leek Peters er echter niet op uit om een deftig publiek te bekoren. En waarom

zou hij dat veranderen? De zaken gingen immers uitstekend. Gedurende het eerste jaar na de

bioscoopoorlog trok Peters’ Scala de helft van het Venlose bioscooppubliek en behaalde het

zelfs meer dan de helft van de totale omzet (zie grafiek 6.2). De zwakte van de concurrentie

speelde daarbij mee. De Familiebioscoop was na de bioscoopoorlog gedwongen onder min-

der gunstige voorwaarden te exploiteren, want men moest zich aan de gemeentelijke voor-

schriften houden, zoals vermakelijkheidsbelastingen, filmkeuring en het jeugdverbod. De

Elite Bioscoop moest het familiedrama van de vliegtuigcrash en de daarop volgende wisse-

ling van directie te boven komen.

Hoewel Peters zich in zijn programmerings- en publiciteitsbeleid niet richtte op het betere

publiek, blijkt uit de administratie van de vermakelijkheidsbelastingen van het seizoen 1922-

1923 dat het merendeel van zijn omzet afkomstig was uit toegangsbewijzen voor de duurdere

119

Pius
24%

Elite
24%

Scale
52%

Pius
24%

Elite
24%

Scala
52%

1e rang
31%

3e rang
35%

2e rang
34%

1e rang
13%

3e rang
58%

2e rang
29%

3e rang
18%

2e rang
35%

1e rang
47%

1e rang
25%

3e rang
37%

2e rang
38%

Aantal toegangsbewijzen Venlo 1922/1923
Totaal: 320523

Totaalbedrag toegangsbewijzen Venlo
1922/1923. Totaal: f136.837,–

Scala Bioscoop Venlo 1922/1923
Aantal bezoekers per rang

Elite Bioscoop Venlo 1922/1923
Aantal bezoekers per rang

Scala Bioscoop Venlo 1922/1923
Totaalbedrag per rang

Elite Bioscoop Venlo 1922/1923
Totaalbedrag per rang

Vermakelijkheidsbelasting Bioscopen Venlo, mei 1922 tot mei 1923. Dat de maand mei als aanvang voor het seizoen is genomen, is

gedicteerd door de bron: de overgeleverde administratie begint eenvoudigweg pas in de lente van 1922, kort na beëindiging van de bio-

scoopsluiting. De diverse prijsklasses van 20 tot en met 40 cent zijn bij de Elitebioscoop gerekend als 3e rang, 50 en 60 cent als 2e rang

en 75 en 85 cent als 1e. Abonnementsboekjes zijn gerekend tot de 1e rang. Bij Scala bedroeg entree voor de 1e rang 75, 2e 50 en 3e rang

25 cent. De Familiebioscoop (R.K. Piusvereniging) adverteerde 4-7-1927 in De De Nieuwe Venlosche Courant trots met ‘... één rang ... één

prijs’: daar bestond geen rangverdeling. Gemeentebestuur Venlo 1921-1938. Inv. 859 Stukken met betrekking op vermakelijkheids-

belasting.

Grafiek 6.2 Vermakelijkheidsbelasting Bioscopen Venlo, 
mei 1922 tot mei 1923



eerste rang. Daartegenover verkozen meer bezoekers van de Elite Bioscoop een derderangs

zitplaats (grafiek 6.2). Het verschil met de vooroorlogse situatie is opmerkelijk omdat Caubo

toen het grootste aantal duurdere zitplaatsen verkocht (zie hoofdstuk 4). Het lijkt erop dat Pe-

ters ook bioscoopbezoekers bediende die wat meer te besteden hadden. Het toegenomen be-

lang van duurdere toegangskaarten voor de bedrijfsvoering van Scala, sluit aan bij een lande-

lijke trend. Ook in Amsterdam nam de belangstelling voor de duurdere plaatsen toe. Volgens

Dibbets zou dit veroorzaakt worden door hogere eisen van een eerste generatie bioscoopbe-

zoekers die was opgegroeid met bioscoopamusement en inmiddels ouder was en meer te be-

steden had. Maar ook zouden nieuwe, rijkere publieksgroepen aangetrokken worden.4 Deze

ontwikkeling is niet los te zien van de boom in luxueuze bioscooppaleizen die zich tijdens en

na de Eerste Wereldoorlog in de grote Hollandse steden voordeed. Het Amsterdamse Tu-

schinski Theater uit 1921 is daarvan het beroemdste voorbeeld.5

Een Venlose kunsttempel

Het Venlose Scala Theater profileerde zich niet als het bioscooppaleis voor een dergelijk

nieuw, beter gesitueerd publiekssegment. Was deze doelgroep rijp voor een eigen theater? De

ondernemer Jean Pollak hoopte een gat in de markt te kunnen vullen. In het bevolkingsre-

gister stond hij sinds zijn vestiging in Venlo in 1917 geregistreerd als (rooms-katholiek) han-

delsreiziger, geboren 1879 te Lastnic, Servië.6 Pollak zag in Venlo mogelijkheden voor een

gloednieuw theater en volgens overlevering investeerde hij een erfenis in het project.7 In de

nazomer van 1925 verschenen er verwachtingsvolle berichten in De Nieuwe Venlosche Courant
over een nieuw te bouwen ‘schouwburggebouw’. De lokale krant stond van meet af positief

tegenover dit nieuwe project. Dat is op het eerste gezicht merkwaardig vanwege de terughou-

dende berichtgeving over film en de steun van de redactie aan het gemeentebestuur tijdens de

bioscoopoorlog drie jaar tevoren. Maar juist de aspiratie van Pollak om een theater te bouwen

voor de respectabele burger moet de redactie als muziek in de oren hebben geklonken. In de

eerste lovende aankondiging in De Nieuwe Venlosche Courant van het theater in aanbouw, luidde

de slotzin:

De eigenaar-exploitant, de heer Pollak, deelde ons mede, dat het in zijn bedoeling ligt, te zullen zorg

dragen, dat in het gebouw geregeld zullen worden gegeven goede toneelvoorstellingen, variétés,

operetten, cabaret, concerten, enz., terwijl eveneens geregeld bioscoopvoorstellingen zullen plaats

hebben.8

De krant accentueerde het cultureel hoogstaande karakter van Pollaks theater. Dat die ter-

loops genoemde bioscoopvoorstellingen voor de bedrijfsvoering van het theater verreweg het

belangrijkst zouden zijn, bleek niet uit de berichtgeving. Pollak benadrukte liever niet dat zijn
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4 Karel Dibbets, ‘Het bioscoopbedrijf’, 247.

5 Van der Velden e.a., ‘De moeilijke jeugdjaren’.

6 Zie ook Handelsadresboek samengesteld door de kamer van koophandel en fabrieken voor noordelijk Limburg te Venlo en adresboek der gemeenten
Venlo, Maasbree en Tegelen (1925). Mogelijk waren zij al in het najaar van 1914 uit België gevlucht wegens de oorlog. Jean Pollak was ge-

trouwd met een Limburgse uit Odiliënberg, en zij hadden drie kinderen gekregen in Luik. Vóór hun inschrijving in Venlo woonde het

gezin in Roermond, en in 1930 vertrok het gezin naar Eindhoven, om in 1931 terug te keren naar Venlo.

7 Funs van Grinsven en Baer van der Meij, Euver Funs gespraoke (Venlo 2002) 34.

8 ‘Het nieuwe schouwburggebouw aan de Nassaustraat. Een grootsche inrichting!’, De Nieuwe Venlosche Courant 29-8-1925.



theater in de eerste plaats een reguliere bioscoop was en veel minder regelmatig ook podium-

kunsten met meer cultureel aanzien zou bieden.

In De Nieuwe Venlosche Courant riep de toekomstig directeur op tot een ‘grote naam prijs-

vraag’. De beloning was een balconboekje voor 6 bioscoopvoorstellingen. Het is maar de

vraag of dat uitgereikt is, want de uiteindelijke naam lag wel erg voor de hand: het Pollak The-

ater. De huisstijl was strak vormgegeven, in de advertenties geen enkele tierlantijn. Deze mo-

derne zakelijkheid was ook doorgevoerd in de inrichting van het theater. ‘Overbodige luxe

[in het interieur] is geweerd, doch van de moderne hulpmiddelen is op buitengewoon prac-

tische wijze geprofiteerd’.9 De Rotterdamse architect Otten had de constructie van gewapend

beton ontworpen, met een goede akoestiek tot gevolg, volgens de gunstig gestemde journa-

list. De verlichting werd vanuit één centraal punt bediend. Het toneel kon snel verbouwd

worden tot orkestbak, en de zetels in de zaal konden via een handig systeem onder het toneel

worden geschoven om zo een bal- of vergaderzaal te creëren. Het automatische verwar-

mingssysteem kon in de zomer juist voor verkoelende lucht worden aangewend, aldus de

verslaggever.

De opening van het concerttheater vond geheel in stijl plaats op zondag 4 oktober 1925;

eerst een receptie voor genodigden, dan een spectaculair optreden door een vermaard zang-

gezelschap uit Rome, ‘De Sixtijnse kapel’, waarmee het festijn ook nog een katholiek tintje

kreeg. Tijdens de openingsreceptie kwam een zee van bloemen in de hal te liggen, onder an-

dere van Loet Barnstijn, Metro Goldwijn [sic], gemeenteraadslid Van Lokven, de inspecteur

van politie, en van De Nieuwe Venlosche Courant. ‘Honderden vreemdelingen uit geheel Limburg

kwamen met auto’s, autobussen, fietsen en per trein en tram aan’.10 De politie moest de me-

nigte in bedwang houden. Volgens de verslaggever waren er 1300 mensen aanwezig, hoewel

er volgens de bouwtekening slechts 910 zitplaatsen beschikbaar waren.11

Pollak nam als initiatiefnemer en geldschieter niet de dagelijkse exploitatie op zich. Sef

Cornet (1898-1953) werd aangesteld als uitbater. Cornet was een plaatselijke bekendheid van-

wege de jaarlijkse Venlose revues die hij op touw zette.12 Pollak hoopte ongetwijfeld door de

aanstelling van deze populaire figuur als bedrijfsleider de Venlose burgerij te verleiden naar

zijn theater te komen. Cornet hield een toespraak tijdens de opening: ‘deze kunsttempel’ zou

in de eerste plaats ‘gewijd’ worden aan muziek. Verder aan de dramatische kunsten als opera,

toneel en operette. ‘Ook aan de bioscoop en terpchichore [sic, Terpichore is de muze van de

dans] zal op gepaste wijze de aandacht worden gewijd’. Wederom werd hier de bioscoopex-

ploitatie gebagatelliseerd ten gunste van meer artistieke programmaonderdelen.

De dag erna, op een maandagavond, vond in dezelfde zaal de opening van het bioscoop-

theater plaats, met de film DE ROZEN VAN DE MADONNA (REVELATION, VS 1924). Deze MGM-pro-

ductie werd een paar jaar later, door de inmiddels ingestelde rijksfilmkeuring, afgekeurd voor
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9 ‘Het Pollak-theater’, De Nieuwe Venlosche Courant 3-10-1925.

10 ‘Het Pollak-theater’. De Sixtijnse Kapel had al eens eerder opgetreden in Venlo, toen op uitnodiging van zangvereniging Venlona.

11 Er waren 565 zitplaatsen in de zaal, 345 op het balkon. Bouw- en woningtoezicht Venlo (archief 174). Inv. Parade 59 (Rembrandt

Theater). 

12 Hij deed dat met medewerking van zijn broers. De eerste revue werd opgevoerd in 1920, en deze voorstellingen zouden uitgroeien

tot een belangrijke, hoewel niet ononderbroken, lokale traditie, waarin humoristisch commentaar werd gegeven op gebeurtenissen

in de stad van het afgelopen jaar. Adri Gorissen en Smaragdus H.H. van der Hoek, Venloclopedie: encyclopedie voor Venlo (Venlo 1992). Go-

rissen, ’t Theater van ’t laeve, 21-38. Cornet werkte aanvankelijk als klerk bij een bank, maar dat beviel hem niet, zodat hij van 1930 tot

1933 het Grand Theater exploiteerde, volgens Gorissen. Deze overstap maakte hij blijkbaar al eerder, in 1925, toen hij voor Pollak de

exploitatie ter hand nam. Na 1933 werd hij volgens Gorissen caféhouder aan de Oude Markt. Van 1934 tot 1942 was Cornet uitbater

van concertgebouw De Prins van Oranje.



bezoekers tot achttien jaar, vanwege cabaretscènes en ongeoorloofde verhoudingen. De film

was een remake van een gelijknamige film uit 1918, die in katholiek Nederland voor enige be-

roering had gezorgd.13 Deze openingsfilm was illustratief voor de wijze waarop in de populai-

re filmcultuur verwijzingen naar verheven artistieke of religieuze idealen konden worden in-

gezet om een enigszins scabreuze lading respectabiliteit te verlenen. De film ging over een

portretschilder en zijn model. Zij ondergaat een religieuze metamorfose en besluit haar leven

aan het geloof te wijden.14 Hiermee probeerde Pollak wellicht zijn programmering een katho-

liek tintje te geven, al is het gezien het pikante karakter van de film maar de vraag hoe geloof-

waardig deze poging was.

Door het accentueren van het kunstzinnige karakter van zijn bioscooptheater hoopte Pol-

lak het ongetwijfeld aantrekkelijk te maken voor zowel de respectabele theater- en muziek-

liefhebber, als de ‘gewone’ filmtoeschouwer, al overlapten beide publieksgroepen misschien

meer dan men op het eerste gezicht zou verwachten. Voor het eerst sinds het einde van Cau-

bo’s Elite Bioscoop kon het ‘betere’ segment van het filmpubliek weer volop aan zijn trekken

komen. Voor highbrow theatergangers was de drempel nu lager om ook eens een filmpje te

pikken. Andersom, en belangrijker in termen van bedrijfsvoering, konden de veel talrijkere

minder gegoede burgers zich voor de prijs van een bioscoopkaartje koesteren in een omge-

ving van luxe en aanzien. Haast onmiddellijk na de opening bood het nieuwe theater dagelijks

filmvertoningen. Theatervoorstellingen werden onregelmatig gegeven en zeker niet weke-

lijks. De symbolische betekenis van de theaterexploitatie was waarschijnlijk belangrijker dan

de recette. De filmvoorstellingen werden opgetuigd met variété-acts en dergelijke, hetgeen in

Scala of Elite minder vaak voorkwam. Ook de aankleding en de hele ambiance van het Pollak

Theater gaf de filmvoorstellingen een meerwaarde en bevorderde daarmee de acceptatie van

het bioscoopamusement in de stad.

Een overzicht van de vermakelijkheidsbelastingen betaald in de jaren 1925 en 1926, laat zien

dat de Pollak Bioscoop een succes was. Qua omzet streefde de nieuwe bioscoop in het eerste

jaar het Scala Theater voorbij. Vanwege de relatief hoge entreeprijs, werd ruim 40 procent van

de omzet gehaald uit kaartjes duurder dan 60 cent. Voor de duurste rang betaalde de bezoeker

één gulden, terwijl daarvoor bij de andere bioscopen 75 cent werd neergeteld. Bezoekers wa-

ren blijkbaar bereid wat meer te betalen voor de entourage van dit gloednieuwe theater.15

Niet alleen financieel was het Pollak Theater een succes, ook publicitair. De Nieuwe Venlosche
Courant, te beschouwen als een woordvoerder van de Venlose midden- en bovenlagen, ruimde

ongekend veel plaats in voor deze nieuwe trots van de stad. De krant maakte meteen na de

opening van het nieuwe theater ruimte in haar kolommen voor een uitgaansagenda. Alleen

voorstellingen van de Elite Bioscoop en het Pollak Theater werden hierin opgenomen. De

strategie van het Pollak Theater sloot goed aan bij het beschavingsstreven van de krant. Het

Pollak Theater bood namelijk niet alleen beschaafd vermaak, maar wenste ook met dit ver-

maak te beschaven. De Scala Bioscoop ontbrak in de rubriek en Peters adverteerde ook niet in

de krant. De weinig hartelijke verhoudingen tussen De Nieuwe Venlosche Courant en de Scala Bio-

scoop stamden uit de periode voor de bioscoopoorlog van 1921. 
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13 Dit is een remake van de film OPENBARING (REVELATION, VS 1918). Deze eerdere versie werd in 1919 in Rotterdam speciaal aange-

prezen voor katholieken, en draaide bijvoorbeeld ook in de katholieke Amsterdamse Witte Bioscoop en Haagse Familiebioscoop. Ech-

ter toen de verslaggever van De Maasbode de film eens ging bekijken, schrok hij van hetgeen hij zag. De hoofdrol werd vertolkt door Alla

Nazimova, een actrice met een pikante reputatie. Volgens nog ongepubliceerde gegevens van André van der Velden.

14 www.cinemacontext.nl; www.imdb.com, geraadpleegd 18-5-2006.

15 Gemeentearchief Venlo. Inv. 859-860 Stukken met betrekking op vermakelijkheidsbelastingen.



Bij een typische recensie van een avond in het Pollak Theater had de verslaggever slechts

vluchtig aandacht voor het ‘prachtig hoofdnummer’ de film CIRCE DE LICHTZINNIGE (CIRCE, THE

ENCHANTRESS, VS 1924). De enigszins gewaagde hoofdrolspeelster Mae Murray bleef onver-

meld. Direct na de haastige bespreking van de film, schreef de krant vol bewondering over een

volgend, meer artistiek verantwoord programmaonderdeel: de klassieke muziek in ‘de serie

“beroemde componisten”, welke zoozeer de aandacht heeft getrokken, vooral ook door de

schitterende illustratie door het orkest’.16 De Nieuwe Venlosche Courant was nog lovender over de

programmering van het Pollak Theater tijdens de Paasdagen van 1926, waarbij religieuze the-

matiek werd omzeild, maar er des te meer aandacht was voor verheven kunstgenot. De ‘popu-

laire kunstavond’ in het Pollak Theater, verzorgd door de culturele vereniging ‘De Blauwe

Bloem’, sloot volgens de krant uitstekend aan bij de aspiraties van de Venlose burgerij. Dit ge-

zelschap van ‘mejuffrouwen’ reciteerde voor een volle zaal klassieke liederen. Het feit dat

iedereen, ‘uit allen rang en stand’ tot het eind bleef zitten was al helemaal ‘een bewijs [...] dat

het programma en de kwaliteit van het gebodene [...] in ieders smaak viel’. Alle geledingen

van de maatschappij genoten van deze lokale kunstuitingen, althans, zo deed de journalist het

voorkomen. Deze avond was tevens een goede aanleiding ‘om ook het gerenommeerde Pol-

lak-trio in de gelegenheid te stellen, eens met meer serieuze muziek [in tegenstelling dus tot

bioscoopmuziek!] voor ’t voetlicht te treden’. Al met al zou deze avond ‘medewerken tot ver-

heffing van het cultureele peil van Venlo’s bevolking’.17

De directie van het Pollak Theater legde de relatie tussen kunst en bioscoop slechts indi-

rect, door kunstavonden en bioscoopvoorstellingen in de dezelfde ruimte te organiseren. De

domeinen van de film en van de kunst bleven gescheiden; het Pollak Theater hoopte door een

parallelle exploitatie van bioscoop en podiumkunsten een meerwaarde te genereren. Maar

Pollak probeerde niet zozeer de respectabiliteit van het medium film zelf op te waarderen,

door het vertonen van kunstfilms. Daarvoor was de tijd nog niet rijp. Pas in de zomer van 1927

werd in Amsterdam de Nederlandsche Filmliga opgericht. Met dit initiatief wilde een kleine

elite van intellectuelen en kunstenaars meer waardering creëren voor de film als kunstzinnig

medium, onder meer door het vertonen van artistieke films.18

Koerswijziging. Het Grand Theater

In 1927 ging het mis met het Pollak-theater. Een terugblik uit 1934 in De Limburger Koerier wek-

te de suggestie dat dit te wijten was aan slecht lopende zaken.19 De eerder aangehaalde cijfers

uit de administratie van de vermakelijkheidsbelastingen spreken dit echter tegen. Volgens de

memoires van Venlonaar Funs van Grunsven zou Pollak failliet zijn gegaan door tegenslagen

die zich al tijdens de bouw van het theater hadden voorgedaan.20 Of dit de werkelijke reden
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16 ‘Pollak theater. Circe de lichtzinnige’, De Nieuwe Venlosche Courant 3-4-1926.

17 ‘De Blauwe Bloem. Populaire kunstavond’, De Nieuwe Venlosche Courant 9-4-1926. Het muzikale trio bestond uit Carl Lenders (lei-

der) en de heren Haenen en Van Uden.

18 Van Beusekom, Kunst, 166-183. Céline Linssen, Hans Schoots en Tom Gunning, Het gaat om de film! Een nieuwe geschiedenis van de
Nederlandsche Filmliga 1927-1933 (Amsterdam 1999). In Limburg ontstond drie maanden na de opheffing in 1933 van de oorspronke-

lijke Nederlandsche Filmliga een Maastrichtse vereniging voor liefhebbers van de filmkunst onder de naam Filmkring M’33, die film-

vertoningen organiseerde in harmonieuze samenwerking met de plaatselijke bioscoopexploitanten. Jansen, Bewegend beeld, 99-101.

19 ‘De opkomst’, De Limburger Koerier 13-10-1934.

20 Van Grinsven en Van der Meij, Euver Funs, 34. Helaas zijn geen faillissementdossiers bewaard gebleven.



was, kan niet worden nagegaan. Sloeg Pollaks strategie niet aan? Wel is duidelijk dat zijn op-

volger andere ideeën had over het runnen van dit theater. Voor de nieuwe directeur moest de

bioscoop wel een weelderig theater blijven, maar met minder nadruk op ‘hoge cultuur’, en

meer op groots en grootstedelijk amusement. Die nieuwe directeur F.L.D. (Frits) Strengholt

kwam uit Den Haag en was geboren in 1901. Deze jonge, ambitieuze ondernemer bracht het

theater onder in zijn naamloze vennootschap ‘Maatschappij tot Exploitatie van Schouwbur-

gen “Forum”’. Behalve met theaterexploitatie hield hij zich bezig met filmverhuur. In 1925

trad hij in dienst bij Loet Barnstijns British & Continental Trading Company. Later, in 1929,

werd hij directeur van MGM Nederland.21

Op 18 november 1927 werd de bioscoop heropend onder de naam Grand Theater. Sef Cor-

net bleef aan als bedrijfsleider. Hoewel het theater nog maar ruim twee jaar oud was werd het

interieur geheel gerenoveerd: nieuwe stoelen, linoleum op de vloeren, zware pluche gordij-

nen en nieuwe projectieapparatuur. Werd de strak modernistische inrichting van Pollak toch

als te kil en kaal ervaren? Een plaatselijke verslaggever accentueerde het haast intieme karak-

ter van de gerenoveerde zaal: ‘De zaal op zich maakt een voorname indruk. De moderne be-

schildering van wanden en plafond, met de meubileering deftige stoffeering geven een warme

en prettige stemming. Het groote van de zaal wordt er door weggewerkt’. Extra sfeer werd ge-

schapen door de gebrandschilderde ramen die aan weerskanten van de ingang stonden opge-

steld, een stijlkenmerk dat trouwens associaties met een kerkinterieur kon oproepen. De jour-

nalist kwam tot de slotsom: het Grand Theater was ‘het meest luxueus ingericht theater-ge-

bouw in Limburg’.22

Het was Strengholts bedoeling om wekelijks variété te vertonen ter verlevendiging van het

filmprogramma. Daarmee zette hij een traditie van het Pollak Theater voort. Strengholt boek-

te zijn levende amusement via Hermann Ehrlich, zwager en impresario van Abraham Tu-

schinski. Strengholts connecties in het hart van het Nederlandse film- en amusementsbedrijf

beloofden de ervaring van grootstedelijk vermaak dichterbij de Venlose burger te brengen.

Ook kondigde de directie aan theaterprogramma’s te programmeren van landelijk bekende

gezelschappen zoals dat van Eduard Verkade. In een advertentie na de openingsavond werd

expliciet gerefereerd aan de grootstedelijke uitstraling van het nieuwe theater. ‘Venlo is een

theater rijker geworden, Amsterdam of Rotterdam waardig’.23 Behalve nationale podiumat-

tracties, bood het Grand Theater ook gelegenheid voor toneel van lokale verenigingen, waar-

onder de eerder door De Nieuwe Venlosche Courant geprezen ‘De Blauwe Bloem’. Toch lag de na-

druk bij deze nieuwe exploitatie veel sterker op het filmamusement dan in de publiciteit van

het Pollak Theater, waar de bioscoopexploitatie meer op de achtergrond was gehouden.

Wellicht met in zijn achterhoofd het Venlose bioscoopconflict dat pas vijf jaar geleden was

beëindigd, stuurde Strengholt aan op een goede verstandhouding met de autoriteiten. De bur-

gemeester zelf was niet aanwezig bij de opening van het Grand Theater – een veelzeggend ge-

baar? Het bestuurlijk gezag werd vertegenwoordigd door de wethouders Trienekens en Ver-
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21 Gemeentearchief Venlo 1921-1938. Inv. 935 Bioscopen 1928. Strengholt wordt in Karel Dibbets’ database vooral beschreven als

een filmverhuurder, het Grand Theater in Venlo is volgens dat overzicht de enige bioscoop die hij bezat. www.cinemacontext.nl (ge-

raadpleegd 1-10-2006). Het Pollak Theater vertoonde overigens geregeld MGM producties, nog voordat Strengholt directeur werd van

MGM Nederland.

22 ‘Het Grand Theater’, De Nieuwe Venlosche Courant 17-11-1927. Zie voor vergelijkbare opvattingen over te kil-modernistische inrich-

ting: ‘Nieuws op cafégebied in Rotterdam’, Weekblad gewijd aan de belangen van Rotterdam, 23 april 1932, geciteerd in Van der Velden,

‘Het hofplein’.

23 Advertentie, De Nieuwe Venlosche Courant 21-11-1927.



baarschot, samen met nog enkele gemeenteraadsleden. Strengholt richtte zich in zijn ope-

ningsspeech tot de afwezige burgemeester in zijn hoedanigheid van ‘hoofd der politie’ en ver-

zekerde de aanwezigen dat het theater ‘hoogstaand maar onschuldig genot’ zou bieden, zo-

dat ingrijpen van de autoriteiten nooit nodig zou zijn.24 De eerbaarheid van het theater werd

verder benadrukt door de katholieke filmcensor De Wolf uit te nodigen voor een toespraak.

Daarmee probeerde Strengholt op goede voet te komen met het gezag, overigens zonder dat

hij het theater als een katholieke bioscoop profileerde. Het Grand Theater bleef onmisken-

baar een werelds instituut.

De berichtgeving over het nieuwe Grand Theater was in De Nieuwe Venlosche Courant, hoewel

positief, niet meer zo lyrisch als bij de komst van Pollaks enerverende ‘kunsttempel’. Het

Grand Theater bleef onder de nieuwe eigenaar toegankelijk voor het rijkere segment van het

bioscooppubliek, maar het accent verschoof van kunsttempel naar filmpaleis: een weelderige

ambiance waar toeschouwers zich even in een andere wereld konden wanen, die van Holly-

wood, of anders tenminste in Amsterdam of Rotterdam. In die hoedanigheid bewoog het the-

ater meer in de richting van het domein van Willem Peters, de bioscoopkoning van Venlo.

Willem Peters: bioscoopkoning van Venlo

Hoe ging Peters om met de nieuwe concurrent die sinds 1925 in zijn stad was gevestigd? We

weten niets over zijn relatie tot Pollak. Wel is bekend dat het Pollak Theater goede zaken deed

en mogelijk door hem als bedreiging werd gezien. Pollak zocht aansluiting bij plaatselijke en

ook regionale Limburgse elites door zijn theater te presenteren als een ‘kunsttempel’. Willem

Peters zocht eerder steun bij zijn vakgenoten, in het bijzonder bij de Nederlandse bioscoop-

bond. Willem Peters was een van Limburgse bioscoophouders van de eerste lichting. Ook hij

had een voormalige cafézaal omgebouwd tot bioscoop. Maar meer dan de anderen zocht hij

de confrontatie met het plaatselijke gezag. Hij probeerde zijn invloed niet primair te vergroten

door lokale compromissen te sluiten, maar door aansluiting te vinden met collega’s, in Lim-

burg en daarbuiten. Daarmee vormde hij een afwijking binnen de Limburgse cultuur van con-

sensus. Dat was eerder gebleken toen hij in 1916 tegen de wil van de geestelijkheid films ging

vertonen tijdens de vastenperiode. Ook zijn verhouding met de plaatselijke krant was vertroe-

beld. Peters was een van de drijvende krachten achter het Venlose bioscoopconflict van 1921-

1922. Beslissend medestander in die strijd was niet de lokale elite, maar de toentertijd pas ge-

reorganiseerde bioscoopbond. In de vakpers voor het bioscoopbedrijf bleef het verhaal van de

overwinning in Venlo jarenlang circuleren als toonbeeld van daadkracht van de bond.

Toen in 1918 de (voorloper van de) bioscoopbond werd opgericht, mede naar aanleiding

van Van Liers oproep, werd de meerderheid van de Limburgse bioscoophouders lid. De nieu-

we exploitanten die hun bedrijf na 1918 begonnen, werden echter merendeels geen lid van de

bond, ook niet na de klinkende Venlose overwinning van 1922. Zij waren ontevreden over de

bond, die vooral de belangen van de filmverhuurders leek te behartigen en niet die van de

plaatselijke exploitant. Het bondsbestuur was daar niet gelukkig mee en schroefde de druk

op. In februari 1925 barstte de bom, toen niet-leden van de bond werden gedwongen om een

stakingsactie in Amsterdam te steunen met financiële bijdragen. Bioscoophouders die wei-
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24 ‘Openingsvoorstelling Grand Theater’, De Nieuwe Venlosche Courant 19-11-1927.



gerden, liepen het risico dat hun filmleverantie werd stopgezet. De Weertse exploitant Lam-

berigts dreigde daarop een alternatieve bond op te richten, gesteund door medestander elders

in het land.25 Uiteindelijk kwam de bioscoopbond de ontevreden exploitanten tegemoet door

de kosten van lidmaatschap te verlagen en te beloven dat er een aparte bedrijfsafdeling voor

vertoners zou komen – die laatste toezegging zou overigens pas jaren later gerealiseerd wor-

den. Hiermee kreeg de bioscoopbond er in één klap tien Limburgse leden bij.26

Deze nieuwe leden waren binnengeloodst door tussenkomst van de trouwste bondshand-

langer in het Zuiden, Willem Peters. In mei 1925 werd Peters beloond voor zijn inzet met een

zetel in het hoofdbestuur van de bioscoopbond, als vertegenwoordiger voor de bioscoopex-

ploitanten in het Zuiden.27 Dus in het jaar dat Peters er met Pollak een gewichtige concurrent

bij zou krijgen, werd hij gekozen in het hoofdbestuur van de bioscoopbond. Zijn verbonden-

heid met de brancheorganisatie leverde hem succes op. In 1930 zou hij een ijzersterke positie

verwerven door maar liefst twee theaters aan zijn exploitatie toe te voegen. Op 17 januari 1930

opende hij om te beginnen een Scala Bioscoop in het naburige Tegelen. Tegelen was een be-

langrijke industriegemeente in de nabijheid van Venlo. Al werden er tijdens de jaren twintig

wel filmvertoningen georganiseerd in het gebouw ‘De Harmonie’, veel inwoners van Tegelen

gingen in Venlo naar de bioscoop.28 De Venlose bioscopen adverteerden regelmatig met de in-

zet van extra trams, of later autobussen, naar Tegelen en Steyl. Peters zag in 1930 zijn kans

schoon om de Tegelse markt direct te bedienen met een eigen Scala Bioscoop aan het dorps-

plein. Terwijl Peters in Venlo een moeizame verhouding had met het gemeentebestuur, werd

hij in Tegelen door de burgemeester met open armen ontvangen. Ook de Tegelse correspon-

dent van De Nieuwe Venlosche Courant was zeer te spreken over Peters’ bijdrage aan de moderni-

sering van Tegelen. Het smaakvolle interieur was volgens hem een juiste combinatie tussen

‘grootsteedsch genot en goede intimiteit’.29 De verslaggever raakte in vervoering door het in-

terieur van het theater. 

Geen frivole, luchtige schilderingen: daar staat de kunst, ook de filmische, die cultuur te brengen

heeft, te hoog voor. Het decoratieve werk is geïnspireerd door de filmtechniek. Daarvan die strenge

ornamenten, welke, mede door de zuiver gekozen en toch gedurfde kleuren, aan ’t geheel zoo’n

waardig en rustig karakter geven. In overeenstemming hiermee zijn ook de menschelijke figuren ge-

teekend. Deze symboliseeren, hoe de kunst de film-techniek tot een voornaam cultuur-middel kan

maken. Die bij den hoofdingang geven de goede expressie van ernst en satyre, de figuren aan de zij-

wanden van het theater geven door houding, gebaar en uitdrukking het schouwen en bewonderen,

de aandacht en het genieten. Edeler zagen we de filmkunst nog niet geteekend.30

126

25 Van deze medestanders was Nathan H. Wolf een van de belangrijkste figuren. Deze Wolf lag al jarenlang in de clinch met het be-

stuur van de bioscoopbond. Van der Velden e.a., ‘De moeilijke jeugdjaren’.

26 Astoria (Brunssum), Witte Bioscoop (Hoensbroek), Emma Bioscoop (Hoensbroek), Luxor Theater (Hoensbroek), Tonhalle

(Kerkrade), Witte Bioscoop (Simpelveld), Luxor Bioscoop (Sittard), Cinema Palace (Sittard), Bioscoop Het Centrum (Waubach), Wit-

te Bioscoop (Weert).

27 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 10-4-1925; Kunst en Amusement 16-5-1925. Al in 1924 stelde Peters zich kandidaat (zonder suc-

ces overigens) voor de geschillencommissie. ‘Algemeene vergadering van den Nederlandschen Bioscoopbond’, Nieuw Weekblad voor de
Cinematografie 15-2-1924

28 In het gebouw ‘De Harmonie’ organiseerde vergunningaanvrager H. Thissen filmvoorstellingen, naast muziek, toneel en dans-

avonden. Gemeentearchief Tegelen 1601-1927. Inv. 741-743 Register van geheven belasting op openbare vermakelijkheden en van

marktgelden 1919-1930. In de gemeenteraadsvergadering werd Tegelen expliciet genoemd toen het ging om de functie van de Venlo-

se bioscopen bij het bevorderen van het ‘vreemdelingenverkeer’. Notulen raadsvergadering Venlo 1922 nr. 1.

29 ‘Scala. Een mooi modern theater. Een schitterend geslaagde gala-voorstelling’, De Nieuwe Venlosche Courant 18-1-1930.

30 De Nieuwe Venlosche Courant 18-1-1930.



Als bestuurslid van de bioscoopbond haalde Peters banden aan met grote spelers in het Neder-

landse bioscoopwezen. Zo heeft hij zonder twijfel Frits Strengholt leren kennen, de Haagse

ondernemer die in 1927 het Pollak Theater overnam. En toen Strengholt zich in 1930 uit zijn

Venlose exploitatie terugtrok, wist Peters zijn Hollandse connecties handig in te zetten. Het

duo David Hamburger Jr. en C.G. Adam, beiden grote spelers in de Nederlandse bioscoop-

branche, nam in samenwerking met Peters het theater over. Twee maanden na de opening van

Scala Tegelen verscheen de laatste advertentie van het Venlose Grand Theater.31 Strengholt

deed het theater over aan de N.V. Rembrandt Theater te Arnhem, een samenwerkingsverband

van Hamburger, Adam en Peters. Nog diezelfde week kondigde Peters de heropening aan on-

der de nieuwe naam Rembrandt Theater.32 Hamburger en Adam waren zwagers en beide di-

rectielid van de ‘Utrechtse Maatschappij tot Exploitatie van Bioscooptheaters N.V.’, die thea-

ters bezat in Arnhem, Haarlem, Eindhoven, en per 1930 dus ook in Venlo.33 Dit was een van de

grootste bioscoopcombinaties van Nederland, waar ketenvorming niet veel voorkwam. 

De overname van een geduchte concurrent door een groter consortium waar hij zelf een rol

in speelde, bevestigde de positie van Peters als marktleider in Venlo en omgeving. Hoewel in

Venlo ook nog de City Bioscoop en de Piusbioscoop actief waren, werd hij toch de voornaam-

ste bioscoopexploitant in de stad. Hij bereikte deze status niet door compromis en overleg met

plaatselijke machthebbers, zoals in Heerlen gebeurde, maar juist door een harde opstelling je-

gens het gezag, vooral tijdens de bioscoopoorlog. De steun van de landelijke bioscoopbond

was hierbij van cruciaal belang. Twee uiteenlopende modellen, onder eveneens uiteenlopende

plaatselijke omstandigheden in Heerlen en Venlo, leidden dus tot enigszins vergelijkbare re-

sultaten, namelijk de concentratie van de macht in handen van één prominente bioscoopon-

dernemer.

Peters beëindigde de gebruikelijke variétévertoningen, zoals die hadden plaatsgevonden in

het Grand Theater onder Strengholt. Hij liet de Venlose burgemeester weten, dat hij in-

middels twee Venlose bioscopen in beheer had genomen, om ‘door aansluiting goedkooper

te exploiteeren. Er is echter gebleken dat met tekort wordt gewerkt alhoewel was gedacht door

de variéténummers te schrappen een meer loonende exploitatie te krijgen’.34 Peters wenste

zich volledig te richten op zijn core business: de filmvertoning. Variété beschouwde hij kennelijk

als een te schrappen kostenpost. Daarmee verwijderde hij tevens een attractie van het podium

die juist zorgde voor die typisch ‘grootstedelijke’ uitstraling die Strengholt had nagestreefd.

Op 14 maart 1930 draaide Peters in de Scala een ‘sprekende, zingende en musiceerende film’

in Venlo.35 De introductie van de geluidsfilm verminderde het aandeel van levend amusement

in de programmering, alleen al door het verdwijnen van de live muzikale begeleiding.

De opening van het Rembrandt Theater werd in de plaatselijke krant lauw begroet met een

summier berichtje, in scherpe tegenstelling tot de berichtgeving over de opening van dezelf-
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31 Advertentie, De Nieuwe Venlosche Courant 11-3-1930. Het orkest werd aangekondigd als onder leiding van Tony Zorch.

32 De Nieuwe Venlosche Courant 13-3-1930.

33 www.cinemacontext.nl. Hoe de eigendomsverhoudingen precies lagen, is niet meer op te maken uit de dossiers van de Kamer

van Koophandel. Een van de aanwijzingen dat de drie samenwerkten, is een stempel met ‘Hamburger, Adam en Peters’ onder een brief

van augustus 1932 aan de gemeente Venlo. Gemeentearchief Venlo 1921-1938. Inv. 937 Bioscopen 1930-1932.

34 Notulen vergadering Berger, met Peters en Hamburger Jr. van de bioscoopbond, over verlaging leeftijdsgrens, 30 mei 1930, Ge-

meentearchief Venlo 1921-1938. Inv. 937 Bioscopen 1930-1932. Het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 3-1-1930 meldde in het jaar-

overzicht over 1929 een rechtszaak tussen de gemeente Venlo en het Grand Theater over variété. De laatste werd veroordeeld tot f 36,-

boete. De precieze toedracht is onduidelijk.

35 Advertentie, De Nieuwe Venlosche Courant 14-3-1930. Omdat Peters lange tijd niet adverteerde, is niet zeker of dit de eerste geluids-

film in Venlo was.



de accommodatie enkele jaren eerder, toen deze nog Pollak Theater heette.36 Liet de redactie

met de overname door Peters en zijn compagnons de hoop op beschavend vermaak in het

voormalige Pollak Theater definitief varen? Het gebrek aan enthousiasme in De Nieuwe Venlo-
sche Courant was typisch voor de moeizame relatie tussen de krant en Peters, die er na de ope-

ning van het Rembrandt Theater echter wel weer in adverteerde. 

Willem Peters had als exploitant van de eerste lichting een succesvolle professionalise-

ringsslag gemaakt naar het moderne ondernemen, waarbij met extern kapitaal nieuwbouw-

projecten werden gefinancierd. Hij wist uiteindelijk door de juiste contacten optimaal te pro-

fiteren van het mislukte avontuur van Jean Pollak. De alliantie tussen bioscoopvermaak en

‘hoge cultuur’ was in Venlo niet erg succesvol gebleken. Maar het imago van de bioscoop als

‘grootstedelijke’ vernieuwer, zoals Strengholt dat in zijn advertenties aanprees, leverde een

aanstekelijk beeld op. Dat was niet nieuw; die notie bestond al bij de introductie van de vaste

bioscoop. Caubo en Van Lier schonken Venlo en Maastricht een stads aanzien met hun mo-

derne amusement, al was het alleen maar door het spektakel van hun elektrische verlichting.

