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Hoewel de eerste vaste 

bioscoop in Amersfoort al in 

1912 werd geëxploiteerd, was 

het bioscoopexploitant Jan 

Jogchem die in 1935 erin 

slaagde om de stad te geven 

wat ze al die tijd had 

verlangd: een vooraanstaand 

cultureel centrum dat niet 

onderdeed voor dat van de 

grotere steden.

michelle meuffel s

1 De Langestraat met de Kamperbinnenpoort en rechts  
op nummer 129 het ‘Amersfoortsch Bioscooptheater’, 
omstreeks 1900-1915.
Archief Eemland: fotonummer 50408.  
Fotograaf en auteursrechthebbende onbekend.
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kreeg in een kleine stad die gedomineerd werd door 
protestanten, en waar een groot deel van de 
bevolking katholiek was? In dit artikel ga ik vanuit 
een bottom-up benadering onderzoeken hoe deze 
exploitant, na eerdere pogingen van anderen, erin 
slaagde om Amersfoort filmlievend te maken.

De eerste bioscopen in 
Amersfoort4

Aan het eind van 1911 werd in de regionale kranten 
volop gespeculeerd over de komst van de eerste 
vaste bioscopen naar Amersfoort. Tot 1912 had de 
stad het zonder vaste bioscoop kunnen stellen, en 
nu zouden maar liefst twee exploitanten zich in 
Amersfoort vestigen. De heer Theo Kilsdonk, 
afkomstig uit ’s Gravenhage, liet het café annex 
concertzaal ‘De Arend’ ombouwen tot een 
bioscooptheater, en de heer Hommersom en zijn 
zonen zouden van januari tot april een zaal in ‘De 
Valk’ in de Valkestraat huren.5 In tegenstelling tot 
Kilsdonk, van wie ik geen gegevens over eerdere 
bioscoopexploitatie heb kunnen vinden, reisden 
Hommersom en zijn zonen al vanaf 1900 naar 
Amersfoort om daar enkele dagen per jaar 
filmvoorstellingen op de kermis en in de 
herensociëteit ‘Amicitia’ te verzorgen.6 Een paar 
dagen later berichtte de Amersfoortsche Courant 
opnieuw over een plan om een vaste bioscoop te 
openen. In een brief aan de krant schreven de 
exploitanten van de bioscoop ‘Apollo’ in Enschede 
plannen te hebben om een “grootse en eersteklas 
bioscoop” in Amersfoort te openen. Zij vervolgden 
dat “anderen zich de moeite kunnen sparen ons na 
te streven”.7 Uiteindelijk besloot alleen Kilsdonk een 
bioscoop te openen en hij kreeg daarbij 
concurrentie van de uit Arnhem afkomstige Roelf 
Ubels. Het was nu aan hen om de bioscoop-
exploitatie in Amersfoort van de grond te krijgen.

Hoewel het grootste gedeelte van de inwoners 
uit Amersfoort zich leek te verheugen op de komst 
van de nieuwe exploitanten, waren er wel degelijk 

inwoners die nog overtuigd moesten worden. Dat 
blijkt uit het artikel in de Amersfoortsche Courant 
dat vijf jaar later werd geplaatst ter ere van het 
lustrum van Kilsdonk. In het artikel wordt verwezen 
naar de filmvoorstellingen die, voor de opening van 
de eerste vaste theaters, tijdens de kermisweken 
werden gegeven. In hoeverre had een vaste bioscoop 
in Amersfoort kans van slagen als tijdens de 
kermisweken de laatste dagen slechts voor “stoelen 

4 Op 28 december 1895 hielden de gebroeders Lumière in 
Parijs de eerste filmvoorstelling ter wereld voor een betalend 
publiek. Met de cinematograaf werden hier de eerste 
bewegende filmbeelden vertoond. Op 24 december 1896, 
vond ook de eerste voorstelling in Amersfoort in ‘Amicitia’ 
met behulp van dit toestel plaats. Tot het ontstaan van de 

eerste vaste bioscoop in Amersfoort – waarbij een pand 
permanent werd ingericht voor het geven van 
filmvoorstellingen – vonden onregelmatig nog 
voorstellingen plaats in onder andere ‘Amicitia’, ‘De Arend’ 
en op de Amersfoortse kermissen.   5 Amersfoortsche 
Courant (AC), 05-12-1911.   6 AC, 20-09-1900.   7 AC, 07-12-1911.   

Filmhistorisch onderzoek
Verschillende filmwetenschappers hebben zich 
verdiept in het vraagstuk waarom de ontwikkeling 
van het Nederlandse bioscooppark evenals het 
bioscoopbezoek in ons land altijd achter is gebleven 
in vergelijking met het buitenland. In 2006 schreef 
Karel Dibbets een artikel over dit onderwerp waarin 
hij het achterblijvende bezoek wijt aan het 
ontbreken van verzuilde bioscopen. Hij stelt dat de 
openbare of publieke ruimte door de verzuilde elite 
als een gevaar werd beschouwd. De verzuilde elite 
probeerde hun zuilen zoveel mogelijk af te 
schermen van invloeden van buitenaf en als een 
gevolg dienden de openbare ruimtes, waar de 
mensen uit de verschillende zuilen elkaar 
ontmoetten, neutraal te zijn. Op het gebied van film 
werden door hen verschillende maatregelen 
genomen om deze neutraliteit te bewerkstelligen. 
Als eerste werd de gemeentelijke filmkeuring in 1928 
vervangen door de landelijk georganiseerde 
Centrale Filmkeuring, waarin alle zuilen 
vertegenwoordigd waren. Zij zagen er niet alleen op 
toe dat de goede zeden werden bewaakt, maar ook 
dat geen enkele zuil werd gepropageerd of juist 
gekwetst in een film. Daarnaast probeerde de 
verzuilde elite het bioscoopbezoek verder in te 
dammen door lokale vermakelijkheidsbelastingen te 
heffen. De bioscoopexploitanten, die zich sinds 1918 
hadden verenigd in de Nederlandse Bioscoopbond, 
zagen zich gedwongen om de verminderde 
belangstelling voor de bioscoop op te vangen. Door 
kartelafspraken te maken, zodat er weinig 
concurrentie was, konden de toegangsprijzen hoog 
blijven en de belastingen betaald worden. Daarnaast 
probeerden ook zij de verzuilde elite zoveel mogelijk 
op afstand te houden, door zelf ook een strikte 
neutraliteit in acht te nemen. Want hoewel het 
amusement weliswaar voor iedereen toegankelijk 
was, betekende dat nog niet dat iedere zuil haar 
achterban ook de vrijheid gaf ernaartoe te gaan.1

In 2009 verscheen in het Tijdschrift voor 
Mediageschiedenis een artikel van Judith Thissen en 
André van der Velden dat vraagtekens zet bij de 
benadering van Dibbets. Niet alleen vragen zij zich 
af in hoeverre de normen en waarden van de 
verzuilde elite daadwerkelijk werden omarmd door 
de bioscoopexploitanten en hun publiek. Ook 
geloven zij dat door deze benadering een belangrijke 
factor – die van de klassenproblematiek – buiten 
beschouwing wordt gelaten. In hun artikel stellen zij 
dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de 
bioscopen, in ieder geval tot in de late jaren twintig, 
het domein zijn geweest van de lagere sociale 
klassen en standen. Het idee van Dibbets – waarbij 
het door de verzuilde elite ingezette keurings-
instrument het bioscoopdomein volledig 
neutraliseerde – gaat daarbij voorbij aan het 
variétéformat, dat onderdeel was van de 
filmprogrammering. In hun betoog pleiten Thissen 
en Van der Velden voor een bottum-up benadering, 
waarbij de bioscoop als sociale ruimte – waarbinnen 
klassenverhoudingen een belangrijke rol spelen – 
het uitgangspunt van het filmhistorisch onderzoek 
vormt.2 

Om een bijdrage te leveren aan het 
filmhistorisch onderzoek schreef ik in 2011 een 
masterscriptie over dit onderwerp.3 Daarbij maakte 
ik, met behulp van de online filmencyclopedie 
Cinema Context, een overzicht van alle bioscopen 
die in de jaren dertig – grotendeels een periode van 
economische malaise – in Nederland geopend, 
gesloten, overgenomen of draaiende gehouden 
werden. Na een eerste analyse besloot ik de situatie 
in Amersfoort verder te onderzoeken. Hoe kon het 
dat ten tijde van crisis twee nieuwe bioscopen 
werden geopend? Al snel werd duidelijk dat het om 
één exploitant ging en dat hij, aan het eind van 1930, 
zelfs helemaal geen concurrentie in Amersfoort 
meer had. Welke omstandigheden zorgden ervoor 
dat een ondernemer zoiets dergelijks voor elkaar 

1 Karel Dibbets, ‘Het taboe van de Nederlandse filmcultuur. 
Neutraal in een verzuild land’, Tijdschrift voor 
Mediageschiedenis 9(2) (2006) 46-64.   2 Judith Thissen en 
André van der Velden, ‘Klasse als factor in de Nederlandse 
filmgeschiedenis. Een eerste verkenning’, Tijdschrift voor 

Mediageschiedenis 12(1) (2009) 50-71.   3 Dit artikel is een 
bewerking van die scriptie, geschreven tijdens mijn 
masterstudie ‘Film- en Televisiewetenschappen’ aan de 
Universiteit Utrecht.   

