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De filmvoorstelling vormt hel hart van de filmcultuur. 

Hier ontmoet een film zijn toeschOuwer en verandert 

een belofte in een belevenis. Voor deze beloftevolle 

ontmoeting zijn in Nederland meer dan duizend 

bioscopen gebouwd in de loop van de tW'lntigste 

eeuw. Er komen nog steeds nieuwe bij, er zijn er ook 

veel verdwenen. Doordat ze moeten opvallen en uit

dagen, hebben ze een opmerkelijk spoor achterge

laten in de steden en in de geschiedenis. Met 

bescheidenheid kom je immers niet ver in deze 

branche. Toch was overdrijven niet de sterkste kant 

van Nederlandse architecten. Ze vonden een hoog 

gebouw in een monumentale stijl al heel gedurfd in 

het begin. Overdrijven hebben ze moeten leren in 

opdracht van de filmcultuur. Tegenwoordig kunnen 

ze het heel goed. In steeds meer steden worden 

moderne bioscooppaleizen neergezet, reusachtige 

complexen, geheel ontworpen volgens de laatste 

mode in de architectuur. De nieuwe bioscoop wil 

geen zij-ingang van het winkelcentrum meer zijn, 

maar een zelfstandig uitgaanscentrum. Van binnen 

ruim en comfortabel, met veel aandacht voor de pro

jectiekwaliteit zodat special effects in beeld en geluid 

goed tot hun recht komen. Het ruikt er nu ook naar 

popcorn, een lucht waaraan oudere bezoekers nog 

moeten wennen. 

Pathé heeft in de jaren negentig de toon gezet 

met een golf van investeringen en een nieuw con

cept. Architect Koen van Velzen kreeg opdracht om 

midden in Rotterdam een indrukwekkend bioscoop

gebouw neer te zetten. Deze uitdagende aanpak 

vinden we ook terug bij Pathé Arena in Amsterdam, 

ontworpen door Frits van Dongen. Het is een grote, 

gesloten doos met een forse inkeping van glas die 

het gebouw schuin opensnijdt. Zo'n opvaUende 

ingreep in de gevelwand hoort bij de bravoure van 

hedendaagse architecten. De buitenkant is geheel 

opgetrokken uit dezelfde materiaalsoort, egaal grijs 

metaal, in plaats van een keurige compositie van 

baksteen, glas en beton. Van binnen is het complex 

opengewerkt, hoog en ruim, met roltrappen en 

andere ingrepen die de blik naar hogere verdie-

pingen leiden of juist naar beneden. Een brede, 

glazen trap met lichtjes zorgt voor een theatraal 

effect. 

Beide gebouwen tonen onmiskenbaar verwant

schap met een veel ouder voorbeeld van pure 

branie, de Amsterdamse Cinéac-bioscoop die in 

1934 door J. Duiker werd gebouwd. Cinéac was een 

Europees bioscoopconcern dat begin jaren dertig _ 

net als Pathé - een serie nieuwe theaters liet ont

werpen door de meest geavanceerde architecten 

van Frankrijk, België en Nederland. De Cinéac in de 

Reguliersbreestraat had de vorm van een stalen 

kubus met een gedeeltelijk glazen pui, zodat je vanaf 

de straat in de filmcabine kon kijken. Het is een 

wereldvermaard wonder van functionalistische 

bouwkunst en staat daarom onder bescherming van 

monumentenzorg. Aan de overkant van de straat 

bevindt zich een ander monument, Theater 

Tuschinski, dat sedert de opening in 1921 een mythi

sche status heeft verworven in de Nederlandse film

cultuur. Met 1100 plaatsen was het een van de 

grootste bioscopen van het land. Dat zegt iets over 

ons maatgevoel. In de ogen van buitenlandse 

bezoekers, die filmpaleizen van twee- of drieduizend 

stoelen niet ongewoon vonden, had het de charme 

van een intiem provincietheater, een bonbondoos. 