Ook elders in Limburg werd de bioscoop gezien als een bijdrage tot een modern stedelijk ima-

go. Toen Gustav Trapp de Roermondse burgemeester in 1912 om een vergunning verzocht,

wees hij hem op het feit dat een ‘hochmodernes’ bioscooptheater niet alleen een sieraad voor

Roermond zou zijn, maar eigenlijk in een stad van dit formaat niet kon ontbreken.37

De rol van de bioscoop als symbool van moderne stedelijkheid bood de plaatselijke pers een

positieve invalshoek om over de bioscoop te schrijven, zonder te hoeven refereren aan de moei-

zame verhouding met het katholicisme. Aan het einde van de jaren dertig leek de opvatting dat

de bioscoop een belangrijke motor was van het moderne stedelijke karakter van Venlo, een

haast vanzelfsprekende gedachte. Toen in de zomer van 1939 Caubo’s bedrijf herleefde als het

City Theater vond een redacteur van De Nieuwe Venlosche Courant het passend om zijn (gunstige)

bespreking van dit hypermodern vormgegeven theater te beginnen met een overzicht van de

modernisering van Venlo, die een nieuw hoogtepunt zou bereiken met de geplande renovatie

van de oudste bioscoop van Limburg.38 De anonieme auteur van de rubriek ‘Dingen, die ons be-

zighouden’, memoreerde hoe het zwaartepunt van de stad tijdens de afgelopen eeuw geleide-

lijk in oostelijke richting verschoven was van de Maashaven naar het spoorwegstation. Deze

verschuiving had plaatsgevonden als gevolg van vernieuwing van de infrastructuur en de eco-

nomische ontwikkeling van het stadscentrum. In 1865 werd in Venlo de eerste spoorlijn geo-

pend, en mettertijd groeide Venlo uit tot een knooppunt waar diverse spoorwegtrajecten en

tramlijnen samenkwamen. Het gebied rondom de Vleeschstraat, de straat vlakbij het station

waar de bioscoop aan gelegen was, ontwikkelde zich tot een levendige stadskern. Niet alleen

winkels, maar ook uitgaansgelegenheden bezorgden het centrum zijn bedrijvigheid. Een van

de sprekende nieuwe voorbeelden daarvan was de City Bioscoop, die zelfs in de naamgeving

verwees naar zijn belangrijke bijdrage aan de stedelijke uitstraling van de stad. De tekeningen

die het artikel illustreerden, accentueerden het contrast tussen de situatie omstreeks de eeuw-

wisseling en het hypermoderne pand van het huidige City-theater (zie afbeelding).

De situatie van vroeger: een stel kippen scharrelde tussen de plassen op de onverharde

Vleeschstraat, terwijl een handkar door de poort van Van Gend & Loos naar binnen werd ge-
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reden, een dame in ouderwets wijde jurk passerend. Inmiddels, in het heden van 1939, had dit

bedrijfspand van Van Gend & Loos allang plaatsgemaakt voor het grote warenhuis van Vroom

en Dreesmann, ook al zo’n onmisbaar instituut in een modern stadscentrum. Op de illustra-

tie van het oude Venlo prijkte naast Van Gend & Loos nog de zichtbaar ouderwetse negen-

tiende-eeuwse architectuur van hotel ‘Die Porte van Cleve’. Deze oude gevel had in 1939

plaatsgemaakt voor een strak vormgegeven bioscooptheater, en daarmee toonde de bioscoop

zich – net als in 1909 – opnieuw een belangrijke vernieuwer van het Venlose stadsbeeld.

Een stedelijke schouwburg in Heerlen

Het Pollak Theater was het eerste, nieuw gebouwde Limburgse theater dat ‘hoge cultuur’ wil-

de combineren met bioscoopvermaak. Een dergelijke alliantie werd ook op een andere plaats

in Limburg nagestreefd, in Heerlen. Maar terwijl het Pollak Theater in eerste instantie een

commerciële onderneming was, waarvan de bioscoop de core business vormde, was het in Heer-

len precies andersom. Daar wilde men een cultureel verantwoord theater openen, maar dat

bleek slechts rendabel wanneer daar ook een bioscoopexploitatie aan werd toegevoegd. Dus

ook in Heerlen worstelde de bioscoop met toegankelijkheid voor publieksgroepen hoger op

de sociale ladder, maar op een andere wijze dan in Venlo.

Met de bloei van de mijnindustrie ontstond in Heerlen een groeiende behoefte aan een thea-

ter met een zekere standing. Niet alleen het aantal mijnwerkers nam toe, ook de middenklasse breid-

de zich uit, bestaande uit beambten, de witte-boordenwerknemers van de mijnen, en daarnaast

een commerciële middenstand van dienstverleners. Voor de ‘betere’ toneel- en muziekuitvoeringen

moest men naar andere steden uitwijken. Kunstminnend Heerlen nam regelmatig de speciale

operatrein naar het stedelijk theater te Aken, of bezocht de Maastrichtse schouwburg. In 1919 de-

den de eerste geruchten de ronde dat aan dit gemis zou worden tegemoetgekomen met een nieuw

te bouwen schouwburg in Heerlen. In 1920 werd daarmee daadwerkelijk begonnen op een loca-

tie in de Klompstraat.39 De naamloze vennootschap die dit theater bouwde, ging echter na de vol-
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tooiing failliet. Het gebouw stond jarenlang leeg. Die leegstand werkte in het voordeel van het

Heerlense bioscoopbedrijf, dat sinds midden jaren twintig geconcentreerd was in de handen van

één enkele ondernemer, Anton Weijerhorst en zijn bedrijfsleiders de neven Martens.

In 1925 werd de Stichting Stadsschouwburg Heerlen opgericht door Henri Hennen, lid van

een bekende Heerlense muziekfamilie. Het doel van de stichting was om de Heerlense burger

gelegenheid tot kunstgenot en verheffend vermaak te bieden. Voor de verwezenlijking van dat

doel wilde men de schouwburg, die al vijf jaar leeg stond, in exploitatie brengen. De stichting

wilde de schouwburg kopen met financiële steun van de gemeente, aangevuld met bijdragen

van Heerlense burgers in de vorm van aandelen. Men becijferde ƒ125.000,– nodig te hebben

voor de aankoop van het gebouw en de opstartkosten van de exploitatie. De gemeente onder

burgemeester Waszink was aanvankelijk voorzichtig om zich in te laten met het theaterproject,

maar toen in 1926 de energieke burgemeester Van Grunsven aantrad, kwam er meer schot in

de zaak. Hij wilde van Heerlen een moderne stad maken, en daarbij hoorde ook een degelijke

culturele infrastructuur, die het peil van zowel mijnwerker als middenstander moest verhogen.

Door langdurige onderzoeken naar bouwkundige en technische zaken duurde het tot

augustus 1928 voordat de gemeente een lening van ƒ50.000 verstrekte en nog eens ƒ25.000 in

aandelen toezegde. Van de resterende ƒ50.000 werd slechts de helft opgehaald onder de

Heerlense burgerij. Staatsmijnen en de Oranje-Nassau mijnen sprongen vervolgens bij met

nog eens ƒ15.000. Nog altijd bleef de Stichting Stadsschouwburg met een tekort van ƒ10.000

zitten. ‘Uit nood geboren’ nam men het besluit om dit tekort aan te vullen door het theater te

verhuren aan een bioscoopexploitant.

Het was inmiddels najaar 1929. De concurrentie bereidde zich voor op de nieuwkomer die

op de markt dreigde te verschijnen. Voordat bekend werd dat de Stadsschouwburg ook films

ging vertonen, had Weijerhorst besloten zijn belangrijkste theater geheel te renoveren. Hij

moest ook wel, want de gemeente bleef hem voortdurend lastig vallen over de gebrekkige

brandveiligheid van de zaal, die nog uit 1914 dateerde. In januari 1929 maakte Het Limburgsch
Dagblad bekend dat Weijerhorsts oude Hollandia Theater (voorheen Royal) geheel zou wor-

den vervangen door een nieuwbouw met bijna 1000 plaatsen pal naast de oude zaal. Weijer-

horst verving niet alleen het gebouw, maar ook het management. Toen het theater op 13 de-

cember 1929 werd geopend, was Ferdinand Vijgen als nieuwe bedrijfsleider aangesteld, en

Jean Martens ontslagen. Ook het andere theater dat Martens runde, Universal, viel na enkele

maanden onder Vijgens beheer. Martens stond op straat.40

Jean Martens, sinds 1919 bioscoopexploitant in Heerlen maar sinds kort brodeloos, vroeg

een gesprek aan met burgemeester Van Grunsven, in de hoop dat hij de bioscoopexploitatie

van de Stadsschouwburg kon gaan bestieren. Zelf had hij niet het benodigde kapitaal, maar

hij bracht de Rotterdamse havenbaron Bart Wilton in als mogelijk financier. Wilton had ook

al geld geïnvesteerd in bioscoopbedrijven elders in het land.41 Wilton trok zich echter terug, en

zo ging het ook met enkele andere gegadigden. Mogelijk deinsden financiers terug voor in-

vesteringen vanwege de onzekerheid die in de bedrijfstak heerste door de invoering van de ge-

luidsfilm. In januari 1930 slaagde Martens er toch in om een geschikte geldschieter te vinden.
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Via zijn familierelaties wist hij de Akense porceleinhandelaar Vondenbusch over te halen zich

in dit avontuur te storten. Vondenbusch investeerde in de bioscoopexploitatie op voorwaarde

dat Martens directeur werd. Op vrijdag tot en met maandag zouden er films vertoond worden

in de schouwburg, op overige dagen was de ruimte voor de culturele activiteiten. De Stichting

Stadsschouwburg kocht op 20 mei 1930 het gebouw aan. Het pand werd grondig gerenoveerd

en er werd gloednieuwe geluidsfilmapparatuur aangeschaft.

Toen de plannen voor deze bioscoop eenmaal vaste vorm hadden aangenomen, maakte de

nieuwe exploitant van de Heerlense bioscopen, Ferdinand Vijgen, bezwaar tegen deze bio-

scoop wegens concurrentievervalsing door gemeentelijke subsidies. Noch Gedeputeerde Sta-

ten, noch de Kroon waren onder de indruk van zijn argumenten, overigens zonder hun be-

sluiten te motiveren. Zo werd de Heerlense bioscoopmarkt opengebroken.

Op 17 oktober 1930 vond de opening van de Stadsschouwburg plaats. De initiatiefnemer van

de Stichting Stadsschouwburg, Hennen, sprak in zijn openingsrede de hoop uit dat ‘de meer

gegoede burgerij’ naar deze schouwburg zou komen en niet meer over de grens ontspanning

zou zoeken. Hij probeerde de hoogwaardigheidsbekleders in de zaal te overtuigen van ‘de cul-

tureele betekenis van de bioscoop in het tijdsgewricht, waarin we thans leven’. De feestelijke

opening bestond dan ook niet uit een klassieke opera of een grandioze theaterproductie, maar

de MGM spektakelfilm DE LUCHTVLOOT (VS, 1929), met in de hoofdrol romantisch idool Ramon

Novarro. De pers negeerde de superster, maar prees de educatieve inkijk in het luchtvaartwe-

zen die de film bood.42 Martens mocht van burgemeester Van Grunsven alleen films vertonen

die ‘in alle opzichten aan hooge eisen voldoen’. Deze film was goedgekeurd voor alle leeftij-

den, en als zodanig ongevaarlijk, maar een groot kunstwerk kon het niet worden genoemd.

Over het eerste jaar kende de Stadsschouwburgbioscoop nog een exploitatietekort, maar

1931 en 1932 waren succesvol, ondanks de economische crisis. De programmering van de

bioscoop was niet kunstzinnig te noemen. Martens vertoonde de betere kwaliteitsfilms die hij

van MGM huurde, en populaire Duitse Schlagerfilms. Hij bood ook regelmatig variété als bij-

programma.43 Behalve aan commerciële filmvertoningen bood de schouwburg ruimte aan

culturele evenementen zowel van grote gezelschappen van buiten de stad, als van producties

van eigen Heerlense bodem. Om dergelijke voorstellingen was het immers begonnen.44

De verstoring van Weijerhorsts monopolie in de Heerlense bioscoopbranche leidde niet tot

openlijke conflicten. Naar alle waarschijnlijkheid vond de bioscoopbond het wenselijk dat er

in Heerlen meer concurrentie ontstond. Enkele jaren later sprak de bond zich expliciet uit te-

gen het gebrek aan concurrentie in Heerlen. Uit niets blijkt dat de bond Vijgen steunde toen

hij bezwaar maakte tegen de komst van een bioscoopexploitatie in de Stadsschouwburg. Bo-

vendien was het in het belang van Weijerhorst om de vreedzame verhoudingen met de auto-

riteiten te handhaven. De hele affaire onderstreept nog maar eens dat de Heerlense overheid

bereid was om samen te werken met de amusementssector. Nergens anders in Limburg was

de gemeente zo hecht betrokken bij een commercieel bioscoopbedrijf als in Heerlen. Uitein-

delijk werd het Heerlense bioscoopwezen door de komst van de Stadsschouwburgbioscoop

slechts tijdelijk verstoord. Want net als het Pollak Theater in Venlo werd ook de Stads-

schouwburgbioscoop na enkele jaren geïncorporeerd in een bioscoopcombinatie.
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Het initiatief tot de Stadsschouwburg ging uit van de gemeentelijke overheid en burgers die

bijzondere belangstelling hadden voor de culturele ontwikkeling van de stad. Over de rol van

de geestelijkheid in deze is niet veel bekend. Er zijn geen aanwijzingen dat Henri Poels zich

heeft bemoeid met de Stadsschouwburg. Wel noemde de burgemeester in zijn openingstoe-

spraak de Heerlense deken Nicolaye als een van de initiatiefnemers van de Stadschouwburg.

Het katholicisme speelde in ieder geval geen expliciete rol in de presentatie van de Stad-

schouwburg. Mogelijk speelde daarbij ook mee dat Heerlen een gemengde religieuze ge-

meenschap was geworden. Dat maakte het wellicht niet wenselijk om een gemeenschappelijk

project als de Schouwburg als specifiek katholiek te afficheren.

De Stadsschouwburgbioscoop bleef niet lang zelfstandig functioneren. In 1932 trad

Weijerhorst uit de directie van zijn bioscoopondernemingen Hollandia en Universal, en ver-

huisde naar Aken. De Akense koopman Vondenbusch, in 1930 door Jean Martens als geld-

schieter binnengehaald voor de Stadsschouwburgbioscoop, werd daarop eigenaar van beide

bioscopen. Al spoedig fuseerden de drie bioscopen, die zo weer in één hand verenigd waren,

net als dat in de jaren twintig het geval was geweest onder Weijerhorst en de neven Martens.

De economische crisis stimuleerde tot nog verdergaande samenwerking. In januari 1935 sloot

het Hoensbroekse Luxor Theater zich aan bij de drie Heerlense bioscopen en ontstond de

N.V. Vereenigde Theaters te Heerlen-Hoensbroek. De Vereenigde Theaters had een krachtige

monopoliepositie verworven in Heerlen. Desondanks waren de resultaten over 1935 en 1936

teleurstellend. Ook een prijsverlaging kon de negatieve effecten van de crisis niet compense-

ren. Om te kunnen overleven moest de combinatie zoeken naar nieuwe geldschieters.

De strijd om de Vereenigde Theaters, en daarmee om de Heerlense bioscoopmarkt, vond

plaats tussen twee potentiële investeerders, de gebroeders Van Bergen en de gebroeders

Hirschberg. De gebroeders Van Bergen waren afkomstig uit een kermisfamilie die al in de

eerste jaren van de eeuw rondtrok met een bioscoop. De broers Max, Mathieu en Sander had-

den in 1932 een bioscoop geopend in Roermond, en hoopten hun imperium uit te breiden

richting Heerlen.45 Andere belangstellenden voor de Heerlense bioscopen waren de joodse ge-

broeders Hirschberg. Zij waren in 1933 uit Duitsland verdreven, met achterlating van hun bio-

scoopketen aldaar. In Nederland bouwden zij in enkele jaren een nieuw concern op, met di-

verse theaters in Nederland. In 1936 wisten zij de Heerlense exploitaties over te nemen, tot on-

genoegen van de gebroeders Van Bergen. Zij legden zich niet bij de situatie neer en namen

zich voor een eigen Heerlense bioscoop te openen die het moest opnemen tegen de Hirsch-

berg-combinatie. De bioscoopbond had dat jaar echter een rem gezet op de groei van het aan-

tal bioscopen. Vanaf 1936 bepaalde de bioscoopbond door middel van een vergunningenstel-

sel of in een gemeente nieuwe bioscoopexploitaties mochten worden geopend.46 Het bonds-

bestuur meende echter dat een nieuwe bioscoop gezond zou zijn voor de situatie in Heerlen,

om tegenwicht te bieden aan de monopolistische combinatie Vereenigde Theaters.47 De

Hirschberg-combinatie Vereenigde Theaters protesteerde uiteraard tegen de komst van een

vierde bioscoop, met als argument dat de zaken al zo slecht liepen, en dat een vierde bioscoop

in Heerlen de spoeling alleen maar dunner zou maken. De commissie van de bioscoopbond

die zich over de zaak boog, weet de slapte in de Heerlense markt echter niet alleen aan de eco-
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nomische crisis, maar tevens aan gebrekkige bedrijfsvoering. Zo was in tijden van voorspoed

verzuimd om te investeren in modernisering van de zalen.

Eindelijk ontstond er dus toch werkelijke concurrentie in het Heerlense bioscoopbedrijf.

Het ging er daarbij niet zachtzinnig aan toe. In 1937 zou Max van Bergen hebben geprobeerd

Hirschbergs bedrijfsleider Vincken om te kopen. De Van Bergens bedienden zich van antise-

mitische retoriek, zo klaagden de Hirschbergs bij de bioscoopbond. De Van Bergens pro-

beerden de gebroeders Hirschberg af te schilderen als volksvreemde indringers, terwijl de

Roermondse Van Bergens ‘rasechte Limburgers’ waren. Volgens de klacht van de Hirsch-

bergs gingen hun concurrenten zelfs zo ver om te proberen de toevoer van Duitse films te

stremmen door in Nazi-Duitsland te informeren hoe het toch kon dat gevluchte joden UFA-

en Tobis-films konden boeken.48

De gebroeders Van Bergen lieten tegenover het station in hoog tempo het gloednieuwe en

hypermoderne Royal verrijzen. Het ontwerp van architect F. Peutz geldt als een representant
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van het Nieuwe Bouwen.49 Net als het Venlose City Theater werd de nieuwe Heerlense Royal

een symbool van Heerlens moderne stedelijke uitstraling. De Vereniging voor Vreemdelin-

genverkeer verwelkomde het theater als een trots signaal van Heerlens vooruitgang. ‘Een rijk

en voornaam theater is Royal met dit al geworden, een theater dat past in een stad als Heerlen,

omdat het getuigt van een modernen geest en een vasten wil om aan de toekomst te werken’.50

Moderne bioscopen

In Maastricht en Roermond, als provinciehoofdstad en bisschopszetel, vestigingsplaatsen

van de arrondissementsrechtbanken en als militaire garnizoensplaatsen, huisden de voor-

naamste bestuurlijke elites van Limburg. Daarbij bestond met name in Maastricht nog een in-

dustriële elite. Meer dan in andere Limburgse steden kenden Maastricht en Roermond een

kunstminnende maatschappelijke bovenlaag, die zich bij voorkeur amuseerde in besloten ge-

zelschappen zoals Sociëteit Momus en de Roermondse Groote Sociëteit. Het is tekenend dat

in geen van beide steden een nieuwe lichting bioscoopexploitanten probeerde een alliantie te

smeden met de ‘hoge cultuur’ zoals dat, met wisselend succes, gebeurde met het Venlose Pol-

lak Theater en de Heerlense Stadsschouwburg. Nieuwe bioscopen werden in beide steden wel

gebouwd, net als in alle Limburgse steden, maar deze bioscoopondernemers presenteerden

hun theaters niet als ‘kunsttempels’ en lieten veel minder artistieke aspiraties blijken. Wel-

licht juist omdat Roermond en Maastricht van oudsher een theatertraditie hadden, was hier

kennelijk minder ruimte voor een koppeling met het bioscoopbedrijf. Overigens verloor die

deftige theatertraditie in de loop van de jaren twintig wel aan glans. De Maastrichtse Schouw-

burg werd steeds minder gebruikt. In de jaren dertig waren er jaarlijks gemiddeld slechts zo’n

dertig voorstellingen.51 Deels namen de bioscopen de functie over van stedelijk vermaak, ver-

moedelijk ook voor de betere burgerij, maar in de presentatie van de bioscopen was minder te

merken van een eventueel lonken naar het beter gesitueerde publiek zoals dat het geval was in

Venlo en Heerlen.

Voormalig paardenhandelaar Gustave Crijns opende in 1927 zijn Maastrichtse Palace The-

ater. Dat was in de eerste plaats bedoeld om de Maastrichtenaar verstrooiing te bieden met

amusementsfilms en af en toe een variété-act.52 Het Roermondse Royal Theater ademde een-

zelfde ambitie om recht-toe-recht-aan amusement te leveren. Het werd in 1932 geopend door

de gebroeders Van Bergen. Ook elders in Limburg werden tussen 1925 en 1933 bioscoopthe-

aters gebouwd die in hun publiciteit geen pogingen deden tot een kunstzinnige legitimiteit.

Daarmee lijken het Pollak Theater te Venlo en de Stadsschouwburgbioscoop te Heerlen eerder

uitzonderingen dan representatief voor het Limburgse bioscoopbedrijf, en ook in die gevallen

was het artistieke randje er snel vanaf.

In 1930 namen twee Maastrichtse ondernemers, Mathieu Vermin, directeur van een ijzer-

gieterij en groothandel en accountant Johannes Teunissen, Van Liers oude bioscoop over. De
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naam veranderde in Mabi, een afkorting voor Maastrichtse Bioscoop. De nieuwe directeuren

waren overtuigde katholieken. Drie broers van Vermin waren in het klooster ingetreden en

Teunissen verzorgde als accountant de boeken van het bisdom. Volgens latere getuigenissen

zou het bisdom ‘zowel financieel als inhoudelijk’ bemoeienis hebben gehad met de Mabi.53

Volgens Vermins zoon zou de geestelijkheid verzocht hebben om nette films te draaien, zeker

in vergelijking met Van Lier, die het niet zo nauw genomen zou hebben met het zedelijk ge-

halte van zijn programmering. Ook zou de directie zelf aanstootgevende scènes uit de film

hebben geknipt. Desondanks afficheerde de bioscoop zich niet expliciet als ‘katholiek’. Blijk-

baar was dit not done. De bioscoopbond had tijdens de Venlose bioscoopoorlog van 1921-1922

duidelijk gemaakt dat de bioscoop in haar ogen een neutraal instituut diende te zijn en geen

expliciete katholieke signatuur hoorde uit te dragen. Het lijkt er echter op dat deze opvatting

ook aan katholieke zijde werd gedeeld. Als zelfs twee overtuigd katholieke ondernemers, met

banden met het bisdom, het niet opportuun achtten om hun bioscoop openlijk een katholiek

stempel te geven, is het niet vreemd dat dit elders in Limburg evenmin gebeurde. Tegelijk was

hun katholieke overtuiging kennelijk geen obstakel voor Vermin en Teunissen om zich in het

bioscoopbedrijf te begeven. Sterker, Vermin pakte zijn zaken zo goed aan dat hij na de oorlog

verkozen werd tot voorzitter van de bioscoopbond.

Aangezien een openlijke verbintenis met het katholicisme niet tot de strategieën behoorde

die Limburgse bioscoopexploitanten toepasten om hun bedrijf een vorm van legitimiteit te

verschaffen, hanteerden zij alternatieve methoden. De meeste nieuwe bioscopen die werden

gebouwd, presenteerden zich als amusementspaleizen, waar comfort en gezelligheid veel be-
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langrijker waren dan de culturele respectabiliteit van katholicisme of kunst. In die hoedanig-

heid begon de bioscoop in de loop van de jaren steeds meer onderdeel uit te maken van het

stadsbeeld en consolideerde als een onderdeel van de infrastructuur van Limburg dat niet

meer weg te denken was uit het culturele landschap. Een zichzelf respecterende moderne stad

kon eigenlijk niet zonder een up-to-date bioscooptheater. Dit gold niet alleen voor modernisti-

sche bioscopen in Heerlen (Royal, 1938) en Venlo (City, 1939). In 1930 kwam in Sittard het

modern vormgegeven Forum Theater in gebruik. Nog vóór de officiële opening als bioscoop-

theater diende het als trots stedelijk forum voor de Eerste Sittardse Middenstandstentoonstel-

ling (ESMITO), waar heel Limburg voor uitliep.54
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Licht der dwazen1

Hoofdstuk 7

Bernard de Wolf en de 
katholieke filmkeuring

1 De Katholieke Illustratie 55 (23-2-1921) 22, 254. Onder het pseudoniem ‘MAKS’ componeerde deze auteur wekelijks een ode in dit

weekblad.



Op 23 februari 1921, vlak voor het uitbreken

van de Venlose bioscoopoorlog, verscheen bo-

venstaand gedichtje in De Katholieke Illustratie,

het tijdschrift voor het doorsnee katholieke ge-

zin. Binnen het fatsoenlijke universum van dit

blad hoorde bioscoopamusement niet thuis en

aan dit zo razend populaire vermaak werd dan

ook volstrekt geen aandacht besteed. In de fic-

tieve wereld van De Katholieke Illustratie werd de

bioscoop succesvol uitgebannen. Via het hier-

boven geciteerde rijmpje viel het ‘licht der dwa-

zen’ door een kier toch naar binnen. De auteur

van het gedichtje waarschuwde voor de bio-

scoop als een riskant dwaallicht, dat jong en

oud een schijnwereld van klatergoud en licht-

zinnigheid inlokte waarbij zij zelfs het risico

liepen hun verstand te verliezen.

In deze periode werd duidelijk dat een levens-

vatbaar circuit van katholieke bioscopen een il-

lusie zou blijven. Het bioscoopbedrijf liet zich

niet inpassen in een verzuild bestel. De victorie

van de bioscoopbond in de Venlose bioscoop-

oorlog betekende een breekpunt in de katholie-

ke omgang met de bioscoop. Na die gebeurte-

nissen was het gedaan met de ambities van ka-

tholieke verenigingen om regelmatig films te vertonen. Omdat een rechtstreeks beheer van

filmvertoningen niet haalbaar bleek, gingen katholieke autoriteiten zich steeds sterker rich-

ten op de controle en regulering van het filmbedrijf. De meeste aandacht ging uit naar de in-

stitutionalisering van de filmkeuring op een bovenlokale schaal. Dit resulteerde in een ver-

schuiving van de handeling van het lokale niveau, waar men aanvankelijk te maken had met

individuele bioscoopexploitanten, naar het regionale en landelijke niveau, waar de strijd werd

aangebonden met filmverhuurders, die in een nationale markt opereerden. De katholieken

beijverden zich voor een beheersing van de landelijke infrastructuur van filmdistributie, naast

en boven de lokale infrastructuur van filmvertoning.

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag hoe die katholieke filmkeuring tot stand kwam. Daarbij

is een hoofdrol weggelegd voor de filmkeurder Bernard de Wolf. Deze censor was een cultu-

reel tussenpersoon bij uitstek. Zijn handelen legt een aantal breuklijnen bloot in de verhou-

dingen tussen de katholieken en het bioscoopbedrijf, maar laat aan de andere kant zien hoe

troebel die grenzen tussen beide partijen in sommige opzichten waren. Zijn verhaal maakt

twee spanningsvelden zichtbaar: die tussen centralisering en particularisme, en die tussen

moraal en commercie. De centraal gestuurde katholieke filmkeuring belichaamde een streven

naar uniformering en centralisering van de katholieke beweging, maar riep ook verzet op bij

de behartigers van lokale belangen. De katholieke filmkeuring pretendeerde boven economi-

sche belangen verheven te zijn en uitsluitend op morele gronden te werken. Maar in de prak-

tijk bleek het onmogelijk om los van de marktwerking te functioneren.
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Hoe de bioscoop een kwestie werd

Vanaf het begin wekte de bioscoop de afkeuring van burgerlijke elites. Negatieve oordelen

over de bioscoop werden vooral ingegeven door bezorgdheid voor de jeugd. Toch was het ze-

ker tot aan de Eerste Wereldoorlog nog geen vanzelfsprekendheid om de bioscoop te verwer-

pen als een verderfelijk instituut, ook niet onder katholieken. We zagen dat er tussen 1911 en

1918 op verschillende plaatsen in Limburg bioscopen met een katholieke signatuur werden

opgericht. In de raadsvergaderingen uit deze periode karakteriseerden raadsleden bioscoop-

bezoek nog als een gepaste vorm van vermaak, zonder dat daar iemand van opkeek, een op-

vatting die na de oorlog haast taboe werd. Zo stelde het Roermondse raadslid Stijns in febru-

ari 1915 dat filmvoorstellingen niet meer verboden dienden te worden tijdens de vastenperio-

de. ‘Het is ’t eenige dat de Stad biedt en men behoeft toch niet den heelen vastentijd te treu-

ren’.2 Toch bestond er van meet af aan ook verzet tegen de bioscoop vanuit katholieke kring,

met name verwoord door geestelijken en mensen uit onderwijs en jeugdzorg, terreinen die

sterk onder invloed van kerk en clerus stonden. Plaatselijke autoriteiten gingen het bioscoop-

bedrijf reguleren, gedreven door een bezorgdheid over jeugdwelzijn of brandveiligheid. Pas

na de oorlog werd de bioscoop steeds breder veroordeeld als een verderfelijk instituut. De

‘Ode aan den bioscoop’ uit 1921 is daarvan een illustratie. Was eerst de bioscoop een accepta-

bel volksvermaak, waar wel eens onzedelijke uitwassen voorkwamen, geleidelijk draaide dit

om en werd de bioscoop een verdacht instituut, dat hoogstens de potentie in zich had om ten

goede te worden aangewend. Dit verdachte instituut diende zoveel mogelijk aan banden te

worden gelegd en dit gebeurde vooral door het controleren van het aanbod: het keuren en

eventueel censureren van films.

Aanvankelijk werden films uitsluitend plaatselijk gekeurd. Na Rotterdam (1912) werd te

Sittard in 1913 één van de eerste gemeentelijke filmkeuringorganen in Nederland opgericht,

gevolgd door de meeste andere steden in Limburg.3 Meestal waren dergelijke bioscoopcom-

missies primair gericht op het beschermen van de jeugd, maar zij waakten ook over de zeden

van het gehele publiek. Dit keuringswerk leverde allerlei problemen op. Het was niet altijd

eenvoudig voldoende vrijwilligers te vinden die zich wekelijks beschikbaar wilden stellen om

de gemeenschap te dienen. De Rotterdamse journalist en ‘filmpater’ Hyacinth Hermans was

één van de eerste filmkeurders in Nederland. Hij nam in 1912 zitting in de Rotterdamse bio-

scoopcommissie. Hij herinnerde zich in 1945 nog helder de ontberingen van stank, koude en

al te toegewijde poetsjuffrouwen die hij voor het goede doel doorstond, vooral in die bio-

scopen

die het kennelijk karakter droegen van volkstheaters, [daar] kon ’t op zo’n Vrijdagmorgen nog al

eens slordig toegaan. De eerste vraag was of de nieuwe filmen wel op tijd waren aangekomen. Was

dit niet het geval, dan konden wij gewoonlijk op de stoep geduldig wachten [...]. Onderwijl hadden

de naarstige werkvrouwen dan in het bioscoopzaaltje alle deuren en vensters opengezet, om het lo-

caal eens terdege te sluizen van alle twijfelachtige luchtjes, welke er nog van de laatste voorstelling

waren blijven hangen. ’t Was dan voor ons raadzaam onze kraag op te zetten, wilden wij geen long-

ontsteking oplopen. Terwijl wij dan ernstig onze aandacht moesten houden op de beelden van het
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witte doek, werden wij plotseling gecommandeerd onze voeten en benen omhoog te werken vanwe-

ge het reinigend water dat in emmers tegelijk onder ons kwam aangespoeld.4

Bioscoophouders waren zelden enthousiast over de keuringen. Het was logistiek niet altijd

even eenvoudig om films nog tijdig te laten keuren tussen het moment dat de zending spoe-

len arriveerde en het tijdstip van de eerste voorstelling. Ook in het filmbedrijf was tijd geld en

vanaf het moment dat de bioscoophouder zijn films binnen had, moest hij zijn filmhuur

terugverdienen door zoveel mogelijk vertoningen te realiseren. Wanneer een film op het laat-

ste moment werd afgekeurd, was dat een financiële strop.

In 1915 werd een eerste aanzet tot centralisering van de keuring gegeven door de Vereeni-

ging voor Eer en Deugd, opgericht en bestuurd vanuit het seminarie te Rolduc, bij Kerkrade.

De Vereniging Voor Eer en Deugd bestond uit plaatselijke onderafdelingen van leken, die zich

inzetten voor het behoud van zedelijkheid door te waarschuwen voor slechte lectuur, wulpse

dansen, onbehoorlijke kleding, en dus ook slechte films. Al in 1911 had het lijfblad van Voor

Eer en Deugd Mannenadel gewaarschuwd tegen ‘gefilmde pornographie’.5 In 1915 begon men

het blad Tooneel & Bioscoop uit te geven, waarin films en toneelstukken werden beoordeeld naar

katholieke maatstaven. Keurders in de grote steden in het westen bekeken het aanbod in de

theaters, en gaven hun bevindingen door aan de redactie in Rolduc. Die plaatste in het blad,

‘uitsluitend bestemd voor volwassenen’, lijsten van ‘toelaatbare’ films (niet ‘goedgekeurde’

want dat zou aanmoedigend kunnen worden opgevat), en opsommingen van afkeurens-

waardige films, met daarbij een korte omschrijving van de redenen van afkeuring, zoals:

‘minder geschikt om voetenspel en hoogopwaaiende kleedingstukken. [...] Afgekeurd om

strandnymphen en dooreenhaspeling van getrouwde mannen en vrouwen. [...] Zinnelijke

tooneelen, meer dan ergerlijke kleeding en hartstochtelijk spel’.6

Diverse gemeenten in het katholieke zuiden verankerden Tooneel en Bioscoop in de lokale bio-

scoopverordening door de beoordelingen uit het tijdschrift bindend te verklaren voor de

plaatselijke bioscopen. Daarmee kreeg het blad in een groeiend aantal plaatsen in Limburg

een officiële status als richtlijn voor filmkeuringen. Dit nam de lokale bioscoopcommissies

veel werk uit handen. Het filmbedrijf reageerde smalend op de ‘bleekneuzigen jongelingen’

van Tooneel en Bioscoop.7 Het vakblad De Bioscoopcourant meende dat het blad weinig zou uitrich-

ten, omdat katholieken zich toch weinig aantrokken van het geestelijk gezag. Als bewijs hier-

voor wees men erop dat tijdens de vastenmaanden de bezoekersaantallen onder katholieken

gelijk bleven, terwijl dit volgens de voorschriften veel minder zou moeten zijn. Juist katholie-

ken gingen, in tegenstelling tot protestanten, regelmatig uit, zo stelde de redactie tevreden

vast.8 In die katholieke gemeenten waar Tooneel en Bioscoop als richtlijn werd gebruikt, was de

keuring echter beter voorspelbaar voor filmverhuurders en bioscoophouders en dat leverde

hen voordeel op. Ze konden van te voren beter inschatten welke films werden toegelaten en

welke problemen zouden opleveren.

Tooneel en Bioscoop was een nogal orthodox en elitair orgaan, dat niet de algemene stemming

onder katholieken weerspiegelde. Over de doelgroep van hun blad schreef de redactie zelf:
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‘men houde verder in het oog, dat ons blad alleen, of haast alleen, komt in handen van hen,

die leiding geven aan anderen. Het blad is niet bestemd voor het groote publiek en bereikt dit

ook niet. De hooge prijs [van vier gulden per jaar] is daarvoor al waarborg’.9 De toenemende

invloed van Tooneel en Bioscoop is een aanwijzing voor het ontstaan van een activistische stem-

ming onder katholieke beleidsmakers. De omslag naar een negatief discours, vergezeld van

een roep om optreden tegen het ‘bioscoopgevaar’, vond plaats in de jaren na de Eerste Wereld-

oorlog. 

Het amusementsbedrijf maakte in de tweede helft van de jaren tien een geweldige groei

door.10 Bovendien kwam er tegen het einde van de oorlog een stroom van Schundfilme op gang,

bijvoorbeeld zogenaamde voorlichtingsfilms, die net iets te expliciet ingingen op het te be-

strijden morele gevaar en daardoor massa’s nieuwsgierigen trokken. Deze en andere explicie-

te ‘prikkelfilms’ verergerden de morele paniek.11 In de jaren 1920 en 1921 was de bioscoop-

kwestie een hot issue geworden onder katholieken. Geestelijke autoriteiten gingen zich scher-

per uitlaten over het bioscoopgevaar. De hoogste kerkleider in Limburg, bisschop Schrijnen,

wijdde enkele alarmerende woorden aan het filmgevaar in zijn vastenboodschappen, die in

alle Limburgse katholieke kerken werd voorgelezen. In zijn Vastenboodschap van 1916 had

Schrijnen nog in algemeenheden gesproken over ‘gevaarlijke gelegenheden van tooneelvoor-

stellingen; verderfelijke boeken en geschriften; zedenkwetsende prenten en platen; slechte

liederen; bedorven vrienden; verkeerde gezelschappen’.12 Maar in zijn Vastenboodschap van

1920 noemde de bisschop het beestje bij de naam. Opvallend is dat de bisschop het probleem

breder trok dan alleen de bioscoop: hij waarschuwde voor de oprukkende macht van het beeld

die doordrong tot in de huiskamer.

Ondanks de ontzettende weeën, die de oorlog over de volkeren gebracht heeft, neemt de genotzucht

ongekende afmetingen aan. In de wereldsteden zijn geheele nachten door de dranklokalen, de bal-

zalen, de bioscopen, de theaters, de speelhuizen, tot in de uiterste hoeken gevuld door een wufte me-

nigte, die, evenals in den tijd van zedelijk verval van den Romeinschen Staat, slechts roept om spel.

[...] De inzinking der zedelijkheidsbegrippen is merkbaar in vele gezinnen, waar kruisbeelden en

madonna’s hebben plaats gemaakt voor wereldsche beelden en gravures; waar verkeerde of licht-

zinnige geïllustreerde bladen toegang vinden en onder het bereik der kinderen komen. [...] Het sloo-

pingswerk [van onze] beginselen wordt niet weinig bevorderd door tooneel en bioscoop. De levendi-

ge voorstelling van onzedige feiten en verhalen maakt zonder twijfel nog meer indruk op den toe-

schouwer, dan het geschreven of gesproken woord op den lezer en den hoorder. De plastische ver-

tooningen leggen het er op aan, den mensch alle zedelijkheidsgevoel te ontnemen.13

De bezorgdheid beperkte zich niet tot de katholieken. Elites van alle levensbeschouwingen

maakten zich zorgen over de ‘genotzucht’ die zich van de bevolking meester had gemaakt.

Maar de katholieken namen wel het voortouw in het ondernemen van actie. In 1918 had de eer-

ste katholieke premier van Nederland, Ruijs de Beerenbrouck, een staatscommissie ingesteld

‘in zake maatregelen ter bestrijding van het zedelijk en maatschappelijk gevaar aan bioscoop-

141

9 Tooneel en bioscoop 2 (1916) 81.

10 Dibbets, ‘Het bioscoopbedrijf’.

11 Malte Hagner en Jan Hans, ‘Von Wilhelm zu Weimar. Der Aufklärungs- und Sittenfilm zwischen Zensur und Markt’, in: Hagner

ed., Geschlecht in Fesseln. Sexualität zwischen Aufklärung und Ausbeutung im Weimarer Kino, 1918-1933 (München 1999). Behalve deze Duitse

producten veroorzaakten ook sommige Amerikaanse films ophef, zoals PURITY (VS 1916).

12 Analecta voor het bisdom Roermond 1 (1916) 28-29.

13 Analecta voor het bisdom Roermond 5 (1920) 4.
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voorstellingen verbonden’, die in 1920 verslag uitbracht.14 Hoewel deze nog lang op zich zou

laten wachten, uitte dit rapport een politieke wens om te komen tot een bioscoopwet. 

Net als Ruijs was Limburgs hoofdaalmoezenier van de arbeid Henri Poels lid van de Klaren-

beekse Club, een genootschap van merendeels progressieve katholieke intellectuelen, die zich

zorgen maakten om de vermeende culturele achterstand van de katholieken.15 De heren Poels

en Ruijs deelden een interesse in het bioscoopvraagstuk, het is denkbaar dat dit een van de onder-

werpen was die zij tijdens deze bijeenkomsten bespraken. In de eerder aan hem toegeschreven

‘Heerlensche nota’s’ in Het Limburgsch Dagblad van 1919 bepleitte Poels de oprichting van een spe-

ciaal filmverhuurkantoor voor het Zuiden, dat contracten zou moeten afsluiten met productie-

maatschappijen van goede katholieke films. Katholieke schrijvers zouden scenario’s kunnen

ontwerpen door te putten uit de roemrijke katholieke geschiedenis en vrome legenden en zo

een unieke vorm van volksopvoeding creëren. Op die manier zouden de slechte ‘prikkelfilms’

vanzelf verdwijnen: ‘de bioscopen zouden overdrachtelijk gesproken worden “drooggelegd”;

waar de prikkelfilms ontbreken zou het publiek vanzelf de goede films bezoeken en er ook smaak

in krijgen’.16 Poels doorzag dus het belang van de filmproductie en -distributie voor de aanpak

van het bioscoopvraagstuk. Maar hier was de wens duidelijk de vader van de gedachte. Niet al-

leen onderschatte hij de macht van de filmverhuurders, maar, zoals vele katholieke beleidsmakers

na hem, vergiste hij zich vooral in de aard en belangstelling van het publiek.17 Zoals ‘P.’ zelf al

in 1919 constateerde, liet dat publiek zich niet opvoeden met ‘goede’ films. Bioscoopbezoekers

wilden steeds de nieuwste en grootste producties zien, die geen brave volksopvoeding brach-

ten, maar juist spanning en sensatie, soms door de grens van het betamelijke op te zoeken.