Cinematograaf in de projectiestand. 
Bron: Wikipedia, tekenaar Louis Poyet.
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Omdat een maand later geluiden de ronde deden 
dat een derde theater naar Amersfoort zou komen, 
kunnen we aannemen dat de belangstelling 
werkelijk groot genoeg was. In één van de artikelen 
die in 1912 over de bioscopen geschreven werden, 
werd Amersfoort zelfs vergeleken met Amsterdam. 
Terwijl de hoofdstad zijn veertiende theater opende, 
en daarmee op een stand van 40.000 inwoners per 
theater uitkwam, zou Amersfoort met een derde 
theater slechts op 8.000 inwoners per theater 
uitkomen. Omdat het derde theater er uiteindelijk 
toch niet kwam, moesten de inwoners nog tot 1930 
wachten voordat de stad daadwerkelijk drie theaters 
rijk zou zijn. Tot die tijd bleven ‘De Arend’ en het 
‘Amersfoortsch Bioscooptheater’ elkaars enige 
concurrenten in de strijd om het Amersfoortse 
publiek voor de bioscoop in het algemeen en hun 
bioscoop in het bijzonder te winnen.14

In het eerste jaar na de opening voerden beide 
theaters veranderingen door, die het publiek aan de 
bioscoop zou moeten binden. Elke avond werden 
voorstellingen gegeven en de programma’s liepen 
door, waardoor het publiek dat wat later op de avond 
kwam ook alle nummers kon zien.15 In het 
‘Amersfoortsch Bioscooptheater’ werden de 
voorstellingen van het begin af aan voorzien van 
muzikale begeleiding en een duidelijke uitleg van de 
beelden. In navolging van Ubels, nam ook Kilsdonk 
een goede explicateur aan en wist daarmee de 
voorstellingen van ‘De Arend’ naar een hoger niveau 
te tillen. Daarnaast streefde hij ernaar een zo groot 
mogelijke doelgroep te bereiken. In een aantal 
advertenties uitte Kilsdonk zijn verlangen om het 
publiek van Amersfoort te leren een goede bioscoop 
regelmatig te bezoeken. Hij benadrukte vanaf het 
begin dat in zijn bioscoop geen films vertoond 
zouden worden die in strijd waren met iemands 
godsdienstige of zedige overtuigingen. Hij speelde 
daarbij in op de bezorgdheid die de rooms-
katholieke krant voor de opening van zijn theater 
had uitgesproken. Dat hij daarin slaagde bewees het 
artikel dat op 21 september 1912 in De Eembode 
verscheen. Hierin erkende de krant het harde werk 
van Kilsdonk. Er werd niet alleen vol lof gesproken 
over de inrichting van de bioscoop. Doordat geen 

films werden vertoond die “strijdig zijn met iemands 
godsdienstige of zedelijke beginselen”, slaagde 
Kilsdonk er daarnaast in om “alle bezwaren tegen 
deze tegenwoordig zoo in den smaak vallende 
ontspanningsgelegenheden op te heffen”.16 Om 
iedereen ook de gelegenheid te geven om de 
bioscoop te bezoeken, besloot Kilsdonk in 
november zijn prijzen tijdelijk te verlagen. Omdat 
bij iedere voorstelling betaald moest worden voor 
de diensten van een explicateur, kunnen we ervan 
uitgaan dat hij een groot publiek moest en kon 
trekken om zijn onderneming rendabel te houden. 
Door deze tijdelijke prijswijziging betaalde een 
volwassene nu tussen de 15 en 50 cent voor een 
bioscoopbezoek aan ‘De Arend’, terwijl voor een 
kind beneden de twaalf jaar voor een matinee nog 
slechts 5 tot 30 cent betaald moest worden.17 Hoewel 
het harde werk van Kilsdonk beloond werd, liet het 
‘Amersfoortsch Bioscooptheater’ zich niet 
gemakkelijk overtroeven. Vanaf 15 november 1912 
besloot de directie de films die in de bioscoop 
gedraaid zouden worden, te laten keuren door zes 
Amersfoortse commissieleden, zodat ook geen 
enkele film in deze bioscoop in strijd zou zijn met 
iemands godsdienstelijke of zedelijke beginselen.18 
In januari 1913 verlaagden ook zij hun prijzen, maar 
trokken daarbij wel de korting voor militairen en 
kinderen in.19

In het eerste jaar zien we dat beide concurrenten 
elkaar nauwlettend in de gaten hielden en 
anticipeerden op elkaars verbeteringen. Waar 
Kilsdonk zich ten opzichte van Ubels echter in 
onderscheidde, was dat hij zich niet alleen tot de 
lezer van de protestants-christelijke Amersfoortsche 
Courant en de neutralere De Eemlander richtte, maar 
ook tot de lezer van de rooms-katholieke De 
Eembode. Op een paar advertenties van Ubels na, 
lazen de rooms-katholieke inwoners voornamelijk 
de advertenties van ‘De Arend’ in hun krant. 
Ofschoon beide exploitanten zorg droegen voor een 
strikte neutraliteit in hun filmprogrammering – en 
hun bioscoop daardoor toegankelijk maakten voor 

14 AC, 28-03-1912, DE, 06-04-1912.   15 DE, 18-03-1912.    
16 De Eembode (DEB), 21-09-1912.   17 AC, 21-11-1912.   18 AC, 
30-11-1912.   19 AC, 18-01-1913.   

en banken” werd gedraaid?8 Naast dat men twijfelde 
over het bestaansrecht van deze bioscopen, waren 
er ook nog inwoners die helemaal niet blij waren 
met de komst van de exploitanten. Dit bleek uit een 
artikel dat enkele dagen voor de opening van de 
eerste bioscoop in de rooms-katholieke krant De 
Eembode verscheen, waarin vooral ouders werden 
gewaarschuwd voor het bioscoopkwaad. 
Bioscoopexploitanten zouden onvoldoende 
rekening houden met de eisen van de zedenleer en 
de opvoedkunde en daardoor een slechte invloed 
hebben op de kinderen. Het “moderne, slechte 
toneel met zijn schandaalrepertoire had velen 
moreel vergiftigd”, en gevreesd werd dat de 
bioscoop met haar films oneindig meer slachtoffers 
zou maken als niet op tijd maatregelen zouden 
worden genomen. De Eemlander, een neutralere 
regionale krant, nam het voor de 
bioscoopexploitanten op en noemde het artikel – 
dat geplaatst was in de rooms-katholieke krant 
voordat überhaupt één voorstelling was gegeven – 
oneerlijk tegenover de exploitanten die zich 
hierdoor wellicht benadeeld voelden.9 

Ondanks het bezwaar van De Eembode, werd op 
woensdag 24 januari 1912 het eerste bioscooptheater 
in Amersfoort geopend. Onder directie van Theo H. 
Kilsdonk was de eerste filmvoorstelling in ‘De 
Arend’ op de Arnhemseweg 12 een feit. Volgens de 
Amersfoortsche Courant kon de bezoeker er zeker 
van zijn dat het internationale programma niets 
aanstootgevends zou bevatten. Het was de 
bedoeling van Kilsdonk om drie maal in de week 
vaste voorstellingen te geven op woensdag-, 
donderdag- en zondagavond. Op woensdag- of 
zaterdagmiddag werden er kindermatinees gegeven. 
De prijzen van de voorstellingen varieerden van 20 
cent tot één gulden. Het publiek kon daarbij kiezen 
uit de midden- of zijloge en de eerste, tweede of 
derde rang. Militairen beneden de rang van 
onderofficier mochten de voorstellingen voor 15 cent 
bijwonen, behalve op donderdagavond als er 
elitevoorstellingen tegen verhoogde prijzen werden 
gegeven.10 Enkele dagen na deze succesvolle 

opening, opende op 3 februari 1912 ook het 
‘Amersfoortsch Bioscooptheater’ op de Langestraat 
129. Ubels had het gebouw, dat aan de hoofdstraat 
van Amersfoort lag, in januari 1912 gekocht.11 In 
tegenstelling tot ‘De Arend’ bevatte dit theater geen 
loges, maar kon men kiezen tussen de eerste, 
tweede en derde rang. Net als in ‘De Arend’ 
betaalde men daarvoor 50, 35 en 20 cent. Voor 
kinderen en militairen beneden de rang van 
onderofficier werd ook hier een uitzondering 
gemaakt: zij mochten de voorstelling voor de helft 
van de prijs bijwonen.12

Twee weken na de opening van de theaters 
evalueerde een inwoner uit Amersfoort hun komst 
naar Amersfoort in de rubriek ‘Brieven aan een 
oud-Amersfoorter’. Hoewel hij blij verrast was met 
beide theaters, die door hem als “first class” 
omschreven worden, geloofde hij niet dat er 
voldoende belangstelling zou zijn om twee theaters 
draaiende te kunnen houden. De enorme drukte 
tijdens de openingsdagen, waarbij de zondag zelfs 
geheel uitverkocht was, sprak hem echter tegen en 
hij hoopte dan ook dat er een gezonde 
concurrentiestrijd tussen de beide theaters zou 
ontstaan. Want een strijd waarbij de twee heren 
elkaar af probeerden te troeven met de mooiste 
programma’s, zou het publiek ten goede komen.13 

8 AC, 30-01-1917.   9 De Eemlander (DE), 22-01-1912.    
10 Amersfoortsch Dagblad (AD), 20-01-1912, AC, 23-01-1912, 
DE, 23-01-1912 en 29-01-1912.   11 Ivo Blom, Jean Desmet and 

the early Dutch film trade (Amsterdam, 2003) 301.   12 DE, 
13-02-1912.   13 DE, 19-02-1912.   