Het was een gebouw dat in alle opzichten anti

modern wilde lijken. De romantiek van Tuschinski 

contrasteerde hevig met de hypermoderne zakelijk

heid van Cinéac. Achter dikke lagen decoratie en 

bonte kleuren verborg Tuschinski evenwel een 

hoogst moderne droom machine die elke illusie en 

emotie kon opwekken. Daaraan werden de bezoe

kers van TUschinski fijntjes herinnerd door architect 

Duiker. Wanneer ze uit de film kwamen, keken ze 

vanaf het bordes recht in de verlichte projectieca

bine van de Cineac: een vermaning dat de filmische 

hartstochten slechts het werk waren geweest van 

een gewone machine. Tachtig jaar later streeft Pathé 

het tegenovergestelde na: het modernistische 

omhulsel moet ons doen vergeten dat we een oude 

kijkdoos uit de negentiende eeuw bezoeken. De 

Annabel Greta Garbo 

indruk ontstaat dat je zo'n multiplex in een week 

moet kunnen ombouwen tot een parkeergarage. 

Lang geleden beschikten bioscopen slechts over 

één enkele zaal. Dat theatertype is in de jaren 

zeventig vrijwel overal verdwenen. De grote zaal 

werd gesplitst in een paar kleinere' ruimtes, het oude 

balkon veranderde in een filmzaaltje, zelfs op zolder 

en in de kelder kon je films vertonen. Zo is het multi

plex-theater ontstaan, waar verschillende films tege

lijk draaien zodat je als bezoeker uit meer kunt 

kiezen. Deze omslag ging gepaard met een- heel 

andere filmmarketing. Voor 1970 werd een grote film 

gelanceerd in een premièretheater als Tuschinski, 

waar de film slechts een of twee weken op het pro

gramma bleef staan en dan verhuisde naar een 

ander theater en vandaar weer verder. Vaak bestond 

er maar een enkele filmkopie die door het land rou

leerde. Sinds de opkomst van multiplexen beleeft 

een publieksfilm zijn première in een paar honderd 

zalen tegelijk. Daarmee is het onderscheid tussen 

randstad en regio, tussen premièretheater en buurt

bioscoop vrijwel verdwenen: van Maastricht tot 

Groningen is dezelfde film overal gelijktijdig te zien. 

De vroegste filmvoorstelling vond plaats op 12 

maart 1896 in Amsterdam. 'De Kalverstraat voor 

[nummer] 220 stond zwartvol advokaten en sjou

werslui, dames in "evening dress" en dito's met 

zwarte rok en katoen jakje aan ... ' Gedurende vijftien 

minuten mochten zij het nieuwe wonder met eigen 

ogen aanschouwen: bewegende beelden van een 

trein die het station binnenrolt, een lachende baby, 

een grappige tuinknecht. De filmpjes werden ver-

toond door een vertegenwoordiger van firma 

Lumière in Parijs, Camille Cerf, die een tournee 

maakte door Europa om de nieuwste uitvinding van 

Lumière onder de aandacht te brengen, de cinema

tograaf. 

Reizen zou nog jarenlang een kenmerk blijven van 

de opkomende filmcultuur. Filmvertoners reisden 

met hun voorstelling door het land langs kermissen 

en variététheaters in steden en dorpen. Ze kweekten 

een publiek dat hun programma's waardeerde en 

hen graag zag terugkeren. Ze leerden hun klanten 

nog iets anders. Nederland was in die tijd volop aan 

het moderniseren, een proces van schaalvergroting 

en eenwording dat de hele samenleving zou veran

deren. Nieuwe media als pers, telefoon en film 

speelden hierbij een grote rol. De reizende bioscoop. 