Enkele weken nadat het laatste deel van Poels’ artikelenserie was verschenen, stelde het

Heerlense gemeenteraadslid Jacobs de burgemeester vragen over het instellen van een bio-

scoopkeuring.18 Dit doet vermoeden dat Poels indirect invloed uitoefende op de koers van het

gemeentelijke beleid. In januari 1920 riep het Heerlense stadsbestuur een commissie in het le-

ven en in juni van dat jaar werd er een rapport uitgebracht. Het rapport volgde Poels’ aanbeve-

ling om een ‘permanent bureau [op te richten] hetwelk voortdurend in verbinding staat met de

verhuurkantoren’. Hoe dat kantoor in de praktijk zou moeten functioneren, bleef verder bui-

ten beschouwing, maar een variant van dit idee werd enkele jaren later gerealiseerd met de op-

richting van de Zuidelijke keuringsvereniging, die direct contact onderhield met het Neder-

landse filmverhuurbedrijf. De Heerlense commissie merkte op dat een vergelijkbaar idee ook

was geopperd door een vergadering van burgemeesters te Eindhoven, naar het schijnt op initi-

atief van de Maastrichtse burgemeester Van Oppen. Op deze bijeenkomst werd de basis gelegd

voor de Zuidelijke keuringsvereniging.19 Op deze vergadering van katholieke burgemeesters

was Henri Poels vermoedelijk op zijn minst in de geest aanwezig geweest. De burgemeesters

besloten de bioscoopwet af te wachten, die de regering op instigatie van Ruijs aan het voorbe-

reiden was. Maar toen het wetsvoorstel in 1923 eindelijk werd ingediend, sneuvelde het op 1

maart in de Tweede Kamer. De partijen konden het niet eens worden over de vraag of de film-
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keuring op landelijk dan wel op plaatselijk niveau moest worden uitgevoerd; of de keurings-

commissie moest worden samengesteld op grond van levensbeschouwing (naar goede ver-

zuilde traditie) dan wel op grond van deskundigheid; of gekeurd zou moeten worden op basis

van geschiktheid dan wel toelaatbaarheid; en of er alleen gekeurd diende te worden voor kin-

deren, dan wel ook voor volwassenen.20 Voor de linkse oppositie bemoeide de voorgenomen

bioscoopwet zich te veel met het privéleven van burgers. Volgens tegenstanders aan de rech-

terzijde, waaronder de katholieke kamerfractie, ging het wetsvoorstel niet ver genoeg, met

name waar het de plaatselijke autonomie betrof, lees: de zeggenschap over de katholieke ge-

bieden in het Zuiden. De katholieken wensten een eigen signatuur voor de filmkeuring in het

Zuiden. In het navolgende zal duidelijk worden dat de nadruk op plaatselijke nakeuring uitein-

delijk leidde tot een centraal gestuurde katholieke keuring in het katholieke Zuiden.

De Vereeniging van Noord-Brabantsche en Limburgsche gemeenten 
voor gemeenschappelijke filmkeuring

De verhouding tussen katholieken en het bioscoopbedrijf was verslechterd door de conflicten

in Maastricht en met name in Venlo in de jaren 1920-1922. De gebeurtenissen in Venlo de-

monstreerden de macht van de filmverhuurders, die in tegenstelling tot de bioscoophouders

niet direct onder gemeentelijke jurisdictie vielen. Afzonderlijke gemeenten konden hun plaat-

selijke vertoners misschien wel bedwingen, maar bleken niet opgewassen tegen de macht van

de filmverhuurders in de bioscoopbond. Toen door de verwerping van het wetsvoorstel dui-

delijk was geworden dat een landelijke bioscoopwet flinke vertraging zou oplopen, haalden

de Zuidelijke burgemeesters twee weken later op een vergadering op 16 maart 1923 hun uit

1920 daterende plannen uit de ijskast om een eigen instantie in het leven te roepen voor het

keuren van films. Ruijs spoorde de initiatiefnemers, de burgemeesters van Maastricht, Eind-

hoven en Heerlen, aan om de statuten snel te laten goedkeuren.21 De premier gaf zijn zegen

aan de op te richten ‘Vereeniging van Noord-Brabantsche en Limburgsche gemeenten ter ge-

meenschappelijke filmkeuring’, hier in het vervolg aangeduid als de (Zuidelijke) keuringsver-

eniging. Mogelijk hoopte Ruijs dat dit initiatief politiek gewicht in de schaal kon leggen bij de

onderhandelingen over een nieuwe bioscoopwet, die ruimte zou bieden aan een eigen katho-

lieke filmkeuring.

Het bestuur van de keuringsvereniging werd gevormd door een aantal Zuidelijke burge-

meesters. De Maastrichtse burgemeester Van Oppen werd gekozen tot voorzitter en de Eind-

hovense burgemeester Verdijk werd als gedelegeerd lid verantwoordelijk voor de afhandeling

van de dagelijkse bestuurszaken.22 Het bestuur nodigde alle overwegend katholieke gemeen-

ten uit lid te worden, waaronder ook gemeenten buiten de provincies Brabant en Limburg.

Wanneer in een bepaalde gemeente een raadsmeerderheid besloot toe te treden, onderwierp

die gemeente haar ingezetenen aan de keuringsoordelen van de keuringsvereniging. Dat be-

tekende in de praktijk dat bioscoophouders geen films meer mochten draaien die niet door
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20 Van der Burg en Van den Heuvel, Film en overheidsbeleid, 53-54.

21 Archief Vereeniging van Noord-Brabantsche en Limburgsche gemeenten voor gemeenschappelijke filmkeuring 1923-1969 (Ar-

chief VNLGGF) (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven). Doos 1. 13-6-1923. Het betreft een ongeordend archief, waarvan de eer-

ste vier dozen de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog betreffen. In de bronverwijzingen wordt naar deze doosnummers verwezen

als Archief VNLGGF 1 tot en met 4.

22 Vanwege Verdijks functie is het archief van de vereniging bewaard gebleven in het Eindhovense gemeentearchief.



deze katholieke keuring kwamen, anders liepen zij het risico hun vergunning te verliezen.Uit-

eindelijk meldden achttien gemeenten zich aan, alle uit de twee Zuidelijke provincies. Het

aantal leden bleef daarmee beneden de verwachtingen. Er waren geen Gelderse gemeenten

die het initiatief ondersteunden (zo bleef Nijmegen vasthouden aan de plaatselijke keuring)

en ook binnen de zuidelijke provincies ontbraken gemeenten als Breda, Roermond, Hel-

mond, Weert en Gennep. De toegetreden gemeenten telden 372.265 inwoners, het totaal aan-

tal inwoners van alle aangeschreven gemeenten bedroeg 572.050.23 Sommige afmeldingen

waren te wijten aan het feit dat er in de aangeschreven gemeenten geen of te weinig bioscoop-

voorstellingen werden gegeven, een feit dat kennelijk bij de initiatiefnemers niet bekend

was.24 De achttien gemeenten die zich in het begin aansloten waren: Bergen op Zoom, Bruns-

sum, Den Bosch, Eindhoven, Eijsden, Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade, Maastricht, Oister-

wijk, Oosterhout, Sittard, Susteren, Tilburg, Valkenswaard, Venlo, Waalwijk en Valkenburg.

Tien van de achttien gemeenten lagen in Limburg. Het ledenaantal fluctueerde gedurende het

bestaan van de vereniging, zoals tabel 7.1 laat zien. Twee opvallende afwezige grotere ge-

meenten waren Breda en Roermond. Roermond sloot zich niet aan, omdat er gemiddeld

slechts drie filmvoorstellingen per week werden gegeven.25 De kosten van lidmaatschap, die

gesteld waren op 1 cent per inwoner, stonden niet in verhouding tot het geringe belang van

het Roermondse bioscoopbedrijf, aldus de Roermondse burgemeester. Breda’s weigering toe

te treden werd nogal vaag gemotiveerd met de plaatselijke ‘verhoudingen’. Waarschijnlijk

doelde men op het niet-katholieke deel van de Bredase elite dat geen behoefte had aan katho-

lieke bevoogding. Eenzelfde motivatie speelde vermoedelijk mee bij de afzijdigheid van Nij-

megen, waar nog bij kwam dat de stad in geen van beide provincies lag die de vereniging in

haar naam droeg.26

Voor kleinere plaatsen was de reden voor het afzien van lidmaatschap meestal de afwezig-

heid van een bioscoopexploitatie. Zo zegde de burgemeester van Eijsden per 1 januari 1925 op,

omdat de bioscoop er slechts sporadisch in bedrijf was en bovendien ‘de persoon van den

ondernemer mij een voldoende waarborg biedt voor de zekerheid, dat slechts goede films af-

gedraaid worden’. Deze tegenstelling tussen een compromis ter plaatse en het lidmaatschap

van de centraal bestuurde keuringsvereniging kwam vaker voor en geeft een indicatie van de

spanning tussen centralisering en decentralisering.

De keuringsvereniging werkte van begin af aan samen met de Vereniging Voor Eer en

Deugd, de uitgever van het blad Tooneel en Bioscoop. De Vereniging Voor Eer en Deugd werd

door deze samenwerking feitelijk tot officiële keuringsinstantie voor de zuidelijke gemeenten

verheven. Een medewerker van Tooneel en Bioscoop werd gebombardeerd tot de vaste filmcensor

van de vereniging: Bernard Th. de Wolf (1876-1929). Hij kreeg als betaalde kracht de leiding

over het kantoor van de keuringsvereniging, gevestigd in De Wolfs woning in Amsterdam. Hij
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23 Archief VNLGGF 1. Brief 6-9-1923. In geheel Zuid-Nederland (Limburg en Brabant), woonden op 1-1-1924 in totaal 1.250.513

mensen, waarvan 470.648 in Limburg. Heel Nederland had toen 7.212.739 inwoners. CBS, Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten
van Nederland op 1 januari 1924 (Den Haag 1924).

24 In september 1923 hadden vele gemeenten laten weten zich niet aan te sluiten ‘op grond van diverse motieven’, waaronder vaak

het niet aanwezig zijn van een regelmatige bioscoopexploitatie. Het ging om: Gennep, Gulpen, Boxtel, Ginneken, Helmond, Beek,

Sprang-Capelle, Geleen, Eijgelshoven, Vaals, Posterholt, Breda, Nieuwenhagen, Oss, Weert, Oosterhout en Nuth. Op dat moment

was nog geen reactie ontvangen van: Eijsden, Geldrop, Thorn, Ubach over Worms, Wittem, Roozendaal, Simpelveld en Waubach.

25 Archief VNLGGF 2. Dossier ‘Algemene filmkeuring – nakeuring 1924-1932’. Van Oort, ‘Bioscooparmoede’.

26 Leden van buiten Limburg en Brabant konden wel worden toegelaten als speciaal lid, maar dit kwam pas in latere jaren voor.

Toen het Zeeuwse Hulst in februari 1925 wilde toetreden tot de vereniging werd het door de Provinciale Staten van Zeeland terugge-

floten.
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1924* 1926** 1932** 1940**

Baarle-nassau

Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom 

Boxtel Boxtel

Breda

Brunssum Brunssum Brunssum Brunssum

Budel Budel

Dongen

Echt

Eijsden

Eindhoven Eindhoven Eindhoven Eindhoven

Geertruidenberg Geertruidenberg Geertruidenberg

Geldrop Geldrop

Geleen Geleen Geleen

Gulpen Gulpen Gulpen

Heerlen Heerlen

Helden

Helmond

’s-Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch

Hoensbroek Hoensbroek Hoensbroek

Hulst

Kerkrade Kerkrade Kerkrade Kerkrade

Maasbracht

Maasbree-blerick

Maastricht Maastricht Maastricht Maastricht

Nieuwenhagen Nieuwenhagen

Oisterwijk Oisterwijk Oisterwijk Oisterwijk

Oosterhout Oosterhout Oosterhout Oosterhout

Oss

Roermond Roermond

Roosendaal Roosendaal Roosendaal

Schijndel

Simpelveld Simpelveld

Sittard Sittard Sittard Sittard

Susteren Susteren

Tegelen Tegelen

Tilburg Tilburg Tilburg Tilburg 

Ubach over Worms

Valkenburg Valkenburg Valkenburg Valkenburg

Valkenswaard Valkenswaard Valkenswaard Valkenswaard

Veghel

Venlo Venlo Venlo Venlo

Venray Venray

Waalwijk Waalwijk Waalwijk Waalwijk

Zundert

18 leden 24 leden 26 leden 37 leden

Tabel 7.1 Lidmaatschap van de Zuidelijke keuringsvereniging, 1924-1940

Lidmaatschap van de Zuidelijke keuringsvereniging 1924-1940. Bron: Archief VNLGGF 2. Jaarverslagen en correspondentie omtrent

toe- en uittreding.

* Bij oprichting ** Lidmaatschap volgens begroting over dat jaar.



keurde de films thuis of bekeek ze bij de filmverhuurders in hun eigen ‘showrooms’. Deze

man, overigens geen geestelijke, bepaalde jarenlang welke films honderdduizenden Neder-

landse katholieken wel of niet te zien kregen. Dit maakte hem een machtige intermediair tus-

sen het katholieke gezag en de filmbranche, een poortwachter die veel invloed had op de wij-

ze waarop en de mate waarin de internationale filmcultuur doordrong in het Zuiden.

De Wolf was een journalist en propagandist in de Amsterdamse gemeentepolitiek en was

korte tijd lid van de hoofdstedelijke gemeenteraad. Hij kreeg enige bekendheid onder katho-

lieken toen hij in 1918 een pamflet schreef over Troelstra’s revolutiepoging.27 Lang en ‘marti-

aal’, maakte zijn fysieke verschijning De Wolf geschikt voor optredens op propagandabijeen-

komsten.28 Hij was ook al vroeg betrokken bij het filmbedrijf; kennelijk herkende hij de pro-

pagandistische potentie van het nieuwe medium. De Wolf was medewerker van Tooneel en Bio-
scoop en schreef filmrecensies in de katholieke kranten De Amstelbode en De Tijd. Dat hij geen

blad voor de mond nam en er niet voor terugdeinsde opschudding in eigen gelederen te ver-

oorzaken, blijkt uit het boze pamflet met de titel Het Wolf-gevaar dat verscheen naar aanleiding

van zijn veroordeling van de film DE STRIJDKREET OM VREDE, die nota bene draaide in de katho-

lieke Witte Bioscoop te Amsterdam.29

Maar De Wolf beperkte zich niet tot het beoordelen van films alleen. In 1918 was hij betrok-

ken bij een katholiek distributiebedrijf, de ‘N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Witte Films’

te Haarlem. Deze vennootschap was opgericht door een aantal zeer prominente katholieke po-

litici, waaronder minister-president Ruijs de Beerenbrouck en A.I.M.J. baron van Wijnbergen,

gesteund door het Nederlandse episcopaat.30 Doel van het bedrijf was het distribueren van voor

katholieken geschikte films en tevens het laten vervaardigen van goede katholieke films door

de Nederlandse filmfabriek Hollandia van Maurits Binger. De maatschappij produceerde

slechts één titel, de driedelige seriefilm OORLOG EN VREDE (Ned 1918), met een hoofdrol voor de

toentertijd befaamde Nederlandse filmster Annie Bos.31 Over deze N.V. is verder weinig be-

kend. Het bedrijf zou op een fiasco zijn uitgelopen, waarbij al het ingelegde kapitaal verloren

ging.32 De deelname van De Wolf toont aan dat hij al vroeg betrokken was bij pogingen om tot

een katholieke filmdistributie te komen. De Maatschappij tot Exploitatie van Witte Films ging

in 1918 een samenwerkingsverband aan met de rijzende ster van dat moment in het Neder-

landse filmbedrijf, Loet C. Barnstijn. De witte films zouden verspreid worden via het distribu-

tienetwerk van Barnstijns bedrijf HAP-film. Voor de verhuur van katholieke films richtte Barn-

stijn een speciale afdeling binnen het bedrijf op, met de naam BenS Film Co, naar de initialen

van de eigenaren Barnstijn en Serphos. Bij de opening van het nieuwe kantoor aan de Hoefka-
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27 B.Th. de Wolf, Hoe de revolutie werd voorbereid (Amsterdam 1918) Uitgegeven door het R.K. Centrale Propagandabureau.

28 J. ter Linden, Het Wolf-gevaar in de katholieke bioscoop-actie (Amsterdam 1918) 37. Lemma ‘De Wolf’, in: R.K. Wie is dat? Biografisch lexi-
con van bekende Nederlandsche roomsch-katholieke tijdgenooten (Leiden 1925).

29 Het Wolf-gevaar. Het betrof THE BATTLE CRY OF PEACE (VS 1915). De Wolf was overigens geen lid van de Amsterdamse Bioscoopcom-

missie. Gemeentearchief Amsterdam. Archief Bioscoopcommissie 1919-1971. Inv. 5-7.

30 De Maasbode 15-10-1918, zoals geciteerd in De Bioscoopcourant 11-10-1918. Van Wijnbergen was van 1904 tot 1933 lid van de Tweede

Kamer en bekleedde diverse invloedrijke functies voor de ‘katholieke zaak’, met name op het terrein van onderwijs. Een van de mede-

oprichters van de genoemde N.V. voor Witte Films was ook R.B. Ledeboer, voorzitter van de Staatscommissie die in 1918 opdracht had

gekregen onderzoek te doen naar het bioscoopgevaar. 

31 Geoffrey Donaldson, Of Joy and Sorrow. A Filmography of Dutch Silent Fiction (Amsterdam 1997) 171-174, 215. Nadat de maatschappij

op de fles was gegaan, kwam in 1921 alsnog een tweede film uit, RECHTEN DER JEUGD, zonder dat deze titel nog openlijk als ‘witte’ film

werd aangeprezen. Tooneel en Bioscoop keurde deze film zelfs af vanwege een wat al te schaars geklede dans. Voor persoonlijke herin-

neringen aan de film OORLOG EN VREDE, zie Dick Laan, Over film. Herinneringen en belevenissen van een oud-filmer (Haarlem z.j.) 31-44.

32 Althans, zo werd beweerd in het vakblad van het bioscoopbedrijf in 1924, tijdens een periode van wrijvingen tussen de bioscoop-

bond en de keuringsvereniging en daarmee niet bepaald een neutrale bron. Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 8-2-1924.



de 9 te Den Haag, werd ook ‘de heer Th. de Wolf van het Dagblad De Tijd’ bedankt.33 BenS be-

weerde in advertenties in Tooneel en Bioscoop te opereren met bisschoppelijke instemming. Al

met al duidt dit op een zakelijke relatie tussen De Wolf en Barnstijn, die als een van de grootste

ondernemers uit het filmbedrijf in het interbellum dus al vroeg interesse toonde in de com-

merciële potentie van de katholieke markt, al blijft onduidelijk hoeveel succes hij daarmee had.

Behalve voor HAP-film was De Wolf actief voor andere filmverhuurders. Hij bewerkte hun

films zodanig dat ze, in zijn ogen, veilig voor een katholiek publiek konden worden vertoond.

In een circulaire uit 1923 van de keuringsvereniging in oprichting aan alle katholieke ge-

meenten die in aanmerking kwamen voor lidmaatschap, verklaarden vijf filmverhuurkanto-

ren in te stemmen met de voorgenomen keuringsvereniging. Ze behoorden tot de meest pro-

minente van de bedrijfstak: Nebima, Pathé, Cinema Palace, Nordisk en Loet Barnstijn. Ver-

moedelijk waren die verklaringen verkregen door tussenkomst van De Wolf. Toen De Wolf in

1923 werd benaderd door de op te richten zuidelijke keuring, wist men dat hij reeds ‘vijf groo-

te filmkantoren’ keurde. Het is aannemelijk dat het hier om dezelfde bedrijven ging.34
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33 De Bioscoopcourant 17-9-1918.

34 Archief VNLGGF 1. Notulen 16-3-1923; Brieven Nordisk, Nebima, Barnstijn, Pathé consortium 15-3-1923. Tooneel en Bioscoop
meldde ook vol trots dat vijf verhuurkantoren hadden besloten zich te onderwerpen aan de keuringsoordelen van de redactie.

Ironische advertentie uit de vakpers
in reactie op de oprichting van de
N.V. Maatschappij tot Exploitatie
van Witte Films. Bron: De Bio-

scoopcourant 30-11-1917



De Wolf werkte dus niet alleen voor katholieke opdrachtgevers zoals katholieke krant- en

tijdschriftredacties en later de keuringsvereniging, maar ook in dienst van de filmbranche. De

Wolf maakte deel uit van het bedrijf en zo werd dit ook gezien door de filmhandelaren zelf.

Dat wordt fraai geïllustreerd aan de hand van een feestelijke publicatie in het vakblad Nieuw
Weekblad voor de Cinematografie van 23 juli 1926. Op een groot banket ter ere van de voorzitter

van de Nederlandsche Bioscoopbond David Hamburger waren alle prominenten uit het

Nederlandse filmbedrijf aanwezig. Onder de genodigden bevond zich ook De Wolf. De gasten

genoten van onder meer ‘asperges de Venlo’, die in het menu fijntjes herinnerden aan de ecla-

tante overwinning van voorzitter Hamburger tijdens de bioscoopoorlog van 1921-1922. De

stemming kwam er pas goed in met een gedicht. Iedereen die er iets toe deed in het bioscoop-

bedrijf kreeg enkele witzige verzen toebedeeld, inclusief Bernard de Wolf: 

Ziehier de Wolf in schapevacht

Die de films, een beetje gekleurd

Voor ons in een ‘wit’ kleedje steekt

En belangeloos voor ’t Zuiden keurt35

Gesuggereerd werd dat De Wolf in werkelijkheid voor het bioscoopbedrijf – ‘voor ons’ – werk-

te en voor het Zuiden – in schaapsvacht – slechts belangeloos keurde, terwijl zijn officiële

werkgever natuurlijk juist de Zuidelijke keuringsvereniging was. Toen De Wolf daar in dienst

trad, had hij zich contractueel verplicht exclusief voor de keuringsvereniging te werken, en

mocht hij niet meer voor derden keuren. In werkelijkheid was hij echter nooit opgehouden

ook voor het filmbedrijf te blijven werken en hij kreeg daar goed voor betaald. Deze belangen-

verstrengeling legde al direct bij aanvang van de katholieke keuringsvereniging een bom on-

der haar bestaan, die De Wolf zelf uiteindelijk fataal zou worden.

Aanvaringen met de bioscoopbond

De nieuwe keuring zou ingaan per 1 februari 1924. De Wolf had al voorzien dat de nieuwe cen-

suurregeling problemen zou opleveren met de ‘bioscoopmenschen’, zo schreef hij in decem-

ber 1923 aan het Eindhovense bestuurslid Verdijk. ‘’t Is een wereldje dat leeft van protesten,

audiënties en conferenties’.36 Maar de keuringsvereniging leek slecht op de hoogte van de be-

zwaren van de bioscoopbond tegen de keuring. Bij de aangesloten gemeenten heerste grote

onduidelijkheid over hoe de keuring praktisch zou functioneren. De Venlose burgemeester

moest bijvoorbeeld zijn Eindhovense collega vragen of ook zogenaamde ‘natuurfilms en dwa-

ze films waarmede een program gevuld wordt’ gekeurd zouden worden, en attendeerde hem

er op dat de Venlose exploitanten beweerden dat de filmverhuurders weigerden mee te werken

vanwege de kosten. Verdijk antwoordde dat alles gekeurd zou worden, ook het ‘bijwerk’, zo-

als de vakterm luidde voor de korte films die het hoofdprogramma vergezelden.

Van het feit, dat de Bond van Filmverhuurkantoren zou geweigerd hebben met het oog op de voor die

kantoren te maken onkosten films ter keuring aan ons Keuringskantoor aan te bieden, is niettegen-

staande ik mij van een en ander vrij goed op de hoogte pleeg te houden, niets bekend. Ik geloof even-

148

35 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 23-7-1926.

36 Archief VNLGGF 1. 28-12-1923.



wel dat het juist is, wanneer gezegd wordt, dat er bij de filmverhuurkantoren, weinig haast bestaat

hunne films ter keuring aan te bieden. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat men in de meening ver-

keert, dat het in het Zuiden met die keuring wel niet zoo’n vaart zal loopen.37

De misverstanden, miscommunicaties, het gebrek aan kennis van zaken en de onwil om

ondernemers in het bioscoopbedrijf tegemoet te treden, openbaarden zich bij de autoriteiten

die betrokken waren bij de katholieke nakeuring nog voordat deze goed en wel van start was

gegaan. De gebrekkige kennis en samenwerking zouden in de volgende jaren garant staan

voor escalerende conflicten, zowel met de bioscoopbond, als ook binnen de keuringsvereni-

ging zelf. Als directe schakel tussen de keuringsvereniging en het bioscoopbedrijf moest De

Wolf twee uiteenlopende werelden bij elkaar zien te brengen: bezadigde katholieke bestuur-

ders tegenover gehaaide zakenlui uit een jonge groeibranche met een twijfelachtige reputatie.

De filmverhuurders waren verzameld in hun eigen bedrijfsafdeling binnen de Nederland-

sche Bioscoopbond, die als koepelvereniging zowel filmverhuurders als bioscoopexploitan-

ten, dus leveranciers én afnemers, vertegenwoordigde. De bond protesteerde tegen de katho-

lieke keuring. De verhuurders waren wel voorstanders van een centraal georganiseerde keu-

ring, omdat die veel moeite en kosten scheelde vergeleken met de onoverzichtelijke en on-

voorspelbare keuring door lokale keuringscommissies. Maar er waren enkele zwaarwegende

obstakels. Om te beginnen sprak deze keuringsvereniging als het ware voor zijn beurt: dit

(semi)overheidsinitiatief kon wel eens invloed gaan hebben op de uiteindelijke vormgeving

van de bioscoopwet, die nog steeds in de maak was. Bovendien was het bioscoopbedrijf niet

betrokken bij de organisatie van deze keuringsvereniging. Er was geen overleg gepleegd, geen

advies ingewonnen; de betrokken ondernemers konden de ontwikkelingen alleen maar vol-

gen via de berichtgeving in de katholieke pers. Volgens de verhuurders hadden deze burge-

meesters van de bedrijfsvoering van het filmbedrijf geen kaas gegeten. De bond wilde serieus

genomen worden als gesprekspartner, zo klonken verongelijkte geluiden in het vakblad

Nieuw Weekblad voor de Cinematografie.

De onenigheid draaide verder om de eis van de keuringsvereniging dat de filmverhuurders

meebetaalden aan de keuringskosten. Voorheen lieten enkele filmverhuurders hun films al

vrijwillig keuren door Vereniging Voor Eer en Deugd, hetgeen hen f 750,- per jaar kostte.

Daarmee verzekerden zij zich van een ongehinderde distributie van hun films in het katholie-

ke Zuiden. Immers, tegen een goedkeuring door de strenge Vereniging Voor Eer en Deugd

konden weinig katholieken iets inbrengen. Maar nu eiste de keuringsvereniging dit bedrag

van álle filmverhuurders die films wilden vertonen in bij haar aangesloten gemeenten.38 De

bioscoopbond wilde pertinent voorkomen dat hier een precedent werd geschapen en weiger-

de daarom iedere medewerking aan de katholieke keuring. Bovendien verzette de bioscoop-

bond zich tegen de als weinig realistisch beschouwde overgangsregeling. Per 1 februari 1924

moesten alle films voor de aangesloten gemeenten ofwel goedgekeurd zijn door het keu-

ringsbureau, ofwel in eerdere keuringen in Tooneel en Bioscoop geschikt zijn bevonden, hetgeen

volgens de bioscoopbond praktisch onmogelijk was.39
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37 Archief VNLGGF 1. 24-12-1923, 28-12-1923.

38 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 25-1-1924. C.M. Muller, Bioscoopkwesties in Eindhoven. De gevolgen van genomen over-

heidsmaatregelen op de filmvertoning in de periode 1914-1929 (doctoraalscriptie Universiteit Utrecht 1994) 58-63. De passage over dit

conflict is in deze scriptie geheel gebaseerd op verslagen in De Meijerijsche Courant. In het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie van 15-2-

1924 werd deze krant verweten ‘geen kwaad genoeg [te kunnen] zeggen van de bioscoopmenschen’.

39 ‘De Zuidelijke keuring’, Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 25-1-1924. 



Op 24 december 1923 stuurde de bioscoopbond een brief waarin verzocht werd om een

onderhoud, omdat men niet akkoord kon gaan met de regeling zoals de keuringsvereniging

die voorstelde. Op 15 januari kwamen de partijen bijeen en werd besloten de overgangsperio-

de te verruimen tot aan 1 juni 1924. De bioscoopbond verkreeg echter geen toezeggingen over

de kwestie van de keuringskosten. Vervolgbesprekingen op 25 januari mislukten en de bio-

scoopbond stelde een ultimatum: per 1 februari 1924 zouden geen films meer worden gele-

verd aan de bij de keuringsvereniging aangesloten gemeenten, tenzij de kostenheffing van de

baan was. Hier dreigde een forse confrontatie, het zwaarste conflict met de overheid uit het

bestaan van de bioscoopbond, die voorheen alleen nog in conflicten betrokken was geweest

binnen één gemeente. Nu dreigde een boycot in een groot aantal gemeenten in het Zuiden. 

Zowel in de bioscoopbond als in de gelederen van de kersverse keuringsvereniging bleek

het niet eenvoudig om alle leden in het gelid te houden, beide kampen kregen te maken met

afvalligen. Op 30 januari, aan de vooravond van de dag waarop het ultimatum afliep, stuurde

een zestal verhuurders een brief waarin zij verklaarden ‘ondanks de tallooze intimidaties’ toch

te zullen leveren aan de achttien gemeenten. Het betrof Polygoon, Emelka, Dutch American,

Meteor, Pathé Frères en Nordisk.40 Deze verhuurbedrijven hadden al films verzonden naar het

Zuiden, maar na crisisberaad met het hoofdbestuur van de bioscoopbond besloten zij op hun

schreden terug te keren en de films per ommegaande te laten retourneren. De bioscoopbond

had de schade weten te beperken door de afgedwaalde schapen terug in de kudde te drijven

(mogelijk onder dreiging van boetes of royementen).41

De bioscopen gingen dicht. Maar niet in alle achttien gemeenten, want behalve de bio-

scoopbond kreeg ook de keuringsvereniging te maken met weerspannige leden. De gemeen-

ten Bergen op Zoom, Brunssum en Hoensbroek (Waalwijk krabbelde op het laatste moment

terug) besloten de nieuwe keuringsregeling op te schorten en vielen terug op hun lokale keu-

ringscommissies. Men vertrouwde blijkbaar liever op de verstandhouding met de plaatselijke

bioscoopondernemer en de bioscoopcommissie, dan zich de ergernis van de kiezer op de hals

te halen door de bioscopen te doen sluiten. In het geval van Hoensbroek speelde misschien

ook mee dat één van de bioscoopeigenaars, notaris Beckers, zelf in de gemeentepolitiek actief

was.42 Deze drie gemeenten werden niet geboycot door de bioscoopbond, zodat in vijftien ge-

meenten de bioscopen hun deuren sloten.43

De bioscoopbond opende de weerstandskas voor de getroffen exploitanten.44 De lokale

ondernemers werden gedwongen om mee te gaan in de polarisering van het conflict. Zij kon-

den niet weigeren om deel te nemen aan de boycotactie, want er werden eenvoudigweg geen

films meer geleverd aan de getroffen steden in het Zuiden. Het bruuskeren van de bond door

bijvoorbeeld naar een buitenlandse leverancier te stappen of een stakingsbreker, kon ernstige

gevolgen hebben in de vorm van boetes of royement van de bond. De filmvertoners lieten van

zich horen in petities en smeekbeden. De Eindhovense bioscoophouders verzochten het

stadsbestuur tevergeefs om de nieuwe keuringsregeling op te schorten. De belangrijkste ex-
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40 Een zevende verhuurder Fox had toegezegd deze zes te volgen in hun rebellie tegen de Bioscoopbond, maar bond tijdig in.

41 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 8-2-1924: ‘Er is een oogenblik groot gevaar geweest voor vertroebeling, een gevaar dat, naar

we hopen, thans voorbij mag zijn. We zullen daarom thans hierover geen woord meer zeggen, voor ons blijft hoofdzaak de strijd zelf’.

42 G.A. Beckers werd in 1917 geïnstalleerd als raadslid, het is niet zeker of hij in 1924 nog steeds politiek actief was. Archief ge-

meente Hoensbroek 1800-1940. Inv. 6 Notulen raadsvergadering.

43 ‘Het conflict in het zuiden’, Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 1-2-1924; ‘Het conflict in het zuiden’, Nieuw Weekblad voor de Ci-
nematografie 8-2-1924. De gemeenten die door de boycot werden getroffen, waren: Eindhoven, Eijsden, Heerlen, ’s-Hertogenbosch,

Kerkrade, Maastricht, Oisterwijk, Oosterhout, Sittard, Susteren, Tilburg, Valkenburg, Valkenswaard, Venlo en Waalwijk.

44 ‘Het conflict in het zuiden’, Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 1-2-1924.



ploitanten uit Maastricht, Heerlen, Hoensbroek, Venlo, Kerkrade en Sittard zonden geza-

menlijk een gelijksoortige petitie aan het bestuur van de keuringsvereniging en wezen daarbij

nog op het gevoelige punt dat zij hun personeel zouden moeten ontslaan bij een sluiting. En-

kele dagen later deed ook het gezamenlijke personeel van de Maastrichtse bioscopen Royal en

Pathé een oproep om ‘ons weer in het genot te stellen om ons weekgeld te verdienen’.45

Al snel kwamen onderhandelingen op gang tussen de bioscoopbond en de keuringsvereni-

ging. De keuringsvereniging kwam met een uitweg uit de impasse, door te stellen alleen ver-

goed te willen worden voor het ‘geschikt maken’ van films door het aanbrengen van coupures,

omdat dat het meest tijdrovende werk was. Het eenvoudigweg goed- of afkeuren zou de vere-

niging zelf bekostigen. Na een week gingen de bioscopen weer open. Na een vergadering op

vrijdag 8 februari 1924 die tot na middernacht duurde, kwamen de partijen tot een overeenkomst,

zodat vanaf zaterdag 9 februari de bioscopen weer films konden draaien. De eisen van de bio-

scoopbond werden grotendeels ingewilligd. Voor keuring zonder coupures zou niet betaald te

hoeven worden. Tot aan mei 1924 gold een proeftijd waarin werd bekeken in hoeverre coupu-

res noodzakelijk waren in het keuringsproces. Na die proeftijd werd uiteindelijk besloten om

films uitsluitend ‘toelaatbaar’ of ‘ontoelaatbaar’ te verklaren. De Wolf mocht nog wel ‘zeer klei-

ne coupures’ aanbrengen, maar hiervoor hoefde de keuringsvereniging niet betaald te worden.

Dit voorbehoud van ‘zeer kleine coupures’ zette alsnog de achterdeur open voor censor De Wolf

om in films te knippen. Hij ging dat in toenemende mate doen, zoals verderop zal worden aan-

getoond. Voorts werd bij wijze van overgangsregeling afgesproken dat wanneer het Amsterdamse

keuringsbureau een film niet tijdig wist te keuren, een burgemeester dispensatie kon verlenen

voor een lokale keuring van de betreffende film. De deal werd bekrachtigd met een onderhandse

schenking à ƒ1500,– van de bioscoopbond aan de keuringsvereniging ter verzachting van de

‘opstartkosten’ van de nieuwe vereniging. Wel werd verzocht ‘aan deze donatie geen publiciteit

te geven’.46 Pas later werden de leden van de bioscoopbond op de hoogte gesteld van deze op-

merkelijke gift, wat tot verontwaardige reacties van de leden leidde.47

Omstreden keuringen

De keuringsvereniging was omstreden. Niet alleen buiten de katholieke zuil, waar met name

liberalen en socialisten zich distantieerden van wat zij beschouwden als een paternalistische

regeling. Ook binnen de katholieke wereld was niet iedereen overtuigd van het nut van de keu-

ringsvereniging. Niet alle steden bezuiden de Moerdijk waren lid van de vereniging, zoals Bre-

da, Roermond en enkele kleinere stadjes en dorpen.48 In gemeenten die wel lid waren, leefde

bovendien volop kritiek. Voor een deel kwamen die bezwaren van liberale en socialistische

minderheden, die zich verzetten tegen een katholieke censuur die aan alle inwoners van de

stad werd opgelegd, ook aan de niet-katholieke inwoners. Een voorbeeld is het verbod op de

sovjetfilm PANTSERKRUISER POTEMKIN, dat tot verontwaardigde reacties van socialisten in Maas-

tricht en Heerlen leidde, zoals verderop nog aan bod zal komen.
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45 Archief VNLGGF 1. Respectievelijk 29-1-1924, 30-1-1924, 4-2-1924.

46 Gemeentearchief Venlo 1921-1938. Inv. 934 Bioscopen 1921-1927.

47 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 4-4-1924.

48 Overigens maakten sommige van deze gemeenten zonder contributie te betalen toch wel degelijk gebruik van de keuringsoor-

delen van De Wolf, volgens zijn jaarverslag over 1924.



Het centraliserende beleid van de keuringsvereniging kon de plaatselijke verhoudingen wel

eens verstoren. Zo stelde de Venlose politiek zich afwachtend op ten opzichte van de nieuwe

keuringsvereniging. Toen begin 1924 het conflict met de bioscoopbond dreigde uit te breken,

stelden enkele raadsleden voor uit de vereniging te stappen.49 Dit was niet zozeer uit angst voor

een conflict met de bioscoopbond, Venlo had al aangetoond daar niet voor terug te deinzen.

Dit kwam eerder voort uit de onwil van sommige lokale politici om bevoegdheden over te dra-

gen naar een bovenlokaal niveau. Al voor de oprichting van de keuringsvereniging hadden le-

den van de Venlose bioscoopcommissie geprotesteerd tegen hun eigen opheffing met het ar-

gument dat dit een verlies aan lokale autonomie zou betekenen. Een lokale bioscoopcommis-

sie zou beter rekening kunnen houden met de specifieke sociale samenstelling van haar eigen

stad. Volgens een lid van de opgeheven commissie gaf de aanwezigheid van socialistische,

joodse of protestantse minderheden aanleiding tot een aangepast keuringsbeleid:

De film ‘Op hoop van zegen’ bijv. die goedgekeurd kan worden voor Venlo, moest afgekeurd worden

voor fabriekscentra. ‘De 5 Frankforters’ kan in een stad waar veel Israëlieten wonen, aanstoot geven,

terwijl op andere plaatsen ‘De Bartholomeusnacht’ niet gaarne gezien zal worden.50

Verreweg de meeste klachten bij de keuringsvereniging betroffen de keuringen zelf. Die wa-

ren namelijk volgens velen te ‘slap’. Het is niet meer mogelijk om na te gaan hoe streng De

Wolfs keuringen waren, want de keuringslijsten zijn niet systematisch overgeleverd. Wel zijn

er enige kwantitatieve gegevens over De Wolfs keuringen uit zijn jaarverslagen. Zoals grafiek

7.2 laat zien, bleef het aantal films dat De Wolf jaarlijks afkeurde opmerkelijk stabiel, rond de

tien procent. Opvallend is wel de stijging van het aantal films dat alleen met ‘kleine coupure’

werd goedgekeurd van 6 naar 41 procent. Met de bioscoopbond was afgesproken dat films al-

leen nog goed- of afgekeurd zouden worden; coupures waren te tijdrovend en daarmee te

duur. De Wolf was in het vervolg alleen nog gemachtigd ‘zeer kleine coupures’ te laten aan-

brengen, films die grote coupures vereisten, dienden te worden afgekeurd. Maar zoals uit de

tabel blijkt, nam de categorie afgekeurde films niet toe en ging De Wolf daarentegen steeds

meer ‘kleine’ coupures aanbrengen, totdat in 1928 ruim veertig procent van de films door hem

onder handen werd genomen. Later zou blijken dat het filmbedrijf De Wolf heimelijk wel de-

gelijk betaalde voor dit knip- en plakwerk. 

De praktijk van het couperen van films zorgde wel eens voor verwarring, doordat er ver-

schillende versies van films in omloop kwamen. In augustus 1924 schreef het Bossche raads-

lid Brouns-Van Besouw verontwaardigd aan burgemeester Verdijk over de in haar ogen on-

toelaatbare film OMAR PASHA (VS, 1922).51 De Wolf had de film toegelaten voor het Zuiden.52 De

keurder reageerde op de klacht van het raadslid per telegram dat hij met ‘ontstelling’ had ver-

nomen dat de ongecensureerde versie van de film was vertoond in Den Bosch. Hij had een ver-

sie goedgekeurd, die door de Amsterdamse Bioscoopcommissie was gecoupeerd, maar ver-

volgens was de oorspronkelijke, ongecensureerde versie naar Den Bosch verstuurd. Het is

niet bekend of dergelijke misverstanden vaak voorkwamen, maar het spreekt voor zichzelf dat

zulke voorvallen slecht waren voor de reputatie van de keuringsvereniging: films die het stem-
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49 Notulen raadsvergadering Venlo (1924) nr. 1, 40.

50 Gemeentearchief Venlo 1921-1938. Inv. 934 Bioscopen 1921-1927. 10-9-1923. OP HOOP VAN ZEGEN (Ned 1918); van beide andere ge-

noemde titels in onbekend welke films bedoeld zijn. 

51 www.cinemacontext.nl; Deze succesvolle film arabian love van Fox bleef tot aan het einde van de jaren twintig rouleren

52 Archief VNLGGF 1. 9-8-1924.



pel ‘veilig’ hadden gekregen, bleken in een ongekeurde, pikantere versie toch allerlei ontoe-

laatbare scènes te bevatten.