De Langestraat met de OLV-toren, de Sint Joriskerk en 
trambaan, omstreeks 1915. Links op nummer 129, is het 
‘Amersfoortsch Bioscooptheater’ gelegen. 
Collectie Jan Carel van Dijk. Fotograaf en auteursrecht-
hebbende onbekend.



michelle meuffel s  1 3van vlooienthe ater tot gr and the atre  1 2

de omliggende gemeenten zich onder het publiek 
van de film bevonden en dat de twee voorstellingen 
die op zondag werden gegeven, door meer dan 
zeshonderd personen waren bezocht.25

Hoewel een jaar geleden getwijfeld werd over 
het bestaansrecht van de vaste bioscoop in 
Amersfoort, slaagden beide bioscoopexploitanten 
erin een gerespecteerd bedrijf neer te zetten. Het 
behouden ervan bleek in de jaren erna lang niet 
altijd even gemakkelijk. Eerst was het Ubels die in 
1914 diep in de schulden raakte en noodgedwongen 
zijn theater aan Jean Desmet moest verkopen.26 Niet 
veel later, op 28 juli 1914, brak de Eerste Wereld-
oorlog uit. Onzeker over de gevolgen van deze 

oorlog, sloten beide exploitanten in augustus hun 
deuren. Toen bleek dat de filmvoorstellingen – die 
ondertussen in ‘Het Valkje’ en ‘Amicitia’ werden 
gegeven – goed werden bezocht, openden de 
exploitanten opnieuw hun deuren.27 De bioscoop 
aan de Langestraat, nu eigendom van Desmet, 
opende zijn deuren onder leiding van Denijs van 
Roon, die onder Ubels ook de bedrijfsvoering had 
gehad.28 Ubels nam dit Van Roon niet in dank af en 
leek de schuld van zijn gedwongen verkoop bij zijn 
oude bedrijfsvoerder neer te leggen. Van Roon 
verdedigde zich tegen de beschuldigingen van 
Desmet door te stellen dat de exploitant geen geld 
had willen steken in goed materiaal en reparaties, 
waardoor de apparatuur voortdurend slecht had 
gefunctioneerd. Dat, en het feit dat Ubels films door 
brand had verloren, hadden waarschijnlijk geleid tot 
de gedwongen verkoop aan Desmet.29 Voor Van 
Roon leken de zaken echter twee jaar goed te gaan 
en Desmet besloot om zijn theater in 1916 volledig te 
verbouwen, restaureren en moderniseren. Naast 
filmvoorstellingen, werden voortaan ook 
variétévoorstellingen gegeven, en de bioscoop kreeg 
de nieuwe naam: ‘Amersfoortsch Bioscoop- en 
Variété-theater’.30 In 1918 liepen Kilsdonk en Van 
Roon echter opnieuw tegen problemen aan. Zij 
zagen zich gedwongen zich te verenigen in hun 
pleidooi aan de gemeente voor een verlaging van de 
vermakelijkheidsbelasting. In tegenstelling tot alle 
andere vermakelijkheden, die vijftien procent 
belasting moesten betalen, werden de bioscopen 
gedwongen tot het betalen van twintig procent. In 
hun ogen onderschatte de gemeente de 
exploitatiekosten van een bioscoop en de film als 
kunstvorm. Zij vreesden dat de hogere 
belastingdruk voor het grootste gedeelte zou komen 
te liggen bij de lagere klassen, waaruit het grootste 
gedeelte van hun publiek bestond.31 Toen op 11 
november 1918 de Eerste Wereldoorlog werd 
beëindigd, was het aannemelijk dat de exploitanten 
opnieuw een deel van hun publiek zouden verliezen. 
Belgische militairen en vluchtelingen konden weer 

25 DEB, 06-11-1912.   26 Blom, Jean Desmet, 301.   27 DE, 
28-09-1914.   28 AC, 29-01-1914, 15-09-1914.   29 DE , 20-01-
1914, AC, 28-10-1915.   30 DE, 16-09-1916, AC, 16-09-1916.    
31 DE, 07-11-1918, DEB, 08-11-1918, NAC, 09-11-1918.   

het gehele Amersfoortse publiek – is het waar-
schijnlijk dat Kilsdonk hierdoor een voorsprong had 
op zijn concurrent. Als we kijken naar de 
samenstelling van de Amersfoortse gemeenschap, 
kunnen we stellen dat dit een belangrijke 
voorsprong was. Hoewel de protestantse 
gemeenschap, volgens de volkstelling in 1909, met 
een aandeel van 53% nog steeds de grootste groep 
was, mochten de rooms-katholieken, met een 
aandeel van 36%, niet onderschat worden. De 
inwoners die een ander geloof aanhingen (7%) en de 
niet-kerkelijken (4%) waren aanzienlijk in de 
minderheid.20

Verschillende klassen, 
verschillende wensen

In het eerder genoemde artikel, waarin Dibbets 
schreef over het achterblijvende bioscoopbezoek in 
Nederland, maakte hij een vergelijking tussen het 
bioscoopbezoek in Nederland en diens buurlanden. 
Hij onderzocht de bioscoopbezoeken per jaar per 
hoofd van de bevolking in Nederland, België, 
Duitsland, Frankrijk en Engeland tussen 1930 en 
2000. Daaruit bleek dat het Nederlands 
bioscoopbezoek ieder jaar het laagste van allemaal 
was en dat het bezoek in Nederland pas in de jaren 
zeventig langzaamaan het bioscoopbezoek van de 
andere landen benaderde. Zo bezocht men in de 
jaren dertig in België en Frankrijk gemiddeld twee 
keer zo vaak de bioscoop als in Nederland en in 
Engeland bezocht men de bioscoop gemiddeld zelfs 
meer dan vijf keer zo vaak.21 Maar in hoeverre had 
Dibbets gelijk toen hij stelde dat het achterblijvende 
bioscoopbezoek in Nederland te wijten was aan het 
ontbreken van verzuilde bioscopen? Hoewel de 
rooms-katholieke zuil in Amersfoort in eerste 
instantie huiverig reageerde op de komst van de 
bioscoopexploitanten, erkende zij ook snel genoeg 
dat ze het bij het foute eind hadden gehad. Negen 
maanden na de eerste bioscoopvoorstelling sprak ze 
vol lof over de inspanningen van één van de 
directeuren en werd de bioscoop – met dank aan 
een strikt neutraliteitsbeleid – geaccepteerd als een 

fijne ontspanningsgelegenheid. In navolging van 
Thissen en Van der Velden wil ik dan ook betogen 
dat de bioscoop in Amersfoort, zeker in de jaren tien 
en twintig, nog voornamelijk het terrein van de 
lagere klassen was. 

In tegenstelling tot de verzuilde samenleving 
waren de klassenverschillen in de bioscopen juist 
duidelijk waarneembaar. Zo werden van het begin af 
aan in beide bioscopen kaartjes verkocht voor 
verschillende rangen. Hoe duurder het kaartje, hoe 
beter de zitplaats. Na een verbouwing in ‘De Arend’, 
werden de zalen zelfs op een zodanige manier 
ingericht dat aparte toegangen ontstonden naar de 
verschillende rangen.22 Daarnaast besloten beide 
exploitanten te starten met het geven van speciale 
elitevoorstellingen. Één dag in de week werd het 
mogelijk om tegen verhoogde toegangsprijzen de 
elitevoorstelling te bezoeken. Op maandag 29 
januari 1912 werd in De Eemlander de eerste 
aankondiging gedaan van de voorstelling in ‘De 
Arend’. Deze zou aanvangen op donderdag om half 
negen. Anders dan de reguliere voorstellingen 
werden de elitevoorstellingen niet zo goed bezocht. 
Terwijl men op zondag 28 januari bijvoorbeeld nog 
bezoekers moest teleurstellen omdat de zaal voor 
de aanvang van de film al helemaal gevuld was, kon 
men een bezoekersaantal van zeventig personen op 
een elite-avond beslist geen succes noemen. Na 
twee elite-voorstellingen in ‘De Arend’, die beide 
keren matig werden bezocht, zette De Eemlander 
dan ook vraagtekens bij het initiatief.23 Het is dan 
ook niet duidelijk in hoeverre de bioscoop-
exploitanten de elite-avonden handhaafden. In de 
kranten verschenen nog slechts twee advertenties 
om een elite-avond aan te kondigen: ‘De Arend’ gaf 
nog een voorstelling op 15 oktober 1912 en het 
‘Amersfoortsch Bioscooptheater’ kondigde één aan 
op 30 januari 1913.24 Wellicht koos de bioscoop-
exploitant van ‘De Arend’ ervoor om nog één elite-
avond te geven, vanwege de populariteit van de 
vertoonde film. Titanic bleek namelijk een enorme 
publiekstrekker te zijn. De Eembode vermeldde dat 
zowel de elite van Amersfoort als de inwoners van 

20 Volkstellingen 1795-1971. Jaar 1909. Deel ‘03SUPPL.’ Inhoud 
‘T’. www.volkstelling.nl/nl/volkstelling/imageview/
VT190903SUPPLT/index.html.   21 Dibbets, Het taboe, 46.   

22 Nieuwe Amersfoortsche Courant (NAC), 21-09-1912.    
23 DE, 29-01-1912, DE, 09-02-1912.   24 AC, 10-10-1912, AC, 
28-01-1913.   

Advertentie in De Eembode, 2-11-1912, p. 3.
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jarenlang smeekten om een eigen bioscooptheater, 
suggereerde niet alleen dat ze liever in hun eigen 
kringen naar de bioscoop gingen, maar ook dat er 
behoefte was aan een ander soort 
filmvoorstellingen. Hoewel de voorstellingen die in 
‘Amicitia’ gegeven werden vrij toegankelijk waren, is 
het onwaarschijnlijk dat het publiek van ‘Cinema 
Royal’ zich hiertoe aangetrokken voelde. Vijf jaar na 
de opening van ‘Cinema Royal’ verscheen een artikel 
in de krant waarin het publiek van de bioscoop als 
“merkwaardig” werd omschreven. Mooie, 
hoogstaande speelfilms genoten over het algemeen 
weinig belangstelling in dit theater. Een van de 
weinigen die in dit genre soms een volle zaal trokken 
waren grote namen als Gloria Swanson en Pola 
Negri. Standaardwerken, zoals De Groote Parade en 
Ben Hur werden door iedereen gezien. Bij zulke films 
kwamen wel 6.000 tot 7.000 bezoekers per week.41 
Maar het meest in trek waren de sensatiefilms, met 
namen als Maciste, Tom Mix, Harry Piel, Fred 
Thomson en Douglas Fairbanks. Als deze films 
draaiden, was er bijna geen vrije plaats meer in het 
theater te vinden.42 Tot de sluiting van ‘De Arend’ in 
1928, telde Amersfoort dus drie, zeer verschillende, 
theaters. Na een mislukte poging van A. van Roon 
om het succes van ‘De Arend’ voort te zetten onder 
de naam ‘Casino’, bleven ‘Amicitia’ en ‘Cinema 
Royal’ tot 1930 elkaars enige “concurrenten”.43