had als bijzondere eigenschap dat hij overal kwam 

en alle lagen van de bevolking bereikte. De filmvoor

stellingen hebben de nationale gedachte helpen ver

spreiden tot in de verste uithoeken van het land. De 

programma's puilden tussen 1898 en 1901 uit van 

beelden waarop je koningin Wilhelmina of de 

Boerenleider Paul Kruger kon zien. Zij zijn onbetwist

baar de eerste sterren van het witte doek geweest in 

Nederland. Hun populariteit spreekt echter niet van

zelf. Geen van deze historische figuren genoot voor 

1895 een grote bekendheid of een bijzondere sym

pathie buiten de kring van de gezeten burgerij. Het 

Oranjehuis was weinig geliefd geweest bij het volk, 

de Boerenoorlog in Transvaal sprak nog nauwelijks 

tot de verbeelding van de massa. Dit alles zou na 

1895 razendsnel veranderen. De stalknecht in 

Groningen, de fabrieksarbeider in Enschede, de 

Limburgse slagersjongen met zijn verloofde - zij 

allen hebben hun beroemde tijdgenoten voor het 

eerst leren kennen tijdens de film op de kermis. Ze 

kregen een pakkende toespraak te horen bij een 

filmbezoek en ze mochten meezingen met liederen 

over Oranje en Transvaal. Dankzij de reizende bios

coop werden Wilhelmina en Kruger in 1898 ontdekt 

en vereerd als idolen van de kermis, helden van de 

film, sterren van de natie - in deze volgorde. 



In de loop van de eeuw is de filmvoorstelling ingrij

pend van karakter veranderd. De hoofdfilm zoals wij 

die kennen, bestond vroeger niet. Tot aan de Eerste 

Wereldoorlog kreeg je in de meeste bioscopen een 

programma te zien dat bestond uit een aantal korte 

films, afgewisseld met muziek- en variéténummers. 

Ook trad er niet zelden een explicateur op die met 

luide stem uitleg gaf bij de beelden en die tevens de 

orde in de zaal probeerde te handhaven. De lange 

speelfilm, die daarna zijn intrede deed, verdrong het 

variété, de reclame en de korte filmpjes naar hef 

voorprogramma. Tegelijk werd de muziek steeds 

belangrijker. De geluidsfilm moest nog komen en het 

bioscooporkest beleefde gouden tijden. Cinema 

Royal in Amsterdam opende in 1922 zijn deuren met 

een operettefilm in vijf bedrijven, MISS VENUS, 

Behalve het orkest stonden er zes zangers en een 

koor bij het scherm voor de muzikale begeleiding, 

Niet overal kon men zich zo'n groot muzikaal spek

takel veroorloven, maar wel stond elke bioscoopdi

recteur voor de opgave om iedere film telkens 

opnieuw aan te kleden tot een complete voorstell'lng. 

Het theater ontving immers alleen de beelden; de 

rest werd er ter plekke bij verzonnen. Dezelfde film 

kon in iedere bioscoop anders worden gepresen

teerd. Dat maakte elke voorstelling tot een unieke 

gebeurtenis, ook al bleven de beelden gelijk. 

De geluidsfilm heeft omstreeks 1930 abrupt een 

einde gemaakt aan deze praktijk. De film bereikt de 

bioscoop sindsdien niet meer als een halffabrikaat 

maar als een eindproduct dat een volledig ingeblikt 

programma bevat. Het orkest werd overbodig, de 

voorstelling verloor z' n karakter als live-gebeurtenis, 

de plaatselijke uitvoering was geen unieke belevenis 

meer, overal in de wereld kon je dezelfde verton'lng 

meemaken. Toch bleven we ons onderscheiden. 

We zijn een land van ondertitels. We vinden 

nasynchronisatie verschrikkelijk; we begrijpen niet 

waarom andere landen met deze tirannie willen 

leven. Deze hebbelijkheid hebben we al sinds 1930, 

toen de geluidsfilm hier begon door te breken. 

Niemand verstond wat er in Amerikaanse, Franse of 

Lilian Harvey BrigiUe Helm 

Duitse films werd gezegd. De geluidsfilm maakte een 

vertaling noodzakelijk. Onze grootouders kozen voor 

de originele geluidsversie en tegen nasynchronisatie. 

Sindsdien zijn hele generaties opgevoed in het lezen 

van ondertitels. De televisie heeft deze voorkeur 

overgenomen. Nu wH niemand iets anders meer. Het 

heeft ook onverwachte gevolgen gehad. We 

schrikken nog steeds als we Nederlandse stemmen 

horen in de bioscoop. We klagen graag dat het 

geluid van Nederlandstalige speelfilms niet deugt en 

dat de dialogen onverstaanbaar zijn. Soms is dat 

terecht, maar meestal zijn we in verwarring omdat 

we de ondertitels m·,ssen. 