De film uit het voorgaande voorbeeld was niet door De Wolf zelf bewerkt maar enkele inci-

denteel bewaard gebleven keuringsrapporten tonen aan dat hij een film soms eigenhandig zo-

danig toetakelde, dat in feite niet meer kan worden gesproken van ‘zeer kleine coupures’. Het

keuringsrapport van DE WILDE STIER vertoonde zes coupures. Bij een herkeuring van MESSALINA

was op niet minder dan twaalf plaatsen geknipt.53 De Maastrichtse Royal Cinema klaagde dat

uit de film SANDY, DE CHARLESTONGIRL zelfs circa 500 meter was geknipt, zodat er geen doorlo-

pend verhaal meer overbleef. ‘Een film moet eene geschiedenis vormen, en geen revue’, merk-

te de geplaagde exploitant Putzeist op.54

Filmkeuring is een subjectieve aangelegenheid. De Wolf kon dan ook nooit iedereen tevre-

den stellen en criticasters bleven zich voortdurend aandienen. Hij ging zelden in discussie

over de inhoud van zijn filmbeoordelingen. Dat zou te snel leiden tot discussies over ‘de leng-

tes van de rokjes en diepte van de decolletés’.55 Desondanks verdedigde hij zich verbeten tegen

iedere klacht. De Wolf verwees in zijn reactie soms naar positieve kritieken in de katholieke

pers. Vaak voerde hij uitspraken van katholieke autoriteiten aan om zijn gelijk aan te tonen of

verwees hij naar prominente katholieke publieke figuren die een bepaalde film hadden goed-

gekeurd of zelfs aangeprezen. Een kras voorbeeld van De Wolfs grimmige en vasthoudende

verweer deed zich voor toen burgemeester Smits van Valkenburg zich beklaagde over het toe-

laten van de film BOEDDHA (het betrof vermoedelijk de film PREM SANYAS, Dld 1925). Smits ver-

zond een afschrift van zijn protest aan de Limburgse bisschop Schrijnen. De Wolf riep on-

middellijk de hulp in van zijn beschermheer bij Voor Eer en Deugd, professor Bemelmans, die

een goed woordje voor hem deed bij de bisschop. De Wolf trok vervolgens op voor hem typi-

sche wijze alle registers open om bij het bestuur van de keuringsvereniging zijn gelijk te be-

halen tegenover de Valkenburgse burgemeester: 

’t Is trouwens niet de eerste maal dat deze heer door ons wordt terecht gewezen en die geleid door zijn

fantasie, om maar het onschuldigste woord te gebruiken, vormen der in de film voorgestelde vrou-
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53 Archief VNLGGF 1. 10-12-1925. Mogelijk zijn bedoeld: THE WILD BULL’S LAIR (VS 1925) en MESSALINA (It 1922).

54 Archief VNLGGF 1. 28-8-1926 Putzeist aan de keuringsvereniging; SANDY (VS 1926).

55 P. Cuypers, ‘”Met ernstig voorbehoud”. Aspecten van de nakeuring door de Katholieke Filmcentrale’, Jaarboek van het Katholiek Do-
cumentatiecentrum 2 (1972) 22-56, aldaar 33-34.

Totaal Goed- Afge- Kleine Grote Totaal Gem. lengte

films gekeurd keurd coupures coupures*** meters per film (m)

1924* 1561 1043 155 86 277 1420300 910

% 100 67 (28) 10 6 18

1925* 1823 1167 167 489 1929600 1058

% 100 64 9 27

1926** 1793 1034 172 587 2391200 1334

% 100 58 10 33

1927 1475 735 133 607 2141650 1452

% 100 50 9 41

Tabel 7.2 Keuringen De Wolf 1924-1928

Keuringen De Wolf 1924-1928. Bron: Archief VNLGGF 2. Jaarverslagen.

* Januari – november ** December 1925 – november 1926 *** Tijdens de overeengekomen proefperiode tot aan 1 juni 1924 hield De

Wolf bij hoeveel films in zijn ogen uitsluitend met grote coupures ‘goed te maken’ waren. Na de proefperiode werd overeengekomen

dat deze categorie verviel.



wen ziet, welke absoluut afwezig zijn. Deze heer ontkleedt de in de film voorgestelde vrouwen met

zijn oogen, geleid door zijn misplaatste verbeelding.56

Omdat De Wolfs keuringsoordelen door de jaren heen de nodige weerstand hadden uitgelokt,

besloot het bestuur van de keuringsvereniging begin 1926 een enquête te houden onder haar

leden. Ongeveer de helft van de leden liet weten tevreden te zijn. Behalve uit Tilburg en Bergen

op Zoom, kwam de hevigste kritiek uit Zuid-Limburg. Kerkrade meldde op dat moment geen

specifieke klachten, behalve dat ‘films, welke voor Amsterdam zijn goedgekeurd, niet altijd in de

zuidelijke plaatsen, wegens de aldoor heerschende hoogere zedelijkheidsopvattingen, bij het

overgroot gedeelte der bevolking, kunnen worden toegelaten.’57 Burgemeester Habets leek

met deze opmerking te impliceren dat de keurder De Wolf, met zijn Amsterdamse achter-

grond, niet geschikt was om de Zuidelijke mentaliteit op waarde te schatten, een mentaliteit

die in Limburg minder zou zijn aangetast door zedelijk bederf dan in de grote stad. Wat daar-

bij niet hielp was het gerucht dat enkele maanden daarvoor was verspreid, dat De Wolf ‘zijn

echtgenoote en zijne kinderen zou hebben verlaten en er met een jodin vandoor zou zijn ge-

gaan’. Deze roddel werd al snel ontzenuwd, maar over De Wolfs reputatie deden meer verha-

len de rondte, zoals ‘zijne groote uithuizigheid in café’s tot ’s avonds laat’.58

Ook de respons uit Heerlen luidde dat de keuringen ‘veel minder streng’ waren dan vroe-

ger toen de plaatselijke commissie actief was. Films als VIJANDEN DER VROUWEN, NERO en MES-

SALINA ‘met hunne ergerlijke losbandige tooneelen, wulpschheid en hartstocht scènes zouden

door genoemde commissie beslist zijn afgekeurd, althans niet zonder belangrijke coupures

zijn toegelaten’. De burgemeester twijfelde aan het nut van een centrale nakeuring. Sittard

sloot zich bij dit standpunt aan. Daar werden ondanks De Wolfs keuringen ongewenstheden

op het doek vertoond zoals: ‘moord, zelfmoord, huwelijksontrouw, overweldigingsscènes,

décolletés, flirten van gehuwde mannen, enz. enz. waardoor de strekking van de film iets

minder goed spreekt tot het bioscoopbezoekend publiek’. 

Verreweg de meeste kritiek in de enquête richtte zich op schendingen van huwelijksmoraal

en seksuele zeden. Door de jaren was wel gebleken dat de seksuele spanning in veel films juist

een van de redenen was voor het publiek om naar de bioscoop te gaan en nauwelijks was uit te

bannen met censuur. Op een vergadering van Brabantse bioscoopcommissies in 1931 werd

geconcludeerd:

Het slechte in de film, zit niet steeds zoozeer in een of andere bepaalde scène, maar vaak meer in het

op de rolprent brengen, steeds en voordurend tijdens den geheelen film, van een hartstochtelijk ver-

wachtingsmoment, dat toch nooit gebeurt. [...] Waarbij b.v. den geheelen tijd door dat de film draait,

steeds een bepaalde dame en heer bijeen zijn, van de eene slaapkamer naar de andere slenteren, tel-

kens daarbij de gedachte opwekkend: ‘nu gaat het gebeuren’.59

Een deel van de kritiek richtte zich ook op andere aanstootgevende zaken dan seksualiteit, zo-

als het schenden van religieuze taboes zoals zelfmoord, abortus of de belediging van religieu-

ze symbolen of personen. Een enkele keer maakte men zich zorgen dat de afbeelding van ge-
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56 Archief VNLGGF 1. 22-12-1926. Bemelmans stuurde De Wolf op 4-1-1927 een kaartje, dat hij bij de bisschop was geweest met

Nieuwjaar en over de kwestie had kunnen spreken ‘daar ik alleen met hem was’. ‘Me dunkt het is wel de moeite waard deze kwestie uit

te vechten en den heer [burgemeester] Smits niet los te laten voordat hij bekend heeft overdreven te hebben.’

57 Archief VNLGGF 1. 21-1-1926. Onderstreping burgemeester Habets.

58 Archief VNLGGF 2. 21-12-1925, 30-12-1925.

59 Archief VNLGGF 3. Notulen vergadering Bossche Diocesane bonden van de Vereniging voor Eer en Deugd met de plaatselijke

commissies van toezicht op de bioscopen in ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg en Boxtel, 14-2-1931.



weld of crimineel gedrag tot navolging zou leiden, met name bij de jeugd. De Wolf schreef

over de populariteit van gewelddadige films in het Zuiden in zijn eerste jaarverslag, over het

jaar 1924: 

Het algemeene gevoelen en oordeel by de verhuurkantoren is, dat ‘sterke films’, n.l. rolprenten met

sensatie en met tooneelen van ruwheid (cowboy-films o.a.) by ‘het Zuiden’ hoofdzakelyk gewild zijn

en myne coupures van al te groote ruwheid, niet gaarne ziet, als zynde attracties voor het Zuiden. Als

illustreering van dat gevoelen diene het volgende, dat twee exploitanten in een der groote steden van

het Zuiden de speelfilm ‘Nibelungen’ de film [sic] niet wilden, omdat het publiek er geen interesse

voor had.

De Wolf creëerde hier een wat onwerkelijke tegenstelling, want het contrast tussen Fritz

Langs opzichtig artistieke monsterproductie DIE NIBELUNGEN en een willekeurige pretentieloze

cowboyfilm was groot. Het was een drogreden om te veronderstellen dat het Limburgse pu-

bliek, omdat het geen interesse zou hebben in de Nibelungenfilm, alleen maar gewelddadige

westerns wilde. Deze mening werd in het volgende jaarverslag dan ook herzien. Volgens De

Wolf had ‘deze smaak zich in den loop des jaars sterk gewijzigd en deze zich meer tot de z.g.

speelfilms heeft gekeerd’. Of de Limburgse markt voor ‘sterke films’, actiefilms, inderdaad

verslechterde zoals De Wolf beweerde, is niet meer te achterhalen. Feit blijft dat geweld in

tegenstelling tot seksualiteit geen factor van betekenis was in de discussies over de katholieke

filmkeuring in het Zuiden.60

Dat was anders met de politiek-ideologische lading van sommige films. Het is niet waar-

schijnlijk dat deze categorie een groot aandeel had in de films die de katholieke keuring af-

keurde. Maar de portée van met name religieuze, socialistische of later ook fascistische films

kon aanleiding zijn voor veel heftiger controverse dan de afkeuring van amusementsfilms die

over de schreef gingen.61 Enkele burgemeesters, met name die uit mijnstreek, beschouwden

films met een revolutionaire of socialistische strekking als ongewenst. De burgemeester van

Hoensbroek memoreerde dat plaatselijke commissies een fijnere antenne hadden voor de so-

ciale spanningen in het Zuiden van Limburg en met name natuurlijk in de mijnstreek. Ook de

Kerkraadse burgemeester herinnerde eraan dat hij zich in het verleden had beklaagd over De

Wolfs toelating van de film MARIE ANTOINETTE. Niet alleen bevatte dit kostuumdrama teveel de-

colletés, maar de film zou vooral ook ‘gevaar opleveren voor de handhaving van het gezag’

vanwege de revolutiescènes. De Wolf riposteerde dat de Franse Revolutie al vaker in boeken

was verbeeld, die door hoge kerkleiders waren toegelaten of zelfs aangeprezen. De Kerkraad-

se burgemeester Habets bleef echter bij zijn opvatting dat de vertoning in filmbeelden van een

revolutie ‘snel [zou] inwerken vooral op de lagere volksklassen’.62 De bezorgdheid om de po-

litieke inhoud van sommige films culmineerde in datzelfde jaar 1926 in een ophef rondom de

vertoning van de Russische film PANTSERKRUISER POTEMKIN.
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62 Archief VNLGGF 1. 12-1-1925, 3-3-1925. Het betreft mogelijk MARIE ANTOINETTE – DAS LEBEN EINER KÖNIGIN (Dld 1922).



De Potemkin

‘Geen betere reclame voor een film, dan afkeuring en geharrewar van verschil van meenin-

gen’.63 Een redacteur van De Nieuwe Rotterdamse Courant verkondigde deze marketingwijsheid in

1926, toen in de Nederlandse pers met regelmaat berichten verschenen over de beroering die

een Russische film in heel Europa veroorzaakte. Filmcriticus Luc Willink van het liberale

Haagse dagblad Het Vaderland mythologiseerde het stormachtige succes van die film:

Eén armzalig bioscoopje in Berlijn (kleiner, primitiever en onooglijker dan wij ze in Den Haag ken-

nen) bracht deze allermerkwaardigste film uit. Den volgenden dag werd ‘Pantserkruiser Potemkin’

in vijftien bioscopen vertoond. En na twee maanden stond zij op het repertoire van 220 der 350 Ber-

lijnsche bioscopen.64

Hij overdreef hier wel, maar dat laat onverlet dat deze film een groot succes was, de hype van

het jaar. De film veroorzaakte her en der relletjes en werd onder andere verboden in Frankrijk,

Engeland, Italië, België en Roemenië.65 De pers besteedde hier uitgebreid aandacht aan, zodat

de verwachtingen in Nederland steeds hoger gespannen waren.

PANTSERKRUISER POTEMKIN (BRONENOSETS POTYOMKIN, Sovjetunie 1925) maakt vanwege zijn ver-

nieuwende beeldtaal nog altijd deel uit van de filmhistorische canon. Hij werd het vlaggenschip

van de Russische montageschool waar regisseur Eisenstein toe behoorde en was het eerste gro-

te internationale succes van de nieuwe Russische cinema.66 De film is een interpretatie van de

muiterij op het moderne marineschip Potemkin in 1905. Deze muiterij mondde uit in een volks-

opstand in Odessa, die bloedig werd neergeslagen door de tsaar. De bolsjewieken beschouw-

den deze gebeurtenissen als voorloper van de revolutie van 1917. In 1925 werd het twintigjarige

jubileum van dit oproer gevierd, onder meer met deze in opdracht van de overheid gemaakte film.

De Nederlandse première van de film vond plaats in het Rotterdamse WB Theater, op 2

september 1926. In Amsterdam waren de vertoningen enkele weken uitgesteld onder druk

van de Britse regering, die eiste dat voorkomen werd dat de Engelse bemanning van een in

Amsterdam aangemeerd vlooteskader de film kon bekijken. Ondanks, maar vooral ook dank-

zij alle ophef, was de film een groot succes, niet alleen in avant-gardistische kringen, maar

ook bij het grote publiek.67 De eerder aangehaalde criticus Luc Willink moest toegeven dat hij

onder de indruk was: ‘achteraf, als ’t uit is en je weer op straat staat, zeg je: – “’t Was groote

gekheid!” Maar je stem beeft nog een beetje en je pols klopt nog ietwat te vlug’.68

De katholieke pers was beduidend minder positief. Alleen enkele progressieve katholieke

intellectuelen uitten zich enthousiast over de film. Zo schreef Pieter van der Meer de Walche-

ren in Opgang: 

Je rede wordt verdoofd. Je wordt in ontzetting meegesleurd, het is een film van bezetenen. En aldus

van een donkere pracht. De pracht van losgelaten beesten. Er is geen oogenblik van rust, van stilte. Je

mag niet denken. Je kunt niet meer denken.69

156

63 De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26-8-1926.

64 Het Vaderland, 10-8-1926

65 Van Beusekom, Kunst en Amusement, 207.

66 Richard Taylor, The battleship Potemkin (Londen 2000).
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69 Geciteerd in De Morgen 7-10-1926.



De intellectuele ‘katholieken jongeren’ lieten zich inspireren door de opwindende stilistische

vernieuwingen in de film. Maar over het algemeen overheerste in de katholieke pers de afkeu-

ring vanwege de politieke strekking van de film. De Utrechtse krant Het Centrum vond het voor-

al veel heisa om niks. Zo gevaarlijk was de film nou ook weer niet en de redactie vond het niet

nodig de film voor volwassen kijkers te ontraden, maar de krant waarschuwde haar lezers wel

dat de film zou tegenvallen en dat men na afloop zou zeggen: ‘was dat nou alles?’70

Een dergelijke laconieke instelling ontbrak in veel kleinere steden, niet alleen in het katho-

lieke Zuiden. Veel gemeentebesturen namen serieus aanstoot aan de revolutionaire strekking

van de film. In augustus had een zekere ‘Bond tegen de Revolutie’ een circulaire naar alle ge-

meenteraden van Nederland verzonden, waarin werd opgeroepen de film te verbieden vanwe-

ge het gevaar voor opruiing. Meerdere gemeenten gaven gehoor aan deze oproep. De Potem-

kin werd verboden door een aantal burgemeesters, op grond van artikel 188, verstoring van de

openbare orde, in ieder geval in: Amersfoort, Bergen op Zoom, Breda, Culemborg, Goes, Go-

rinchem, Harlingen, Leiden, Meppel, Nijmegen, Vlissingen, Zeist, Zutphen.71

Het was ronduit verbijsterend, gezien de strenge katholieke keuring die de keuringsvereni-

ging voorstond, dat Bernard de Wolf de Potemkin goedkeurde voor het katholieke Zuiden!

Hoe kon deze strenge keuringsinstantie, waarvoor ‘ondeugend voetenspel’ al aanleiding kon

zijn voor censuur een revolutionaire film uit de Sovjetunie toelaten, die geduchte vijand van

het katholicisme? Er was een bijzonder staaltje van culturele bemiddeling nodig voor de over-

brugging van de kloof tussen een broncultuur van het internationale socialisme naar een doel-

cultuur van twee katholieke provincies in Nederland. De Wolf was hier cultureel tussenper-
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soon in optima forma. Hieronder zal blijken dat hij mogelijk handelde onder de druk van de

zakelijke belangen van het filmbedrijf.

De Wolf probeerde zijn beslissing om de film toe te laten te rechtvaardigen met argumenten

als: ‘Bovendien staan wij Hollanders wat nuchter tegenover al die dingen op de film, ook tegen

revolutionaire stroomingen zelf wat 1918 heeft bewezen’. En: ‘Moest ik een film afkeuren om

vertooningen van revolutionaire tijdperken dan kon ik wel aan de gang blijven met het afkeu-

ren van films met historische beteekenis’.72 Bij het lezen van De Wolfs brieven rijst het vermoe-

den, niet gestaafd door bewijzen, dat zijn argumenten werden gesouffleerd door de distribu-

teur van de film, Cinema Palace, waar De Wolf van oudsher zakelijke banden mee had. Voor deze

distributeur hing natuurlijk nogal wat af van De Wolfs keuringsoordeel. POTEMKIN beloofde één

van de kassuccessen van het seizoen te worden, en wanneer de film zou worden afgekeurd zou

dat flink in de omzet kunnen schelen. Was De Wolf vatbaar voor deze commerciële logica?

De burgemeesters waren woest over de toelating van de film voor het Zuiden. De Eindho-

vense burgemeester Verdijk was eind september speciaal naar Amsterdam afgereisd om de film

te gaan zien in de Cinema Palace. Hij was diep onder de indruk, met name ook vanwege de mee-

slepende muziek, gecomponeerd door Edmund Meisel. Juist omdat de film zo indrukwekkend

was, werd hij gevaarlijk geacht. Het keuringsoordeel van De Wolf kon echter niet meer zomaar

omgedaan worden gemaakt, omdat De Wolf filmverhuurder Cinema Palace al in kennis had ge-

steld van zijn besluit. Die had daarop al contracten afgesloten met bioscoophouders in het Zui-

den en dit tevens in de vakpers gepubliceerd. Geen van de betrokken burgemeesters wilde de

film vertoond zien in zijn stad, maar de vereniging kon censor De Wolf evenmin zomaar pu-

bliekelijk afvallen. De Zuidelijke keuringsvereniging belegde een crisisberaad. Men besloot op

28 oktober 1926 een speciale vertoning van de film in Eindhoven te organiseren, een uitzon-

derlijke stap. Die dag zagen de belangrijkste katholieke burgervaders van het Zuiden PANTSER-

KRUISER POTEMKIN tijdens een speciale besloten voorstelling in het Eindhovense Chicago Thea-

ter, inclusief voltallige orkestbegeleiding die de beruchte opzwepende muziek speelde.

De vereniging besloot De Wolfs besluit te handhaven, hoewel onder uitzonderlijke voor-

waarden. Een aantal scènes moest verwijderd worden. Dit was inmiddels een vrij gangbare

maatregel, zij het tegen het officiële beleid van de keuringsvereniging. Uitzonderlijker was de

eis dat de bioscopen in het Zuiden geen explicatie bij de film mochten bieden, al was de prak-

tijk van filmexplicatie in deze periode überhaupt niet gebruikelijk meer. Ook mochten alleen

volwassenen toegang krijgen, een restrictie die de keuringsvereniging normaliter niet opleg-

de. De film moest bovendien expliciet aangekondigd worden als ‘de gecoupeerde Potemkin’.

Bij katholieke toeschouwers mocht geen misverstand bestaan dat zij de gecoupeerde versie

zagen, anders konden ze gaan denken dat alle deining over deze film om niets was geweest,

terwijl de gecoupeerde versie gezuiverd was van de meest aanstootgevende inhoud.73

De meest uitzonderlijke maatregel was het toevoegen van materiaal aan de film, een unicum

in de geschiedenis van Nederlandse filmcensuur. Aan het begin van de film werd een nieuwe

openingstitel toegevoegd, die het publiek moest inpeperen dat de boodschap van deze film

niet van toepassing was op hun leefwereld:
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In Rusland in die dagen mogelijk, in Nederland niet denkbaar.

Op de plaats in de film waar tijdens de beroemde trappenscène een moeder door de Kozakken

wordt doodgeschoten, diende opnieuw een titel tussengevoegd, waarin niet alleen werd gere-

fereerd aan God, maar ook aan de verstandige overheid:

De ellende der revolutie, de schuldigen vrijuit ... de onschuldigen het slachtoffer. Wij kunnen God

niet dankbaar genoeg zijn dat wij door een wijs beleid van onze Regeeringen van dergelijke bloedige

tooneelen gespaard zijn gebleven. 

In totaal werden vijf extra titelkaarten in de film geplaatst, waarbij de vaderlandlievende en

oranjegezinde sentimenten in het slotakkoord werden opgestuwd tot grote hoogten. Al was

deze Potemkinversie alleen bedoeld voor een katholiek publiek, toch ging het in de toege-

voegde eindtitel opvallend genoeg niet over ‘wij katholieken’, maar over ‘ons Nederlanders’:

Een roemloos einde voorwaar, maar toch een les, n.l. die der dankbaarheid; 

Bewaard voor den oorlog, niet geteisterd door een revolutie, gezegend door een verstandige regee-

ring onder H.M. Koningin Wilhelmina, zijn toestanden als in deze film weergegeven worden, ons

Nederlanders vreemd.

Hoe is niet bekend hoe het publiek op deze vaderlijke geruststellingen reageerde. Maar zelfs

de gewoonlijk nogal gezagsgetrouwe Meierijsche Courant, bekritiseerde het ingrijpen van de

keurdersvereniging:

Alleen heeft men de onhandigheid begaan, hier en daar tusschen de tekst fraaie zinnen te plaatsen

ten behoeve van recht en orde. Blijkbaar bedoeld als tegengif (want gif kan er zeker uit [deze film] ge-

puurd worden!) bereiken ze door de ongelukkige stijl en plaatsing het tegengestelde van het overi-

gens zoo goede doel waarvoor ze werden aangebracht. – We weten ons goed patriot en monarchist

maar hier wordt de anti-revolutionaire idee onbedoeld geridiculiseerd.74

Ook elders kwam kritiek op de handelswijze van de keuringsvereniging. In de Maastrichtse

gemeenteraad klaagde het socialistische raadslid Paris over de ‘verminking’ van de film. Vol-

gens hem was geprobeerd van de vertoning van de Potemkin een ‘Oranjefeestje’ te maken

door tijdens de voorstelling nota bene het Wilhelmus te spelen.75 Menno ter Braak, een van de

oprichters van de Nederlandse Filmliga, fulmineerde twee jaar later nog tegen de aantasting

van de film als kunstwerk, maar had het daarbij voornamelijk over de coupures, niet zozeer

over de toevoegingen.76 Weer enkele maanden daarna nog schreef het liberale Vaderland sma-

lend over de keuringsvereniging, ‘die Potemkin wist om te goochelen in een pro-tsaristische

demonstratie’.77

Waarschijnlijk was de film, waar hij in het Zuiden werd vertoond, een succes, net als elders

in Europa, deels juist vanwege alle beroering. Hoe de film uiteindelijk ontvangen werd door

de katholieke toeschouwers is moeilijk na te gaan. Bezoekerscijfers zijn niet beschikbaar en

beschrijvingen in katholieke kranten bieden geen betrouwbare indicatie voor de populariteit
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van de film. Zo maakte De Limburger Koerier zich voornamelijk boos over het ‘schandelijk-weer-

zinwekkend gesol met het beeld van den gekruisten Christus’, maar schreef niet over de

waardering van de film door Limburgse bioscoopbezoekers.78 Een enkele keer biedt een losse

notitie wel een glimp van de reactie van het katholieke publiek. Een Eindhovense verslaggever

schreef misprijzend over de reacties in de plaatselijke Chicago Bioscoop: ‘Bij iedere officier

die overboord gezet wordt, stijgt veel applaus op’.79

Ondanks al deze extra maatregelen, werd de film alsnog verboden in sommige zuidelijke

steden, zoals Venlo en Heerlen, op persoonlijk ingrijpen van de burgemeester.80 Deze burge-

meesters achtten de schadelijkheid van de film ernstiger dan de negatieve publiciteit die het

openlijk in twijfel trekken van het oordeel van de keuringsvereniging zou kunnen genereren.

In mijnwerkersstad Heerlen zat de angst voor de revolutionaire besmettelijkheid van Potem-

kin zo diep, dat de burgemeester de onorthodoxe beslissing nam om zelfs een besloten voor-

stelling te verbieden van de socialistische Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond (ANMB).

De minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw vond dat de burgemeester daarmee zijn

bevoegdheden te buiten ging, maar een berisping uit Den Haag kon burgemeester Waszink

niet van mening doen veranderen.81

Na de Potemkin-affaire bleven films met een vermeende revolutionaire strekking met eni-

ge regelmaat voor kritiek op het keuringsbeleid van de vereniging zorgen. Dat de film BLAUWE

EXPRESSE (GOLUBOJ EXPRESS, Sovjetunie 1929) in 1931 niet werd verboden, leverde commentaar

op van diverse leden. De verbeelding van ‘verzet tegen kapitaal en gezag, waarbij de oproer-

lingen de overwinning behalen maakt haar niet geschikt om in dezen tijd in het openbaar te

worden vertoond.’82 Later in 1931 werd in de algemene ledenvergadering van de keuringsvere-

niging besloten dat Russische films strenger gekeurd dienden te worden en dat dat soort

films vooral voor de mijnstreek ongeschikt waren, ‘al ligt het “revolutionaire” er niet zoo dik

op’. Als voorbeelden van dergelijke films werden verder genoemd MOEDER, HET LAATSTE COM-

MANDO en HET GELE PASPOORT.83 Maar films met een duidelijke socialistische ideologie ontke-

tenden niet meer zo veel publiek rumoer als de Potemkin. Deze affaire toont de interne ver-

deeldheid van de keuringsvereniging en maakt zichtbaar hoe De Wolf als keurder moest

onderhandelen tussen de ideologische zuiverheid die de katholieke bestuurders van hem ver-

wachtten en het zakelijk realisme van het bioscoopbedrijf. Twee jaar later bleek dat De Wolf

deze evenwichtskunst niet kon volhouden. 

Van keuring naar nakeuring

In 1926 werd eindelijk de gewijzigde bioscoopwet alsnog aangenomen. De confessionelen

kregen hun zin, want de wet voorzag in de mogelijkheid van plaatselijke nakeuring die volgde

op de landelijke keuring. De rijksoverheid riep een Centrale Commissie voor de Filmkeuring
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in het leven die, tegen de zin van de liberalen en socialisten, niet bestond uit een kleine groep

deskundigen, maar uit een poule van zestig leden die een afspiegeling van de verzuilde

samenleving vormden.84 Alle films die in Nederland in het openbaar werden vertoond, dien-

den voortaan eerst goedgekeurd te worden door deze landelijke commissie onder leiding van

de socialist van joodse afkomst David van Staveren. De films werden gekeurd in 4 categorie-

en: A (toelaatbaar voor alle leeftijden); B (voor toeschouwers vanaf 14 jaar); C (uitsluitend voor

volwassenen); en D (niet toelaatbaar).85 Gemeenten werden bovendien verplicht een uniform

vergunningensysteem in te voeren voor bioscopen. Per 1 maart 1928 trad de wet in werking. 

Hoewel de katholieken goed vertegenwoordigd waren in de landelijke keuringscommissie

achtte de Zuidelijke keuringsvereniging zichzelf verre van overbodig geworden. Hoe kon een

commissie waarin ook andersdenkenden deelnamen garant staan voor een filmkeuring die

aan katholieke normen voldeed? De filmkeuring werd één van de maatschappelijke terreinen

waarop katholieken zich wensten te onderscheiden van andere Nederlanders. Het filteren van

het filmaanbod was een manier om een eigen katholieke identiteit te benadrukken en deze af

te schermen van de boze buitenwereld. Het instrument hiervoor was de lokale nakeuring,

waar de bioscoopwet ruimte voor liet. In feite was de nakeuring, zoals die de Zuidelijke bur-

gemeesters voor ogen stond, helemaal niet zo lokaal, want de keuringsvereniging stuurde

deze katholieke nakeuring centraal aan. Het ging de keuringsvereniging dus niet zozeer om

het verdedigen van plaatselijke belangen, als wel om het katholieke belang van de hele regio

die zij pretendeerde te vertegenwoordigen.

Dit streven werd niet door iedereen gewaardeerd, ook niet door alle katholieken. Sommige

inwoners van Zuidelijke gemeenten vreesden een verlies aan plaatselijke autonomie, want wie

garandeerde dat de keuringsvereniging voldoende oog had voor plaatselijke omstandighe-

den, zoals bijvoorbeeld de sociale samenstelling van het publiek in de mijnstreek? Sommige

jonge, relatief vooruitstrevende katholieke intellectuelen zagen überhaupt weinig heil in cen-

suur. Een aparte katholieke nakeuring bovenop een rijkskeuring leek hen te veel van het goe-

de. Bij dit standpunt sloten zich de katholieke leden van de Centrale Commissie voor de Film-

keuring aan. Het katholieke contingent in die rijkscommissie, onder leiding van de Rotter-

damse filmpater Hyacinth Hermans, zag in het voorstel voor een katholieke nakeuring een

gebrek aan vertrouwen in de katholieke rijkskeurders. Maar de voorstanders van een katho-

lieke nakeuring redeneerden dat de katholieke leden van de rijkskeuring altijd samen moes-

ten werken met ‘andersdenkenden’, vaak in een minderheidspositie, zodat de rijkskeuring

onvoldoende garantie bood voor de toelaatbaarheid voor katholieke bioscoopbezoekers.

Ook de linkse oppositie verzette zich tegen een aparte katholieke nakeuring. Luc Willink

beoordeelde in de liberale krant Het Vaderland het streven naar een katholieke nakeuring als

‘een naargeestige grap’, en ‘een rechtsonzerheid als we eigenlijk in ons lieve land niet ken-

nen’. De filmcriticus trok een parallel met het verzuilde bestel bij de Nederlandse radio-om-

roepen:

Er is één precedent: de radio hier te lande, totaal verpolitiekt, bijna onbruikbaar geworden, twistap-

pel van spelbedervers. Nu komt de film in dit òn-filmsche land, dat van toeten noch blazen weet en

nu wordt het nog veel slimmer. Gelukkig voorloopig alléén nog maar in ’t Zuiden. Maar morgen kan
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bijv. een Ds. Kersten een censuur-centrale voor zijn geloofsgenooten óók broodnoodig vinden en

dankzij [...] een paar slimme burgemeesters, kan de ziekte zich verder uitbreiden.86

De links-liberale J.B. Kan had Ruijs opgevolgd als Minister van Binnenlandse Zaken en Land-

bouw in het eerste kabinet De Geer (1926-1929). Minister Kan was geen voorstander van de

gecentraliseerde katholieke nakeuring en liet aan de keuringsvereniging weten dat de Bio-

scoopwet alleen nakeuring op plaatselijk niveau toestond. De keuringsvereniging wist niette-

min door te zetten. Het Rijk ging zich op cruciale momenten wel bemoeien met de keurings-

vereniging, in een bemiddelende en ook sturende rol, een indicatie dat de katholieke nakeu-

ring steeds meer op een landelijk niveau opereerde. Minister Kan spoorde de keuringsvereni-

ging aan om te gaan overleggen met de bioscoopbond.87 Want de belangrijkste tegenstander

van de katholieke nakeuring was, het zal niet verbazen, de Nederlandsche Bioscoopbond. De

kwestie van de katholieke nakeuring leidde tot een grote aanvaring tussen de keuringsvereni-

ging en de bioscoopbond. In deze grote bioscoopoorlog bleven de bioscopen in een groot

aantal steden in het Zuiden maandenlang gesloten. Deze krachtmeting bepaalde nog jaren

daarna de samenwerking tussen het bioscoopbedrijf en de katholieke instanties. Dit conflict

is het onderwerp van het volgende hoofdstuk. 

De val van De Wolf

Toen De Wolf in 1924 werd aangenomen als keurder voor het Zuiden, was het bestuur van de

keuringsvereniging voor hem gewaarschuwd door Wieger Hendrik Idzerda. Deze voormalig

privaat-docent aan de Delftse Technische Hogeschool was in 1920 door de Staatscommissie in-

zake het bioscoopgevaar ingeschakeld voor technische adviezen. Hij introduceerde zichzelf als

‘belangstellende, onpartijdig deskundige en als zoodanig reeds jaren contact hebbende met de

Regeering’. Geheel afzijdig van het filmbedrijf was hij niet, want Idzerda was actief betrokken

bij de Nederlandse filmfabriek Polygoon.88 Idzerda liet het bestuur van de keuringsvereniging

in 1924 weten dat De Wolf geen onbevooroordeeld keurder was, omdat hij met enkele verhuurders

zakelijke contacten had. Een aantal verhuurkantoren betaalde jaarlijks ƒ750,– aan De Wolf om

hun films geschikt bevonden te krijgen voor de katholieke markt. Op Idzerda’s verdachtmakingen

dat De Wolf ‘voor omkooping vatbaar’ was, ging het bestuur niet in. Blijkbaar waren de burge-

meesters niet bepaald gecharmeerd van Idzerda’s bemoeizucht, maar dat had hen niet hoeven

weerhouden van een wat kritischer benadering van De Wolf. Het verloop van de affaire die rond-

om De Wolf zou ontstaan, doet vermoeden dat het bestuur beter had kunnen weten.

In 1928 liepen de spanningen tussen de bioscoopbond en de keuringsvereniging hoog op.

Het voornemen om een katholieke nakeuring in te stellen, beschouwde de bioscoopbond als

een ernstige bedreiging. Men besloot een dure troefkaart uit te spelen en de feiten over De

Wolfs dubieuze dubbelrol in de openbaarheid te brengen. Op 17 maart 1928 stuurde de voor-

zitter van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring Van Staveren een lijst naar minister
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87 Archief VNLGGF 3. 29-2-1928.
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Kan van Binnenlandse Zaken en Landbouw. Van Staveren had die lijst ontvangen van de be-

drijfsafdeling Filmverhuur van de bioscoopbond. Hierop stonden 43 filmverhuurkantoren

vermeld met de maandelijkse gage die de meeste van die kantoren aan De Wolf betaalden voor

het ‘goedmaken’ van hun films. Enkele kantoren gaven op geen films door De Wolf te laten

keuren en sommige konden of wilden niet exact opgeven hoeveel zij hem betaalden, maar de

wel opgegeven beloningen bedroegen opgeteld een maandelijkse som van ƒ633,50.89 Toen de

keuringsvereniging De Wolf aanstelde, was een maandloon van ƒ300,– afgesproken, nog niet

de helft van zijn clandestiene bijverdiensten. Bovendien was expliciet overeengekomen dat De

Wolf uitsluitend voor de vereniging zou keuren.

Zelfs de mantel der liefde kon hier niets meer bedekken. Nu de zaak volledig openbaar was

gemaakt, moest het bestuur De Wolf wel ontslaan. In Venlo werd op 29 maart 1928 een hoor-

zitting gehouden, waar De Wolf zich kon verdedigen tegen de aantijgingen. Uit de nauwelijks

ontcijferbare aantekeningen van die bijeenkomst lijkt met name de Venlose burgemeester

Berger hevig gepikeerd over De Wolfs gedrag, op te maken uit driftig neergepende steek-

woorden als: ‘buitengewoon zwak’, ‘misleid voelen’, ‘persoonlijk, was het maar persoonlijk’.

Ook de Potemkin-affaire werd er weer bijgehaald, die De Wolf twee jaar tevoren nog ternau-

wernood had overleefd.

Die Potemkin-affaire, en de gehele keuringspraktijk van De Wolf, kan door deze belangen-

verstrengeling opeens anders worden geïnterpreteerd. Doordat De Wolf goed betaald werd

door de verhuurkantoren, konden zij hem onder druk zetten of zelfs chanteren door te dreigen

zijn dubbelrol openbaar te maken. Ook PANTSERKRUISER POTEMKIN was een potentieel kassucces

en de verhuurder zal alle mogelijke druk hebben uitgeoefend om deze film in het Zuiden te

kunnen vertonen. Alle klachten over een te slappe keuring door De Wolf lijken zo door de ken-

nis achteraf over zijn corrupte keuringspraktijk meer hout te snijden. Keurde De Wolf slapper

vanwege zijn betrokkenheid bij het filmverhuurbedrijf? Deze vraag is niet goed te beantwoor-

den. Ook over de latere keuringen, verricht door de Katholieke Filmcentrale (zie hoofdstuk 8),

werd regelmatig geklaagd dat de keuring te slap was. Het keuren van films bleef een subjectie-

ve bezigheid, waarbij nooit iedereen tevreden gesteld kon worden. Maar zelfs onder de be-

stuursleden van de keuringsvereniging leefde, al terugkijkend, het besef dat De Wolfs al te

nauwe betrokkenheid bij het filmbedrijf zijn keuringsoordelen er niet betrouwbaarder op

maakten. Bestuurslid Verdijk evalueerde later de kwestie De Wolf in een vertrouwelijke brief

aan dagblad De Morgen, in antwoord op de vraag van de redactie of zij konden spreken van ‘er-

kenning voor De Wolfs verdiensten’. Verdijk vond van niet. Want al kon niet worden bewezen

dat de betalingen door de verhuurkantoren de objectiviteit van keuring hadden benadeeld, 

evenwel dat dezerzijds nimmer daarover twijfel is gerezen, zou ik niet durven beweren. [...] Het is bo-

vendien niet onwaarschijnlijk, dat De Wolfs persoonlijk optreden op dit stuk, achteraf gezien, de oor-

zaak is geweest waarom een compromis tusschen eenerzijds de filmverhuurkantoren en anderszijds

de Zuidelijke filmkeuringsvereeniging inzake het participeeren in de kosten van het z.g. “geschikt

maken”, aanvankelijk door deze Vereeniging wel uitgeoefend, niet is tot stand gekomen, met het ge-

volg dat hieruit voor de kas der Zuidelijke Vereeniging financieële schade is komen te ontstaan en ...

voordeelen voor de Wolf. Het wil mij toeschijnen dat op grond van het vorenstaande er voor een z.g.

publieke “erkenning van de Wolf’s verdiensten” op dit stuk, absoluut geen aanleiding bestaat. Eer-
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der is het tegendeel het geval, wat ik evenwel in het belang van de Wolf’s persoon en zijn gezin ook

met nadruk zou willen ontraden.90

Verdijk vermoedde dus dat De Wolf vanaf de oprichting in 1924 zijn persoonlijke belangen

had laten meespelen. De keuringsvereniging had toen tevergeefs geëist dat het filmbedrijf

meebetaalde aan de keuringskosten. Naar achteraf bleek had het bedrijf wel meebetaald,

maar dan informeel aan De Wolf persoonlijk en niet aan de keuringsvereniging.

Het is overigens de vraag hoe verrast de burgemeesters werkelijk waren over De Wolfs ge-

compromitteerde positie. Ze waren immers al bij de oprichting gewaarschuwd door Idzerda.

Naar aanleiding van de eerste jaarrekening vroeg het bestuur aan De Wolf: ‘hebben de leden

van den Bioscoopbond, die vroeger zoozeer prijs stelden op het z.g. geschikt of wit maken der

films, daaraan sedert juni 1924 geen behoefte meer of geschiedt dit toch, en zooja, door

wien?’91 De Wolf schreef steevast in zijn jaarverslagen: ‘de verhouding tusschen het keurings-

kantoor eenerzijds en de verhuurkantoren anderzijds mag goed genoemd worden’.92

Volgens De Wolfs beschermheer Bemelmans, voorzitter van de Vereniging Voor Eer en

Deugd, had de vereniging allang kunnen weten dat De Wolf zich niet beperkte tot zeer kleine

coupures. 