Het standpunt van de gemeente  
op het gebied van het (bioscoop)
vermaak

Dat de Amersfoortse bevolking sinds 1912 volop had 
kunnen genieten van de bioscopen, was te danken 
aan het ondernemerschap van de eerste 
bioscoopexploitanten. Ofschoon de behoefte aan 
(cultureel) vermaak groot was, had de gemeente 
altijd een afwachtende – en soms zelfs belem meren-
de – houding aangenomen. Hoewel het stadsbestuur 
in de 20e eeuw had gekozen om de stad als 

woonstad, en niet zozeer als werkstad, te 
propageren, waren de bestuurders tekort geschoten 
op het gebied van stimulerend cultureel beleid. 
Amersfoort kende nauwelijks voorzieningen met 
een landelijke aantrekkingskracht en in de stad werd 
veelvuldig geklaagd over het ontbreken van een 
cultureel centrum dat de stad waardig was. De 
voorzieningen waren aangepast aan een 
kleinstedelijk niveau en daar moest volgens een 
aantal inwoners dringend verandering in worden 
gebracht.44

De starre houding van het gemeentebestuur ten 
opzichte van vermakelijkheden, kende een 
belangrijke gemeenschappelijke factor. Alle 
vermakelijkheden die de goede zeden in het gevaar 
brachten moesten zoveel mogelijk worden 
teruggedrongen. Hoewel het bestuur niet onwillig 
tegenover de bioscoop stond, beschouwde het de 
film niet als een kunstvorm en zag het daarom geen 
enkele aanleiding om de vermakelijkheidsbelasting 
voor bioscoopexploitanten te verlagen. Met behulp 
van twee voorbeelden wordt de houding van de 
gemeente nog duidelijker. Allereerst kwamen in 1914 
de rooms-katholieken en vrijzinnigen lijnrecht 
tegenover elkaar te staan naar aanleiding van een 
voorstel van de burgemeester en wethouders. Op 3 
januari 1914 berichtte De Eemlander over een 
onderzoek dat door tegenstanders van de bioscoop 
in Amsterdam was gepubliceerd. In het bericht werd 
gewaarschuwd voor de kwade invloed van de 
bioscoop op (jonge) kinderen.45 Naar aanleiding van 
dit artikel schreven de burgemeester en wethouders 
op 17 februari een voorstel betreffende het toelaten 
van kinderen bij filmvoorstellingen in Amersfoort. 
In het voorstel stond dat het verboden was voor 
kinderen onder de zestien jaar om 
filmvoorstellingen bij te wonen, tenzij het ging om 
specifieke kindervoorstellingen die door een 
afgevaardigde van de burgemeester en wethouders 
was goedgekeurd.46 

41 Ben Hur werd tussen 16 en 22 maart 1928 vertoond in 
‘Cinema Royal’. Ondanks de enorme populariteit van de film, 
waarbij vele bezoekers teleurgesteld moesten worden, 
slaagde de directie er niet in de film langer dan één week te 
huren. Tussen 19 en 25 oktober 1928 werd de film daarom 
opnieuw een week lang, twee keer per avond, vertoond. De 

bioscoop trok daarbij niet alleen bezoekers uit Amersfoort, 
maar uit de hele omgeving.   42 DE, 14-11-1929.   43 DE, 31-12-
1928.   44 Addy Schuurman, ‘Inleiding’, in: Rob Kemperink en 
Burchard Elias (eds.), Bruit van d’Eem. Geschiedenis van 
Amersfoort (Utrecht, 2009) 550-555.   45 DE, 03-01-1914.    
46 DE, 21-02-1914, AC, 21-02-1914, DEB, 24-02-1914.   

terugkeren naar hun eigen land. Het gegeven dat 
men in België twee keer zo vaak naar de bioscoop 
ging als in Nederland, de speciale prijzen die 
jarenlang werden geheven voor militairen van een 
lagere rang en de speciale dank die na het vijfjarig 
bestaan van ‘De Arend’ uitging naar de Belgen, doet 
vermoeden dat zij een belangrijk deel van het 
publiek uitmaakten.32 Ondanks dit alles, hielden 
beide exploitanten het nog een aantal jaren vol. Tot 
1919 bleef Van Roon iedere week programma’s van 
Desmet afnemen voor de prijs van zeventig gulden. 
Deze programmering richtte zich specifiek op de 
lagere en middenklasse.33 Pas in 1920 begon Van 
Roon, met behulp van Desmet zelf, programma’s af 
te nemen van Desmets concurrent Noggerath voor 
zestig gulden per week. Hoewel zijn vaste lasten 
hierdoor omlaag gingen, kon Van Roon het in 1922 
niet langer bolwerken. Net als Ubels voor hem, werd 
Van Roon gedwongen om te sluiten omdat zijn 
schulden te hoog waren geworden.34 Hij hield het 
een jaar langer vol dan zijn concurrent. Na de 
plotselinge dood van Kilsdonk in 1921, werd ‘De 
Arend’ overgenomen door Joh. Steeman, die er 
echter in 1928 mee ophield.35 

In de tien jaar na de opening van de eerste 
bioscoop in Amersfoort, lijken er genoeg 
aanwijzingen te zijn die de bewering van Thissen en 
Van der Velden ondersteunen. Niet alleen werden de 
elitevoorstellingen, tegen verhoogde prijzen, slecht 
bezocht – de derde rang was vaak (als eerste) 
uitverkocht.36 De bioscoopexploitanten richtten zich 
in hun advertenties specifiek op militairen van de 
laagste rang, die met korting naar de bioscoop 
mochten komen. En in hun pleidooi aan de 
gemeente, voor het verlagen van de 
vermakelijkheidsbelasting, beargumenteerden beide 
heren dat de lagere klasse het grootste deel van hun 
publiek vormde. Hoewel dit Dibbets bewering – dat 
de verzuiling de oorzaak was van het achterblijvende 
bioscoopbezoek in Nederland – niet uitsluit, zijn er 
ook geen aanwijzigingen die zijn bewering 
ondersteunen. Dat het vooral de lagere klassen 
waren die zich in de eerste jaren van de bioscoop 
naar de film begaven, betekende niet dat er geen 
interesse was vanuit andere lagen van de bevolking. 

Twaalf jaar na de opening van het eerste vaste 
bioscooptheater in Amersfoort, besloot namelijk 
ook de herensociëteit ‘Amicitia’ dat het tijd werd om 
op geregelde basis filmvoorstellingen te gaan 
organiseren. Na vele verzoeken van de leden, was 
het bestuur in 1924 uiteindelijk gezwicht. Een 
bioscoopcommissie werd in het leven geroepen om 
het vraagstuk te bestuderen. Zij kwam tot de 
conclusie dat de exploitatie niet in eigen hand moest 
liggen, omdat de beheerders van ‘Amicitia’ niet over 
voldoende vakkennis beschikten om dat te kunnen 
verwezenlijken. De cabine met installatie zou op 
kosten van de sociëteit worden ingericht, en de 
directeur van het ‘Rembrandttheater’ in 
Amsterdam, Jacobus ter Linde, zou de exploitatie 
voor zijn rekening nemen.37 Het enige criterium van 
de directie was dat er goede voorstellingen, en dus 
geen voorstellingen van sensationele of 
zedenkwetsende aard, werden gegeven. De 
voorstellingen zouden drie maal per week, op 
zaterdag-, zondag- en maandagavond worden 
gegeven. Op zondagmiddag zouden er, tegen 
gereduceerde prijzen, ook kindervoorstellingen 
plaatsvinden en de maandagavond zou een 
eliteavond worden, waarbij de leden en hun 
gezinnen ook tegen gereduceerde prijzen naar de 
voorstelling konden gaan. In ‘Amicitia’ betaalde men 
in 1924 doorgaans 60 en 90 cent en 1,20 gulden voor 
plaatsen op de eerste rang, het parket en de 
fauteuils.38

Vlak na de opening van een bioscoop in de grote 
zaal van ‘Amicitia’ sloot het ‘Amersfoortsch 
Bioscooptheater’ en werd het opnieuw geopend 
onder het bewind van De Gans en Van Appelen als 
‘Cinema Royal’.39 In tegenstelling tot ‘Amicitia’, die 
een speciale eliteavond voor leden in het leven riep, 
introduceerde ‘Cinema Royal’ een volksavond, 
waarbij iedereen op woensdag tegen gereduceerde 
prijzen de voorstellingen kon bijwonen.40 Echt 
sprake van concurrentie tussen de twee bioscopen 
was er niet. Het feit dat de leden van ‘Amicitia’ al 

32 AC, 30-01-1917.   33 Blom, Jean Desmet, 66.   34 Ibidem, 301.   
35 DE, 10-11-1921, DE, 23-12-1921.   36 DE, 05-02-1912, AC, 
13-02-1912.   37 DE, 08-05-1924, DE, 30-07-1924.   38 DE, 
08-05-1924, DE, 01-08-1924, DE, 17-09-1924.   39 DE, 17-11-
1924.   40 DE, 21-11-1924.   



michelle meuffel s  1 7van vlooienthe ater tot gr and the atre  1 6

Burgerinitiatieven
Dat het culturele beleid van de gemeente tekort 
schoot, bleek uit het gegeven dat in de jaren tien en 
twintig burgerinitiatieven ontstonden om de stad 
culturele aantrekkingskracht te geven. Naast 
‘Amicitia’, die als wens had een schouwburg te 
bouwen, ontstonden kort na de Eerste Wereldoorlog 
al de eerste ideeën voor de bouw van een gebouw 
dat het middelpunt zou zijn van “kunst, wetenschap, 
gezellig verkeer en ontspanning.” In 1925, toen de 
oorlog en diens nasleep naar de achtergrond waren 
verdwenen, kwamen de plannen opnieuw tot leven. 
In een krantenbericht op 15 januari 1925 weidde J.B. 
van de Haar jr., een architect in Amersfoort, zich 
voor het eerst uit over de plannen van de vereniging. 
Vanwege de rendabiliteit van het gebouw, dat zou 
voorzien worden van een schouwburg, 
winkelgalerie, vergaderzalen, restaurant en terras, 
was de locatie van cruciaal belang. Goed zichtbaar 

en bereikbaar voor iedereen, werd gekozen voor de 
kruising van de Utrechtseweg, de Bergstraat en de 
Vlasakkerweg, vlakbij het station.56 Deze locatie 
bevond zich op 1,6 kilometer loopafstand van het 
Leusderkwartier (middenklasse), 2,3 kilometer van 
het Bergkwartier (gegoede burgerij) en 2,6 
kilometer van het Soesterkwartier (arbeidersklasse).