Nederland is een importland. Tot 1930 inter~s
seerde het pUbliek zich nauwelijks voor films van 

Nederlandse makelij. Eigenlijk werd de Nederlandse 

film pas echt ontdekt bij de komst van de geluids~ 

film. Het pUbliek realiseerde zich toen dat er iets ont

brak in de bioscopen. Men wilde graag films in de 

eigen taal horen. De golf van Nederlandse speelfilms 

in de jaren dertig is ten dele hieraan te danken 

geweest. Het grote publiek kijkt vandaag de dag 

vrijwel uitsluitend naar films uit Amerika; er is nog 

maar weinig belangstelling voor producties ui! 

Europa. Tot in de jaren zestig hielden beide gebieden 

elkaar mln of meer in evenwicht. De Duitse film was 

hier altijd de grootste concurrent van Hollywood 

geweest, behalve in de eerste jaren na de oorlog. 

Precies tien jaar na de bevrijding werd Nederland 

opnieuw veroverd door de Duitse muziekfilm, Vooral 

de vaderlandse jeugd was helemaal weg van de 

jonge Duitse sterren: van Caterina Valente tot Freddy 

Qu'lnn, van Conny Froboess tot Peter Alexander. 

Deze tieneridolen introduceerden bij ons de nieuwe 

Amerikaanse popmuziek - van Doris Day tot Elvis 

Presley, van Pat Boone tot Conny Francis - verpakt 

in een Duitse versie. Van anti-Duitse sentimenten 

was geen sprake; die zijn door een latere generatie 

uitgevonden. 

De Nederlandse filmcultuur wijkt in een opzicht 

sterk af van andere Europese landen: het bioscoop

bezoek is hier belangrijk lager dan elders. Gaat het 

publiek in ons land gemiddeld een keer per jaar naar 

de bioscoop, elders is dat bijna het dubbele. In het 

verleden is de frequentie wel hoger geweest, maar 

dat geldt ook voor het bÜltenland. Binnen de 

Europese filmcultuur vormt Nederland daarmee een 

uitzondering, een eiland van rust en onverschillig

heid. Een verklaring hiervoor is nooit gevonden. Men 

wijst graag naar het calvinistische karakter van de 

natie, maar de katholieke meerderheid beneden de 

rivieren volgt hetzelfde patroon. Direct over de grens 

met België en Duitsland begint een andere filmcul

tuur met een grotere intensiteit en meer hartstocht. 

De concurrentie is daar ook heviger: er zijn meer 

bioscopen die meer moeite doen om publiek te 

trekken. Misschien schuilt hierin een deel van de 

verklaring: Nederland heeft als kartelparadijs van 

oudsher een dempende werking gehad op de con

currentiestrijd. Het bioscoopbedrijf hOefde minder 

publiek te trekken om toch even veel omzet te halen. 

Maria Paudler Hertha Thiele 

We weten echter niet zeker, zou je kunnen tegen

werpen, of dit nu een oorzaak of een gevolg is 

geweest van de afwijkende ontwikkeling. 

Het is goed mogelijk dat de filmcultuur sterk zou 

zijn opgebloeid als er een paar verzuilde bioscopen 

waren geweest. De zuilen waren allerminst bang 

voor de massamedia. Krant, radio en televisie zijn tot 

bloei gebracht onder hun vleugels. Alleen film en 

bioscoop hebben ze altijd buiten de deur gehouden. 

De bioscoop is het enige massamedium dat volledig 

neutraal is gebleven. De Nederlandse Bioscoopbond, 

die sinds 1918 de bedrijfstak vertegenwoordigde, 

heeft zich steeds met hand en tand verzet tegen elke 

schijn van verzuiling en heeft daarmee de integratie 

van het medium tegengewerkt. De verschillende 

gezindten bleven de bioscoop net als de AVRO-radio 

meer zien als een concurrent dan als een bondge

noot. De pastoor wilde zijn gelovigen misschien niet 

helemaal verbieden om naar de bioscoop te gaan -

dat had ook weinig geholpen - , maar hij had ook 

weinig reden om zo'n bezoek aan te raden. 