Dat de coupures die [De Wolf] in de films aanbracht zich niet beperkten tot kleinigheden, was ook

wel duidelijk, daar er films uitkwamen in het zuiden die geheel omgewerkt waren, zelfs zoo sterk, dat

Pater Hermans schreef, dat ze van de oude niet terug te kennen waren.93

Volgens Bemelmans lag het voor de hand dat hij extra geld aannam, anders kon hij zijn grote

gezin onmogelijk onderhouden. De Wolf zou de verhuurkantoren nooit onder druk hebben ge-

zet om hem te betalen, zij hadden dat zelf aangeboden. Dit schreef De Wolf ook in een brief

aan minister Kan. Er zou nooit sprake zijn geweest van ‘heffingen’, de betalingen zouden in ‘onder-

ling overleg’ zijn afgesproken met de voorzitter van de verhuurderafdeling van de bioscoopbond,

Van Biene, en met voorzitter Hamburger. Toen De Wolf in 1924 aantrad als directeur van het

keuringsbureau, halveerde zijn jaarinkomen volgens eigen zeggen bijna. De bioscoopbond bood

hem ƒ400,– per maand vergoeding, en ‘daarbij werd geen enkele voorwaarde bedongen.’94

De voorzitter van de Zuidelijke keuringsvereniging, de Maastrichtse burgemeester Van Op-

pen, meende dat de kwestie De Wolf door de bioscoopbond was opgezet om de keuringsver-

eniging de das om te doen. Van Oppen verwoordde zijn woede in niet mis te verstane termen:

‘Mijn indruk is dat de heeren nu ook wel inzien dat het den Jodentroep alleen te doen was om

de Vereeniging te nekken’.95 Ook beschermheer Bemelmans meende dat het ging om een val-

strik door ‘de bioscoopmenschen’ gezet.96 De Wolf hield er weer een net andere complottheo-

rie op na: ‘Er is een wraakneming op mij genomen en U hebt het niet voorkomen. Begrijp mij
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90 Archief VNLGGF 1. Conceptbrief Verdijk aan de redactie van De Morgen, 2-8-1928, oorspronkelijke doorhalingen Verdijk.

91 Archief VNLGGF 2. Vragen en aanmerkingen naar aanleiding van de afrekening over 1924.
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93 Archief VNLGGF 1. 4-4-1928. De priester professor J. Bemelmans was docent op het grootseminarie te Rolduc. Later werd hij di-

recteur van een katholieke meisjesschool in Roermond.

94 Archief VNLGGF 1. 4-4-1928 De Wolf aan minister Kan.

95 Archief VNLGGF 1. 2-4-1928. Van Oppen aan Verdijk. Deze associatie van het filmbedrijf met joden in de vorm van de traditio-

nele joodse samenzweringsmythe stak vaker de kop op aan het einde van de jaren twintig. Hieraan wordt uitgebreid aandacht besteed

in het nog te verschijnen proefschrift over joodse ondernemers in het filmbedrijf van Fransje de Jong. Zie ook hoofdstuk 8.

96 Archief VNLGGF 1. 4-4-1928.



wel de wraakneming komt uit Den Haag’.97 Met ‘Den Haag’ duidde De Wolf op de Centrale

Commissie voor de Filmkeuring onder leiding van Van Staveren en de katholieke fractie

binnen die commissie onder voorzitterschap van de Rotterdamse ‘filmpater’ Hyacinth Her-

mans. Tussen de geestelijken Hermans en Bemelmans heerste een felle rivaliteit. Zij verschil-

den van mening over hoe de katholieke filmkeuring diende te functioneren. Bemelmans was

een voorstander van een strenge katholieke nakeuring onder de vlag van de keuringsvereni-

ging; Hermans beschouwde de nakeuring als een motie van wantrouwen tegen het forse ka-

tholieke contingent in de centrale rijkskeuringscommissie. 

De animositeit tussen deze beide priesters bereikte een dieptepunt in de herfst van 1928,

naar aanleiding van twee artikelen van Hermans in De Maasbode, waarin hij zich uitsprak tegen

de katholieke nakeuring.98 Bemelmans reageerde met een furieuze brief aan Hermans. Be-

melmans schreef hem dat hij niet in het openbaar wilde reageren, omdat hij het ongepast

achtte wanneer twee priesters tegenover elkaar stonden in een publiek debat. Een afschrift

van zijn brief ging echter wel naar de bisschoppen van Brabant en Limburg en naar alle pas-

toors binnen die bisdommen die een bioscoop in hun parochie hadden staan! Bemelmans

verzocht de bisschop van Roermond ‘te bevorderen dat genoemde pater [Hermans] ophoude

met stoken’ tegen de zuidelijke centrale nakeuring.99 Bemelmans herhaalde de beschuldiging

dat Hermans in ‘besprekingen’ met de bioscoopbond ertoe had aangezet De Wolf onderuit te

halen, door de bond ‘lekker te maken’ met het vooruitzicht op een eind aan de nakeuring, die

overbodig zou worden met een centrale keuring. Hermans reageerde op dit rondschrijven met

een weigering nog vergaderingen bij te wonen waar Bemelmans aanwezig was.100

Ondanks zijn sympathie voor De Wolf zag Van Oppen in dat het geen zin meer had hem te

handhaven, want dan ‘valt de vereeniging en dan zit de W. toch op de keien’.101 Op 11 april

werd een algemene ledenvergadering gehouden over de kwestie De Wolf en diezelfde dag ver-

liet een aangetekende ontslagbrief het Eindhovense gemeentehuis. Ruim een jaar later stierf

Bernard de Wolf, ‘als een gebroken kerel’.102

Machtig en kwetsbaar

In het katholieke discours van journalisten, politici, geestelijken en andere opinieleiders werd

de wereld van film en bioscoop vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog steeds meer afge-

schilderd als een wezensvreemd element, dat niet thuishoorde in het leven van een goede gelo-

vige. Dat dit een kunstmatig onderscheid was, bewijst de grote populariteit van de bioscoop on-

der katholieken. In de praktijk bleek het niet eenvoudig te negeren dat er bezuiden de Moerdijk

een niet te verwaarlozen markt voor filmvermaak bestond. Hoe hard de katholieke autoriteiten
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leerde in den lande’ Bemelmans. Van mensen en dingen, 200.

101 Archief VNLGGF 1. 5-4-1928 Van Oppen aan Verdijk.

102 Necrologie ‘B. Th. De Wolf’, De Volkskrant, 28-11-1929.



zich ook verzetten tegen de vermeende immoraliteit van de bioscoop, het leek de toeloop naar

de theaters niet te verminderen. De aantrekkingskracht van de bioscoop lag juist in het af en toe

opzoeken van de grenzen van het goede fatsoen. De spagaat tussen het morele en het econo-

mische gelijk werd De Wolf noodlottig. Hij had zichzelf in een onmogelijke positie gema-

noeuvreerd. Aan de ene kant was hij bijzonder machtig. De Wolf maakte uit welke films hon-

derdduizenden katholieken wel of niet mochten zien. Zijn beslissingen konden grote gevolgen

hebben voor de bedrijfsvoering van menig filmverhuurder. Aan de andere kant was De Wolf kwets-

baar, doordat hij zulke uiteenlopende werelden moest overbruggen en twee ‘heren’ tevreden moest

stellen: zowel de deftige bestuurders van de keuringsvereniging als de snelle jongens van het

filmbedrijf. In De Wolfs geval werd dat evenwicht nog eens extra fragiel doordat hij smeergeld

aannam. Deze paradox van macht en afhankelijkheid typeert de culturele bemiddelaar.103

De discrepantie tussen de idealen van veel katholieke bestuurders en de realiteit van het

filmbedrijf, roept de vraag op naar het draagvlak van de filmkeuring. Over filmcensuur is het

nodige onderzoek verschenen, maar de vraag hoe censuur ervaren werd door het publiek blijft

lastig te beantwoorden.104 Het zou te eenvoudig zijn om ervan uit te gaan dat censuur uitslui-

tend ‘van bovenaf’ werd opgelegd. Veel Limburgers zullen hebben gemeend dat het nuttig of

passend was om de meest smakeloze en onzedelijke producten van de schermen te weren. De

filmkeuring betekende in zekere zin een impliciete sanctionering van het bioscoopbezoek.

Wanneer de filmvoorstelling voldeed aan de voorwaarden van een zedelijke hegemonie kon

de toeschouwer gerust zijn geen zonde te begaan. Tegelijkertijd zullen ook veel bioscoopbe-

zoekers het wegknippen van de meest smeuïge scènes niet op prijs hebben gesteld, zoals het

zeldzame voorbeeld uit Venlo aantoonde, toen de keurders klaagden dat de zaal floot wanneer

bepaalde filmfragmenten op zwart gingen (zie pagina 82-83).

In het voorafgaande hoofdstuk is het ontstaan van de katholieke filmkeuring ingebed in de

praktijk van filmvertoning en -distributie. Uit het – al dan niet afgedwongen – samenspel tus-

sen de bioscoopsector en regulerende overheden, blijkt dat filmcensuur niet slechts een ‘top-
down’ beweging was, maar dat sprake was van een complexere dynamiek, bijvoorbeeld tussen

lagere en hogere overheden en tussen filmverhuurders en filmvertoners. De lokale overheden

speelden een rol in de vormgeving van het keuringsapparaat door voortdurend de (vermeende)

plaatselijke belangen naar voren te brengen. Wanneer die niet voldoende werden gerespecteerd

weken zij af van het centrale beleid. Het voorbeeld van PANTSERKRUISER POTEMKIN liet dat zien.

Ook belangrijk voor het draagvlak van de filmkeuring, was de verhouding tussen film-

huurders en bioscoophouders, die in dit opzicht soms tegengestelde belangen hadden. Voor

filmverhuurders was een centraal geregelde keuring voordeliger, want voorspelbaarder. Maar

voor plaatselijke vertoners kon dit een op persoonlijke, lokale relaties gebaseerd overlegmo-

del doorkruisen. Omdat de vertoner steeds meer autonomie inleverde ten gunste van de film-

verhuurder, werd de afstemming op de smaak van het eigen publiek moeilijker. Voor de loka-

le bestuurders waren niet de bioscoopexploitanten het probleem, maar de filmverhuurders,

snelle jongens uit de grote stad, nog vaak joods ook, die geen rekening hielden met de Lim-

burgse, katholieke mentaliteit en alleen maar uit waren op financieel gewin.
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De aanloop naar de bioscoopoorlog

De integratie van het filmwezen en de centralisering van de katholieke keuring die daarmee

gelijke tred hield, riepen weerstanden op. De strijd om de katholieke nakeuring leidde in 1929

tot de grootste bioscoopsluiting die Nederland heeft gekend. De bioscoopoorlog werd ge-

voerd op lokaal, regionaal en op landelijk niveau, en biedt de mogelijkheid om de wisselwer-

kingen tussen die niveaus nader te bestuderen.

De affaire De Wolf bracht een adempauze in de oplopende spanning tussen de bioscoop-

bond en de keuringsvereniging. Beide partijen sloten in de zomer van 1928 een ongemakke-

lijk voorlopig compromis. Tot aan 1 januari 1929 zou de keuringsvereniging aanzien in hoe-

verre de rijkskeuringen bijsturing vergden door een nakeuring, met andere woorden, of de

normen van de rijkskeuring afweken van de normen in het katholieke Zuiden.1 Het ging hier-

bij om meer dan filmkeuring alleen. De strijd rondom de nakeuring ging over het markeren

van een katholieke identiteit, en niet enkel ten opzichte van het niet-katholieke filmbedrijf.

Ook tussen katholieken onderling bestonden verschillen van mening, bijvoorbeeld over de ei-

genheid van het katholieke Zuiden ten opzichte van de katholieken in de grote steden in het

Westen. De tegenstelling tussen plaatselijke of regionale autonomie enerzijds en centralise-

ring anderzijds speelde een rol, en ook die tussen conservatieven en progressieven of tussen

diverse sociale milieus. Bovendien bestonden er ook persoonlijke rivaliteiten, zoals die tussen

de geestelijken Hermans en Bemelmans.

Het ontslag van De Wolf, volgens de betrokkenen in de keuringsvereniging te wijten aan de

gewetenloze ‘bioscoopmenschen’, zette de verhoudingen op scherp. Al tijdens de proefperi-

ode tot 1 januari 1929 leek de keuringvereniging overtuigd van de noodzaak van een katholie-

ke nakeuring. Zo liet de Venlose burgemeester Berger midden augustus 1928 aan het vereni-

gingsbestuur weten dat de discrepantie tussen de rijkskeuring en de katholieke zeden in het

Zuiden onverantwoord groot was. Berger noemde als voorbeeld de film VALSCHE GODEN, die

draaide in het Venlose Grand Theater. In de film gaf een katholieke priester zijn gelukwensen

aan een man die ongehuwd samenwoonde:

’s Morgens hooren minstens 99% der Venlosche inwoners den priester op den preekstoel in alle

toonaarden verkondigen de heilige onverbreekbare banden van het huwelijk; ’s avonds zien ze op de

film een priester een man, die zich van die onverbreekbaarheid niets aantrekt hartelijk feliciteeren.

Conclusie: nakeuring voor de Katholieke streken des lands is gewenscht.2

Hoofdstuk 8

Katholieke nakeuring: 
de bioscoopoorlog van 1929

1 Archief VNLGGF 1. 11-7-1928 Circulaire aan leden.

2 Archief VNLGGF 1. 16-8-28; (THE BLIND GODDESS, VS, 1926).



Hij voegde daar een week later in een tweede brief aan toe: ‘Het wil mij voorkomen dat derge-

lijke verwarrende tafereelen op den duur bedenkelijker zijn dan een japon, die een paar centi-

meters te laag uitgesneden is’.3

Toen de proefperiode was overeengekomen, had een delegatie van de bioscoopbond toe-

gezegd zijn medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een eventuele katholieke na-

keuring, mocht dat na de proefperiode volgens de keuringsvereniging nodig blijken. Deze

toezegging moest echter nog worden bevestigd door het bestuur. Toen deze bevestiging te

lang op zich liet wachten, dreigde de keuringsvereniging de proefperiode te beëindigen.4 De

bioscoopbond reageerde verontwaardigd.

Waar het hoofdbestuur [van de bioscoopbond] bestaat uit eenvoudige, doch eerlijke zakenlieden, de

[..] verplichtingen stipt is nagekomen, mag toch op zijn minst verwacht worden dat Uw bestuur,

samengesteld uit de eerste burgers van verschillende niet onbelangrijke gemeenten in het Zuiden des

lands evenzeer zoo zal handelen.5

In Den Haag was men intussen niet gelukkig met al deze ophef. Daar vreesde men een onder-

mijning van de moeizaam tot stand gekomen bioscoopwet. Minister Kan verzocht de burge-
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4 Archief VNLGGF 1. 29-8-1928 Reactie minister; 12-9-1928 Verdijk aan Van Oppen.

5 Archief VNLGGF 1. 13-9-28.

Aankondiging protestvergadering
Heerlen. Bron: Gemeentearchief
Heerlen.



meesters van Maastricht, Venlo en Kerkrade op audiëntie te komen, maar die interventie kon

niet voorkomen dat de keuringsvereniging besloot met ingang van 16 januari 1929 een katho-

lieke nakeuring in te stellen.6

Onenigheid rondom de katholieke nakeuring

De katholieke nakeuring betrof alleen films uit de zogenaamde C-categorie, die volgens de

centrale rijkskeuring uitsluitend toegankelijk waren voor volwassenen. Films die de rijks-

commissie voor kinderen toelaatbaar achtte (categorieën A en B) werden niet door de keu-

ringsvereniging nagekeurd. Ter overbrugging van de eerste maanden – want lang niet alle

voorradige films konden ineens worden nagekeurd – stelde men lijsten op van goed- en afge-

keurde films op basis van filmrecensies in de katholieke kranten De Tijd en De Maasbode, aan-

gevuld met alle oude recensies uit het blad Tooneel en Bioscoop.7 Deze overgangsregeling was

volgens de bioscoopbond weinig realistisch. Blijkbaar hadden de betrokken bestuurders na

vijf jaar nog steeds weinig kennis van de werking van het bioscoopbedrijf opgedaan. Of de ver-

eniging dreef mogelijk de zaak moedwillig op de spits door onuitvoerbare eisen te stellen.

Ook uit het verzoek van het verenigingsbestuur aan alle bioscoopexploitanten om op te geven

welke titels zij de komende drie maanden zouden vertonen, bleek een frappant gebrek aan in-

zicht in het bedrijf dat de keuringsvereniging nu al jaren wenste te reguleren. De bioscoop-

bond protesteerde tegen deze gang van zaken. Zelfs de Venlose burgemeester Berger, een van

de strengste moralisten onder de Limburgse bestuurders, liet na overleg met zijn plaatselijke

exploitanten weten dat dit onmogelijk was:

A. Men contracteert met een filmverhuurkantoor over de filmproductie van een geheel jaar en weet

dan niet of de geproduceerde films worden gezonden in Januari of in December, men weet zulks

eerst zeer korten tijd van te voren, bovendien kan het gebeuren, dat verwachte film X geprolongeerd

is in, laat ik zeggen Amsterdam, weshalve de exploitant genoegen moet nemen met film Y. 

B. Vele films zijn nog niet de Centrale commissie gepasseerd, zoodat men 1e. niet den hollandschen

titel kent; 2e. niet weet voor welker leeftijd de film geschikt verklaard wordt. Voorts is mij gebleken,

dat twee der Venlosche Bioscooptheaters reeds heel spoedig in ons land gebrachte films draaien, een

enkele maal zelfs heeft hier de première plaats gehad, zoo draaide hier tijdens de vastenavondsdagen

1928 de film “de vagebond” voor de eerste maal in Nederland.8

De bioscoopbond liet op 28 december 1928 weten de katholieke nakeuring niet te zullen aan-

vaarden. Volgens het bestuur van de bioscoopbond ging de nakeuring in tegen de bedoeling

van de Bioscoopwet, die alleen een lokale nakeuring toestond. De keuringsvereniging was een

centraal georganiseerde nakeuring en daartoe liet volgens de bioscoopbond de wet geen ruim-

te. Volgens het bestuur van de keuringsvereniging stond de wet gemeentelijke overheden wel

degelijk toe deze plaatselijke nakeuring te delegeren aan een centraal geregeld orgaan als de

keuringsvereniging.
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6 Archief VNLGGF 1. 16-10-1928, 10-12-1928. Het Centrum 19-10-1928. 

7 Het blad werd opgeheven in november 1925. Danielle Hermeler, ‘Niet lachen mensen! ’t Is een drama!’ Een vergelijkend onder-

zoek naar drie katholieke toneeltijdschriften in het verzuilde Nederland van 1915 tot en met 1932 (Doctoraalscriptie Universiteit

Utrecht 1996) 125.

8 Archief VNLGGF 3. 24-12-28. De genoemde film DE VAGEBOND was THE BELOVED ROGUE (VS 1927).



Naast dit juridische argument, wees de bioscoopbond ook op zwaarwegende praktische

bezwaren. De lijsten die de keuringsvereniging bij wijze van overgangsregeling hanteerde, be-

stonden volgens de bioscoopbond voor negentig procent uit oude films die al lang in het Zui-

den waren vertoond, of waarvoor de vertoningrechten zelfs al waren vervallen. Veel filmtitels

werden dubbel of zelfs driemaal genoemd. Een aantal was bovendien nog niet gekeurd door

de rijkskeuring en daarmee nog niet toelaatbaar voor vertoning.9 Dit betrof de gebrekkige

overgangsregeling, maar ook de reguliere nakeuringspraktijk van nieuwe films deugde vol-

gens de bioscoopbond niet. Na het ontslag van De Wolf waren drie keurders aangesteld die in

opdracht van de keuringsvereniging als gewone toeschouwers Amsterdamse bioscopen be-

zochten. Voorheen kreeg De Wolf de films direct van de verhuurders ter keuring opgestuurd

naar zijn kantoor aan huis of hij bekeek de films op het verhuurkantoor. Maar in de nieuwe si-

tuatie weigerde het bioscoopbedrijf nog mee te werken aan de nakeuring. Deze tegenwerking

van de bioscoopbond belemmerde het functioneren van de nakeuring. Lang niet alle films

konden worden gekeurd, omdat de drie keurders onmogelijk iedere film in de hoofdstad kon-

den zien en keuren, laat staan de films die buiten Amsterdam werden vertoond. De keurders

beperkten zich noodgedwongen tot de grootste bioscopen.10 De keuringsvereniging verzuim-

de titels van grote verhuurkantoren tijdig na te keuren en als de grote kantoren al niet com-

pleet werden gekeurd, is het helemaal de vraag of dat bij de kleinere aanbieders gebeurde.

Het bestuur van de bioscoopbond zette zijn ongenoegen over de nakeuringsplannen

kracht bij door eind januari een vertoningsverbod in te stellen op de verkiezingsfilm HET HEL-

DENDICHT DER ROOMSCHE DAAD, die toen bijna gereed was. De R.K. Staatspartij had deze propa-

gandafilm laten vervaardigen door Hyacinth Hermans met het oog op de naderende tweede-

kamerverkiezingen van 3 juli 1929.11 De bond gaf als reden voor het vertoningsverbod de ‘on-

gemotiveerde maatregelen’ van de keuringsvereniging.12 Het bij de bioscoopbond aangeslo-

ten filmverhuurkantoor van de Katholieke Sociale Actie werd verboden de film te leveren aan

bioscopen in bij de keuringsvereniging aangesloten gemeenten. Zelfs voor besloten vertonin-

gen in verenigingsverband mocht de Katholieke Sociale Actie de film niet verhuren. De bio-

scoopbond gaf met dit machtsvertoon een duidelijk signaal af: de katholieken konden niet om

de bioscoopbond heen als ze iets wilden bereiken in filmland, op het gebied van keuringen,

maar ook wanneer zij het medium film wilden aanwenden voor politieke propaganda.

Beide partijen lieten het aankomen op een juridische confrontatie. De bond weigerde een

gecentraliseerde katholieke nakeuring te erkennen. Om te laten zien dat zij zich wel aan de

bioscoopwet wilden houden, stelden de bioscoopexploitanten wekelijks de plaatselijke auto-

riteiten op de hoogte van hun filmprogramma’s en nodigden hen uit de films plaatselijk na te

keuren. Dit gebeurde onder directe regie van het hoofdbestuur van de bioscoopbond. In Ven-

lo bijvoorbeeld, schreven de vier exploitanten vrijwel woordelijk identieke brieven, hetgeen

een sturende hand van de bioscoopbond suggereert. Hiermee wilde de bond aantonen open

te staan voor nakeuring op lokaal niveau, zoals die volgens hun interpretatie van de bioscoop-

wet was bedoeld. De bioscoopbond stimuleerde de exploitanten uit gemeenten die onder de
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9 Gemeentearchief Venlo 1921-1938. Inv. 936 Bioscopen 1929. 12-1-1929 Brief NBB – keuringsvereniging.

10 ‘De twee heren en de dames, die het werk verrichten, gaan alleen naar Tuschinksi, Rembrandt en Royal en alles wat daarbuiten

wordt vertoond, blijft ongekeurd’. ‘De strijd in het Zuiden. De wapenschouw’, Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 31-5-1929. Er is

geen verslag aangetroffen van de algemene vergadering, die besloot tot de staking. 

11 M.M. van Benten, Kritieken op de RKSP verkiezingsfilm, samengesteld voor de propagandastrijd van de Tweede-Kamerverkie-

zingen van 3 juli 1929 (Masterscriptie Universiteit Utrecht 2006).

12 Archief VNLGGF 3. 29-1-1929.



nakeuring vielen om C-films (toelaatbaar voor volwassenen) te draaien die nog niet door de

keuringsvereniging waren gekeurd, om zo een treffen uit te lokken. Op zijn beurt spoorde de

keuringsvereniging zijn leden aan overtreders zo snel mogelijk te straffen volgens de proce-

dure in de bioscoopwet. Eerst kregen overtreders een officiële waarschuwing; bij een volgend

vergrijp werd de bioscoopvergunning ingetrokken. Vervolgens kon de betreffende bioscoop-

houder beroep aantekenen bij de Provinciale Staten.

De eerste waarschuwing werd verstrekt aan de Sittardse exploitant van het Luxor Theater,

Jan Hendrik Martens, voor het vertonen van de films DE DANSERES VAN BARCELONA en DE SCHA-

DUWZIJDE VAN PARIJS.13 Martens tekende bezwaar aan met een door de juristen van de bioscoop-

bond opgestelde brief. Exact dezelfde brieven werden in de daarop volgende weken gestuurd

door exploitanten elders in Limburg, nadat zij officiële waarschuwingen hadden ontvangen.

Het eerste schorsingsbesluit dat volgde op de officiële waarschuwing viel op twaalf februari

1929 in Sittard vanwege de vertoning van DE VENUS VAN VENETIË.14 Exploitant Martens ging bij de

Limburgse Provinciale Staten in beroep tegen het besluit. In de tussentijd kon hij nog films

blijven vertonen. In afwachting van de uitspraak van de Gedeputeerde Staten, ontvingen ook

vele andere bioscoophouders in het Zuiden waarschuwingen en schorsingen.

Het bestuur van de keuringsvereniging maakte zich geen zorgen over de uitkomst van de

beroepszaak. De Maastrichtse burgemeester en bestuursvoorzitter Van Oppen schreef zijn

Kerkraadse ambtsgenoot dat hij twee Gedeputeerden in de trein had gesproken en zij hadden

Van Oppen verzekerd ‘dat de zaak in orde was’.15 De Commissaris der Koningin zou nog over-

leggen met het bestuur van de keuringsvereniging ‘om eene onaanvechtbare formuleering

voor het besluit te vinden’. Dus al in maart, ver voor de uitspraak van de Gedeputeerde Staten

van Limburg op drie mei 1929, wisten de betrokken burgemeesters dat zij hun juridische ge-

lijk zouden halen. In een sterk staaltje van ‘achterkamertjespolitiek’ werden de autoriteiten te-

gen wie beroep was aangetekend, zelf betrokken in de formulering van de uitspraak. Later, op

twaalf juni van dat jaar, volgden ook de Brabantse Staten het oordeel van hun Limburgse

zustercollege. De wijze waarop de Limburgse overheden op ongeoorloofde wijze samenwerk-

ten, onderstreept hoezeer deze Zuid-Nederlandse politici de bioscoopbond beschouwden als

een vreemde indringer die koste wat kost bestreden diende te worden. Dit gebeurde met een

persoonlijke verbetenheid die door de affaire rondom De Wolf alleen maar was toegenomen.

De bioscoopvergunning van de Luxor Bioscoop te Sittard werd na de uitspraak van 3 mei

geschorst voor een maand en de bioscoop sloot zijn deuren. De bioscoopbond wendde zich in

een laatste poging tot minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw L.B. Kan. Op 7 mei

sprak een delegatie met de minister. Die liet weten niet anders te kunnen dan de uitspraak van

de Provinciale Staten als hoogste wettelijke instantie te beamen. Maar Kan was niet gelukkig

met de katholieke nakeuring. Hij stuurde de volgende dag een brief aan de keuringsvereni-

ging waarin hij stelde dat volgens de bioscoopbond slechts vijf procent van het totale aanbod
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13 De Jong, Ondernemen. Het betrof respectievelijk DIE BERÜHMTE FRAU (Dld 1927) en PARIS (VS 1926). De eerste was gedistribueerd

door Express Film uit Amstelveen, de tweede film werd verhuurd door Wilton Metro Goldwyn Distribution. Dit waren geen onbete-

kenende verhuurders, maar deze films kwamen niet voor op de lijsten van de katholieke nakeuring. Beide films waren voor volwasse-

nen goedgekeurd door de rijkskeuring (categorie C). Blijkbaar had de kritiek van de bioscoopbond dat lang niet alle films tijdig wer-

den nagekeurd dus wel enige grond. Daarbij moet worden aangetekend dat de bioscoopbond niet bepaald meewerkte met de katho-

lieke keurders, omdat zij niet werden toegelaten in de ‘showrooms’.

14 Het ging om de film VENUS OF VENICE (VS 1927), gedistribueerd door UFA Film Maatschappij te Amsterdam, een prominente film-

verhuurder, terwijl de film toch niet voorkwam op de lijsten van de nakeuring.

15 Archief VNLGGF 3. 21-3-1929.



aan films werd gekeurd door de zuidelijke nakeuring.16 De minister vulde die brief op zeven-

tien mei aan met een nadere berekening van nagekeurde films, waarschijnlijk op basis van cij-

fers aangeleverd door de bioscoopbond en de rijkscommissie. Die laatste zou tot dusver in to-

taal 1959 films hebben goedgekeurd, waarvan 739 voor achttien jaar en ouder, de zogenaam-

de C-films. De zuidelijke keuring zou hiervan slechts 299 films hebben gekeurd, waarvan 257

op basis van krantenrecensies, en slechts 42 door eigen keuring. Van deze 299 films was ver-

volgens niet bekend hoeveel films al in het Zuiden gedraaid hadden, of inmiddels uit roulatie

waren genomen. 

Verdijk reageerde in naam van de keuringsvereniging met een brief op zes juni. Hij kwam

met heel andere cijfers. Van de 88 C-films die de centrale keuring doorliet in de periode tus-

sen december 1928 en maart 1929, had de zuidelijke nakeuring volgens eigen zeggen 65 films

(74 procent) gekeurd. Dat niet alle films gekeurd konden worden, was te wijten aan het ge-

brek aan medewerking van de bioscoopbond. 

Dat vele films van deze lijst uit de roulatie zouden zijn en dat er bij zouden zijn, die niet door de Rijks-

centrale filmkeuringscommissie zijn gekeurd kan dezerzijds bezwaarlijk worden aangenomen, om-

dat het hier betreft films, waarvan in de dagbladen in de jaren 1927 en 1928 recensies zijn gegeven.

Wij meenen, dat in het algemeen de films niet zóó spoedig uit de roulatie worden genomen.

Los van de vraag of Verdijk inderdaad zo goed kon oordelen over de praktijk van het bio-

scoopbedrijf, is het ondoenlijk te achterhalen wie gelijk had in dit welles-nietesspel. 

De bioscopen sluiten

De Minister kon weinig uitrichten; het cijfermatige gesteggel over de effectiviteit van de ka-

tholieke nakeuring bracht in ieder geval geen oplossing. Na de uitspraak van de Limburgse

Staten was een oplossing via de juridische weg onwaarschijnlijk geworden. Daarom greep de

bioscoopbond naar andere middelen om zich te verzetten tegen de katholieke nakeuring. Het

krachtigste wapen van de bond was de bioscoopsluiting. De effectiviteit van dit strijdmiddel

was eerder bewezen in het Venlose conflict. De overwinning van de bond in dit conflict werd

jaren na dato nog steeds gevierd.17 In de aflevering van Het Nieuw Weekblad voor de Cinematogra-
fie van 24 mei 1929 deed voorzitter David Hamburger de pathetische oproep aan de leden om

‘deel te nemen aan een van de belangrijkste besprekingen, welke ooit op een ledenvergade-

ring van den N.B.B. zijn gehouden’. Op maandagmiddag 27 mei, na de filmbeurs in hotel

Krasnapolsky, was de algemene ledenvergadering ‘zoo druk als nooit te voren’, zo meldde het

jaarverslag later.18 De eensgezindheid die dag, zo memoreerde men achteraf, was ‘wel het

mooiste moment geweest gedurende het geheele bestaan van den Bond’. Op die vergadering

besloten de aanwezige leden tot een filmboycot van iedere gemeente die bij de keuringsvere-

niging was aangesloten, zodra in zo’n gemeente één of meerdere bioscopen werden getroffen

door een schorsing van de bioscoopvergunning ten gevolge van de nakeuringsregeling. De

filmleverantie aan een gemeente werd dus geheel stilgelegd, wanneer één bioscoop moest

sluiten. Benadeelde leden van de bond zouden worden gecompenseerd uit de weerstandskas.
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17 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 5-10-1928.

18 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 3-1-1930.



In het treffen tussen de bioscoopbond en de keuringsvereniging kwam het aan op het coör-

dineren en disciplineren van de eigen achterban. Van beide zijden werd aangestuurd op een con-

frontatie, en werden lokale compromissen zoveel mogelijk tegengegaan. De bioscoopbond be-

moeide zich volop met de lokale conflicten en dicteerde zijn leden de brieven aan de plaatse-

lijke gezagsdragers. In feite stimuleerde het bondsbestuur zijn ledenexploitanten om een schor-

sing uit te lokken door films te draaien die niet waren toegelaten door de keuringsvereniging.

Een exploitant te Oosterhout gaf ook grif toe aan zijn burgemeester dat hij in opdracht handelde

van de bioscoopbond, en dat de opgelegde schorsing hem daarom niet deerde.19 De katholieke

pers meende zelfs dat bioscoophouders in het geheel geen keuze hadden dan zich te scharen

achter de bioscoopbond.20 Dit was niet helemaal waar, want in sommige gemeenten zegevier-

de toch het plaatselijke compromis boven de polarisatie van de centraliserende machten. 

Ook de keuringsvereniging regisseerde het handelen van haar leden en stuurde aan op een

treffen met de bond. Het bestuur van de keuringsvereniging riep de leden op zo snel mogelijk

waarschuwingen en schorsingsbesluiten uit te vaardigen. Burgemeester Verdijk spoorde in een

vertrouwelijke brief op 25 juni zijn collega’s aan om zo snel mogelijk alle bioscopen te doen slui-

ten. De bioscopen waren toen al dicht in Eindhoven, Kerkrade Maastricht, Sittard, Tilburg, Ven-

lo en Waalwijk. Sommige gemeenten lieten weten geen schorsingen te kunnen doorvoeren, om-

dat de plaatselijke bioscopen geen verboden films hadden vertoond na hun eerste waarschu-

wing (Boxtel, Brunssum, Geertruidenberg, Roermond, Valkenburg), of omdat er helemaal geen

films werden gedraaid in de zomer (Geldrop, Gulpen, Oisterwijk, Valkenswaard).

Enkele gemeenten uit het diepe Zuiden verleenden weinig medewerking. In voorgaande ja-

ren had vanuit Zuid-Limburg de zwaarste kritiek geklonken op de inhoud van de keuringen.

Ook nu weer bleek in deze streek het meeste verzet tegen de keuringsvereniging te bestaan.

De burgemeester van Geleen liet weten geen aanleiding te zien om de bioscoopvergunning te

schorsen, omdat de exploitant zijn best deed om mee te werken. Ook de Hoensbroekse bur-

gemeester Van der Kroon meldde Verdijk dat het niet tot een schorsing kwam, wegens ‘plaat-

selijke politieke verhoudingen’.21 Er waren twee bioscopen die geen verboden C-films draai-

den. Een derde ‘draait echter voor en na wel eens een ontoelaatbare geachte film’. Maar Van

der Kroon wenste hier niet tegen op te treden. Een boze Verdijk overwoog een royement van

Hoensbroek voor te stellen. Hij schreef een dreigende brief, maar die werd nooit verzonden.

In plaats daarvan, zo stond althans op de niet verzonden conceptbrief gekrabbeld, ging de

Kerkraadse burgemeester Habets persoonlijk onderhandelen met zijn ambtsgenoot.22 Dit

bleef zonder succes, want het kwam in Hoensbroek niet tot een schorsing en dus evenmin tot

een bioscoopsluiting. De Heerlense burgemeester Van Grunsven weigerde aanvankelijk de

bioscopen in zijn gemeente te doen sluiten, maar uiteindelijk werd hij toch overgehaald de lijn

van de keuringsvereniging te volgen. Op 27 juli 1929 kon Verdijk melden dat de bioscoopver-

gunningen waren geschorst in de gemeenten Eindhoven, Heerlen, ’s-Hertogenbosch, Kerk-

rade, Maastricht, Oosterhout, Roosendaal, Sittard, Tilburg, Venlo, Venray en Waalwijk. In

deze twaalf steden werden alle bioscopen gesloten door de bioscoopbond, dus ook die bio-

scopen waarvan de vergunning niet was ingetrokken.
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19 Archief VNLGGF 3. 7-5-1929. Brief burgemeester van Oosterhout aan keuringsvereniging.

20 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 31-5-1929.
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22 Archief VNLGGF 3. 3-8-1929.



In veel gemeenten kwam kritiek op de houding van de keuringsvereniging. In Heerlen

sprak het socialistische raadslid Van der Ploeg tijdens een bijeenkomst van de Nederlandsche

Bond van Theaterpersoneel op 28 mei 1929. Hij vroeg aandacht voor het lot van de tientallen

personeelsleden die hun baan verloren door de sluitingen. Van der Ploeg stelde ook kritische

vragen in de gemeenteraadsvergadering, maar kon, net als veel linkse minderheidsfracties,

weinig uitbrengen tegen de katholieke meerderheden die de colleges van Burgemeester en

Wethouders steunden. Ook in Tilburg veroorzaakte het conflict beroering, zeker toen het al

enkele maanden voortsleepte. De Tilburgse burgemeester schreef op vijf augustus bezorgd

aan zijn collega Verdijk dat enkele raadsleden hadden voorgesteld om uit de keuringsvereni-

ging te stappen. Al was het voorstel met zes tegen achttien verworpen, toch achtte hij het een

zorgwekkende ontwikkeling.23 De bezwaren van de Tilburgse raadsleden golden eigenlijk

voor iedere geboycotte gemeente: de sluiting was slecht voor de financiën. De kas derfde aan-

zienlijke sommen aan vermakelijkheidsbelastingen. Het werkloze theaterpersoneel klopte

aan bij de armenraad. Daarbij liep de plaatselijke middenstand klanten mis doordat filmlusti-

gen elders bioscopen bezochten, bijvoorbeeld over de grens. ‘De winkelramen in de Neder-

landsche steden hangen vol met affiches voor Duitsche bioscopen’, rapporteerde de vakpers

over de situatie in Limburg.24 De keuringsvereniging probeerde deze bezwaren natuurlijk zo-

veel mogelijk te sussen. Om aan de buitenwereld een gesloten front te tonen, verzond het be-

stuur een persbericht met een motie van vertrouwen, ondertekend door alle leden.25

Ook het bestuur van de bioscoopbond spande zich in om onenigheid te voorkomen, of

deze op zijn minst uit de openbaarheid te houden. Het was nog maar een paar jaar geleden dat

enkele verhuurbedrijven rebelleerden tijdens een vorig conflict met de keuringsvereniging in

1924 (zie hoofdstuk 7). Naarmate de strijd langer duurde, ontstond ook nu weer gemor onder

de leden van de bioscoopbond. De premies die iedereen betaalde voor de weerstandskas stel-

den de solidariteit op de proef. Het bestuur van de keuringsvereniging wist beslag te leggen

op een vertrouwelijk schrijven gericht aan de leden van de bioscoopbond, opgesteld door en-

kele opstandige bioscoopdirecteuren: W. Weber (Cinema Americain te Alkmaar), J.C. Weber

(Victoria Theater te Alkmaar), J. Diks (Trianon Theater te Leiden) en A.P. du Mée (Rialto te

Amsterdam). Deze Hollandse exploitanten wensten niet langer te betalen voor een strijd in

het Zuiden die naar hun mening een geringe kans op succes had. Daarom riepen zij op tot een

vergadering om het conflict ‘op eervolle wijze’ te beëindigen.26 De vakpers hield zich muisstil

over deze onenigheid, maar de katholieke pers kopte met leedvermaak: ‘Uit den bioscoop-

oorlog. De splijtzwam in den bioscoopbond. Vergadering van geschorste en ontevreden le-

den’.27 Volgens dit bericht waren niet alleen ‘een 30-tal’ bioscoopexploitanten, maar ook drie

filmverhuurkantoren (Afex en Dua te Amsterdam, en het Filmverhuurkantoor te Uithuizen)

betrokken bij deze muiterij. Deze verhuurders hadden films geleverd aan de rebellerende bio-

scopen. De opstandelingen waren geschorst door de bioscoopbond. Daarbovenop hadden ze

nog zware boetes gekregen, variërend van ƒ2000,– tot ƒ5000,–.28
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23 Archief VNLGGF 3. 5-8-1929.

24 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 18-10-1929, 19-7-1929.

25 Archief VNLGGF 3. 14-8-1929.

26 Archief VNLGGF 3. 29-7-1929.

27 De Nieuwe Venlosche Courant 1-8-1929.

28 Archief VNLGGF 3. 16-8-29. Brief Romme aan Bemelmans, doorgezonden naar het bestuur van de keuringsvereniging. De be-

dragen werden genoemd door de advocaat die enkele muitende leden vertegenwoordigde in hun verweer, C.P. Romme, Amsterdams

gemeenteraadslid (1921-1937), later hoogleraar te Tilburg, minister van Sociale Zaken en na de oorlog voorzitter van de katholieke



Joden en het Donkere Zuiden

Van begin af aan was de onenigheid over de katholieke nakeuring landelijk in de publiciteit.

In de linkse en liberale pers werd smalend geschreven over de katholieke nakeuring, terwijl de

katholieke kranten onvoorwaardelijke steun betuigden aan de keuringsvereniging. De dis-

cussie over de filmkeuring ging over meer dan het beschermen van de brave katholieken tegen

al te schokkende films. Het was een debat waarin het ‘katholieke volksdeel’ gedefinieerd

werd: hoe zag die groep er uit en wie had het daar voor het zeggen? De strijd om de nakeuring

ging over de mate van culturele autonomie van de Zuidelijke gewesten. Het afbakenen van cul-

turele identiteiten, ‘katholiek’ en ‘Limburger’, gebeurde deels door uit te maken welke eigen-

schappen in het collectieve zelfbeeld past, maar ook door uit te sluiten wat daar niet in thuis

hoorde, door zich af te zetten tegen ‘de Ander’. Het gevecht over de nakeuring van films bood

de katholieke beweging een symbolische omgrenzing. Het maakte bedrieglijk helder wat er

wel en niet in thuis hoorde. Bedrieglijk, omdat in het voorafgaande genoegzaam is gebleken

hoeveel onenigheid er in werkelijkheid bestond over waar die culturele grenzen precies lie-

pen. De strijdende partijen creëerden negatieve stereotypen van elkaar. De filmverhuurders

uit Holland schilderden de katholieke streken af als het ‘donkere Zuiden’, een achtergebleven

gebied waar de beschaving maar niet wilde doordringen door tegenwerking van paternalisti-

sche bestuurders. In het katholieke kamp kwamen antisemitische sentimenten in de publi-

citeit, die gewoonlijk meer onder de oppervlakte bleven.