Een jaar later, op 28 januari 1926, plaatste het 
bestuur opnieuw een krantenbericht. Niet alleen in 
een poging om nieuwe leden te werven, maar ook 
om geld in te zamelen voor de bouw. Het bestuur 
geloofde dat de stad in de toekomst, dankzij haar 
centrale ligging, goede bereikbaarheid, goedkope 
bouwgrond en bosrijke omgeving, nog beter in trek 
zou zijn. Meer dan eerder was er daarom behoefte 
aan een plek die de levens van alle lagen van de 
bevolking – ongeacht diens beurs, maatschappelijke 
positie of godsdienstige overtuiging – zou 
veraangenamen. Zij waren van mening dat 

56 DE,15-01-1925.   

De rooms-katholieke De Eembode steunde het 
voorstel onmiddellijk. Hoewel ze tot tweemaal toe 
benadrukten dat zij absoluut niet kwaadwillend 
tegenover de Amersfoortse bioscoopexploitanten 
stonden – die welwillend hun films lieten keuren – 
vonden zij dat niet alle films geschikt waren voor 
jonge kinderen. Als de overheid de opvoedkundige 
taak van de ouders kon verlichten door een 
dergelijke verordening in te stellen, moesten ze dat 
doen stelde De Eembode.47 Begin april publiceerden 
verschillende kranten de uitkomst van de stemming 
in de gemeenteraad. Terwijl de tegenstanders van de 
verordening aandroegen dat het onderzoek in 
Amsterdam was uitgevoerd door tegenstanders van 
de bioscoop en slechts 15% van de Amersfoortse 
kinderen de bioscoop regelmatig bezocht, waren de 
voorstanders in de meerderheid en werd het 
voorstel met elf stemmen voor en vijf stemmen 
tegen aangenomen. Wethouder Rijkens48, die zich 
dit keer aan de kant van de conservatief-christelijken 
schaarde, ging zelfs zo ver om te stellen dat de 
“mindergegoeden” niet wisten wat pedagogisch 
goed was voor hun kinderen.49 Ondanks het protest 
van de vrijzinnigen, die erover dachten de 
Gedeputeerde Staten te verzoeken de verordening 
niet goed te keuren, geschiedde op 18 juli 1914 de 
afkondiging ervan en was de verordening officieel 
van kracht.50 

In dit verband is wellicht een parallel te trekken 
met een besluit van de gemeente van een aantal jaar 
later en dat opnieuw veel stof deed opwaaien. Op 30 
mei 1916 werd de kermis in Amersfoort, in navolging 
van een groot aantal andere steden in Nederland, 
afgeschaft. De reden? Volgens het college van 
burgemeesters en wethouders had de kermis geen 
bestaansrecht meer.51 Al sinds 1890 werd deze 
discussie gevoerd en, na een eerdere stemming in 
1904, slaagde de gemeente er in 1916 uiteindelijk in 
om de kermis af te schaffen.52 Tegenstanders van 

deze afschaffing – die het financiële belang, het feit 
dat men dan in een andere stad naar de kermis zou 
gaan en de wetenschap dat de kermis één van de 
weinige vormen van vermaak was in Amersfoort – 
als argumenten opvoerden, konden de voorstanders 
niet overtuigen. Op 12 januari 1922 werd er, na een 
uitvoerig pleidooi in de krant en een hand-
tekeningenactie, opnieuw gestemd voor een 
herinvoering van de kermis. Dit voorstel werd, met 
slechts twee stemmen voor, afgewezen.53 De slechte 
invloed van de bioscoop op kinderen en het 
overmatig gebruik van alcohol tijdens de 
kermisweek, waren voor de gemeente belangrijke 
redenen om deze vermakelijkheden aan banden te 
leggen. Meer dan in het eerste voorbeeld, was bij de 
afschaffing van de kermis geen duidelijk 
godsdienstig of politiek motief aan te wijzen. 
Tegenstanders van de kermis waren afkomstig uit 
verschillende partijen. Slechts twee raadsleden 
stemden voor de herinvoering van de kermis, en zij 
dolven het onderspit.54 De gemeenteraadsleden die 
zich tegen de kermis uitspraken, hadden een zelfde 
drijfveer. Zij stelden het nastreven van de goede 
zeden en beschaving boven alles, en vonden dat het 
hun taak was de inwoners van Amersfoort (tegen 
zichzelf) te beschermen. De Eemlander wist de 
kwestie haarscherp te analyseren en vatte de 
algemene opinie in één van hun artikelen samen. In 
geen geval keurde zij de dronkenschap, 
losbandigheid en gevechten die het gevolg waren 
van de kermis goed, maar zij begreep ook dat het 
afschaffen van de kermis geen oplossing was. 
Volgens de krant  zou de gemeente veel beter 
energie kunnen steken in het verhogen van de 
beschaving door de burger te leren meer controle 
over zichzelf te hebben. Bovendien zou het oneerlijk 
zijn om de kermis – vaak de enige vorm van vermaak 
voor veel inwoners – af te schaffen, zonder er iets 
voor in de plaats te geven.55

47 DEB, 03-03-1914.   48 R.G. Rijkens was tussen 1911 en 1916 
wethouder van onderwijs. Als lid van de neutrale, vrijzinnige 
kiesvereniging Amersfoorts Gemeentebelang staat hij vaak 
lijnrecht tegenover de kiesverenigingen Nederland en Oranje 
(anti-revolutionair), Recht voor Allen (rooms-katholiek) en 
de christelijk-historische kiesverenigingen. Gedurende zijn 
zittingsjaren woedt er een behoorlijke politieke strijd in de 

stad tussen de vrijzinnig-progressieven en conservatief-
christelijken.   49 DE, 01-04-1914, DE, 02-04-1914, AC, 02-04-
1914, DEB, 03-04-1914.   50 DEB,10-04-1914, DE, 22-07-1914.   
51 DE, 30-05-1916.   52 G.B. Hurenkamp, Kermis en verzuiling 
te Amersfoort, 1890-1922 (Amsterdam, 1985) 61.   53 DE, 
29-11-1921, DE, 30-12-1922.   54 Hurenkamp, Kermis en 
verzuiling, 62.   55 DE, 20-05-1916.   

Figuur 1 schetst de huidige en figuur 2 schetst de gewenste situatie, waarin ‘2’ de hoofdingang 
en ‘6’ de alternatieve ingang aan de Vlasakkerweg aanduidt. Het cijfer ‘1’ verwijst naar de 
schouwburg, ‘3’ is de winkelgalerij en ‘4’ en ‘5’ zijn het restaurant met overdekt terras.
De Eemlander, 15-01-1925, p. 1.
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59 Burchard Elias, ‘Cultuur, vermaak en onderwijs’ in: Rob 
Kemperink en Burchard Elias (eds.) Bruit van d’Eem. 
Geschiedenis van Amersfoort (Utrecht, 2009) 733-775, 741.   
60 B.G.J. Elias, 175 jaar Sociëteit Amicitia, 78-82.   61 ‘1930’, 
Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 1 (1931).   

57 DE, 28-01-1926.   58 B.G.J. Elias, 175 jaar Sociëteit Amicitia. 
Geschiedenis van de sociëteiten in Amersfoort (Amersfoort, 
2011) 44-46.   

de crisis waren voldoende om de plannen 
(voorlopig) terzijde te schuiven. 

De komst van J. Jogchem naar 
Amersfoort

Met de komst van de geluidsfilm in 1928 en het 
uitbreken van de economische crisis als een gevolg 
van de beurskrach in New York in de herfst van 1929, 
brak ook een nieuwe periode in de geschiedenis van 
het Nederlands bioscoopbedrijf aan. De malaise 
drukte het economische leven en het bioscoop-
bedrijf kon zich daar niet aan onttrekken. Op 2 
januari 1931 vatte de redactie van het Nieuw 
Weekblad voor Cinematografie, een vakblad voor het 
film- en bioscoopbedrijf, alle strubbelingen die zich 
in het bioscoopbedrijf in 1930 hadden voorgedaan 
samen. In het artikel schreef zij dat de stijgende 
werkeloosheid ervoor had gezorgd dat het publiek 
zich in 1930 voornamelijk naar de volkstheaters en 
de goedkoopste rangen van de bioscooppaleizen 
bewogen. Daarnaast moesten door de komst van de 
geluidsfilm investeringen worden gedaan op 
technologisch gebied om te voorkomen dat steeds 
meer publiek thuis bleef. Geen land deed dit zo snel 
als Nederland. Het weekblad schreef dit toe aan de 
geringe omvang van ons land. In verhouding tot de 
bevolking kende ons land slechts een gering aantal 
bioscooptheaters, waardoor de verhuurders voor 
een keuze kwamen te staan. Het afzetgebied was te 
klein om zowel zwijgende als geluidsfilms te 
verhuren, waardoor de grote verhuurkantoren zich 
al snel volledig toelegden op de verhuur van 
geluidsfilms. Het gevolg hiervan was dat de 
exploitanten in Nederland op die manier min of 
meer gedwongen werden om een geluidsinstallatie 
in hun theater te plaatsen.61 Na een eenmalige 
investering in het installeren van de geluids-
installatie, de aanpassing van de zaal en het opleiden 
van het cabinepersoneel, zorgde de geluidsfilm voor 
een verschuiving van variabele naar vaste kosten. 
Hierdoor werd de bedrijfstak aantrekkelijker voor 

schouwburg van essentieel belang was om opnieuw 
het culturele centrum van de stad te worden.