Bovendien liep je als gelovige de kans om in het 

donker een zitplaats te krijgen naast een ongelovige. 

Dat was bijna net zo gevaarlijk als een gemengd 

huwelijk. 

Je ziet de huiver voor andersdenkenden ook terug 

in de filmprogramma's van die tijd. Om de neutraliteit 

van de bioscoop te waarborgen, moest alles 

geweerd worden wat mogelijkerwijs aanstoot zou 

kunnen geven aan een van de zU'llen. Over seks en 

geweld was men het meestal snel eens; iedereen 

wist toen nog haarfijn wat onzedelijk was, Het wer

kelijke probleem school in de lange tenen van al 

degenen die erop uit waren om zich te ergeren aan 

elkaar. De neutrale Bioscoopbond wilde koste wat 

kost voorkomen dat de gevoelens van een van de 

gezindten zouden worden gekwetst door een film. 

Verzuiling hield immers in: openbare confrontaties 

vermijden en de lieve vrede bewaren. Dat was ook 

de geheime agenda van de filmkeuring, die tussen 

1928 en 1977 elke film moest beoordelen op 'scha

delijkheid'. Een moordpartij onder indianen of chi-



nezen had minder om het lijf dan een vreedzame 

dialoog tussen een pastoor en een dominee. Die 

laatste twee mochten elkaar nooit tegenkomen in 

een film. Dat was allerminst omdat zo'n ontmoeting 

triviaal zou zijn en oninteressant, maar omdat hierin 

het echte dynamiet verborgen zat: erger kon niet. 

Films met pastoors, dominees en vakbondslieden 

konden bijna nooit door de beugel. Nu eens klaagde 

de ene partij dat er een negatief beeld van de eigen 

achterban werd gegeven, dan weer vreesde de 

andere partij dat er te veel positieve aandacht en 

propaganda voor andersdenkenden van uit ging. 

De neutrale bioscoop werd, net zoals de AVRO, een 

slaaf van de consensus en mocht zich niet mengen 

in controverses tussen de zuilen. Niemand kon zich 

in Nederland een buil vallen aan het bioscooppro

gramma. BijbelfiJms waren een terugkerende nacht

merrie voor strenggelovige keurders; ze leidden zelfs 

tot protesten en Kamervragen aan de minister in 

1952. De Duitse film LUTHER mocht in 1928 pas 

worden vertoond na het aanbrengen van zeventien 

coupures. De Amer'lkaanse film OR JEKYLL AND MR 

HYDE werd in 1932 verboden omdat hij in strijd was 

met het katholieke beginsel dat niemand gerechtigd 

is om met chemische middelen invloed uit te 

oefenen op de ziel. 

Een bijzonder geval is daarom LE PETIT MONDE 

DE DON CAMILLO, een komedie uit 1951. Fernandel 

speelt hierin een Italiaanse pastoor die voortdurend 

ruzie heeft met de communistische burgemeester 

van het dorp, Peppone. De film steekt duidelijk de 

draak met de Koude Oorlog, maar in Nederland 

heeft hij een heel andere lading gekregen. De open

lijke bespotting van rivaliteiten en vooroordelen 

kwam als een bevrIjding. Het was ondenkbaar 

geweest dat zo'n film ooit in Nederland zou zijn 

gemaakt, want iedere toespeling op de zuilen en hun 

onderlinge wrijv'lngen was taboe. Een Nederlandse 

versie zou zeker zijn veroordeeld en gecensureerd 

als 'kwetsend' voor een van de minderheden in het 

land, in dit geval zowel de katholieken als de socia

listen. In zijn Italiaanse vermomming is Don Camilla 

dankzij de Koude OOrlog ontsnapt aan het wakende 

oog van de censuur en werd hij een doorslaand 

succes. Oe katholieken mochten openlijk Fernandel 

vereren als een grote held van het Roomse geloof, 

terwijl de andere gezindten eindelijk de kans kregen 

om in het donker van de bioscoop heel hard te 

lachen om een dubieuze pastoor. 