De plaatselijke bioscoophouders, vaak autochtone Limburgers, waren meestal geen lij-

dend voorwerp in deze strijd. Op enkele uitzonderingen na, werden de exploitanten – door

beide zijden – afgeschilderd als loyale pechvogels, die tussen twee vuren terecht waren geko-

men. Nee, de grote verhuurkantoren in het Westen, dat waren de ware boosdoeners. Niet al-

leen riepen zij de associatie op met het arrogante Holland, het al te moderne grotestadsgedoe

en een nieuwe business waarin te snel veel geld verdiend werd, het waren vooral joodse parve-

nu’s die de Limburgse volksaard dreigden te vervlakken met het door hen verspreide film-

amusement. De toekenning van een specifiek joods karakter aan het filmbedrijf, een variant

van de joodse samenzweringsmythe, was in deze periode ook buiten het katholieke Zuiden in

opmars.29 Het geldt hier als een voorbeeld hoe de katholieke ‘wij-groep’ zichzelf definieerde

door de Ander af te schilderen als wezenlijk anders, in dit geval dus joods.

Met name de Maastrichtse burgemeester Van Oppen refereerde – buiten de openbaarheid

– regelmatig aan het joodse gehalte van de bioscoopbond. Zo rapporteerde hij in 1928 aan col-

lega Berger over een conversatie die hij had gevoerd met Minister Kan van Binnenlandse Za-

ken en Landbouw over de affaire De Wolf. Van Oppen had de minister eens goed uitgelegd

hoe de vork in de steel zat. ‘Mijn indruk is dat de heeren [Kan en zijn aanwezige ambtenaren]

nu ook wel inzien dat het den Jodentroep alleen te doen was om de Vereeniging te nekken’.30

Bij een latere gelegenheid waarschuwde Van Oppen dat het bestuurslid van de bioscoopbond

De Hoop geen betrouwbare gesprekspartner was: ‘We moeten dus een beetje voorzichtig zijn,

want die Joden slikken toch alles weer in wat ze gezegd hebben’.31
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fractie in de Tweede Kamer. Romme vroeg om nadere informatie over het conflict en maakte de wens van zijn cliënten kenbaar om de

bioscoopbond te laten ‘uiteenspatten’.

29 In het nog te verschijnen proefschrift van Fransje de Jong zal dieper op deze materie worden ingegaan. 

30 Archief VNLGGF 1. 2-4-1928 Brief Van Oppen aan Verdijk.

31 Archief VNLGGF 3. 8-7-1929 Brief Van Oppen aan Verdijk. 



Antisemitisme was aanwezig onder katholieken, maar was niet ‘endogeen voor het katho-

lieke milieu in Nederland’.32 Het werd niet acceptabel gevonden om dergelijke vooroordelen

in het openbaar te uiten en dit gold al helemaal voor overheidsfunctionarissen. Maar door alle

ophef van de bioscoopoorlog werden antisemitische vooroordelen tevens in het openbaar uit-

gesproken. In hoofdstuk 5 kwamen terloops al Poels’ opvattingen over de vermeende joodse

dominantie van de mediaindustrie ter sprake. Iets dergelijks werd ook tijdens het bioscoop-

conflict in De Limburger Koerier geventileerd: ‘De groep filmverhuurders hier te lande maakt

geen uitzondering op den regel, dat het filmwezen, wat de wereldfabricatie en -distributie be-

treft, nagenoeg geheel in handen van Joodsche leiding en Joodsch kapitaal gelegen is’.33 Zul-

ke joodse stereotyperingen werden echter niet door iedereen aanvaard. In een Venlose raads-

discussie in juni 1929 werd ingegaan op de suggestie van antisemitisme tijdens een protest-

bijeenkomst in Maastricht:

Of het juist is wat de voorzitter der vergadering, uitgeschreven door den bond van bioscoophouders

te Maastricht, beweerde, nl. dat een der wethouders dezer gemeente [Venlo], toen hij over de bio-

scoopkwestie sprak, zou gezegd hebben ‘Kom me niet met dien jodentroep aan de deur’. Indien dit

juist is, vernam spreker gaarne wat deze wethouder aanleiding heeft gegeven om op zulk een kren-

kende wijze te spreken over burgers, waarvan er in onze gemeente ook een aantal wonen en waaron-

der er zijn, die onder de meest achtenswaardige ingezetenen zijn te rangschikken.34

Waarschijnlijk was Willem Peters degene die op de bedoelde protestvergadering in Maas-

tricht de vermeende antisemitische uitlating van een Venlose wethouder naar buiten had ge-

bracht, ongetwijfeld met de bedoeling om olie op het vuur van het bioscoopconflict te wer-

pen.35 De drie Venlose wethouders ontkenden stellig dat zo’n uitspraak ooit was gedaan.

De bioscoopoorlog was deels een publiciteitsoorlog. De bioscoopbond ondervond echter

problemen bij het bespelen van de publieke opinie in het katholieke Zuiden, omdat een be-

langrijk deel van de krantenlezers katholieke dagbladen lazen die zonder uitzondering partij

kozen tegen de bioscoopbond. Omdat de bioscopen gesloten waren, kon het grote publiek via

die weg niet worden bereikt. Daarom belegde de bioscoopbond ‘protestvergaderingen’. Deze

manifestaties waren bedoeld om het publiek ‘voor te lichten’, omdat het, zo meende de bio-

scoopbond, door de katholieke pers verkeerd werd geïnformeerd.36 Hierboven werd al ter-

loops gerefereerd aan zulke bijeenkomsten te Eindhoven en Maastricht. Een derde evenement

werd georganiseerd in Venlo. Het publiek, dat al maanden geen bioscoop meer had kunnen

bezoeken in eigen stad, werd getrakteerd op een gratis filmvoorstelling, gelardeerd met op-

ruiende toespraken. De vergadering in het Grand Theater met ruim 900 zitplaatsen was zelfs

te druk bezocht om alle belangstellenden toe te laten. Eerst werd als lokkertje de film HET VER-
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32 Salemink en Poorthuis, Een donkere spiegel, 802. De auteurs waarschuwen dat antisemitisme geen eenduidige denktrant was. Ze

maken een onderscheid tussen religieus, sociaal-economisch, politiek en raciaal antisemitisme. In de genoemde gevallen lijken met

name de sociaal-economische en politieke varianten een rol te hebben gespeeld.

33 De Limburger Koerier 1-2-1929

34 Notulen raadsvergadering Venlo 1929 nr. 5 (28-6-1929) 14. Onderstreping in origineel. Volgens Nieuw Weekblad voor de Cinemato-
grafie 3-1-1930 vond de betreffende bijeenkomst plaats op 14 juni 1929.

35 Na de bijeenkomst in Maastricht had een zelfde soort evenement plaats in Eindhoven. Het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie
meldde dat hier C. Peters (hoogstwaarschijnlijk een foutief initiaal en werd W. Peters bedoeld, als bioscoophouder te Venlo en be-

stuurslid van de bioscoopbond was Willem Peters namelijk zowel in de gelegenheid om voorzitter van de vergadering te zijn, als om

de Venlose wethouder te spreken) de verklaring aflegde dat een Venlose wethouder hem zou hebben gezegd: ‘Blijf maar met die jo-

dentroep van de deur, hierbij doelende op den Ned. Bioscoopbond’. Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 28-6-1929.

36 Jaarverslag, Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 31-1-1930.



KEERSWEZEN OP ZEE vertoond. Deze toch weinig spectaculaire titel werd met applaus begroet, zo

noteerde de geërgerde plaatselijke verslaggever. Die was overduidelijk op de hand van de na-

keurders, zoals bleek uit de onderkop boven zijn artikel: ‘Grove aanvallen op overheid en

pers. Geen debat’.37 De voorzitter van de bijeenkomst was Willem Peters. Na zijn inleidende

woorden over de belabberde voorlichting in de katholieke pers over het bioscoopconflict,

werd het woord gegeven aan Abraham de Hoop, ‘administrateur’ van de bioscoopbond. Deze

toespraak werd fel becommentarieerd in het krantenverslag: ‘Wij voor ons zijn overtuigd, dat

de Zuidelijke gemeentebesturen handelen in ‘t belang van ‘t algemeen, van ‘t katholieke Zui-

den, dat hen zoo lief is. Bij de pers is ‘t eveneens zoo. Bestaat er dan geen geloof in goede

trouw van anderen?’ De volgende spreker was M.C. van der Hut, eveneens lid van het hoofd-

bestuur van de bioscoopbond. Hij verzekerde zijn publiek dat hij katholiek was, ‘dus geen Jo-

dentroep’. Deze vermeende uitspraak was duidelijk niet onopgemerkt gebleven in Venlo. De

Venlose journalist wilde niet ingaan op het betoog van Van der Hut, dat te fanatiek en te per-

soonlijk zou zijn. Zo’n felle uitval was, ‘bij Jood noch katholiek’, nog niet eerder in de ‘bio-

scoopoorlog’ voorgekomen. De volgende spreker was de voorzitter van de bond, David Ham-

burger. Hij wees de Venlose burgemeester Berger aan als een van de meest fanatieke filmcen-

soren, zonder wie het conflict geheel anders en minder hevig was verlopen. ‘De Venlosche

burgemeester is echter een der meest onmogelijke menschen om mee te praten’, zo re-

gistreerde de getergde verslaggever Hamburgers uitspraken. ‘Wij geven deze woorden ook

zonder protest: de juiste weergave zal bij elk weldenkend lezer voldoende afkeuring brengen’.

Niet alleen de journalist, maar ongetwijfeld ook een deel van zijn lezerspubliek ergerde zich

aan de beledigingen van de bioscoopbond. En Hamburger ging nog een stap verder toen hij

de bioscoopoorlog duidde in termen van een strijd tegen ‘het donkere Zuiden’:

[Hamburger] wees vervolgens op het groote belang van de Bioscoop, die algemeene ontwikkeling

wil brengen – aldus spr. – dat echter door de bewuste burgemeesters werd tegengehouden, met ‘t

doel om ‘n verhooging van ‘t cultureele leven tegen te gaan, wat dan ook de reden zou zijn van den

grievenden scheldnaam ‘het donkere Zuiden’, welk woord niet door het Noorden zou zijn uitgevon-

den. De Overheid, die de beschaving terugdrong, was daar de schuld van. [...] Venlo, zei spr., had

nog niet genoeg aan de Rijkskeuring en plaatselijke nakeuring, maar verbiedt, evenals Kerkrade en

Maastricht, dat iemand beneden de 18 jaar in de Bioscoop mag komen – die hebben nog geen hersens

om te oordeelen – waarmee volgens spr. toch ’n odium van donkerheid door de eigen overheid op de

burgers gelegd werd; de Overheid zegt aan groot en klein hoe ze uit moet gaan: de menschen schij-

nen hier nog niet op zichzelf te kunnen passen. De spreker oogstte met deze ordinaire grappen nog

veel succes ook!38

Bij de Venlose burgemeester beklijfden deze opmerkingen. In zijn schrijven van 20 januari

1930 aan pater Welter, betrokkene bij de katholieke nakeuring, gebruikte Berger de term ‘het

donkere Zuiden’ spottend, bijna als een geuzennaam:

De filmverhuurkantoren schijnen medelijden te hebben met het donkere Zuiden en willen ons lang-

zaam opvoeden om hun gepeperde kostjes te kunnen verdragen. Al die amoreele Amerikaansche

producten moeten langzaam maar zeker inwerken op het katholieke gemoed van ons goede maar

een beetje luchthartige katholieke volk.39
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37 ‘Het bioscoop-conflict. Protestvergadering van den Nederlandschen Bioscoopbond’, De Nieuwe Venlosche Courant 20-9-1929.

38 De Nieuwe Venlosche Courant 20-9-1929.

39 Archief VNLGGF 3. 20-1-1930.



Volgens Hamburger had niet ‘het Noorden’ de term ‘het donkere Zuiden’ bedacht, maar

stonden de katholieken zelf aan de oorsprong van deze beeldspraak. Deels had hij daarin ge-

lijk, want het waren katholieke leiders en intellectuelen die sinds de katholieke ‘ontluiking’

die de vorige eeuw had ingezet, hamerden op de culturele achterstelling van de katholieken,

met name in de voormalige ‘wingewesten’ in het Zuiden.40 Een anonieme briefschrijver ver-

woordde in 1914 dit culturele minderwaardigheidscomplex, toegespitst op Limburg: ‘Het is

bekend, dat onze provincie, bij onze noordelijk wonende – dus verlichte – broeders, in geen

besten reuk staat. De Limburgers acht men zoowat van gelijke cultuur als de Koppensnellers

in Oost-Indië en de Roodhuiden in Amerika.’41 De auteur gebruikte niet de term ‘donker’ maar

bleef toch in de beeldspraak door het Noorden ‘verlicht’ te noemen. De metafoor van het don-

kere Zuiden werd ook toegepast op de mijnstreek. De stichtelijke protestantse roman Naar de
mijnen zette de toon al op de eerste pagina, waar de zoon zich opmaakte voor zijn vertrek naar

de Limburgse mijnen: ‘”Was je maar weer terug”, zuchtte vader. “Ze spreken altijd van het

donkere Zuiden. Er moeten ook een massa kroegen zijn”’.42 De protestantse visie op Limburg

baarde de katholieken minder zorgen dan de socialisten die de mijnstreek afschilderden als

een duisternis waar zij met hun boodschap licht zouden brengen.43 Maar volgens Henri Poels

zou het uiteindelijk wel meevallen: ‘’t is ‘t Donkere Zuiden, jawel, maar daar, waar de kolen

uitkomen, zal ook ’t licht schijnen’.44 Dat zou uiteraard het licht van het katholieke geloof

moeten worden en niet het ‘licht der dwazen’ uit de filmprojector.

Bemiddelingen

Vanuit diverse kanten werden pogingen ondernomen tot bemiddeling in het escalerende con-

flict. De eerste bemiddelaar die zich aandiende, was de voorzitter van de Centrale Commissie

voor de Filmkeuring, David van Staveren. Hij was niet erg geliefd onder de Zuidelijke burge-

meesters. Van Staveren wist de partijen te bewegen tot een gesprek begin juli. Maar dit ketste

op het laatste moment af, omdat de keuringsvereniging principieel weigerde de nakeuring ter

discussie te stellen. De burgemeesters waren vooral ontstemd omdat Van Staveren zijn be-

middelingsvoorstellen in de openbaarheid had gebracht.45 Toen de Kerkraadse burgemeester

zich afmeldde voor het nooit gevoerde overleg met Van Staveren, had hij tevoren zijn stand-

punt doorgegeven aan zijn collega’s: volgens hem diende op geen enkel door Van Staveren

voorgesteld compromis te worden ingegaan.46 In een brief van drie augustus bedankte de keu-

ringsvereniging Van Staveren formeel voor zijn bemiddelingspoging. Van Staveren meende

dat het conflict alleen was op te lossen wanneer het minder werd ‘toegespitst tot een prestige-

strijd’. De in het vorige hoofdstuk aangehaalde Idzerda verzekerde het bestuur van de keu-

ringsvereniging echter dat ‘Voorzitter [Van Staveren] met het Bioscoopbedrijf onder een de-
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40 De term ‘ontluiking’ is van de historicus Rogier, die zelf overigens geen grote voorstander was van de emancipatiegedachte.

Luykx, ‘Consensus en conflict’, 49-50. De term ‘wingewest’ is vooral bekend van Gerard Knuvelder, Vanuit wingewesten. Een sociografie
van het Zuiden (Hilversum 1930).

41 Anoniem, ‘Toch het donkere Zuiden!’, De Limburger Koerier 31-1-1914.

42 S. Williams, Naar de mijnen (Nijkerk 1932) 1.

43 Dieteren, De migratie, 113-114.

44 De Mijnwerker 12-4-1913, geciteerd in Kreukels, Mijnarbeid, 82. Poels gaf in dat zelfde citaat overigens wel toe dat hij aanvankelijk

altijd met een pistool op zak liep toen hij pas in de mijnstreek was gearriveerd, zo ‘donker’ vond hij het dan wel weer.

45 Archief VNLGGF 3. 25-7-1929. ‘Het bioscoopconflict. De bemiddelaar geeft het op’, De Limburger Koerier 7-8-1929.

46 Archief VNLGGF 3. 24-6-1929.



ken ligt’. Volgens Idzerda was de bemiddelingspoging een ‘verkapte vorm om U er in te laten

loopen’.47

Een nieuwe bemiddelaar verscheen kort daarna ten tonele in de persoon van burgemeester

Van Grunsven. Zijn gemeente Heerlen had zich altijd terughoudend opgesteld binnen de keu-

ringsvereniging.48 De jonge burgemeester was in 1926 Waszink opgevolgd, die minister van

Onderwijs, Kunsten en Wetenschap was geworden in het kabinet De Geer. Van Grunsven was

nieuw in het gezelschap van Zuidelijke ambtsdragers en was daarmee, als relatieve buiten-

staander, geschikt voor de rol van bemiddelaar. De Maastrichtse oude rot Van Oppen was

sceptisch over de nieuwe onderhandelaar, maar meende dat een nieuwe poging niet mocht

worden nagelaten. Ook Verdijk had geen bezwaar met de bioscoopbond te confereren, ‘even-

wel de oproeping tot deze conferentie moet niet van ons uit gaan’.49 Deze koppigheid il-

lustreert Van Staverens typering ‘prestigestrijd’.

Op 28 augustus spraken de partijen elkaar voor het eerst in een direct overleg. Het was te-

kenend voor de moeizame verhoudingen dat de betrokkenen elkaar pas na vele maanden – het

conflict sleepte immers al sinds december van het vorige jaar – troffen in een rechtstreeks ge-

sprek. Van het overleg zijn de notulen bewaard gebleven.50 Van Staveren zat de vergadering

voor. Kennelijk vormde zijn eerder mislukte bemiddelingspoging daarvoor geen belemme-

ring. In zijn hoedanigheid als hoofd van de Centrale rijkskeuring had Van Staveren direct con-

tact met de minister en hij wees de aanwezigen erop dat vanuit Den Haag sterk werd aange-

drongen op een oplossing. Van de keuringsvereniging waren aanwezig de bestuursleden

voorzitter Van Oppen (Maastricht), gedelegeerd lid Verdijk (Eindhoven), Habets (Kerkrade),

Berger (Venlo), Kuijper (Valkenswaard), en de initiatiefnemer van de bijeenkomst, Van

Grunsven (Heerlen), die geen lid van het bestuur was. De delegatie van het bestuur van de bio-

scoopbond bestond uit David Hamburger, Abraham de Hoop, Charles van Biene en de Venlo-

naar Willem Peters. Voor zover uit de notulen valt op te maken, was de sfeer – niet verrassend

– verre van ontspannen. Van Oppen waardeerde het om eens met de ‘tegenpartij’ te spreken,

maar het gesprek ontaarde echter vrijwel meteen in gekissebis. Hamburger noemde de na-

keuringsvereniging onkundig. Hij meende dat ‘wanneer hij oordeelen zou over gemeenteza-

ken als de heeren van de Zuidelijke Vereeniging doen over het bioscoopbedrijf, zij hem als on-

bevoegde zouden terugwijzen’.

Van Grunsven bracht een bemiddelingsvoorstel ter tafel, waarin de bioscoopbond een cen-

traal georganiseerde katholieke nakeuring zou erkennen. Verhuurders konden tegen een be-

slissing van de nakeuring in beroep gaan en op eigen kosten een lokale herkeuring aanvragen.

Een aantal burgemeesters vond dit voorstel niet aanvaardbaar, omdat het nog steeds te veel

mogelijkheden bood voor lokale nakeuring. De burgemeesters waren zeker van hun zaak en

voelden zich wellicht sterker staan dan de bioscoopbond. Die laatste wekte op zijn beurt de in-

druk meer te bewegen in de richting van een compromis. De bond leek bereid tot het erken-

nen van de katholieke nakeuring. Van Grunsven beschouwde dat als een ‘grote concessie’.

Maar de bioscoopbond bleef categorisch weigeren keuringen toe te laten in de ‘showrooms’,

omdat daar volgens Hamburger ‘onaangename ervaringen’ mee waren. Hier werd uiteraard

gedoeld op de gevoelige kwestie De Wolf. Van Staveren sloot zich bij Hamburger aan en
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49 Archief VNLGGF 3. 20-8-1929.
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meende dat keuring aan huis bij de verhuurkantoren kon leiden tot het ontduiken van wette-

lijke bepalingen. De partijen kwamen uiteindelijk niet tot overeenstemming.

Een volgende bemiddelaar bracht de partijen een stap dichter naar de oplossing. De Rot-

terdamse pater Hyacinth Hermans schreef als verslaggever bij De Maasbode al vroeg over het

bioscoopwezen en bundelde die bijdragen in 1912 tot de brochure Erger dan het papieren gevaar:
een ernstig woord over het bioscope-vraagstuk. In 1913 werd hij filmkeurder in de Rotterdamse bio-

scoopcommissie, een van de eerste van dergelijke colleges in Nederland.51 Toen de Centrale

Commissie voor de Filmkeuring werd opgericht, kreeg Hermans daar een prominente positie

in het dagelijks bestuur. Hermans was betrokken bij het maken van een verkiezingsfilm voor

de R.K. Staatspartij en werd daarmee vervolgens slachtoffer van de bioscoopoorlog vanwege

een boycot van die de film door de bioscoopbond.52

Hyacinth Hermans’ interventie in de bioscoopoorlog bestond eruit dat hij een nieuwe spe-

ler op het bord manoeuvreerde, de die zomer van 1929 opgerichte Katholieke Filmcentrale.

Officieel was de Katholieke Filmcentrale opgericht naar aanleiding van een internationaal ka-

tholiek filmcongres te München, de opvolger van het oprichtingscongres van l’Organisation Ca-
tholique Internationale du Cinéma dat in 1928 te Den Haag had plaatsgevonden.53 Bij de omschrij-

ving van het doel van de Katholieke Filmcentrale werd vermeld dat ‘één centrale katholieke

nakeuring het ideaal [zou] zijn’.54 Het lijkt er dus op dat de oprichting van de Katholieke Film-

centrale – niet toevallig midden tijdens de bioscoopoorlog – verband hield met de gehoopte

en verwachte centrale katholieke nakeuring. Hermans was zelf geen lid van de Filmcentrale,

maar bij de oprichting zaten twee bekende namen in het stichtingsbestuur: de Eindhovense

burgemeester Verdijk en Voor Eer en Deugd-voorzitter Bemelmans. Die laatste stond overi-

gens op slechte voet met Hermans.

De Katholieke Filmcentrale vond een institutioneel onderdak bij de Filmafdeling van de

Katholieke Sociale Actie (KSA) in Leiden.55 Deze afdeling was in 1912 opgericht door P. Aal-

berse en verhuurde filmprogramma’s en bijbehorende apparatuur aan katholieken in heel het

land.56 In de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog maakte de ‘Filmafdeeling der KSA’ een klap-

per met het alleenvertoningsrecht op de succesvolle film VAN DE KRIBBE TOT HET KRUIS, die over-

al in katholiek Nederland draaide.57 De ‘Filmafdeeling’ bleef de navolgende jaren films en de

benodigde vertoningsapparatuur distribueren, met name bedoeld voor patronaten en paro-

chiehuizen op het platteland. Daarvoor werden films en apparatuur gebruikt met de in dit ver-

band veelzeggende naam ‘Pathé Rural’. Het betrof hier 17,5mm films, een formaat smalfilm

dat uiteindelijk obsoleet raakte door de introductie van de 16mm film. Overigens was het be-
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51 Hermans, Van mensen en dingen, 180.

52 HET HELDENDICHT DER ROOMSCHE DAAD. EEN HALVE EEUW KATHOLIEK LEVEN (Ned 1929). Van Benten, Kritieken. De film werd overwe-

gend slecht ontvangen onder katholieken. Van der Plas, Uit het rijke roomsche leven, 236-244. Hermans maakte ook de film ADORO TE, een

verslag van het Internationaal Eucharistisch Congres, in samenwerking met Willy Mullens. Bert Hogenkamp ed., Jan Hin. Filmmaker
van het verlangen (Hilversum 2004) 21.

53 Molhant, Catholics in the cinema, 21.

54 J.Th. Welter, ‘Een katholieke filmcentrale’, Katholiek Nederland. Orgaan van de Katholieke Sociale Actie in Nederland 21 (juni-juli 1929)

5-6, 65-69, aldaar 67.

55 De Katholieke Sociale Actie was in 1903 opgericht door P. Aalberse als een koepel voor sociale organisaties en vakverenigingen,

maar deze had het onderspit gedolven in de richtingenstrijd tussen de Limburgse en Leidse school over de vormgeving van de katho-

lieke arbeidersbeweging, ten faveure van de door Henri Poels voorgestane standsverenigingen. De Katholieke Sociale Actie was in

1926 zelfs opgeheven, maar de aparte ‘Filmafdeeling der KSA’ was door blijven bestaan en deze organisatie kreeg een nieuwe impetus

door het huisvesten van de filmkeuring. Gribling, Aalberse, 134-135. Van Meeuwen, Lijden, 56.

56 De Katholieke Sociale Actie. Volksblad voor het katholieke Nederland 4 (15-12-12) nr. 12; 5 (15-5-1913) nr. 5.

57 De exploitatie van deze film, FROM THE MANGER TO THE CROSS (VS, 1912), vond plaats via het bedrijf N.V. Leliefilm. Pim Slot, Een

vloek, 6-7. 



schikbare KSA-repertoire van deze Rural-films niet opzienbarend. Er zaten eind jaren twintig

nog films uit 1914 tussen.

A. Tepe was sinds 1918 directeur van de Katholieke Sociale Actie en tevens van de ‘Filmaf-

deeling van het Centraal Bureau der KSA’. Tepe werd voorzitter van de Katholieke Filmcentra-

le bij de oprichting in 1929. De Katholieke Sociale Actie bracht dus knowhow en jarenlange

ervaring op het gebied van filmverhuur in en bovendien een klantenbestand en contacten met

instanties in de filmwereld, waaronder de bioscoopbond. Want net als iedere andere distribu-

teur was de Filmafdeeling der KSA ook lid van de bond.58 Het was al met al niet verrassend dat

door de oprichters van de Katholieke Filmcentrale aansluiting werd gezocht bij de Katholieke

Sociale Actie.

De expertise in filmdistributie en het eigen netwerk van de Katholieke Sociale Actie was

met name van belang vanwege de roep in katholieke kringen om zogenaamde ‘positieve’ ac-

tie. Het slechte in de film moest worden bestreden, maar ook het goede van de film moest

worden gestimuleerd en liefst zo veel mogelijk worden aangewend voor de katholieke zaak.

Deze gedachte vond in 1936 weerklank op het hoogste niveau toen paus Pius XI in zijn ency-

cliek Vigilanti Cura opriep tot een internationale katholieke actie. Deze inzet was ook merkbaar

in het katholieke Nederland van 1929, toen door de bioscoopoorlog de ‘negatieve’ zijde van

het filmvraagstuk min of meer opgelost leek te gaan worden door een eigen katholieke keu-

ringsinstelling en er meer ruimte leek te komen voor de ‘positieve’ aanpak. De doelstelling

van de in 1929 opgerichte Katholieke Filmcentrale luidde dan ook: ‘de gevaren, uit film- en

bioscoopvertooningen voor godsdienst en zeden voortvloeiende, te bestrijden, en de film

dienstbaar te maken aan de godsdienstige en maatschappelijke ontwikkeling van het volk’.59

Het Haags accoord

Inmiddels was ook het politieke tij gekeerd. Op 10 augustus was het derde kabinet Ruijs de

Beerenbrouck beëdigd. De links-liberale minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw Kan

werd opgevolgd door Ruijs de Beerenbrouck.60 Ruijs was als ‘vader van de bioscoopwet’ be-

trokken geweest bij de ontwikkeling van de wet, die in 1926 was aangenomen.61 Hij betoonde

zich ook nu weer nauw betrokken bij de bioscoopkwestie. Op 15 oktober, amper twee maan-

den na zijn aantreden, belegde hij een vergadering met de strijdende partijen in de bioscoop-

oorlog.62 Nog steeds werd geen akkoord bereikt, maar de bemoeienis van de hoogste over-

heidsdienaar zette druk op de onderhandelingen. De besprekingen werden een week later

voortgezet op 23 oktober. De minister had de kemphanen ditmaal simpelweg verboden het

pand te verlaten voordat zij een akkoord hadden bereikt. De Heerlense burgemeester Van

Grunsven en Hyacinth Hermans speelden wederom een bemiddelende rol.63 De pater keek in

zijn autobiografie in 1945 terug op de besprekingen op het ministerie die duurden van drie
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58 Overigens betekende dat niet dat de Katholieke Filmcentrale zelf aangesloten was bij de bioscoopbond.

59 ‘Statuten van de stichting katholieke filmcentrale’, Katholiek Nederland. Orgaan van de Katholieke Sociale Actie in Nederland 21 (juni-juli

1929) 5-6, 70-71. Mijn cursivering (TvO).
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steld; www.parlement.com.

61 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 3-1-1930.

62 Archief Ruijs de Beerenbrouck (1896-1936) (Nationaal Archief Den Haag) Inv. 19 Binnenlandse Zaken. Conflict bioscoopbond en

Zuidelijke nakeuring.

63 ‘De Rijksfilmkeuring’, De Nieuwe Venlosche Courant 23-10-1929.



uur ’s middags tot bijna middernacht. Hermans, die zichzelf in deze memoires consequent

aanduidde in de eerste persoon meervoud, was ‘in letterlijke zin de bemiddelaar en schake-

laar, want tussen de beide bijna vijandelijke partijen, welke in afzonderlijke vertrekken van het

Departement gelegerd waren, moesten wij over en weer de verschillende zakelijke voorstellen

overbrengen en bespreken’.64 Het compromis werd bereikt door de pas opgerichte Katholieke

Filmcentrale naar voren te schuiven als nieuwe keuringsinstantie. Op 24 oktober – diezelfde

avond na middernacht of de volgende dag, dat is niet duidelijk – werd het zogenaamde ‘Haags

accoord’ getekend, dat een einde maakte aan de bioscoopoorlog. De overeenkomst werd

ondertekend door Hamburger, De Hoop, Peters en Groen namens de bioscoopbond en Ver-

dijk, Habets en Berger voor de keuringsvereniging. Ook de bemiddelaar Hermans zette zijn

handtekening.65

De Katholieke Filmcentrale ging de centrale katholieke nakeuring verzorgen en daarmee

kreeg de nakeuringsvereniging haar zin. Officieel mochten bioscoopexploitanten zelf uitma-

ken of zij zich onder het toezicht van de Katholieke Filmcentrale zouden stellen. Deden zij dat

niet, dan zouden zij alsnog onder de plaatselijke nakeuring vallen. Deze papieren toezegging

was uitsluitend bedoeld om het gezichtsverlies van de bioscoopbond enigszins te beperken.

In de praktijk ging de Katholieke Filmcentrale alle films nakeuren die werden vertoond in de

gemeenten die waren aangesloten bij de keuringsvereniging. Het belangrijkste wisselgeld

voor de bioscoopbond was de toezegging dat de Zuidelijke gemeenten de jeugdverboden zou-

den opheffen. In veel katholieke gemeenten was het voor kinderen verboden om naar de bio-

scoop te gaan. De keuringsvereniging zou haar leden overhalen de leeftijdsgrenzen te laten

vervallen, omdat de Rijkskeuring al werkte met leeftijdscategorieën. De bioscoopbond kreeg

verder de toezegging dat films die door de Rijkskeuring in de categorieën A of B waren ge-

classificeerd, gevrijwaard bleven van katholieke nakeuring.

Het akkoord moest aan de achterban van beide verenigingen worden voorgelegd. Ham-

burger en De Hoop van het hoofdbestuur van de bioscoopbond hielden ten overstaan van hun

leden een vurig pleidooi voor het compromisvoorstel, na vijf maanden sluiting van vijfen-

twintig bioscopen in twaalf gemeenten.66 Ze presenteerden het akkoord – uiteraard – als een

ware overwinning. De keuringsvereniging was nu gedwongen de wet te respecteren, aldus De

Hoop. De illegale centrale nakeuring was van de baan en nu zou de Katholieke Filmcentrale de

nakeuring verzorgen, alleen voor de bioscoophouders die zich vrijwillig onderwierpen. De

bond had daarmee volgens hem zijn principiële gelijk behaald. De Hoop bestreed de bewe-

ring dat deze vrijwilligheid in de praktijk dwang inhield. Het feit dat hij openlijk inging op

deze tegenwerping, suggereert dat lang niet iedereen overtuigd was van De Hoops retoriek.

Het inschakelen van de Katholieke Filmcentrale zou bovendien waarborgen dat voldoende

films nagekeurd konden worden, meende Hamburger. Hij vergat tenslotte de extra toezeg-

ging niet te vermelden dat de Katholieke Filmcentrale zou ijveren om bioscoopverboden voor

kinderen te doen opheffen. 

Het is niet bekend hoe de bioscoophouders en filmverhuurders reageerden op het einde

van het conflict. Zonder twijfel zal men opgelucht geweest zijn het werk te kunnen hervatten,

maar was dit toch enigszins magere resultaat alle ellende waard geweest? Eén belangrijke re-

den – verzwegen door het bondsbestuur – waarom het bioscoopbedrijf zich niet kon veroor-
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loven om de strijd voort te zetten tegen de centrale katholieke nakeuring, was de structurele

verandering die zich in de branche aan het voltrekken was. A.H. Boekraad, de opvolger van

Tepe als directeur van de Filmafdeeling der KSA, merkte dit al tijdens het conflict op. ‘Het bio-

scoopbedrijf verkeert werkelijk niet in een toestand, men denke hierbij slechts aan de evolutie

van geluid en klankfilm, die in het bedrijf voltrokken wordt, om zich aan kostbare onproduc-

tieve experimenten te wagen’.67 De komst van de geluidsfilm bracht diepgaande en dure ver-

anderingen in de filmbranche teweeg waarbij men zich geen capriolen als de bioscoopoorlog

kon veroorloven.

De leden van de keuringsvereniging stemden in met het akkoord, net als de achterban van

de bioscoopbond. Per 1 november openden de bioscopen weer in de getroffen steden. Waar

de bioscoopbond het einde van het conflict zoveel mogelijk presenteerde als een overwin-

ning, deed de katholieke pers natuurlijk exact hetzelfde. Een dag na het bereiken van het

Haagse akkoord, kopte De Nieuwe Venlosche Courant triomfantelijk ‘De bioscoopkwestie. Einde-

lijk opgelost. En zeer bevredigend’.68 De krant meldde optimistisch dat ook A- en B-films zou-

den worden nagekeurd, maar dat was nou juist niet afgesproken: alleen C-films werden

onderworpen aan de nakeuring.69 Al interpreteerde de krant de uitkomst als een overwinning,

en wellicht met meer recht dan Het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie, toch werd dat door

niet alle inwoners van Venlo zo ervaren. De Venlonaar Hubert Maas herinnerde zich de hele

affaire als die dag dat de Venlose burgemeester Berger op het matje was geroepen door de mi-

nister-president, ‘waar hij ze “oëtgeschroeb” heeft gekregen’.70

Filmkeuring door de Katholieke Filmcentrale

Wanneer de balans van de bioscoopoorlog van 1929 wordt opgemaakt, heeft de keuringsvere-

niging het beste eindresultaat behaald. De nakeuring vond doorgang, uitgevoerd door een ka-

tholieke organisatie, de Katholieke Filmcentrale. De belangrijkste concessie betrof het feit dat

de nakeuring in de praktijk heel nauw betrokken werd bij de Centrale Commissie voor de Film-

keuring. Hyacinth Hermans had daarmee als lid van het dagelijks bestuur van de rijkskeuring

zijn stempel weten te drukken. Volgens het orgaan van de Katholieke Filmcentrale Mededeelin-
gen der Katholieke Filmcentrale werkte de nakeuring namelijk als volgt. De katholieke leden van de

centrale keuringscommissie noteerden terwijl zij films keurden voor het Rijk ook meteen of zij

twijfels hadden over de toelaatbaarheid voor het katholieke Zuiden. Indien deze katholieke

rijkskeurders meenden dat een bepaalde film die voor het Nederlandse volwassen publiek was

toegelaten voor de toeschouwers in het katholieke Zuiden verboden moest worden, gaven zij

de betreffende titel door aan het kantoor van de Katholieke Filmcentrale te Leiden. Van daar uit

werd deze waarschuwing doorgezonden aan de correspondent in de plaats waar de verhuurder

van de betreffende film was gevestigd.71 Daar werd beoordeeld of de film toelaatbaar was voor
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het katholieke publiek. Kennelijk mocht de KFC dus wel films keuren op het kantoor van de

verhuurder zelf, ondanks de ophef die hier over was geweest tijdens de bioscoopoorlog. 

Het was op initiatief van de katholieke leden van de centrale rijkskeuring dat de nakeurders

van de Filmcentrale aan de slag gingen. De Katholieke Filmcentrale keurde niet het gehele

filmaanbod, maar greep alleen in op instigatie van de katholieke leden van de landelijke film-

keuringscommissie. Daarmee werd in feite een belangrijk deel van de katholieke nakeuring,

namelijk de voorselectie van films die nakeuring verdienden, alsnog verricht door de katho-

lieke leden van de rijkskeuring. De keuringsoordelen werden verzameld in lijsten (van toe-

laatbare en ontoelaatbare films), die tweewekelijks werden rondgestuurd, onder andere naar

de bij de keuringsvereniging aangesloten gemeenten, naar alle bioscopen die zich ‘onder toe-

zicht’ van de Filmcentrale hadden gesteld en naar alle filmverhuurkantoren. Vanaf 1930 ging

men ook extra onderscheid maken naar films die na ‘geringe aarzeling’ werden toegelaten

(code C II) en die na ‘eenige meerdere aarzeling’ werden toegelaten (C III). 

Net als De Wolf, kreeg ook de Katholieke Filmcentrale met regelmaat kritiek te verstou-

wen. De gecentraliseerde katholieke nakeuring bleef weerstand oproepen vanwege het verlies

van autonomie van plaatselijke autoriteiten, die meenden dat de keuring van de Katholieke

Filmcentrale niet aansloot bij hun specifieke omstandigheden. In februari 1930 verzocht de

keuringsvereniging haar leden om commentaar op de Katholieke Filmcentrale te melden. Di-

verse gemeenten lieten weten dat de keuringen te slap waren. Zo klaagde de gemeente Geleen

dat er te weinig oog was voor films met een revolutionaire strekking, zoals DE MOEDER, HET

LAATSTE COMMANDO en HET GELE PASPOORT.72 De Venlose burgemeester Berger bleef een sterke

weerstand koesteren tegen de Katholieke Filmcentrale. Blijkbaar had hij het Haagse akkoord

in 1929 niet met volle overtuiging getekend. Hij laakte bijvoorbeeld het goedkeuren van een

film met Josephine Baker, overigens ook weer met een verwijzing naar het donkere Zuiden:

Ten slotte wil ik U nog eens deze vraag voorleggen: wat zou er een gebrul opgaan, wanneer een ka-

tholiek burgemeester in het Zuiden Josephine Baker liet optreden in zijne gemeente? Heel katholiek

Nederland zou in opstand komen, de man zou verguisd worden, zooals alleen Nederlandsche katho-

lieken hun geloofsgenooten kunnen verguizen; maar ziet: als dezelfde naaktloopster door een Bio-

scooponderneming voor veel geld is bewogen om haar beenen en meer op het doek aan het publiek

te vertoonen, dan is men van meening, dat zulk kunstgenot niet mag onthouden worden ook niet aan

de donkere zuiderlingen. De film heet Papitou, maar het publiek wordt op de reclamebiljetten ge-

trokken door Josephine Baker. ‘Gaat dat zien gaat dat zien’. Neen, katholiek Venlo mag de eenige ge-

legenheid om die wereldberoemde negerin te aanschouwen vooral niet misloopen en dit verheffend

tafereel kon niet op een beter tijdstip worden vertoond dan met Kerstmis. ’s Morgens de Kerstmis en

’s middags ‘Papitou de Bloem van het Wilde Westen’.73

Dergelijke kritiek had geen directe gevolgen. Het verleden had geleerd dat de subjectieve aard

van de filmkeuring steeds weer tot commentaar leidde. Het werd ernstiger toen Heerlen bijna

twee jaar later met ingang van 1 januari 1932 besloot uit de vereniging te stappen.74 De offici-

eel opgegeven motivering van de opzegging was dat plaatselijke nakeuring meer invloed
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waarborgde op de juiste keuring van zowel films als reclamemateriaal dan de centrale nakeu-

ring door de Filmcentrale. Deze opzegging was opzienbarend, zeker in het licht van de be-

middelende rol die de Heerlense burgemeester Van Grunsven had gespeeld in de oplossing

van het nakeuringsconflict van 1929. Het bestuur van de keuringsvereniging was not amused.

Speelde ontevredenheid met een te lakse houding van de Katholieke Filmcentrale ten aanzien

van socialistische films mee, of werd de nakeuring in Heerlen als storende factor beschouwd

in de samenwerking tussen gemeentelijke overheid en bioscoopbedrijf? Op die vraag is geen

eenduidig antwoord te geven, maar mogelijk speelden ook heel aardse motieven een rol.

Waarom zou de gemeente namelijk contributie betalen voor de keuringsvereniging als dat

niet per se noodzakelijk was? Immers, ook zonder lid te zijn kon men gemakkelijk aan de na-

keuringslijsten van de Filmcentrale komen. Hoewel Heerlen het lidmaatschap van de keu-

ringsvereniging had opgezegd, stonden de bioscopen ter plaatse nog wel onder het ‘vrijwilli-

ge’ toezicht van de Katholieke Filmcentrale. En welke katholieke autoriteit zou een bioscoop-

exploitant deze morele bescherming durven ontzeggen?75 Hoe dan ook, Heerlen verkoos een

plaatselijk model boven een gecentraliseerde katholieke keuring. Daarmee ging de stad tegen

de trend in, want het ledental van de keuringsvereniging groeide juist met de jaren. Breda trad

toe in maart 1933, Bergen op Zoom in 1935, Helmond per 1939, en ook vele kleinere katholie-

ke gemeenten werden lid (zie figuur 7.1). Ook na de oorlog bleef de vereniging groeien. Pas in

1968, toen de ontzuiling volop had ingezet, werd de vereniging opgeheven.