Op 3 februari 1927 presenteerde J. Polak, 
directeur van ‘Polaks Frutal Works’, zijn plannen om 
bij het station een eersteklas hotel-restaurant te 
openen aan de bestuursleden van ‘Amicitia’. Polak 
dacht erover om in zijn nieuwe onderneming een 
schouwburgzaal te bouwen, maar dat zou alleen 
mogelijk zijn zonder de concurrentie van ‘Amicitia’. 
Hij benaderde het bestuur met de vraag of zij naar 
deze locatie wilden verhuizen. Hoewel de 
bestuursleden daar niet afwijzend tegenover 
stonden, werden de plannen in oktober alweer van 
de baan geschoven omdat men de financiering 
hiervoor niet rond kon krijgen. Hierna besloot 
‘Amicitia’ zelf aan de slag te gaan met het maken van 
plannen. Zij wendde zich hierbij tot de gemeente, 
die eventueel bereid zou zijn om de grond, die 
‘Amicitia’ in erfpacht had, af te staan als zij met een 
goed verbouwingsplan zou komen. Naar aanleiding 
hiervan nam het bestuur contact op met de 
gebroeders Stuivinga, de architecten die in Zeist de 
nieuwe schouwburgzaal van Figi hadden gebouwd. 
Toen dezen stelden dat zij een nieuwbouw niet 
nodig vonden en de grote zaal slechts uitgebreid 
hoefde te worden, vroeg het bestuur, naast 
ingenieur A.W.C. Dwars – als lid van het College van 
Commissarissen ‘Bouwvereniging Goed Wonen’ 
– vier leden om de plannen van de architecten te 
beoordelen en eventueel zelf met een voorstel te 
komen. Één van de leden, de heer Huygen, kwam 
met een nieuwbouwplan dat bij het bestuur in de 
smaak viel. Om het plan te realiseren moest echter 
een nieuwe vereniging worden opgericht die 
ongeveer 200.000 gulden bij elkaar moest zien te 
brengen. De vereniging zou de grond en schulden 
van ‘Amicitia’ overnemen, waarna ‘Amicitia’ 
vervolgens ruimtes van de nieuwe vereniging zou 
kunnen huren. De gemeente architect, C.B. van der 
Tak, geloofde dat Huygen de kosten van zijn plan 
zwaar had onderschat en besloot daarom zelf met 
een plan te komen. Van beide plannen kwam 
uiteindelijk niets terecht.60 

De voorwaarden die ‘Amicitia’ stelde, de slechte 
medewerking van de gemeente en het uitbreken van 

groeiende middenklasse ontstaan met een 
toenemende culturele belangstelling. De 
herensociëteit, die in 1835 aan de rand van de stad 
werd gebouwd, had altijd de ambitie gehad om meer 
te zijn dan een plaats waar de gegoede burgerij 
elkaar trof voor een kaart- of biljartspel. De lezingen, 
toneelvoorstellingen en concerten die voor het 
plezier van de leden in de grote zaal van ‘Amicitia’ 
werden gegeven, waren als wapens in dienst van het 
beschavingsoffensief gaan gelden.58 De accom-
modatie, die vanwege de uitbreiding van het 
garnizoen voor het laatst in 1891 was verbouwd, was 
nu echter te klein en te zeer verouderd.59 Leden 
schaamden zich als bezoekers uit omliggende 
gemeenten de zaal van ‘Amicitia’ bezochten. Zij 
waren dan ook van mening dat de bouw van een 

‘Amicitia’, die deze rol altijd vervuld had, dit op 
financieel en ruimtelijk gebied niet langer kon 
bolwerken. Geheel in lijn met de gemeente en 
‘Amicitia’ stond ook bij dit bestuur het verhogen van 
het beschavingspeil voorop. Door niet alleen 
toneelvoorstellingen en lezingen te verzorgen, maar 
ook inkomsten te verwerven uit de winkels en het 
restaurant, hoopten zij rendabel te zijn.57 Ondanks al 
hun inspanningen, slaagden zij er echter niet in het 
gebouw daadwerkelijk te realiseren.

Net als het bestuur van ‘Het gebouw’ was ook 
‘Amicitia’ tot de conclusie gekomen dat zij in de 
jaren twintig niet langer konden voldoen als het 
centrum van het culturele- en gezelligheidsleven. 
Niet alleen was het inwonersaantal flink 
toegenomen, ook was de samenleving in de loop van 
de 19e eeuw steeds minder gaan bestaan uit 
uitsluitend heren en “gewoon volk”. Er was een 

De zaal in de herensociëteit ‘Amicitia’ werd voor vele doeleinden gebruikt. Op 15 en 17 
december 1923 vond hier de ‘volksuitvoering’ van de opera “Norma” van Bellini plaats. 
Uitgevoerd door de Amersfoortsche Opera Vereeniging. 
Archief Eemland: fotonummer AFT003000702. Fotograaf is onbekend.



michelle meuffel s  2 1

65 Paul Brusse, ‘Economische en sociale ontwikkelingen’, in: 
Rob Kemperink en Burchard Elias (eds.), Bruit van d’Eem. 
Geschiedenis van Amersfoort (Utrecht, 2009) 570-622, 591.   
66 Ibidem, 611.   67 Ibidem, 607.   

tot ‘Jogchems Theaters NV’. Zijn schoonzoon, L. van 
Dommelen, was werkzaam in zijn bedrijf. Dat hij niet 
helemaal onervaren naar Amersfoort kwam, bleek uit een 
artikel van De Eemlander dat op 12-09-1931 verscheen naar 
aanleiding van het éénjarig jublieum van ‘City Theater’. 
Hierin stond dat hij tijdens deze viering bloemen had 
ontvangen van zijn personeel uit een bioscoop in Arnhem.   

62 Karel Dibbets, Sprekende films. De komst van de 
geluidsfilm in Nederland, 1928-1933 (Amsterdam, 1993) 127-130.   
63 Ibidem, 130-134.   64 Jan Jogchem werd op 25 april 1886 
geboren in Den Haag en stierf daar op 31 mei 1963. Hij was 
directeur van verschillende bioscoopbedrijven in onder 
andere Amersfoort, Apeldoorn, Hilversum en Soest. Hij was 
tussen 1932 en 1937 commissaris van de ‘Algemene Bioscoop 
Maatschappij Amersfoort NV’, dat in 1937 omgedoopt werd 

bioscoopadvertenties sinds 1912, waarin militairen 
van de lagere rangen een speciale korting kregen, 
zou Jogchem zeker zijn van hun klandizie.67 

Na zijn aankomst in 1930 kocht Jogchem de 
garage van de firma Molenaar aan de Westsingel 7 en 
verbouwde deze tot de bioscoop ‘City Theater’. De 
nieuwe amusementsinrichting bracht iedere week 
op vrijdag een nieuw filmprogramma en daarnaast 
een aantal variéténummers. Het was Jogchems 
bedoeling om er een echt familietheater van te 
maken. Het theater bood ruimte aan bijna 
vierhonderd bezoekers, die konden kiezen uit vijf 
verschillende rangen. De zitplaatsen bestonden uit 
beklede klapstoelen, behalve in de loges, waar men 
in fauteuils kon zitten. Het orkest nam onder het 
toneel plaats en zou voor het publiek niet zichtbaar 

economische crisis ook in Amersfoort zijn tol zou 
eisen, leek de stad er minder onder te lijden dan de 
rest van het land. Dankzij de lage lonen (in verge-
lijking met het westen), goede bereikbaarheid (in 
vergelijking met het noorden, zuiden en oosten) en 
de geschoolde, minder militante beroeps bevolking, 
was Amersfoort een aantrekkelijke stad voor 
bedrijven om zich te vestigen.65 Het was om deze 
redenen dat de twee grootste werkgevers, de 
spoorwegen en het leger, voor Amersfoort gekozen 
hadden. En doordat zij minder afhankelijk waren van 
vraag en aanbod, moest tijdens de crisis wel 
overgegaan worden op loonsverlagingen, maar 
vielen er in deze sectoren weinig ontslagen.66 In 1930 
waren ongeveer 3.000 militairen in Amersfoort 
gevestigd, waarvan nog geen 700 beroepsmilitair 
waren. Zowel de beroepsmilitairen, die vaak met 
hun gezin kwamen, als de dienstplichtigen gaven de 
stad een economische stimulans. Getuige de 

concludeerde dan ook dat de gemiddelde 
publieksaantallen- en bestedingen in 1931, na een 
korte opleving, al weer op het niveau van 1928 lagen 
en daarna verder terugliepen. Het feit dat het 
bioscooppark in tijden van crisis verder uitbreidde, 
schreef hij toe aan het idee dat de geluidsfilm werd 
beschouwd als een vorm van kostenbesparing en 
omzetverbetering.63

Was dat het idee waarmee Jan Jogchem64 in 1930 
de Amersfoortse markt betrad? De omstandig heden 
leken veelbelovend. De stad was slechts twee 
filmtheaters rijk, waarbij in geen van beide nog 
geluidsfilms werden gedraaid. Hoewel de 

exploitanten van kleinere bioscopen met minder 
publiek. Het bioscooppark kon daardoor uitgroeien 
van 280 bioscopen in 1930 tot 334 bioscopen in 
1935.62 Dibbets geloofde echter dat de innovatie niet 
tot een toename maar tot een herverdeling van het 
publiek had geleid. De exploitanten die de eerste 
geluidsfilms gingen draaien trokken het publiek weg 
bij de concurrent en konden tijdelijk hogere 
toegangsprijzen vragen. Al dan niet onder druk van 
de verhuurders, hadden de exploitanten volgens 
hem te lang vastgehouden aan de verhoogde 
prijzen, wat – in combinatie met de dalende 
koopkracht – een omgekeerd effect had. Hij 

Burgemeester Molendijk (rechts) bij het afscheid van Jan Jogchem als directeur van 
Jogchem’s Theaters (1959/1960?). Links staat zijn schoonzoon Leo van Dommelen, 
opvolger als directeur van zijn theaters. 
Archief Eemland, fotonummer 07286. Foto: Bell; auteursrecht: Rodney Photography.