De bevrijdende lach kondigde een nieuw tijdperk 

aan. Bert Haanstra's waanzinnig populaire komedie 

FANFARE zorgde in 1958 voor de grote doorbraak. 

Het was het Nederlandse antwoord op Don CamHio. 

De film laat op hilarische wijze zien hoe een kleine 

onenigheid tussen muzikanten eerst leidt tot een 

splitsing van de fanfare en vervolgens uitgroeit tot 

een diepe breuk die dwars door de dorpsgemeen

schap loopt. Nog nooit had Nederland zo onstuimig 

gelachen als bij deze film. FANFARE bracht het grote 

taboe in beeld, maakte disharmonie tot hoofdthema 

en koos de verzuiling als mikpunt. Miljoenen moeten 

hebben aangevoeld dat deze wereld hen heel 

bekend voorkwam, maar ze konden het niet hardop 

zeggen. Niemand van de filmcritici heeft het indertijd 

aangedurfd om expliciet te schrijven dat FANFARE. 

een satire op de verzuiling kon zijn. 

FANFARE werd het begin van het einde. De ver

zuiling stortte daarna ineen en ook de bioscoop 

raakte in een diepe crisis. Zoals de gelovigen niet 

terugkeerden naar de kerk, zo bleven ze ook mas~ 

saai weg uit de bioscoop. In de jaren zestig daalde 

het bezoek met 65 procent terwijl 30 procent van de 

bioscopen zijn deuren sloot. Na 1970 stabiliseerde 

de publieke belangstelling enigszins; het aantal bios~ 

coopgebouwen is sindsdien meer dan gehalveerd. 

We zijn na honderd jaar filmcultuur terug op het peil 

dat we in de Eerste Wereldoorlog ook al hadden 

bereikt. De bouw van moderne muitipiexen heeft 

intussen voor een lichte opleving gezorgd. Er is 

echter ook iets anders gebeurd. 

We zien veel meer films op de televisie dan in de 

bioscoop. Dankzij de televisie kunnen we ook films 

zien waar de bioscoop geen belangstelling voor 

heeft, zoals films van oudere datum en documen-

taire genres. De huidige generatie Nederlanders is 

veel beter vertrouwd met de rijkdomr:n~il van de 

cinematografie dan in de jaren toen de bioscoop nog 

een monopolie had op het filmkijken. Het vreemde is 

nu dat we een speelfilm op tv nog altijd herkennen 

als een typisch bioscoopgenre dat verdwaald lijkt in 

een ander medium. De televisie heeft er nooit veel 

vat op gekregen. De documentaire film daarentegen 

zullen we zelden of nooit in de bioscoop aantreffen. 

Hij is geheel vergroeid met de televisie waar het 

genre tot ontwikkeling is gekomen. Zo zijn er meer 

filmsoorten uit de bioscoop weggelopen, als ze zich 

er al ooit thuis hadden gevoeld. Experimentele films 

en videokunst hebben een plaats veroverd in gale

ries en musea. Sinds de jaren zeventig bloeien 

bovendien de festivals. Rotterdam, Utrecht en 

Amsterdam trekken hiermee elk jaar veel b~langstel

ling. Ze geven liefhebbers een kans om buiten de 

vaste bioscoopprogrammering iets te ontdekken en 

zich te laten verrassen. Ze hebben het filmfestival 

laten uitgroeien tot culturele manifestaties van natio

nale betekenis. De 'sneak preview' is daarentegen 

helemaal ontworpen als een exclusief verrassings

menu binnen het vaste aanbod: je weet niet welke 

film je zult zien, er is ook nog niet over geschreven in 

de pers. Er bestaat tegenwoordig een rijke schake

ring aan mogelijkheden om films te vertonen buiten 

het geijkte kader. Zoveel flexibiliteit bestond er voor 

1970 niet. Deze verscheidenheid heeft de filmcultuur 

rijker gemaakt. 