Het subjectieve karakter van de filmkeuring dreigde voortdurend in het openbaar onenig-

heid te veroorzaken onder katholieken, terwijl zij juist streefden naar onderlinge consensus

en eenheid. Daarom poogde de Katholieke Filmcentrale overeenstemming te bereiken met de

katholieke pers. Tijdens de overgangsregeling die in 1928 voorafging aan de bioscoopoorlog

had de keuringsvereniging samengewerkt met De Maasbode en De Tijd. De redacties van die

dagbladen hielpen toen met het samenstellen van lijsten van toelaatbare films op basis van

hun recensies. In 1930 trad het bestuur van de Katholieke Filmcentrale in overleg met redac-

teuren van De Tijd en De Maasbode om te komen tot uniformiteit in de oordelen over de films.76

Op 19 februari 1931 belegde de Katholieke Filmcentrale een persconferentie voor de voltallige

katholieke pers in Nederland. Hierbij ging het nog niet direct om samenwerking, maar om

het geven van voorlichting in reactie op kritiek in de pers op de keuringsoordelen van de Ka-

tholieke Filmcentrale.77 Drie jaar later, op 27 februari 1934, probeerde de Katholieke Filmcen-

trale een stap verder te zetten. Op een vergadering waar 24 katholieke redacties vertegen-

woordigd waren, wilde de Filmcentrale meer uniformiteit bereiken in de oordelen van de pers

over films. De nakeurders hoopten te bewerkstelligen dat wanneer zij een film afkeurden voor

het katholieke publiek, de katholieke pers zich achter dat oordeel zou scharen. Met name in

de grote steden in het Westen woonden veel katholieken die toegang hadden tot films die de
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burgsch Dagblad, De Zuid-Limburger, De Nieuwe Venlosche Courant en De Nieuwe Tilburgsche Courant.



Filmcentrale had afgekeurd. Voor deze katholieken zou de pers één front moeten vormen met

de Filmcentrale. Anton van Duinkerken, redacteur van De Gemeenschap, vreesde een aantasting

van de journalistieke vrijheid en verzette zich daarom tegen een al te strikte volgzaamheid.

Uiteindelijk verklaarde men te streven naar uniformiteit, maar uitspraken van de Katholieke

Filmcentrale waren niet bindend. Wanneer bladen het echter niet eens waren met de Katho-

lieke Filmcentrale, verplichtten ze zich dat schriftelijk te melden.78

In de jaren dertig gingen de katholieken zich internationaal steeds hechter organiseren ten

aanzien van het filmvraagstuk. Uiteindelijk culmineerde die aandacht in de encycliek Vigilanti
Cura (1936) van Pius XI. Hierin werd opgeroepen om niet alleen slechte films te bestrijden,

maar ook de goede film te bevorderen. Dit moest onder andere gebeuren door het oprichten

van nationale instituten ter bevordering van de positieve aanwending van het medium film. In

Nederland werd gehoor gegeven aan deze oproep met de oprichting van de Katholieke Film-

actie in 1937, met instemming van het Nederlandse episcopaat. De Filmactie streefde naar een

bundeling van krachten door meerdere katholieke initiatieven te verenigen. De Katholieke

Filmactie werd een nieuw institutioneel zwaartepunt in de katholieke filmwereld. De film-

keuring door de Katholieke Filmcentrale kwam onder de hoede van de Filmactie en de admi-

nistratie verhuisde per 1 september 1938 naar het nieuwe hoofdkwartier in Den Bosch.79

De drijvende kracht achter de Katholieke Filmactie was de Bossche vicaris-generaal van het

bisdom monseigneur F.N.J. Hendrikx, die direct in contact stond met bisschop Diepen. Het

kerkelijk gezag ging zich dus veel directer bemoeien met film en daarmee zette zich de ten-

dens van centralisering voort die ook al bij het bioscoopconflict zichtbaar werd. Politieke en

religieuze leiders van hogere niveaus gingen zich officieel met het beleid bemoeien.

De institutionele rondreis van de katholieke filmkeuring door Nederland symboliseert de

transformatie die het katholieke denken over film doormaakte. De eerste schreden van de ka-

tholieke keuring vonden plaats in het intellectuele milieu van Rolduc, gelegen aan het uiterste

randje van Nederland. De invloed van het blad Tooneel en Bioscoop was aanvankelijk nog relatief

marginaal. Pas halverwege de jaren twintig won het initiatief van Voor Eer en Deugd aan ge-

wicht toen het geadopteerd werd door de keuringsvereniging te Eindhoven. Hiermee ver-

schoof het zwaartepunt naar het noorden. De verhuizing naar Leiden symboliseerde een toe-

nadering richting het nabijgelegen Den Haag, waar de Centrale Commissie zetelde. De Ka-

tholieke Sociale Actie stond door haar banden met de katholieke arbeidersbeweging in

contrast met het elitaire Grootseminarie te Rolduc. De oprichting van de Katholieke Filmactie

en de daarop volgende manoeuvre terug naar het Zuiden, tekende de toenemende invloed van

de hoge geestelijkheid op het katholieke beleid ten aan zien van de bioscoop, met name op het

gebied van de ‘positieve actie’.

Een achterhoedegevecht

Met het Haagse akkoord van 1929 werd een basis gelegd voor samenwerking tussen de bio-

scoopbond en de keuringsvereniging, hoe stroef ook soms. Werkelijk felle conflicten tussen

beide partijen kwamen hierna niet meer voor, althans niet meer op deze schaal. Alleen in Ven-
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lo was het op een zeker moment weer raak. In het reeds door bioscoopoorlogen getekende

stadje brak in 1933 opnieuw een langdurige strijd uit.80 Ditmaal bleef de strijd beperkt tot een

lokale affaire en had niet meer de landelijke uitstraling van de grote bioscoopoorlog van 1929,

al bleef de kwestie niet onopgemerkt in de landelijke pers. Dit illustreert dat de verhouding

tussen bioscoopbond en katholieke keuringsvereniging inmiddels niet meer onder al te grote

druk kwamen te staan door een lokaal conflict. Toch is het nuttig om hier nog kort na te gaan

hoe dat conflict in Venlo zelf verliep. Uiteindelijk gaf niet meer de bioscoopbond de doorslag

in de uitkomst van het geschil – al bemoeide zij zich er wel mee – maar leidde de zorg voor de

plaatselijke economie tot een oplossing.

In het ‘Haags acoord’ was afgesproken dat de gemeenten hun jeugdverboden zouden op-

heffen. Het toegangsbeleid zou de classicifering van de landelijke keuring volgen: de Lim-

burgse jeugd mocht voortaan naar de voor hen goedgekeurde films.

Maar in Venlo, en ook in twee andere Noord-Limburgse gemeenten Venray en Tegelen,

weigerden de gemeenteraden het jeugdverbod verbod af te schaffen, overigens met volledige

instemming van de Venlose burgemeester Berger, die weinig ophad met de Katholieke Film-

centrale. De bioscoopbond was ontstemd omdat Berger de geest van het Haagse akkoord ne-

geerde, al was er geen juridische grond waarop de Venlose raad of burgemeester verplicht

konden worden om het jeugdverbod af te schaffen. In 1932 kwam de bond weer naar Venlo

om te overleggen, maar zonder resultaat.81 De gemoederen liepen hoog op en de bioscoop-

bond besloot weer tot een actie. Het werd bijna routine in Venlo. ‘De laatste voorstelling voor

de sluiting’, verzuchtte het Venlose City Theater eind april 1933 in een advertentie: ‘allen nog

eenmaal naar City’.82

Maar de bioscoop was niet meer zo’n omstreden instituut als in 1921, de tijd van de eerste

Venlose bioscoopperikelen. Filmvermaak was een veel breder geaccepteerd onderdeel gewor-

den van het Venlose cultuurleven. Dat bleek uit de reacties van de plaatselijke krant en later uit

de opstelling van de Venlose middenstandsafgevaardigden in de gemeenteraad. De directeur

en hoofdredacteur van de lokale krant, Wim Cox Sr., lanceerde een verrassende reclamecam-

pagne per 1 mei 1933, de dag dat de bioscoopstaking inging. ‘De bioscopen sluiten, maar

daarom hoeft ge nog geen afstand te doen van uw filmgenot’. En enkele dagen later, luidde

het paginagroot in De Nieuwe Venlosche Courant: 

Wij toonen op verlangen gaarne wekelijks films bij U aan huis. Zoodat ge op de hoogte blijft van het

totale filmgebeuren!! ZUIDERFILM het weekblad met de suggestieve illustraties, met den pittigen

tekst, met den spannenden roman, wordt op aanvrage een maand lang kosteloos thuis bezorgd,

maak daar gebruik van en amuseer u; het kost niets; knip onderstaande bon uit en zend ons die on-

middellijk toe.83

De advertentie doelde alleen overdrachtelijk op filmvertoningen bij de mensen thuis, namelijk

in de vorm van een rijk geïllustreerd filmblad. Het is opmerkelijk dat juist De Nieuwe Venlosche
Courant dit blad ging uitgeven, omdat de krant zich in het verleden altijd pal had opgesteld

achter de lokale autoriteiten in hun strijd tegen de bioscoopbond. De krant had bovendien tot
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voor kort niet eens een aparte rubriek voor filmrecensies, anders dan een toenemend aantal

dagbladen in deze periode. Vermoedelijk was de directeur tot dit plan aangezet door zijn zoon

Wim Cox Jr. Deze Cox Junior ontpopte zich enkele jaren later tot een van de weinige uit Lim-

burg afkomstige filmmakers van vóór de oorlog, met zijn aan het filmblad gelijknamige be-

drijf Zuiderfilm.84

Het blad Zuiderfilm stond onder redactie van Albert Kuyle, redacteur van De Gemeenschap, het

platform van de nieuwe generatie katholieke intellectuelen. Voor zover bekend zijn slechts

twee afleveringen bewaard gebleven, het is niet duidelijk hoe lang het blad heeft bestaan.85 Zui-
derfilm was het eerste Nederlandse katholieke publieksblad over film, al werd die katholieke

signatuur nergens expliciet uitgedragen. In de bewaard gebleven nummers werd vooral aan-

dacht besteed aan populaire amusementsfilms en bekende sterren. Op de cover stonden por-

tretten van beeldschone filmdiva’s en het blad bevatte meer afbeeldingen dan tekst, geen be-

lerende betogen over katholieke zeden of over hoge kunstidealen. Zuiderfilm bracht amuse-

ment: ‘“Zuiderfilm” is zoo kort en bondig, zoo pittig en fraai, dat het nog nooit een lezer aan

het geeuwen bracht. Hoeveel geeuwbuien hebben andere amusementsblaadjes u reeds be-

zorgd?’86 Het lonken van De Nieuwe Venlosche Courant naar de commerciële filmcultuur lijkt ook

zijn weerslag te hebben gehad op de berichtgeving over het Venlose bioscoopconflict. Die be-

richtgeving was veel neutraler van toon dan tijdens de bioscoopoorlog van 1929.87

De bioscoopsluiting in Venlo sleepte zich maanden voort. Zoals gebruikelijk, organiseerde

de bioscoopbond protestbijeenkomsten, waar de lokale politici fel bekritiseerd werden. De

voorzitter van de katholieke raadsfractie, Turien, voelde zich daar ‘in het publiek belachelijk

gemaakt’ door de bioscoopbond.88 De bioscoophouders zouden een ‘minder sympathieke’

voorstelling van zaken hebben gegeven tijdens een bijeenkomst in het Rembrandt Theater op

10 november 1933. Men wilde ‘het publiek opzetten tegen het wettig gemeentegezag.’ Vol-

gens de sprekers aldaar zou de katholieke fractie ‘aan den leiband der geestelijkheid’ lopen.

Volgens raadslid Turien zou met de plaatselijke exploitanten vrij gemakkelijk een oplossing

kunnen worden gevonden. Men was hier echter verwikkeld in een nationaal conflict, meende

hij, namelijk tussen de bioscoopbond en ‘het gezag’. De bioscoopbond kon toch niet ver-

wachten dat de raad ‘met hangende pootjes’ terug zou keren. Niettemin verklaarde Turien

zich bereid tot onderhandelingen. Wel hoopte hij dat de ‘Zuidelijke gemeenten haar eigen

mentaliteit zullen handhaven en zich niet de wet laten voorschrijven door eenige menschen

uit Amsterdam’.

Turiens bewering dat het om een nationaal conflict ging, leek wat overdreven. Het was niet

de druk van de bioscoopbond die een doorbraak veroorzaakte in het conflict. Ruim tien maan-
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den na aanvang van de boycot wierp de R.K. Middenstandsvereniging zich op als bemidde-

laar. Deze vereniging vaardigde een commissie af, die gesprekken voerde met de bioscoop-

bond en met de plaatselijke exploitanten. Exploitant Willem Peters, zelf lid van die Midden-

standsvereniging, had aangestuurd op deze tussenkomst. Sommige leden deelden ‘het stand-

punt, dat de geestelijkheid der stad in deze kwestie heeft ingenomen’ en wilden zich daarom

niet inlaten met het conflict. Peters antwoordde dat hij alleen katholiek nagekeurde films ver-

toonde. Sterker nog, hij zou volgende week een film vertonen van de huldiging van de konin-

gin te Amsterdam. ‘Door het bestaan van de leeftijdsgrens nu wordt de jeugd van een huldi-

ging van het staatshoofd teruggehouden’.89 De middenstanders hadden echter een veel zwaar-

wegender motief om Peters te steunen. Zij vermoedden namelijk (waarschijnlijk met reden)

dat de sluiting van de bioscopen het winkelende publiek naar andere steden dreef. Op 13

maart 1934 spraken de afgevaardigden van de middenstandsvereniging met burgemeester en

wethouders. Burgemeester Berger was echter onvermurwbaar. Zijn collega’s van de Zuide-

lijke keuringsvereniging hadden liever dat hij toegaf, maar Berger weigerde zelfs te overleg-

gen met de bioscoopbond, zo schreef hij vertrouwelijk aan zijn Eindhovense collega Verdijk:

‘praten kan onze positie slechts verzwakken’.90 Bergers verbittering bleek duidelijk uit die

brief:

De Bioscoopbond wil den baas spelen. [...] ’t Is toch wel een unicum in den lande, dat eene organi-

satie telkens wanneer gemeenteraden besluiten nemen hetzij op het gebied der vermakelijkheidsbe-

lasting, hetzij op een terrein den Raden door de Bioscoopwet aangewezen, staking proclameert, in-

dien die besluiten haar niet welgevallig zijn.

Maar de steun van de gemeenteraad voor de opstelling van het college brokkelde af en fractie-

leider Turien wist buiten burgemeester en wethouders om tot een succesvolle bemiddeling te

komen. Turien was behalve fractievoorzitter ook afgevaardigde van de ‘R.K. Industrie, Han-

del en Vrije Beroepen’ en had, net als de Middenstandsvereniging, de belangen van de Venlo-

se winkeliers in het oog te houden.91 Op initiatief van de R.K. raadsfractie hief de raad het

jeugdverbod op. In samenwerking met de lokale exploitanten werd een werkbaar compromis

overeengekomen. Er zou een gemeentelijk adviseur worden aangesteld die kinderfilms zou

controleren en de bevoegdheid kreeg om een film een categorie hoger te classificeren, dus een

voor alle leeftijden toegelaten film slechts voor veertien jarigen en ouder toegankelijk te ma-

ken, of de limiet voor een film van veertien naar achttien jaar te verhogen. Bovendien zegden

de plaatselijke bioscoophouders toe rekening houden met ‘de belangen der jeugdorganisa-

ties’. Wanneer er op dat vlak problemen zouden ontstaan, zou het verbod opnieuw worden in-

gesteld. De bioscoopbond stemde in met Turiens voorstel, zodat per 15 juni 1934 de sluiting

werd opgeheven, na meer dan dertien maanden.92 De gemeente liep niet langer vermakelijk-

heidsbelastingen mis, de Venlose middenstand kon zich weer verheugen in het filmlustige

publiek. Een niet te verwaarlozen argument, hoewel nergens expliciet genoemd, was het elec-

torale risico van deze affaire. Venlonaren hadden meer dan een jaar in hun eigen stad niet naar
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de bioscoop gekund. Hoe zou de kiezer daar op reage-

ren? Burgemeester Berger voegde zich met forse

tegenzin in het bereikte compromis.93

Epiloog

De verbeten nukken van burgemeester Berger waren

niet representatief voor de omgang van de katholieke

bestuurders met het bioscoopbedrijf in de loop van de

jaren dertig. Er was eerder sprake van een toenadering

dan een voortzetting van de starre houding van voor-

heen. Na het Haagse akkoord lagen de verhoudingen

min of meer vast. Wellicht gaf dat ook de bestuurders

van de keuringsvereniging de gelegenheid een meer

ontspannen houding aan te nemen. De Eindhovense

burgemeester Verdijk was zeer vereerd toen een door

de bioscoopbond opgezette ‘Commissie ter voorbe-

reiding van de herdenking van het 40-jarig bestaan der

cinematographie’ hem uitnodigde toe te treden tot het

erecomité.94 Ook de Maastrichtse voorzitter, L.B.J. van

Oppen, die met zijn antisemitische uitspraken een af-

keer had getoond van ondernemers in het bioscoop-

wezen, werd een stuk milder. Hij vertegenwoordigde

in 1938, inmiddels als oud-burgemeester, de keurings-

vereniging op een receptie ter viering van het twintigja-

rig bestaan van de bioscoopbond, ooit de aartsvijand.

Van Oppen rapporteerde opgewekt over het feestje. 

Ik heb de heeren gelukgewenscht en hun gezegd dat we al-

len eerbied hadden voor hun organisatie en voor alles wat ze

voor de leden bereikt hebben en dat al hadden we wel eens

met de gebalde vuisten tegenover elkaar gestaan, ik hoopte,

dat ze hun werk lang mochten voortzetten en dat onze ver-

standhouding in de toekomst steeds een goede mocht zijn,

aangezien wij volgens hun statuten toch eenzelfde doel na-

streefden, de verheffing van het bioscoopbedrijf, niet alleen

voor hunne leden, maar ook voor het Nederlandsche Volk.95

De sfeer was prima, en Van Oppen was verheugd dat voor de inwendige mens ook was ge-

zorgd. ‘Het was enorm druk. Keurige presentatie, b.v. sigaren van 30 en 50 cent, thee, koffie,

limonade voor de blauwe knoop-menschen, port, sherry en alle soorten borrels enz.’ Toch

kon Van Oppen het niet laten nog te verwijzen naar het joodse gehalte van het publiek: ‘de

[joodse] natie was ontzettend sterk vertegenwoordigd, zooals begrijpelijk’.
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Enkele maanden later bezocht Van Oppen zelfs persoonlijk de voorzitter van de bioscoop-

bond David Hamburger bij deze laatste thuis, om te praten over de katholieke nakeuring van

A- en B-films. Deze kwestie vormde nog steeds een struikelblok. Dit geeft al weer aan hoe

groot het verschil inmiddels was met tien jaar geleden, toen de keuringsvereniging eind 1928

eenvoudigweg weigerde te praten met de bioscoopbond. Nu ontmoetten beide voorzitters el-

kaar thuis, ‘onder het drinken van een kopje fijne thee en het rooken van een zeer fijne sigaar

in [Hamburgers] woning aan het [Utrechtse] Wilhelminapark, waar je aan alles kon zien dat

de voorzitter van den Bioscoopbond een financieel zeer krachtige persoonlijkheid is’.96 In hun

gesprek kwam het ook weer even op de kwestie dat in Venlo in het openbaar uitlatingen ge-

daan waren over ‘die jodenboel’. Van Oppen pleitte in zijn brief aan Verdijk om er alles aan te

doen om de onderhandelingen tussen bioscoopbond en katholieke instanties te voeren ‘met

weglating en terzijdestelling van alle niet ter zake dienende scherpte’. Deze diplomatieke

houding staat in scherp contrast met de vechtersmentaliteit van tien jaar eerder. Tekenend is

dat op 12 februari 1939 werd overeengekomen dat de Katholieke Filmcentrale voortaan alle

films keurde, dus ook de A- en B-films.97
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In dit boek is uiteengezet hoe de bioscoop zich vestigde in Limburg. Daarmee is meer inzicht

verkregen in de wijze waarop een lokale tak van een moderne culturele infrastructuur gestalte

kreeg en hoe de maatschappelijke assimilatie daarvan verliep. Dit proces is in kaart gebracht

door het handelen van betrokken actoren te analyseren, zoals bioscoopdirecteuren, gemeen-

tebestuurders, geestelijken en filmkeurders. De onderhandelingsruimte van deze culturele

tussenpersonen werd ingeperkt en gestuurd door de zich vormende infrastructuur en droeg

tegelijkertijd bij tot die vorming. Via hun optreden, hun afwegingen, hun successen en mis-

slagen, werd iets zichtbaar van de culturele dynamiek van het moderniseringsproces. Eén

kenmerkend patroon dat zich aftekende, was de verschuiving van bemiddelaars met een loka-

le basis naar intermediairs met bovenlokale (regionale of nationale) netwerken. Deze ver-

schuiving kan als handvat dienen voor een fasering in een beginperiode, een overgangsperio-

de en een periode van consolidering. De carrière van de Venlose bioscoopexploitant Willem

Peters, bijgenaamd ‘d’n Blieje’, kan hierbij als leidraad dienen. Hij was vrijwel vanaf het begin

actief en was betrokken bij een aantal cruciale conflicten in Venlo. Peters maakte een ontwik-

keling door van strict lokale protagonist tot speler met bovenlokale invloed.

Lokale bemiddelaars (1909-1918)

Gedurende de eerste jaren van de vaste bioscoop, tot aan de Eerste Wereldoorlog, stonden

met name lokale spelers in het brandpunt van de ontwikkelingen. De bioscoop werd ingebed

in een plaatselijke economie van vrijetijdsbesteding in een samenspel tussen de bioscoopdi-

recteur, het stedelijke bestuur en bestaande vermaaksinstellingen als het verenigingsleven.

De voornaamste ondernemers in het bioscoopbedrijf bekleedden voordien al een poortwach-

tersfunctie in de exploitatie van commerciële vermakelijkheden. Zij exploiteerden de zalen

waar reeds vóór de komst van de vaste bioscoop allerlei vermakelijkheden plaatsvonden.

Daarnaast bestonden in de Limburgse steden ook verenigingen en katholieke organisaties

met eigen zalen. In dit circuit kwamen op bescheiden schaal ook filmexploitaties tot stand.

Kenmerkend voor beide varianten was dat zowel de ‘openbare’ als de verenigingsbioscopen

lokaal opereerden. De ondernemers waren merendeels afkomstig uit de eigen stad of streek.

Daarentegen werden de reizende bioscopen die tijdens kermissen en jaarmarkten Limburg

aandeden veelal geëxploiteerd door ondernemers van buiten Limburg. De innovatie van de

vaste bioscoop werd niet gedragen door buitenstaanders, maar voornamelijk door reeds ge-

vestigde personen en instanties die sleutelposities innamen in de bestaande instituties van

vermaak. Zo’n ondernemer had niet alleen de beschikking over fysieke faciliteiten als een

gemeubileerde zaal, maar had verbinding met een sociaal netwerk waarmee hij zijn onder-
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neming verankerde in de kleinstedelijke

samenleving. Hij onderhield contacten met

diverse publieksgroepen, zoals verenigin-

gen die bijeenkwamen in zijn zaal, maar ook

met de autoriteiten die hem vergunningen

verstrekten of met de krant die hem publi-

citeit verschafte. Onder dergelijke omstan-

digheden vergde het inrichten van een bio-

scoop een geringe investering. De onderne-

mer hoefde slechts de benodigde appara-

tuur aan te schaffen, contact te leggen met

een filmverhuurder en hij kon aan de slag.

Met uitzondering van de mijnstreek, werden

tot aan 1918 geen nieuwe bioscooptheaters

gebouwd, die veel grotere investeringen

vergden. 

Het opereren van de in Venlo geboren en

getogen Willem Peters past in de trend dat

de bioscoop zich nestelde in de reeds be-

staande vermaaksindustrie. Hij was één van

de Limburgse ondernemers die in de bio-

scoopbranche stapten spoedig nadat het

eerste filmtheater in de stad was geopend.

Deze nieuwe concurrenten stamden net als

de pioniers van het allereerste uur uit de be-

staande plaatselijke vermaaksindustrie. In

alle bestudeerde Limburgse steden waren in

deze periode concurrerende bioscopen,

voortkomend uit het reguliere commerciële

circuit of uit het katholieke verenigingsleven. De concurrenten onderscheidden zich in de ma-

nier waarop ze het door hen aan de man gebrachte amusement ‘verpakten’. Sommige onder-

nemers deden dat door te refereren aan liberaal-burgerlijke opvattingen over kunst en smaak-

vol vermaak. De eerste ondernemers die in Limburg bioscopen openden (Jos Caubo en Wil-

lem van Lier) waren typische representanten van deze stijl. Zij etaleerden hun goede smaak en

boden daarmee hun publiek de mogelijkheid tot sociale distinctie. Hun ondernemingen wer-

den gepresenteerd als chique etablissementen die althans de suggestie wekten te voldoen aan

standaarden van een deftige burgerlijke cultuur. Tegelijkertijd waren deze bioscopen vrij toe-

gankelijk voor iedere bezoeker die het geringe entreegeld kon betalen. Zo bood het moderne

amusement de minder bemiddelde burger een manier om standsverschillen te verkleinen, al

was het maar gedurende een avondje uit. Iedereen kon ‘voor een kleinigheid een “heer” zijn’.1

Hoewel de grenzen van het betamelijke wel degelijk in de gaten werden gehouden, heerste

in deze bioscopen een mondaine sfeer die moeilijk te rijmen was met het aanzwellende zede-

lijkheidsoffensief van de katholieke beweging. Het oprichten van katholieke bioscopen was daar-
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om een andere strategie om de commerciële amusementscultuur van de bioscoop te ‘verpak-

ken’. In Heerlen en Maastricht openden bioscopen in patronaten, in Venlo in het gebouw van

de R.K. Piusvereniging. Deze exploitaties stonden onder direct of indirect toezicht van de gees-

telijkheid en waren onderdeel van een heel apparaat van katholieke voorzieningen en organi-

saties dat was opgericht rondom de katholieke arbeider. Officieel waren deze bioscopen besloten

en alleen toegankelijk voor leden. Doordat deze instellingen in deze praktijk breder toeganke-

lijk waren, konden ze niet zo eenvoudig worden gescheiden van hun puur commerciële rivalen.

Dergelijke katholieke bioscopen pretendeerden geen bolwerken van een deftige liberaal-artistieke

cultuur te zijn, maar refereerden aan een andere dimensie van burgerlijke cultuur, namelijk de

religieus-morele. Deze bioscopen positioneerden zich als volksbioscopen. Beide strategieën wa-

ren schatplichtig aan een beschavingsideaal. Het liberaal-burgerlijke model droeg de gedach-

te van volksopvoeding uit, zonder dat dit voor ondernemers als Caubo en Van Lier een primair

oogmerk was, hun hoofddoel was natuurlijk de kost te verdienen. Bij de katholieke bioscopen

was dit ideaal veel sterker aanwezig. Daar was het idee van volksopvoeding en zedelijke be-

scherming belangrijker dan commerciële motieven, al ontbraken die niet geheel. Zo werd de

Heerlense patronaatsbioscoop al snel omgevormd tot een primair op winst gerichte onderne-

ming en verloor de Venlose R.K. Piusbioscoop het commerciële motief niet uit het oog.

Sommige concurrenten gaven beduidend minder om de burgerlijke respectabiliteit van

hun theater en kregen daardoor meer volkse connotaties. De uitbaters van het Heerlener

Lichtspieltheater en Willem Peters van de Scala Bioscoop in Venlo zijn voorbeelden van ex-

ploitanten die zich weinig leken te bekommeren om artistiek-burgerlijke of religieus-morele

normen. Zij richtten zich in hun marketing veel meer op de belofte van spanning en sensatie,

emotionele vervoering en ontroering van de commerciële filmcultuur. Deze aantrekkings-

kracht van opwindend amusement was ook voor hun concurrenten een voorwaarde om pu-

bliek te trekken; het verschil zat hem in de ondubbelzinnige aanprijzing ervan.

Door deze ‘prikkelende’ aspecten van de opkomende populaire filmcultuur in weinig be-

dekte termen te verkondigen, liep de ondernemer wel een risico om in botsing te komen met

de lokale elites, zoals het geval Willem Peters aantoonde. Peters en sommige van zijn collega’s

verzetten zich tegen de hegemoniale opvattingen over hoe het volgens de fatsoenlijke burger-

lijke moraal ‘hoorde’. Bioscoopvermaak ging steeds meer verzet oproepen. Waarom handel-

de Peters dan toch op die wijze? Mogelijk kon hij niet anders. Misschien beschikte hij niet over

voldoende sociale en culturele bagage om zijn bedrijf te verpakken als een respectabel insti-

tuut. Maar het is ook mogelijk dat Peters’ aanpak eenvoudigweg meer publiek trok en in die

zin beter werkte. Uiteindelijk groeide ‘d’n Blieje’ uit tot een van de grote bioscooponderne-

mers in Limburg, terwijl de strategie van het verkopen van filmvermaak als een fatsoenlijk

burgerlijk product minder goed aansloeg.

Waterscheiding (1918-1922)

De bioscoop werd gaandeweg van een lokale voorziening tot een knooppunt in een veel uitge-

strekter cultureel raamwerk. Na het uitbreken van de Eerste Wererldoorlog bleven de meeste

ondernemers actief en werden geen nieuwe bioscopen geopend. Wel nam het bioscoopbe-

zoek tijdens de oorlog spectaculair toe. In de grote steden in het Westen begonnen in deze pe-

riode nieuwe bioscooptheaters te verrijzen, maar in Limburg vertaalde de toeloop van het pu-
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bliek zich pas in het jaar van de wapenstilstand van 1918 in een groei in het aantal bioscopen.

Internationaal hadden zich enorme verschuivingen voorgedaan. De Europese filmin-

dustrieën waren ingestort en de Amerikanen veroverden de markten. Deels kwam dit doordat

de Verenigde Staten veel minder hard door de oorlog was getroffen dan de Europese filmpro-

ducerende landen. Bovendien had de Amerikaanse filmindustrie een grote professionalise-

ringsslag gemaakt, door de verticale integratie van de afzonderlijke bedrijfstakken op het ter-

rein van productie, distributie en vertoning tot machtige centraal gestuurde combinaties – de

bekende Hollywood studio’s.2

De veranderingen in de internationale situatie hadden grote invloed op het Nederlandse

filmverhuurbedrijf, dat meer greep wilde krijgen op zijn afnemers: de bioscoopexploitanten.3

De structurering en disciplinering van het bioscoopbedrijf werd gerealiseerd via de branche-

organisatie. Maar niet alleen de professionalisering van de bedrijfstak zorgde ervoor dat het

plaatselijke bioscoopbedrijf te maken kreeg met meer bemoeienis van buitenaf. Een van de

motieven die tot de oprichting van de (voorloper van de) bioscoopbond hadden geleid, was de

toenemende inmenging van de overheid, die zich meer ging bezighouden met het ‘bioscoop-

vraagstuk’. In hetzelfde jaar 1918 dat de regering een staatscommissie instelde om zich te bui-

gen over een oplossing voor de bioscoopkwestie, werd de voorloper van de bioscoopbond op-

gericht, de Bond van Exploitanten van Nederlandsche Bioscoop-Theaters.

De jaren vanaf 1918 tot aan het einde van het Venlose conflict in 1922 vormen een over-

gangsperiode waarin lokale kwesties steeds sterker werden beïnvloed door partijen van bui-

tenaf. Enerzijds speelde daarbij de bioscoopbond een rol, anderszijds de nationale overheid.

In deze periode nam bovendien de macht en het zelfvertrouwen van de katholieke beweging

toe. De nieuwe kieswet van 1917 baande voor de katholieken de weg naar een politieke over-

winning bij de parlementsverkiezingen van 1918, die bekroond werd met de eerste Neder-

landse regering onder leiding van een katholieke premier. De katholieken waren in ‘het cen-

trum van de macht’ gekomen: tot aan 1994 zouden ze in iedere regering vertegenwoordigd

zijn.4 Maar hoe machtig de katholieken ook waren, ze konden nauwelijks opboksen tegen de

op mondiale schaal opererende filmindustrie, waarvan de Nederlandse Bioscoopbond in fei-

te slechts een nationale uitloper was.

De nieuwe verenigingsbioscopen die in deze periode werden opgericht, kwamen veel ster-

ker dan hun voorlopers in de vooroorlogse jaren in een polemische sfeer terecht. Na 1918 ont-

stonden conflicten door het feit dat verenigingsbioscopen zich konden onttrekken aan de

striktere overheidsregulering en hogere vermakelijkheidsbelastingen die zwaarder gingen

drukken op de bedrijfsvoering. De bioscoop van de Mastreechter Staar werd in 1920 op de

knieën gedwongen door de bioscoopbond, net als de R.K. Werkliedenbioscoop tijdens de

Venlose bioscoopoorlog van 1921-1922. De verenigingsbioscopen waren de grote verliezers in

deze overgangsperiode. Daarna werd het op enige schaal exploiteren van bioscopen buiten de

door de bioscoopbond toegestane ruimte feitelijk onmogelijk. Daarmee bleef de bioscoop

buiten de door katholieke belangenorganisaties ‘gekoloniseerde’ publieke sfeer.5

In deze conflicten speelden lokale bemiddelaars nog een hoofdrol, maar zij werden afhan-

kelijker van de machtsverhoudingen buiten de gemeentegrenzen. Die bovenlokale machten
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werden belangrijker in het vormgeven en consolideren van de bioscoopinfrastructuur in Lim-

burg. Willem Peters verbond zijn lot uitdrukkelijk aan de heerschappij van de bioscoopbond.

Tijdens de Venlose bioscoopoorlog leek zijn bemiddelende rol te veranderen. Hij was zijn car-

rière begonnen als een lokale poortwachter die het filmamusement van externe herkomst naar

een lokale setting vertaalde, zij het dat hij over het algemeen een minder camouflerende ‘ver-

pakking’ gebruikte dan sommige concurrenten. Door het Venlose conflict begon hij steeds

meer op te treden als een afgevaardigde van die amusementscultuur.6 Deze overgang werd ge-

symboliseerd door Peters’ toetreding tot het bestuur van de bioscoopbond. Peters gebruikte

zijn machtspositie in de landelijke brancheorganisatie om zijn persoonlijke marktaandeel in

Venlo uit te bouwen en te verstevigen door, in samenwerking met enkele connecties uit de

bond, het concurrerende Grand Theater over te nemen. 

In zijn verhouding met de lokale overheid koos Peters voor een confronterende opstelling.

In 1916 had hij zich, samen met zijn concurrent Caubo, de woede van de geestelijkheid op de

hals gehaald door tijdens de vastenperiode films te blijven vertonen. Peters’ ramkoers liep uit

op de bioscoopoorlog van 1921-1922. ‘D’n Blieje’ was hierin niet typisch voor de Limburgse

bioscoopexploitant, want die zocht liever op vreedzamer wijze een compromis met de plaat-

selijke machthebbers. Peters’ aanpak was ook niet heiligmakend voor succes. In de mijn-

streek verkoos Anton Weijerhorst het om compromissen te sluiten met de plaatselijke macht-

hebber boven het aanbinden van de strijd. Hij werd hierin tegemoet gekomen door de prag-

matische opstelling van de aalmoezenier van sociale werken Henri Poels. Weijerhorst was ja-

renlang een geslaagd monopolist in het Heerlense bioscoopbedrijf. 

Consolidering en schaalvergroting (1922-1929)

De bioscoopbond stuurde er op aan dat de bioscoop in het verzuilde Nederland een neutrale

ruimte bleef en dus ook in het katholieke Limburg niet werd geïncorporeerd in de katholieke

zuil. Omdat de katholieke beweging er niet (meer) in slaagde zelf bioscopen te exploiteren,

verplaatste nu de aandacht en energie zich naar het reguleren van het filmaanbod dat in de

‘neutrale’ bioscoop werd vertoond. De bioscoop werd inzet van een katholieke cultuurstrijd

die over een breed front werd gevoerd, op een schaal die het lokale oversteeg. De voornaamste

culturele bemiddelaars gingen functioneren op regionaal en nationaal niveau, zoals Bernard

de Wolf, Hyacinth Hermans, de samenwerkende burgemeesters van de keuringsvereniging

en de bestuurders van de bioscoopbond. Daarmee werd de invloed van plaatselijke bemidde-

laars op de wijze waarop het bioscoopbedrijf werd ingebed in de samenleving kleiner. Deze

ontwikkeling wordt weerspiegeld in de opvattingen over de bioscoopexploitanten tijdens de

conflicten tussen de katholieke overheden en de bioscoopbond. Plaatselijke bestuurders

schilderden de bioscoopexploitanten af als welwillende lokale partners, die machteloos ston-

den ten opzichte van de dwingelandij van de bioscoopbond. De bond presenteerde op zijn

beurt de exploitant als het hulpeloze slachtoffer van paternalistische overheden. 

Dat wilde niet zeggen dat plaatselijke bemiddelaars in het geheel geen onderhandelings-

ruimte meer hadden. Bioscoopexploitanten bepaalden zelf de inrichting en aankleding van

hun theaters en zij oefenden invloed uit op de vormgeving van het programma. Tot de invoe-
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ring van de geluidsfilm beslisten zij zelf over de muzikale begeleiding.7 Als gevolg van de

tegenstellingen tussen katholieke instituties en de bioscoopbond nam de autonomie van de

exploitant af. Een van de effecten was dat plaatselijke ondernemers hun bioscoop geen uit-

drukkelijk katholieke signatuur meer konden geven. Zelfs het streng katholieke duo bio-

scoopdirecteuren Vermin en Teunissen presenteerde de in 1930 geopende Maastrichtse Mabi

als neutrale, niet als een katholieke bioscoop. Een bioscoop als katholieke instelling was in

deze periode niet denkbaar, niet alleen omdat de bioscoopbond het filmbedrijf ‘neutraal’ wil-

de houden, maar vooral omdat het onder katholieken onbehoorlijk was geworden om de po-

pulaire filmcultuur al te direct te associëren met het katholicisme.

Vanaf 1925 diende zich een nieuwe lichting bioscoopdirecteuren aan in Limburg die met

forse investeringen geheel nieuwe theaters bouwden. Enkele van deze nieuwe bioscoopthea-

ters werden gelanceerd als ‘kunsttempels’ en daarmee als instrumenten van burgerlijke be-

schaving. Het Venlose Pollak Theater en de Heerlense Stadsschouwburg gebruikten deze

marketingstrategie met name in de beginjaren van hun bestaan. Het voorzag de nieuwe

ondernemingen van een maatschappelijk aanzien dat de introductie in het plaatselijke cul-

tuurleven vergemakkelijkte. Maar al na enkele jaren namen door de wol geverfde concurren-

ten deze theaters over, die de bioscoop niet of nauwelijks meer legitimeerden via kunst. Met

deze fusies consolideerden zij hun marktposities. De incorporatie van het Grand Theater in

het bedrijf van Willem Peters is hiervan een voorbeeld. Hoewel bioscopen wanneer het uit-

kwam nog wel eens werden geafficheerd als cultureel respectabele instellingen, kwam de na-

druk te liggen op een neutraler idee van moderne stedelijkheid. Plezier beleven in een atmo-

sfeer van efficiëntie, materieel comfort en technische vooruitgang hoefde niemand tegen de

borst te stuiten. De strakke modernistische bioscoopgevels die in deze periode in het Lim-

burgse stadslandschap verschenen, getuigden van deze omslag.

Willem Peters verbond de grootstedelijke wereld in Holland, waar hij als bondsbestuurder

en als bezoeker van de wekelijkse filmbeurs in Amsterdam met grote regelmaat vertoefde, met

zijn Venlose thuisbasis. Hij probeerde een moderne grootstedelijke uitstraling uit het Westen

te importeren. Dit gold ook voor zijn concurrent Caubo, wiens City Theater in 1939 gereno-

veerd werd tot een summum van moderniteit. Achter de façade van grootstedelijke bravoure
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bleef wel een kleinstedelijke gezelligheid schuilgaan. Deze schijnbare tegenstelling tussen

knusheid en moderniteit viel ook de lokale Venlose verslaggever op, die Willem Peters’ Tegel-

se Scala beoordeelde als een juiste combinatie tussen ‘grootsteedsch genot en goede inti-

miteit’.8

Ook sommige lokale autoriteiten legden verbanden tussen de vermaaksindustrie en de

moderne stedelijkheid. De Heerlense burgemeester Van Grunsven zag het belang van een he-

dendaags theater voor het vooruitstrevende ‘moderne’ imago van zijn stad. Voor de promotie

van Heerlen gebruikte de plaatselijke VVV maar al te graag de hypermoderne Royal Bioscoop

als bewijs dat de stad hoog was opgestoten in de vaart der volkeren.

In alle Limburgse steden verminderde de concurrentie zoals die in het bioscoopbedrijf vóór

de oorlog aanwezig was. Als er al geen sprake was van een monopolie zoals een tijd lang in

Heerlen, was er wel een vorm van oligopolide samenwerking tussen de lokale ondernemers.