De bouwplannen van J. Jogchem om de garage van Molenaar om te 
bouwen naar een bioscoop.
Archief Eemland, bouwtekeningen: BWT 1930-227 (Velp, 1930; architect H.H. 
Sombroek, 1883-1945).
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staken. Zij verwezen hierbij waarschijnlijk naar A. 
van Roon, die na de dood van Kilsdonk in 1928 er 
niet in slaagde om ‘De Arend’ onder de naam 
‘Casino’ van de grond te krijgen. Afgaande op de 
programmering in de krant, stopte hij in maart 1929. 
Zij verwezen hierbij waarschijnlijk ook naar De 
Gans, die zijn ‘Cinema Royal’ op 5 december 1930 
verkocht aan Jogchem. Hoewel Jogchem de 
bioscoopexploitatie in Amersfoort voor zijn 
rekening had genomen, vreesde de Bioscoopbond 
dat ook hij zou falen als de vermakelijkheidsbelasting 
niet aanzienlijk werd verminderd. De Bioscoopbond 
nam het Amersfoort kwalijk dat niet alleen 
onderscheid werd gemaakt tussen de bioscopen en 
de andere vermakelijkheden, maar dat de belasting 
van twintig procent ook nog eens over de bruto 
opbrengst werd geheven. In nagenoeg alle andere 
gemeentes werd de vermakelijkheids belasting over 
de netto opbrengst geheven.76 Hoewel het verzoek 
van de Bioscoopbond om de vermakelijkheids-
belasting te verlagen naar tien procent van de netto 
winst niet werd ingewilligd, besloot de gemeente 
wel om de belastingen in 1931 en 1932 voor alle 
vermakelijkheden gelijk te stellen op vijftien 
procent. Vanaf 1933 bleef de belasting voor alle 
vermakelijkheden gelijk, maar werd deze opnieuw 
verhoogd naar twintig procent.

Jogchem ‘verovert’ de hele stad
Terwijl Jogchem in 1932 druk bezig was met het 
exploiteren van het ‘City Theater’ en het 
‘Rembrandt Theater’ kwamen ‘Amicitia’ en de 
gemeente eindelijk tot een akkoord betreffende de 
verbouwingsplannen van de sociëteit. In februari van 
hetzelfde jaar stond de gemeente de in erfpacht 
zijnde grond af en in mei had de sociëteit een 
geldschieter bereid gevonden om hen 30.000 
gulden te lenen. Met de voorwaarde, dat de 
geldschieter zijn lening terug zou krijgen op het 
moment dat het onderpand verkocht werd en de 
garantie dat de gemeente het onderpand zou kopen 
als er geen andere gegadigden waren, ging de 
gemeente akkoord en stond niets de verbouwing 

gevuld was.71 Terwijl de geluidsinstallaties zich 
bleven ontwikkelen, bleef ook Jogchem ervoor 
zorgen dat hij steeds beter geluid kon brengen.72 Op 
27 juni 1931 voegde hij daar kleur aan toe en voor het 
eerst werd in Amersfoort een technicolor film 
vertoond.73 Bijna een jaar later, op 3 oktober 1931, 
werd ook in het ‘Rembrandt Theater’ een 
geluidsinstallatie geplaatst. Net als in het ‘City 
Theater’ werd ook hier gebruik gemaakt van een 
Transformatie-installatie.74 In een advertentie 
verantwoordde de directie haar keuze door te stellen 
dat er geen goede stille films meer waren. Op zijn 
verzoek woonde de redactie van De Eemlander de 
eerste geluidsfilmvoorstelling in het ‘Rembrandt 
Theater’ bij. Op 17 oktober schreef de krant dat het 
geluid uitstekend was en dat het geluid, dankzij de 
betere akoestiek in het ‘Rembrandt Theater’, zelfs 
beter was dan in het ‘City Theater’. Zij geloofden 
niet alleen dat de tijd van de stille film voorbij aan 
het gaan was – en dat de exploitant van beide 
theaters dat heel goed had begrepen – maar dat de 
geluidsinstallatie ook tot verhoogde bezoekers-
aantallen zou leiden.75 In tegenstelling tot Jogchem 
bleef de uit Amsterdam afkomstige exploitant van 
‘Amicitia’ enkel zwijgende films vertonen. In de 
bestuursnotulen van 30 juni 1930 kunnen we lezen 
dat ‘Amicitia’ voorlopig niet de middelen had om de 
benodigde geluidsapparatuur aan te schaffen. Op 31 
oktober 1930 verscheen in De Eemlander een bericht 
dat de filmvoorstellingen in Amicitia voorlopig 
gestaakt werden. Tot het moment dat Jogchem de 
exploitatie in ‘Amicitia’ overnam op 29 januari 1933, 
werden er onregelmatig nog een aantal 
filmvoorstellingen in ‘Amicitia’ verzorgd.

Op 17 februari 1931 verscheen in De Eemlander 
een artikel waarin stond dat de Nederlandse 
Bioscoopbond de gemeente Amersfoort had 
aangeschreven met de vraag de 
vermakelijkheidsbelasting voor bioscopen te 
verlagen tot tien procent van de opbrengst. Zij 
schreven dat de bioscopen nog steeds twintig 
procent van de opbrengst moesten betalen, terwijl 
de belasting voor andere vermakelijkheden vijftien 
procent bedroeg. Dit had ertoe geleid dat een aantal 
exploitanten gedwongen werd hun exploitaties te 

zijn. Iedere avond werden voorstellingen gegeven en 
op zaterdag en zondag zou er ook een matinee zijn. 
Op woensdagmiddag werd een speciaal 
kinderprogramma gedraaid waarvoor men (net als 
voor de andere matinees) respectievelijk 35, 50, 70, 
90 en 100 cent voor de verschillende rangen moest 
betalen. Voor de avondvoorstellingen betaalde men 
in 1930 tussen de 50 en 150 cent in het ‘City Theater’. 
Dat Jogchem een goede aanloop leek te verwachten, 
blijkt uit zijn advertentie van 26 september 1930. 
Hierin werd de mogelijkheid geboden om plaatsen 
te reserveren (zowel persoonlijk als telefonisch).68

Kort na de opening van het ‘City Theater’, kwam 
ook het voormalige ‘Cinema Royal’ in handen van 
Jogchem. De bioscoop aan de Langestraat opende 
na een verbouwing op 24 december 1930 opnieuw 
onder de naam ‘Rembrandt Theater’. De zaal bood 
ruimte aan ongeveer 315 bezoekers. In tegenstelling 
tot het ‘City Theater’, bestond het ‘Rembrandt 
Theater’ al sinds 1912. In de loop der jaren was deze 
laatste onder de inwoners bekend komen te staan 
als het ‘vlooientheater’.69 In 1929 had de toenmalige 
exploitant B. de Gans om een ontheffing van het 
rookverbod gevraagd. In reactie op dit verzoek 
omschreef de brandweercommandant het publiek 
als “militairen van den minderen rang en 
aankomende jongens”. Hij was dan ook van mening 
dat het rookverbod op hen geen enkele indruk 
maakte. Het gevolg was dat bij iedere controle 
brandende sigaren en sigaretten onder de kleding of 
in een zak werden weggemoffeld, waardoor het 
middel erger werd dan de kwaal.70 Met de bouw van 
het ‘City Theater’ en de aankoop van het 
‘Rembrandt Theater’ had Jogchem in zeer korte tijd 
een groot aandeel in de Amersfoortse bioscoop-
exploitatie verworven. In 1930 bleef het elitaire 
‘Amicitia’ over als zijn enige concurrent. Aangezien 
de drie theaters een ander publiek beoogden te 
trekken, zal van dusdanige concurrentie geen sprake 
zijn geweest.

Op 1 november 1930 was Jogchem de eerste die 
een geluidsvoorstelling organiseerde. In het ‘City 
Theater’ vond de eerste voorstelling plaats. De grote 
belangstelling van het publiek bleek uit het feit dat 
de zaal tijdens de tweede voorstelling in zijn geheel 

Vanwege de verwachte grote aanloop in het ‘City Theater’ 
en het ‘Rembrandt Theater’ organiseerde Jogchem eind 
december ook een aantal voorstellingen in ‘Amicitia’. 
De Eemlander, 24-12-1930, p. 7.
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gezien het feit dat men die avond ook kon ijsschaat-
sen, vrij goed was bezocht.82 In een adver tentie, die op 
11 februari 1933 verscheen, benadrukte Jogchem dat de 
voorstellingen van ‘Cinema Amicitia’ ook toegankelijk 
waren voor niet-leden van de sociëteit.83 Hiermee 
wordt de suggestie gewekt dat men nog steeds liever 
binnen zijn of haar eigen kringen naar de bioscoop 
ging. Jogchem, die zowel in De Eemlander als in  
De Eem bode adverteerde, leek niemand te willen 
buitensluiten en hoopte heel Amersfoort in één van 
zijn bioscopen te kunnen verwelkomen. Om die 
droom te kunnen verwezenlijken, begon hij plannen 
te maken voor de bouw van een geheel nieuwe 
bioscoop.

Op 24 februari 1934 verscheen het eerste 
krantenbericht over de bouw van een nieuw modern 
bioscooptheater dat plaats zou gaan bieden aan maar 
liefst achthonderd bezoekers. Voorzien van een foyer 
en een grote parkeerplaats aan de achterkant van het 
gebouw, zou het theater ook geschikt zijn voor 
toneelvoorstellingen. De bouw werd aanbesteed door 
architect H. Blom. Het totaalbedrag van de 
aanbesteding bedroeg 876.604 gulden. In totaal 
staken ongeveer tweeëntwintig personen of bedrijven 
geld in het theater. Zij legden allemaal tussen de 
32.700 en 60.500 gulden in.84 Toen het ‘Grand 
Theatre’ op 23 april 1935 zijn deuren opende, was de 
belangstelling groot. Het neonlicht langs de luifel, de 
lichtletters ‘Grand Theatre’ hoog op de gevel en de 
vele lichten van de entree trokken de belangstelling. 
Terwijl de genodigden langzaam arriveerden, stonden 
anderen op de stoep om het schouwspel te 
aanschouwen. De schrijver van een artikel in De 
Eemlander verklaarde dat menig Amersfoorter niet 
bang was om kritiek te uiten op de stad, maar dat er 
– achter die kritiek – net zo veel liefde voor de stad 
schuilging. Na de oorlog had de stad kans gezien uit te 
groeien tot een stad van betekenis, en de opening van 
dit theater voelde als een soortgelijke stap van 
betekenis. Na eerdere mislukte pogingen, was het 
uiteindelijk Jogchem die de stad iets kon geven dat op 
gelijke hoogte stond met dat van de omringende 
grote steden. De schrijver vertelt dat men vijf jaar 
geleden al blij was met de mooie films die Jogchem in 
zijn ‘City Theater’ vertoonde, maar dat Jogchem zelf 

altijd grotere plannen voor ogen had gehad. Hij 
vroeg zich af in hoeverre het publiek zich ervan 
bewust was hoeveel werk in de realisatie van dit 
prachtige nieuwe theater was gaan zitten? En dit 
allemaal voor, zo stelt hij, “het verwende, steeds 
meer vragende publiek”. Dat Jogchem dat 
aangedurfd had in tijde van crisis, gaf blijk van een 
groot vertrouwen in de toekomst van de stad en dat 
deed de inwoners goed.85