Historische bewijzen voor kartelvorming, prijsafpraken en andere concurrentiedempende

maatregelen zijn – om voor de hand liggende redenen – niet gevonden, maar Limburgse bio-

scoopexploitanten lijken elkaar in deze jaren niet hevig beconcurreerd te hebben.9 De be-

drijfstak werd gedomineerd door stabiele bedrijven die soms gedurende generaties in de fa-

milie bleven en die tegelijkertijd een kleinschalig karakter behielden. De meeste ondernemers

hadden één bioscoop, een enkeling twee of drie, en dan betrof het meestal filialen in dezelfde

stad of in de streek. In dit opzicht bleef de schaalvergroting dus beperkt: er ontstonden geen

grote ketens.

De relatieve kalmte in het plaatselijke bioscoopwezen contrasteerde sterk met de ontwik-

kelingen op regionaal en nationaal niveau. Dáár werden gedurende de jaren twintig de groot-

ste gevechten gevoerd, met name tussen de katholieke keuringsvereniging en de bioscoop-

bond. Het instituut bioscoop was inzet geworden van een cultuurpolitiek met implicaties die

veel verder strekten dan de bioscoop alleen. Het gevecht tegen de slechte film kreeg een sym-

bolische waarde binnen een breder offensief van een steeds zelfverzekerder katholieke bewe-

ging. Hoewel het staatsapparaat hier ook bij betrokken was, trachtten de katholieken de bio-

scoop te beheersen via particuliere verenigingen of bedrijven, zoals aanvankelijk de vereni-

gingsbioscopen of de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Witte Films, en later de keurings-

vereniging, de Katholieke Filmcentrale en de Katholieke Filmactie. De strijd rondom de film-

keuring bood de gelegenheid om een katholieke identiteit af te bakenen. Het verzet tegen het

zedenbedervende ‘licht der dwazen’ impliceerde een negatief geformuleerde definitie van de

katholieke waarden en normen. Zo’n negatieve definitie van de demon other was wellicht een-

voudiger dan een positieve omschrijving, mede gezien de onderlinge verdeeldheid daarover.

Op het terrein van de filmcultuur leek de afbakening van de katholieke identiteit geslaagd toen

het instituut van de katholieke nakeuring in 1929 werd erkend door de bioscoopbond, met de

zegen van minister-president Ruijs de Beerenbrouck. De facto vormde het Haagse nakeu-

ringsakkoord echter een aanvaarding van de onafhankelijke positie van het bioscoopwezen

als een voldongen feit. De populaire amusementscultuur uit onder meer Hollywood en Neu
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8 De Nieuwe Venlosche Courant 18-1-1930. Zie Van der Velden, ‘Het Hofplein’, voor de rol van modern amusement in de ontwikkeling

van een grootstedelijk zelfbeeld in Rotterdam. Het verslag in de vakpers van de opening van het Roermondse Royal bevatte ook zo’n

enigszins paradoxale combinatie van grootsteeds en knus in één zin: ‘Het theater, dat wedijveren kan 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; [...] een warm en intiem interieur’.

9 De voornaamste uitzondering was de strijd tussen de Van Bergens en de Hirschbergs in Heerlen gedurende de tweede helft van de

jaren dertig.



Babelsberg was inmiddels hecht verankerd in het dagelijks leven van de Limburger: de nakeu-

ring kon hoogstens de extremen uit het aanbod wegfilteren. Ook zonder ‘katholieke filmzuil’

of een werkelijke sanctionering ‘van bovenaf’, was in Limburg een bloeiende filmcultuur ont-

staan voor en door gewone katholieken.10

De door Karel Dibbets opgeworpen hypothese dat de verzuiling een dempende werking

had op de ontwikkeling van de Nederlandse filmcultuur kan aan de hand van dit onderzoek

niet worden bevestigd of ontkracht.11 Nochtans ligt het voor de hand te veronderstellen dat de

katholieke campagne tegen de bioscoop een negatief effect heeft gehad op het bioscoopbe-

zoek. Maar andersom ondermijnde de bioscoop net zo goed het katholieke ideaal van een uni-

versele controle op het leven van de gelovige. Door de machtstrijd tussen de bioscoopbond en

de katholieke beweging kon elke plaatselijke bioscoop functioneren in het spanningsveld tus-

sen een lokale en regionale leefwereld en een (inter)nationale cultuur. De bioscoop was een

van de infrastructurele knooppunten van een moderne amusementscultuur, die zich ook bui-

ten de bioscoopzaal voordeed in gedrukte media, muziek, kleding en mode, dans en allerlei

andere vormen van (consumptie)gedrag. Daarmee vormde de bioscoop een ankerpunt van het

publieke domein buiten de katholieke zeggenschap. Deze alternatieve openbaarheid laat zich

moeilijker bestuderen dan de officiële katholieke instituties in Limburg als politiek, Kerk en

pers, maar werd tijdelijk zichtbaar tijdens de diverse boycot- en stakingsacties in het Zuiden

en in de begeleidende publiciteitscampagnes en zogenaamde ‘protestvergaderingen’. Na de

beëindiging van de conflicten nam de felheid van toon snel af, maar het politieke potentieel

van de bioscoop als institutie en de film als medium en stijl, bleef bestaan en oefende een aan-

trekkingskracht uit op het politieke bedrijf, ook dat van de katholieken. Niet voor niets liet de

R.K. Staatspartij een propagandafilm vervaardigen voor de verkiezingen van 1929. Elementen

uit de moderne amusementscultuur werden selectief geïncorporeerd in de politieke praktij-

ken en de beeldtaal van de katholieke beweging.

Terugslag

De landelijke institutionalisering van het bioscoopwezen en het ontstaan van een katholiek

controleapparaat hadden een weerslag op het lokale niveau. De plaatselijke actoren voegden

zich niet allemaal even soepel naar de in de jaren twintig tot stand gekomen bovenlokale struc-

turen. Na het ‘Haags accoord’ van 1929 stapte Heerlen in 1932 uit de katholieke keuringsvere-

niging, omdat men een plaatselijk compromismodel verkoos boven de polariserende opstel-

ling van de katholieke nakeuring. Aan de andere kant beschouwden de Venlose autoriteiten de

katholieke nakeuring juist als te mild. In 1933 ontbrandde hierover opnieuw een felle strijd die

niet werd opgelost door nationale organen zoals de bioscoopbond of de keuringsvereniging,

maar door lokale bemiddeling van de middenstandsvereniging, de plaatselijke krantenbaas en

de gemeenteraad. De suggestie van een rechtlijnige schaalvergroting is dus onjuist, eerder was

er een wisselwerking tussen hogere en lagere niveaus van integratie, waarbij grosso modo het

zwaartepunt verschoof van het lokale naar het regionale en nationale niveau.

De manier waarop de maatschappelijke integratie van het bioscoopbedrijf verliep, wissel-

de per plaats en per periode. In Maastricht en met name in Venlo ging dat gepaard met hefti-
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10 De term ‘katholieke filmzuil’ is afkomstig van Slot, ‘Katholieken en film’.

11 Dibbets, ‘Het taboe’.



ge conflicten, terwijl er in Heerlen en Roermond bij wijze van spreken geen vuiltje aan de lucht

was. In Heerlen en Venlo werden in de jaren twintig serieuze pogingen gedaan om de bio-

scoop te koppelen aan een burgerlijke theatercultuur, terwijl dit achterwege werd gelaten in

de Limburgse steden met eerbiedwaardige theatertradities Maastricht en Roermond. 

Deze variatie geeft aan hoe moeilijk het is om van één Limburgse cultuur te spreken. Dit

werpt tevens de vraag op in hoeverre de bioscoop heeft bijgedragen tot de vorming van ideeën

over het Limburgerschap. Met andere woorden, hoe heeft de bioscoop zelf gefungeerd als cul-

tureel bemiddelaar in het definiëren van een Limburgse culturele identiteit? Een van de ma-

nieren waarop de bioscoopvoorstelling mogelijk een Limburgs tintje kreeg, was via de expli-

cateur. Het is echter net zo goed mogelijk dat deze helemaal geen plaatselijk dialect maar juist

eerder een deftig Nederlands sprak. Hier zijn nauwelijks gegevens over. In de eerder aange-

haalde beschrijving van Willem Peters als explicateur ‘in zijn smetteloos witte vest en witte

slobkousen’, viel juist op dat Peters in de herinnering van Baer Maos geen dialect sprak, in

tegenstelling tot Maos zelf.12 De bioscoop was wellicht eerder een factor in de standaardise-

ring van de Nederlandse taal. Toen het internationale filmverhuurbedrijf in de jaren tien in

toenemende mate professionaliseerde, werd steeds strenger de hand gehouden aan conces-

siegebieden, die vaak nationale grenzen volgden. In de praktijk hield dat in dat Limburgse

bioscopen niet langer films rechtstreeks uit Düsseldorf of Brussel konden huren, maar via

Nederlandse leveranciers moesten werken. Daardoor verdrongen in het Nederlands vertaalde

filmtitels, tussentitels en publiciteitsmaterialen de Frans- en Duitstalige teksten. Zo droeg het

filmbedrijf niet alleen bij tot een grensoverschrijdende blik van de toeschouwers door het aan-

bod van films uit heel de wereld, maar zette hen deels ook aan te ‘vernederlandsen’.

Limburgse bioscopen refereerden in feite opvallend weinig aan Limburg. Bezat Nederland

tijdens het interbellum al een relatief onbetekenende filmproductie, Limburgse films waren al

helemaal zeldzaam en werden volkomen weggecijferd tussen het overweldigende aanbod van

buitenlandse films.13 In de naamgeving van bioscopen werd zelden verwezen naar stad of

streek. Enkele uitzonderingen waren de Valkenburgse bioscoop Falcobergia en de Emma Bio-

scoop in Hoensbroek, die laatste vanwege de nabijgelegen Staatsmijn die op zijn beurt echter

was vernoemd naar nationaal symbool koningin Emma.14 Verreweg de meeste Limburgse bio-

scopen hadden nationaal of internationaal gebruikelijke namen als Rembrandt, Universal,

City, Luxor, Scala of Royal. De benaming Hollandia die – net als overigens op veel meer plaat-

sen in Nederland – in Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Eygelshoven en Valkenburg werd ge-

bruikt, verwees expliciet naar een nationale in plaats van een lokale identiteit. In advertenties
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12 De Limburger 12-4-1978. Dit gold nog sterker voor de ‘Hollander’ Van Lier in Maastricht. Het contrast tussen een ‘Hollands’ en een

Limburgs dialect spreekt uit de in 1974 opgetekende herinneringen van de Maastrichtenaar Jef Leunissen. Volgens deze terugblik be-

gon Van Lier zijn explicatie als volgt: ‘De volgende film is getiteld ...’, waarop uit het publiek werd geroepen: ‘Van Lier heet zien meit

gekieteld!’ Van Lier vervolgde met ‘De volgende film stelt voor ...’ waarop de reactie uit de zaal was: ‘Van Lier is ’n awhoor’. Jef Leu-

nissen, ‘Uit de kinderjaren van de bioscoop (1)’, De Limburger 30-1-1974, geciteerd in Jansen, Bewegend beeld, 43.

13 In de vroege periode werden lokale opnamen gemaakt, onder meer door reizende bioscopen. Ook maakte bioscooppionier Jos

Caubo in Venlo ook opnamen van Venlo en omgeving. Enkele uit Limburg afkomstige filmmakers zijn: Hub. Leufkens, Wim Cox Jr.,

en, actief na de Tweede Wereldoorlog vooral als maker van tientallen jeugdfilms, Henk van der Linden, voor zijn filmografie zie

www.imdb.com; Derkx, ‘Huzarenfilm’; Leentje Mostert, Hub. Leufkens (1894-1962). Een ondernemend kunstenaar: fotograaf van Limburg en
Java (Zwolle 2006); Hogenkamp, De Nederlandse documentaire, 78-80. Ernst en Holthuizen, Zestien millimeter. Voor een overzicht van het

nog bestaande historische filmmateriaal over/van Limburg: Frank Holthuizen, Limburg in bewegend beeld 1911-1996. Catalogus van film-
en videomateriaal over Nederlands-Limburg (Venlo 1997).

14 Falcobergia: Advertenties De Limburger 4-1-1918, 6-4-1918, 2-11-1918. Kamer van Koophandel Zuid-Limburg Dossier 1449 ‘J.W.

Custers. Café, bioscoop en fruithandel [!] Valkenburg’. Overigens was de bioscoop vernoemd naar een hotel dat al langer de naam Fal-

cobergia droeg. De Tonhalle Bioscoop in Kerkrade kan ergens ook gezien worden als een typisch lokale, want Duitstalige benaming,

net als het Heerlener Lichtspieltheater.



en ander publiciteitsmateriaal werd zelden of nooit gekoketteerd met Limburgs dialect, zoals

dat bijvoorbeeld wel gebruikelijk was tijdens de carnavalsviering. Al met al droeg de bioscoop

geen Limburgse identiteit uit, maar eerder een ongebonden kosmopolitisme. Niettemin was

de ondernemer zelf in de meeste gevallen een autochtone Limburger. De persoon van de

ondernemer, de kleinschaligheid van zijn bedrijf, de ‘intieme gezelligheid’ van het interieur,

het multifunctionele karakter van de zaal die ook voor andere sociale en culturele evenemen-

ten werd gebruikt, al deze factoren mengden de internationale filmcultuur met een plaatse-

lijke specifititeit en eigenheid. De schaalvergroting en de internationalisering van het cul-

tuuraanbod in de bioscoop bleef in Limburg samengaan met een lokale kleinschaligheid.
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In October 1912 the doomed steamer Titanic arrived in the town of Venlo, on celluloid. Ex-

ceptionally, all three Venlo cinemas screened a film depicting a dramatized reconstruction of

the tragic shipwreck. Months before these film shows, local newspapers had printed the lat-

est tidings on the sinking of the Titanic that had been cabled across the Atlantic. Whether it

was in the posh ‘Elite Bioscope’ or in the Roman Catholic Saint Pius Club Cinema, the sources

claim that all audiences were in tears when viewing the maritime catastrophe on the white

screen, accompanied by the famous hymn ‘Nearer my God to thee’. The story about the Ti-

tanic entered into the daily lives of Venlo’s inhabitants, women even chanted a special song

about the disaster while cleaning their houses.

The expanding range and availability of means of mass communication and transportation

caused local communities like those in Venlo to connect more than ever before to the world

beyond local boundaries. After the spread in the nineteenth century of such innovations as

steam power generated transportation, the telegraph and the mass press, it was the cinema

that emerged in the early decades of the previous century as a new channel of communication

that changed local perspectives on the world outside and simultaneously the way members of

local communities looked upon and behaved towards each other.

The aim of this book is to provide a deeper understanding of the development of a local and

regional infrastructure of cinema exhibition as an element in a larger process of moderniza-

tion that at the same time stimulated that modernization process. The main focus of the book

is on the dynamics of cultural adaptation and resistance accompanying the rise of the cinema

exhibition industry in the Dutch province Limburg. How did the cinema integrate into the

everyday life of the – predominantly Roman Catholic – inhabitants of this region? 

The empirical basis for this study stems from painstaking historical research of municipal

and other archives, newspapers and magazines, surviving business records, etcetera. This re-

search is part of an increasing attention in the field of film studies for the social and cultural

history of movie going (Allen 2006). In this study I have made use of the concept of the cultural
intermediary or broker. Cultural historians have adopted this concept from anthropologists dur-

ing the 1970s and 1980s. It has been used successfully in early modern media history, for in-

stance on the influence of the printing press (Ginzburg 1982, Darnton 1984), but in film stud-

ies the term had not yet been applied (Maltby 2006). In brief, cultural brokers negotiate the ap-

propriation of meaning. More concrete, in this research the most prominent intermediary is the

cinema owner. He acted as a gatekeeper deciding in what manner and circumstances and in what

dosage his audiences were exposed to an international film culture consisting predominantly

of foreign products. The exhibitor chose marketing strategies and constructed the social im-

age of his theatre. He balanced the demands of his audiences against for instance the interests

of his suppliers, the distributors, or the pressures of government and church authorities.
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The province of Limburg was a relatively recent addition to the Dutch kingdom, dating

from the 1830s. The almost homogeneously Catholic population did not have a strong sense

of belonging to the predominantly Protestant Dutch nation. During the early decades of the

twentieth century – the same period when cinema exhibition developed into an institution – a

sudden boom of the coal mining industry in the southeast of the province accelerated the

modernization of Limburg. Concerned elites aimed to control the socio-economic transfor-

mation of the region by a ‘rechristianization’ of the population, that was paired to a wider

Catholic aspiration to more political power and influence within the Dutch state.

Against this background, Limburg proved to be suitable for a study on a regional mesoscale

between the strictly local case study and the (inter)national overview. The integration of cine-

ma into the fabric of Limburg society took place in a dynamic interplay between local, region-

al and national levels. For instance, in 1918 in the national trade press a cinema owner from

Maastricht cried out for help against oppressive local government measures. This distress call

prompted Dutch cinema exhibitors to form a national league to protect their interests. Anoth-

er local conflict in Venlo during 1921-1922 was crucial in the further development of the rela-

tions between the Catholics and the cinema industry during the interwar years. Some local

conflicts turned out to have wider repercussions. And alternately, changes on larger scale were

appropriated in different ways by local intermediaries.

After two introductory chapters the book starts with local studies in the three cities where

most of the research was concentrated: Maastricht, Venlo and the mining district around

Heerlen. The Maastricht chapter explores the relationship between the cinema exhibition in-

dustry and organized leisure activities in clubs and associations. The Venlo chapter focuses

on the so called ‘cinema war’ that broke out in 1921 and because of which all cinemas in town

closed for almost a year. The Heerlen chapter demonstrates a different approach by local in-

termediaries, instead of head-on conflict, cinema owners and political and religious authori-

ties chose to look for compromises and more peaceful accommodation. After these local

studies, the following three chapters zoom out to regional and national connections. The first

of these three is about the different strategies for legitimizing a new generation of cinema the-

atres socially and culturally. Because during the 1920s Catholic approval of the cinema was be-

coming unlikely, entrepreneurs tried to find other forms of respectability, for instance by

‘posing’ as a legitimate theatre. Many exhibitors stressed the ideologically more neutral

virtues of efficiency and convenience that were associated with metropolitan modernity, but

then combined with small-town cosiness and familiarity. The following chapter is about the

foundation of the regional Catholic film censorship organization in 1923. Consecutively, the

last chapter is about the major conflict that arose in 1929 between the Catholic censorship or-

ganization and the Dutch Cinema League. This struggle is an interesting complex of interests:

national versus local governments, cinema exhibitors versus distributors, different Catholic

factions versus each other. For months the cinemas in numerous southern cities and towns

were closed, until finally the Dutch Prime Minister personally forced an agreement.

The incorporation of the cinema in Limburg took place in three stages, an early period (1909-

1918), a transitional period (1918-1922) and a period of consolidation (1922-1929). In roughly

the first decade of the fixed location cinema in Limburg, local intermediaries were predomi-

nant in negotiating the place of (their) cinema in their respective towns, acting as gatekeepers

between the ‘foreign’ film culture and their home market. Different strategies were explored
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in ‘packaging and promoting’ the cinema (Waller 1995). One option was seeking respectabil-

ity by associating with ‘high culture’, such as theatre, literature and art. This strategy was part-

ly facilitated by several international film production companies in a similar drive for legit-

imization of the film industry (Uricchio and Pearson 1993). From quite early on, local Catholic

organizations set up their own cinemas, offering Limburg citizens another way of appropri-

ating cinema in explicitly Catholic surroundings. The techniques of yet other entrepreneurs

were less camouflaging, and instead stressing the spectacular, emotional, exciting aspects

that made the cinema attractive to many, but also threatening to others. 

During World War I, and especially immediately after the armistice, the popularity of the

cinema boomed. The international market had been drastically restructured and was now

firmly dominated by the Americans. In the Netherlands, film distributors gained influence

over the exhibitors, causing a shift of power from local to supralocal entrepreneurs. The ten-

sion between the film industry and Limburg authorities increased in the years 1918-1922, that

formed a watershed in the Catholic approach of the cinema in Limburg. Of several conflicts

over local entertainment taxes, censorship or age restrictions, the ‘cinema war’ in Venlo of

1921-1922 was a key controversy that set the agenda for the years to come. In 1921 Dutch ex-

hibitors and distributors had united into the Dutch Cinema League. By helping two ‘regular’

Venlo exhibitors in their struggle against two Catholic cinemas supported by the local gov-

ernment, the newly formed League used this local quarrel to demonstrate its power by order-

ing a film boycott and finally – after almost a year of cinema closures – forcing the municipal

council to yield to their demands.

No matter what the direct cause was, conflicts centred on the perceived sinfulness of film

culture. The cinema functioned, negatively, as a mark stone to define a Catholic identity. The

gap between local culture and cinema culture was augmented by the increasing influence of

distributors from the more metropolitan western part of Holland. In this context the exhibitor

lost a measure of agency in shaping the local cinema culture. This was in fact recognized by

both ‘sides’: some Catholic authorities regarded the exhibitors as helpless victims forced to

screen the depraved products of national distributors and international producers. This was

partly justified because the exhibitor had a decreasing influence over what films he would

rent. On the other hand, the distributors considered their local clients just as much as the vic-

tims of their paternalistic governments.

The surviving written sources show the appearance of a clear divide between church and

cinema, in the trade press as much as in political, religious or newspaper discourses. For the

average cinema patron, this divide probably was less strict, illustrated by the simple fact that

98 percent of Limburg was Catholic and at the same time the cinema business was flourishing

thanks to those Catholic audiences. Outside of the periods of intensified conflict, most ex-

hibitors attempted to avoid controversy and keep all parties satisfied (worldly and religious

authorities, the branch organization and of course their patrons). In fact, cinema exhibition

in Limburg became a quite stable industry during the 1920s, often run as a family business,

sometimes for several generations. Usually competition was weak, in some areas the industry

was even monopolized by a single entrepreneur, owning several cinemas. However, actual

cinema chains beyond the local level never developed, corresponding with the Dutch pattern

in general.

Catholic cinemas did never really thrive, as far as can be judged from the sparse informa-

tion that was recovered. They always consisted of uneasy compromises between the commer-
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cial potential and the moral danger of the cinema. But after the Venlo conflict, Catholics have

never succeeded in setting up an exhibition infrastructure with a genuine economical viabili-

ty. After the introduction of inflammable 16mm film, in the 1930s a modest circuit of Catholic

film shows was created (predominantly in villages without fixed location cinema), but this

never became a commercial threat to the regular film industry.

Authorities realized that controlling the potentially controversial cinematic content could

hardly succeed on the local level of exhibition. Since influencing film production was largely

out of reach for Dutch Catholics, most efforts were concentrated on the distribution branch.

In 1923 the mayors of 18 cities and towns in the Catholic South, in the provinces of Limburg

and Brabant, were united in a regional censorship association. From here on, the most sig-

nificant disputes between Catholics and the cinema industry were not local, but regional. Al-

though the Cinema League protested against this semi-private club of mayors regulating a

significant portion of the national market, unquestionably there were advantages too. Instead

of a host of unpredictable local censorship committees there was one authority that could

pass a film for the entire south at once. On top of that, the single censor that personally judged

all southbound films, Bernard de Wolf, was not insensitive to bribery. His approval in 1926 of

battleship potemkin caused outrage in the Catholic South. It is likely that the Dutch dis-

tributor of this anticipated box office hit had De Wolf on his payroll and forced him to pass the

film. De Wolf was a classical cultural intermediary: powerful and vulnerable at the same time.

In the end he did not sustain bridging the moral universe of conservative mayors to a young

upstart cinema industry governed by the laws of the market.

From its inception, the regional censorship initiative was connected to national politics. In

1918 the first Catholic Prime Minister, Charles Ruijs de Beerenbrouck, was sworn into office.

He originated from the south of Limburg. His attempts to create legislation was rewarded

only after ten years when in 1928 the national Cinema Act went into effect. In the mean time,

he had supported the regional Catholic censorship organization. The Cinema League refused

to accept the continued existence of the Catholic censorship under the new Cinema Act, while

the Catholics insisted on continuing their regional censorship in addition to the national

board of censorship. This led to the biggest confrontation between Catholics and the Cinema

League, when 25 cinemas in 12 cities and towns the South were closed for five months. This

time the Cinema League gave in, under personal pressure from the Prime Minister, but per-

haps even more urgently because of the crisis caused by the transformation to sound film that

had repercussions in the film business everywhere. 

After the settlement in 1929, the relations between the cinema industry and the Catholic au-

thorities became less strained. The regional censorship arrangement safeguarded a sense of

regional Catholic identity, guaranteeing at least a degree of control over cinema culture. Si-

multaneously, the vast majority of films passed the censors, and were as a result implicitly

sanctioned by the Catholic authorities. In spite of the repeated reassurance that films were

only ‘admitted’, not ‘approved’, in this way the censorship stimulated the integration of film

culture into Limburg society.
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Middenstandsvereeniging, R.K., Venlo 189

MISERABLES, LES (Fr 1912) 57

MOEDER (Sovjetunie 1926) 160

Momus, sociëteit Maastricht 37, 40, 54, 60-61, 134

Moonen, P.H. 46, 112

Mullens, reizende bioscoop 36

Naar de mijnen 178

Nader mijn God tot U 11, 22

Nebima 147

Nederlandsche Bioscoopbond 22, 24, 52, 86, 88-

93, 109, 117, 125-127, 131-133, 135, 138, 143, 148-

152, 162, 165-177, 179-183, 187-191, 195-199

Nederlandsche Bond van Theaterpersoneel 174

Nederlandsche Filmliga 123, 159

Nederlandsche Staatsmijnen 27, 43, 97, 111, 113-

114, 130

Nelissen, H. 103

NERO 154

Nero, of de martelaren der catacomben 40

NIBELUNGEN, DE (Dld 1924) 155

Nicolaye, P.P.J. deken van Heerlen 132

Nissen, P. 28

Nolens, W.H. 74

Noord-Limburgsche Kamer van Koophandel 36

Nordisk 80, 147, 150

Novarro, R. 131
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Oberammergau, passiespelen 41, 54

OMAR PASHA (VS 1922) 152

Ons Limburg, woningbouwkoepel 98

Ons Volkshuis, Heerlen 41

OORLOG EN VREDE (Ned 1918) 146

OP HOOP VAN ZEGEN (Ned 1918) 152

Op hoop van zegen 40, 71

Oppen, L.B.J. van, burgemeester van Maastricht 37,

40, 42, 62, 71, 142-143, 164, 171, 175, 179, 190-191

Oranje-Nassau mijnen 130

Oratorium Vereeniging, Maastricht 61

Organisation Catholique Internationale du Cinéma,

l’ 180

Otten, A. 121

Palace Cinema zie Cinema Palace

Paluda, Hoensbroek 112

PANTSERKRUISER POTEMKIN (Sovjetunie 1926) 151,

155-159, 163, 166

Paris, raadslid Maastricht 159

PARIS zie DE SCHADUWZIJDE VAN PARIJS

Pater, B. de 14, 16, 28

Pathé 18, 73, 147, 150

Pathé Bioscoop Van Lier, Maastricht (stedelijke con-

certzaal) 40, 54-60, 151

Pathé Rural 180-181

Patronaatsbioscoop Heerlen zie Eerste Heerlensche

Bioscoop

Patronaatsbioscoop Maastricht zie Familiebioscoop

Maastricht

Paulissen, raadslid Maastricht 38

Pauselijke zouaaf, De 40

Peters, J. 74

Peters, W.P. 11, 15, 56, 74-80, 82-89, 92, 101, 108,

117-120, 122, 125-128, 176-177, 179, 182, 189, 192-

194, 196-198, 200

Peutz, F. 133

Piatkewitz, A. 103

PICCOLA FONTE zie LEVENSSTORMEN

Pisuisse, J.L. 40

Pius XI, paus 181, 186

Piusbioscoop, R.K. (R.K. Piusvereniging), Venlo

11, 14, 63, 79-80, 82, 84-89, 104-105, 119, 127, 194

Ploeg, Van der, raadslid Heerlen 174

Poel, H. te 110, 114

Poels, H.A. 12, 14, 31, 67, 94-102, 104, 110, 132, 142,

176, 178, 196

Pollak, J. 109, 120-126, 128

Pollak Theater, Venlo 116, 121-124, 128-129, 131, 134,

197

Polygoon 150, 162

Pope’s gloeilampenfabriek, Venlo 33

Porte van Cleve, Die, hotel, Venlo 73, 129

POTEMKIN zie PANTSERKRUISER POTEMKIN

PREM SANYAS zie BOEDDHA

Prins van Oranje, sociëteit Venlo 84

PURITY zie REINHEID

Putnam, R. 65

Putzeist, L. 153

R.K. Staatspartij zie Staatspartij

Rach, W. 102-104

Reclasseeringsvereeniging, R.K., Venlo 87

REINHEID (VS 1916) 99

Rembrandt Theater, N.V. 127

Rembrandt Theater, Venlo 127-128, 188

REVELATION zie DE ROZEN VAN DE MADONNA

Rialto Theater, Amsterdam 174

Rijn, H.B.J. van, burgemeester van Venlo 32, 71, 83-

84

RISKY ROAD, THE zie HET GEVAARLIJK PAD

Roes, J. 29

Rolduc zie grootseminarie

Rooijakkers, G. 21

Roomsch tooneel, Het 40

Royal Cinema, Heerlen (1914) 47, 104-105, 107-108,

118, 130

Royal Cinema, Heerlen (1938) 112, 133-134, 136, 198

Royal Cinema, Maastricht 34, 47, 56-57, 61, 68,

151, 153

Royal Cinema, Roermond 134

ROZEN VAN DE MADONNA, DE (VS 1924) 121

Ruijs de Beerenbrouck, C.J.M., minister van Binnen-

landse Zaken, raadslid Maastricht 24, 40, 90,

141-143, 146, 162, 181, 198

SANDY, DE CHARLESTONGIRL (VS 1926) 153

SANS FAMILLE zie ALLEEN OP DE WERELD

Savelbergh, J.W. 103

Scala Bioscoop, Tegelen 118, 126-127, 198

Scala Bioscoop, Venlo 15, 47, 70, 74-80, 85, 88,

119-120, 122, 127, 194

SCHADUWZIJDE VAN PARIJS, DE (VS 1926) 171

Schiffers, J. 66, 107-108, 117

Schinderhannes 39

Schlangen, gebroeders 63-64

Schouten, P. 109

Schouwburg, Maastricht 39-40, 61, 134

Schrijnen, L.J.A.H., bisschop van Roermond 141 

Schrijnen, raadslid Venlo 82-84

Serphos, M.I. 146

Sigarenmagazijn Deli, Hoensbroek 111

Sijstermans, J. 46, 66, 117

Sint Josephgezellenvereeniging, Rotterdam 65

Sixtijnse Kapel, De 121

Slieker, reizende bioscoop 36

Slot, P. 20

Smits, burgemeester van Valkenburg 153

Société Dramatique, Roermond 40

Spaarnestad 44

Speenhoff, K. 39-40

Sphinx, De, Aardewerkfabriek, Maastricht 59, 61

Staatsmijn Emma 111, 200
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Staatsmijnen zie Nederlandsche Staatsmijnen

Staatspartij, R.K. 170, 180, 199

Stadsschouwburgbioscoop, Heerlen (Stadsschouw-

burg) 109, 130-132, 134, 197

Staveren, D. van 161-165, 178-179

Stedelijke concertzaal, Maastricht zie Pathé Bioscoop

Stedelijke muziekschool, Maastricht 60-61

Stella Morris 91

Stijns, raadslid Roermond 139

Strengholt, F.L.D. 124-125, 127-128

STRIJDKREET OM VREDE, DE (VS 1915) 146

Tepe, A. 181, 183

Teunissen, J. 134-135, 197

Theater Treebeek 111

Thiery 80

Thissen, A. 118

Thompson, J.B. 15-16

Tijdig, N.V. 67, 98

TITANIC zie IN NACHT UND EIS

Titulaer, raadslid Venlo 91

Tobis 133

Tonhalle Bioscoop, Kerkrade 103

TOOVERDRANKJE, HET 82

Trapp, G. 128

Treebeekse bioscoop 113-115

Trianon Theater, Leiden 174

Trienekens, wethouder Venlo 90, 124

Trijn de Begijn 40

Troelstra, P.J. 27, 146

Turien, raadslid Venlo 188-189

Tuschinksi, A. 46, 124

Tuschinksi Theater, Amsterdam 120

UFA 133

Union Bioscoop, Heerlen 46-47, 101, 107-109

Universal Bioscoop, Heerlen 107-108, 130

Utrechtse Maatschappij tot Exploitatie van Bioscoop-

theaters 127

VAGEBOND, DE (VS 1927) 169

VALSCHE GODEN (VS 1926) 167

VAN DE KRIBBE TOT HET KRUIS (VS 1912) 105, 180

Van Gend & Loos, Venlo 128-129

VARA 43

Veldeke 28

VENUS OF VENICE zie DE VENUS VAN VENETIË

VENUS VAN VENETIË, DE (VS 1927) 171

Verbaarschot, wethouder Venlo 124

Verdijk, A., burgemeester van Eindhoven 143, 148,

152, 163-164, 172-174, 179-180, 182, 189-191

Vereenigde Theaters te Heerlen-Hoensbroek 109,

132

Vereeniging van Noord-Brabantsche en Limburgsche

gemeenten ter gemeenschappelijke filmkeuring

zie Zuidelijke keuringsvereniging

Vereeniging voor Eer en Deugd 37, 100, 140, 144,

149, 153, 164, 180, 186

Vereenigingsgebouw Treebeek zie Treebeekse bio-

scoop

Verkade, E. 124

VERKEERSWEZEN OP ZEE, HET 177

Verlaan, F. 64

Vermin, M. 134-135, 197

Victoria Theater, Alkmaar 174

Vigilanti Cura 181, 186

VIJANDEN DER VROUWEN (VS 1923) 154

Vijgen, F. 130-131

Vincken, H. 133

Volksbioscoop Venlo 89

Volksbond, R.K. 29, 73, 85

Vondenbusch, W. 131-132

Vooruitgang, katholieke kiesvereniging, Maastricht

61

Vovelle, M. 20

Vroom en Dreesmann, Venlo 129

VVV Heerlen 134, 198

VVV Maastricht 38

Waller, G.A. 17

Waszink, M.A.M., minister OK&W, burgemeester

van Heerlen 130, 160, 179

WB Theater, Rotterdam 156

Weber, J.C. 174

Weber, W. 174

Wegkamp, reizende bioscoop 36

Weijerhorst, A. 104, 107-109, 130-132, 196

Welter, J.T. 177

Werkliedenbioscoop, R.K., Venlo 63, 69, 85-92,

98, 105, 195

Werkliedenvereeniging, R.K. 29, 31, 85-92, 98

Wielders, J. 135

Wijnbergen, baron A.I.M.J. van 146

WILD BULL’S LAIR, THE zie DE WILDE STIER

WILDE STIER, DE (VS 1925) 153

Wilhelmina 159

Wilhelmina, hotel, Hoensbroek 46, 112

Willem I 25

Willink, L. 156, 161

Wilton, B. 130

Witte Bioscoop, Amsterdam 58, 146

Witte Bioscoop, Hoensbroek 46, 112

Witte films zie Maatschappij tot Exploitatie van Witte

Films

Wolf, B. T. de 24, 125, 137-138, 144, 146-155, 157-

158, 160, 162-164, 166-167, 170-171, 175, 179, 196

Woud, A. van der 14, 16

Zijlstra, raadslid Venlo 81-84

ZLUTA KNIZKA zie HET GELE PASPOORT

Zuidelijke keuringsvereniging 142-145, 147-154,

157-175, 178-179, 182-187, 189-191, 196, 198-199

Zuiderfilm 188

Zümdick, A. 11, 80, 89, 92
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Thunnis van Oort (1976) studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij

werkte bij het Nederlands Audiovisueel Archief (inmiddels Nederlands Instituut voor Beeld

en Geluid). Sinds 2002 is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht, momenteel als docent bij

Theater-, Film- en Televisiewetenschap.
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1 Dr. M.G. Spiertz, Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw*

2 Dr. Remigius Dieteren O.F.M., Grondbeleid en volkshuisvesting in de Mijnstreek*

3 Dr. J.M. Gijsen, Nikolaus Heyendal (2 delen)
4 Drs. J.F.R. Philips, Drs. J.C.G.M. Jansen, Drs. Th.J.A.H. Claessens, Geschiedenis van de landbouw in Limburg

1750-1914*

5 Dr. P.Th. van Beuningen, Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop*

6 Dr. E. Roebroeck, Het land van Montfort*
7 J. Koreman, De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400*

8 Dr. J.M. Gijsen, Joannes Augustinus Paredis (1795-1886), bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd
9 Dr. Jean Baerten, Het graafschap Loon (11e-14e eeuw)
10 A.H. Paape, Donkere jaren*

11 Dr. Mr. H.H.E. Wouters, Grensland en bruggehoofd*

12 Dr. C. van den Berg, H.B.J. van Rijn, burgemeester van Venlo, pionier der milieuhygiëne*

13 Dr. J. Grauwels, Dagboek van gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munters (1529-1545)*

14 Dr. P.L. Nève, Het rijkskamergerecht en de Nederlanden
15 Prof. Dr. W. Jappe Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen, deel I
16 Dr. L. Peters, Geschichte des Geschlechtes von Schaesberg*

17 Prof. Dr. W. Jappe Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen, deel II
18 Ir. C.E.P.M. Raedts m.i., De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg*

19 Dr. S.Y.A. Vellenga, Katholiek Zuid-Limburg en het fascisme
20 Dr. W. Krings, Wertung und Umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-Gebiet vom Spätmittelalter bis zur Mitte des

19. Jahrhunderts
21 Dr. P.J.H. Ubachs, Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673*

22 Jaak Brepoels, Het Lager Onderwijs in de provincie Limburg (1815-1830)*
23 Harry Schillings, Toneel en Theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw
24 Prof. Dr. W. Jappe Alberts, Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid*

25 Ph. Vander Maelen, Dictionnaire géografique du Limbourg
26 Dr. J.P. Gribling, Willem Hubert Nolens 1860-1931
27 Dr. J.A.K. Haas, De Verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662
28 Prof. Dr. W. Jappe Alberts, Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse Territoria tussen Maas en Rijn, ±800-

1288
29 Henry Baillien, Tongeren van Romeinse Civitas tot Middeleeuwse Stad*

30 Dr. J.C.G.M. Jansen, Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800
31 M.P. Gutmann, War and rural life in the early modern Low Countries
32 Dr. Rudolf Philips, Gezondheidszorg in Limburg
33 Dr. A.Fl. Gehlen, Het notariaat in het tweeherig Maastricht
34 P.J.H. Baghus, De slag om de Roerdriehoek*

35 Dr. Ton Meijknecht, Bartholomeus van Maastricht († 1446), Monnik en Conciliarist
36 Prof. Dr. W. Jappe Alberts, Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse Territoria tussen Maas en Rijn, Deel II,
1288-±1500
37 François Vanduffel, Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914
38 Drs. A.P.M. Cammaert, Tussen twee vuren
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39 Drs. J.M.B. Tagage, De Ordinarius van de collegiale Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht
40 Dr. G.H.A. Venner, De Meinweg
41 Dr. C.A.A. Linssen, Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de Middeleeuwen
42 Dr. L.H.M. Kreukels, Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid
43 Dr. E. Lavigne, Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, deel 1: 628-1138
44 Dr. J.L.H. Hartmann, De reconstructie van een middeleeuws landschap*

45 Dr. Th.L.M. Engelen, Fertiliteit, Arbeid, Mentaliteit
46 Dr. E. Lavigne, Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, deel 2: 1138-1558
47 Eenheid en Scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden

congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen*

48 Dr. J.G.C. Venner, Beeldenstorm in Hasselt, 1567*

49 Mark Hanson, Van Frans naar Nederlands
50 Dr. Hans van Dijk, Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg
51 Dr. P.J.M. Teeuwen, Uit aarde geschapen*

52 Prof. Dr. J.C.G.M. Jansen en Drs. W.J.M.J. Rutten, Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw
53 Dr. E. Lavigne, Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, deel 3: 1558-1679*

54 Drs. J.M.B. Tagage, De Ordinarius Chori van de collegiale Sint-Servaaskerk te Maastricht
55 Dr. A.P.M. Cammaert, Het verborgen front, deel I
56 Dr. A.P.M. Cammaert, Het verborgen front, deel II
57 Dr. E.M.F. Koch, De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-

1600*
58 Economische betrekkingen in grensregio’s in een industrieel tijdperk, 1750-1965. Verslagbundel van het op 14 en 15

september 1995 te Maastricht gehouden congres van de Verenigingen voor economische geschiedenis in

België, Duitsland en Nederland

59 Robert Nouwen, Tongeren en het Land van de Tungri (31 v.Chr. - 284 n.Chr.)*
60 Dr. P.Th.R. Mestrom, Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg, 1367-1850*
61 W.A.J. Munier, Het simultaneum in de landen van Overmaas. Een uniek instituut in de Nederlandse kerkgeschiedenis

(1632-1878)
62 Arnout Mertens, Loons, Diets en Luiks. Hasselt en de volksvertegenwoordiging in het land van Loon en het prinsbis-

dom Luik (1477-1538)*
63 Dr. P.J.H. Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg
64 Dr. Hans van Dijk, Henri Hermans (1883-1947). De grondlegger van het Limburgs muziekleven
65 Dr. M.C.A. Kessels-van der Heijde, Maastricht, Maestricht, Mestreech. De taalverhoudingen tussen Nederlands,

Frans en Maastrichts in de negentiende eeuw
66 Dr. J.H. Verhage, Katholieken, Kerk en Wereld. Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw
67 Dr. B.P.A. Gales, Delven en slepen. Steenkolenmijnbouw in Limburg: techniek, winning en markt gedurende de acht-

tiende en negentiende eeuw
68 Jos Wassink, Van stad en buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795
69 Erwin Steegen, Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling. Het kramersambacht te Maastricht in de vroegmoderne tijd
70 Thunnis van Oort, Film en het moderne leven in Limburg. Het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuur-

politiek (1909-1929)

* Deze titels zijn uitverkocht
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