Na de opening van dit prachtige, alles 
overtreffende theater in 1935, telde Amersfoort ten 
tijde van crisis maar liefst vier theaters. Allen 
geëxploiteerd door Jogchem. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hij vlak na de opening van zijn 
vierde theater, stopte met de exploitatie van 
‘Cinema Amicitia’. Slechts voor korte tijd werd deze 
bioscoop geëxploiteerd door het bedrijf N.V. 
Franco-Films, onder directie van T.J. Lobenstein.86  
Al datzelfde jaar stopte Lobenstein met de 
exploitatie ervan en besloot Jogchem in 1936 
opnieuw de exploitatie van ‘Amicitia’ voor zijn 
rekening te nemen.87 Door hiaten in de krant is het 
onduidelijk wanneer Jogchem precies stopte met de 
exploitatie van ‘Cinema Amicitia’, maar dat moet 
voor het eind van 1937 zijn geweest, aangezien toen 
in een artikel in de krant over slechts drie theaters in 
Amersfoort werd gesproken.88 Volgens de gegevens 
in Cinema Context werd de exploitatie van ‘Amicitia’ 
pas weer in 1955 opgepakt, waarna het vervolgens 
opnieuw zijn deuren sloot in 1967. Het ‘Rembrandt 
Theater’ sloot in 1974, twee jaar voor het ‘City 
Theater’, dat in 1976 zijn deuren sloot. In 1986 
brandde het ‘Grand Theatre’ af. Na een renovatie en 
uitbreiding opende het theater opnieuw zijn deuren 
in 1989. Alle overige theaters (waaronder het 
voormalige ‘City Theater’), werden in hetzelfde 
gebouw ondergebracht. Zowel ‘Amicitia’, als het 
‘Rembrandt Theater’, als het ‘City Theater’ en het 
‘Grand Theatre’, stonden tot de dag van hun sluiten 
onder beheer van ‘Jogchems Theaters NV’.

meer in de weg.77 Vanwege het geldgebrek werd de 
verbouwing echter niet door de gebroeders 
Stuivinga geleid, maar door een lid van de sociëteit. 
Op 26 november 1932 nam de plaatselijke krant een 
kijkje binnen bij de verbouwing. De oude zaal, die 
een grootte van elf bij twintig meter had gehad, zou 
een afmeting van elf bij drieëntwintig meter krijgen. 
De foyer, die eerst tachtig vierkante meter groot was 
geweest, zou maar liefst honderdveertig vierkante 
meter groot worden. De zaal beneden zou plaats 
bieden aan driehonderd mensen, terwijl op het 
balkon, dat dankzij een verhoging van het dak 
gebouwd kon worden, ongeveer tweehonderd 
mensen plaats konden nemen. De kachels werden 
vervangen door centrale verwarming en om het 
zitcomfort te verbeteren, werden de stoelen breder 
gemaakt.78 Toen de zaal in januari 1933 eindelijk 
geopend werd, sprak burgemeester Van Randwijck 
enkele lovende woorden. Hij vond dat men nu niet 
langer naar Utrecht of Amsterdam hoefde te gaan. 
Sterker nog, hij zou de inwoners van deze steden 

willen vragen om eens een kijkje in Amersfoort te 
komen nemen. Hij was blij dat er niet langer reden 
was tot “pruttelen” en wenste Amersfoort veel 
succes met deze nieuwe schouwburg.79 In zijn ogen 
was de verbouwing van de zaal van ‘Amicitia’ de 
oplossing voor een lang gevoelde behoefte.

Op het moment dat ‘Amicitia’ zijn deuren weer 
opende, werden ook de filmvoorstellingen weer 
hervat. De exploitatie kwam dit keer in handen van 
Jogchem te liggen, waardoor hij – als exploitant van 
drie bioscopen – de enige bioscoopexploitant in 
Amersfoort werd. Niet alleen plaatste hij direct 
dezelfde geluidsinstallatie als in het ‘City Theater’, 
ook wilde hij hetzelfde genre films gaan draaien.80 
De kortingscoupons, die recht gaven op een korting 
van twintig procent, waren niet alleen geldig in het 
‘City Theater’, maar vanaf nu ook in ‘Cinema 
Amicitia’.81 Een dag na de opening op 29 januari 1933, 
schreef De Eemlander dat de eerste voorstelling, 

Het vooraanzicht van het ‘Grand Theatre’, dat bijna gereed is.
De Eemlander, 13-04-1935, p. 3.
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89 ’30 jaar City’, Dagblad voor Amersfoort, 22-09-1960.    
90 ‘In april 1935 werd Grand in gebruik genomen’, Dagblad 
voor Amersfoort, 25-10-1947.

Conclusie
“Want iedereen die wel eens een bioscooptheater in 
Amersfoort bezoekt weet, dat ieder van de vier 
theaters die onze stad rijk is zijn eigen karakter heeft 
en zijn eigen “soort” films vertoont. Voor het Grand 
Theatre zijn dat de grote premières, grote 
humoristische films en bijzondere rolprenten; Cinema 
is het theater van de “nouvelle vague”, van de 
musicals, van de prolongaties; wie naar Rembrandt 
gaat weet, dat het er altijd warm aan toegaat in de 
veelsoortige Westerns uit Hollywood, in de harde 
gangsterfilms; en de Citybezoeker weet, dat hij in de 
bioscoop zit van het “grotere avontuur”; de beroemde 
griezelfilms, oorlogsfilms en alles wat maar een 
avontuurlijk karakter draagt. Dat karakter is in de 
loop der jaren door de directie aan het theater 
gegeven: men kent de meerwaarde van een “vaste 
klantenkring”; men weet dat wie zijn voorkeur voor 
een bepaald theater bepaald heeft op den duur in 
blindelings vertrouwen binnen blijft lopen...”89

Enkele critici vroegen zich in 1912 af in hoeverre de 
vaste bioscopen bestaansrecht zouden hebben in 
Amersfoort. Het was dan ook niet altijd even 
gemakkelijk en verschillende exploitanten slaagden 
er niet in om langdurig en succesvol te exploiteren. 
Toch is er altijd voldoende animo geweest voor de 
bioscoop in Amersfoort. Niet alleen de 
aanwezigheid van het garnizoen, voor wie dit één 
van de weinige vormen van vermaak was, maar ook 
het strikte neutraliteitsbeleid dat de exploitanten 
handhaafden, waren belangrijk voor het succes van 
het bedrijf. In tegenstelling tot wat Dibbets beweert, 
was het in Amersfoort juist deze neutraliteit die 
ervoor zorgde dat de verzuilde elite haar 
goedkeuring voor het bioscoopamusement gaf. In 
dit artikel heb ik dan ook willen betogen dat de 
bioscoop in de jaren tien en twintig vooral nog het 
domein was van de lagere klassen. Verscheidene 
argumenten heb ik hiervoor willen aandragen. 
Verschillende rangen en toegangsprijzen maakten 
het klassenverschil in de bioscoop duidelijk 
zichtbaar. In hun pleidooi bij de gemeente om de 
vermakelijkheidsbelastingen voor bioscopen te 
verlagen, bevestigden beide exploitanten dat hun 

publiek in de beginjaren vooral nog uit de lagere 
klassen bestond. De gemeenschappelijke tendens, 
die in verschillende situaties duidelijk naar voren 
kwam, is niet die van verzuiling, maar van 
beschaving. De Amersfoortse vermakelijkheden 
vormden keer op keer het spanningsveld tussen de 
verschillende klassen. Deze spanningen zagen we 
niet alleen terug in het bioscoopverbod voor 
jongeren of de afschaffing van de kermis, maar ook 
in de initiatieven die ontstonden om een gebouw 
van vermaak te realiseren, dat bij zou moeten 
dragen aan het beschavingsoffensief.

Dat deze initiatieven faalden, werd geweten aan 
de slechte medewerking van de gemeente en de 
invloed van de crisis. Maar was de situatie werkelijk 
zo slecht? In Amersfoort vielen relatief weinig 
ontslagen en zorgde de uitvinding van de 
geluidsfilm voor een impuls. Jogchem had dat beter 
begrepen dan wie dan ook. Hij slaagde er als enige in 
om het gehele Amersfoortse publiek aan de 
bioscoop te binden: van de gewone soldaat en de 
groeiende middenklasse tot de heren van ‘Amicitia’. 
Daarbij was de bouw van het ‘Grand Theatre’ de 
kroon op zijn werk. Hiermee liet hij een lang 
gekoesterde droom in vervulling gaan. Hij geloofde 
in Amersfoort en de stad geloofde op haar beurt ook 
in hem. Want wat getuigt van meer vertrouwen dan 
tweeëntwintig investeerders die gezamenlijk 
876.604 gulden inleggen voor de bouw van een 
nieuw cultureel centrum? Op 25 oktober 1947 wist 
het Dagblad voor Amersfoort het mooi samen te 
vatten:

“Het is niet zo eenvoudig gegaan met de propagering 
van de film in het Amersfoort van omstreeks 1930.  
De 35.000 inwoners moesten toen gevoelig gemaakt 
worden voor de film, die over de hele wereld aan 
invloed won. Het is de heer J. Jogchem geweest, die 
Amersfoort filmlievend maakte.”90

> Het vernieuwde ‘Grand 
Theatre’ tijdens een open dag. In 
januari 1986 werd het theater 
door brand verwoest, waarna het 
in december 1989 zijn deuren 
opnieuw opende. In het opnieuw 
opgebouwde en uitgebreide 
theater werden ook de andere 
bioscopen van Amersfoort 
ondergebracht.
Archief Eemland, fotonummer 04891. 
Foto: Jan Pit; auteursrecht: BDU 
Media/De Stad Amersfoort.
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