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Inleiding 
  

Vroeger dachten veel volwassenen dat de bioscoop slecht was voor kinderen. Sommige 
kinderen mochten zelfs niet naar de bioscoop van de dokter!  
Na veel gepraat werd er per stad of dorp een groepje mensen uitgekozen dat de films van 
tevoren moest gaan bekijken en keuren. Dit groepje werd de Bioscoopcommissie genoemd.  
Maar de groepjes hadden allemaal verschillende ideeën over wat wel niet kon in een film. Zo 
vond de Bioscoopcommissie in Amsterdam het bijvoorbeeld prima als er een mevrouw in 
badpak in beeld kwam, terwijl de commissie in Staphorst deze mevrouw beslist NIET in beeld 
wilde laten komen.  
  
In 1926 kwam er een Bioscoopwet voor het hele land en moesten de verschillende commissies 
verdwijnen. Er kwam één grote Centrale Commissie voor de Filmkeuring.  
Toch bleven sommige dorpen en steden voor de zekerheid nog zelf films keuren om te bekijken 
of ze het wel eens waren met de beslissingen van deze grote commissie.  
 Bron: http://www.bekijkhetmaar.nu/view.cfm?page_id=3579  
 
Na de oorlog 
 
Op 7 november 1953 werd in Utrecht een vergadering gehouden met het doel te onderzoeken 
in hoeverre het contact tussen de Plaatselijke Commissies moest worden hersteld naar de 
situatie van voor de oorlog. Op deze bijeenkomst waren 48 commissies aanwezig (er hadden er 
in eerste instantie 72 gereageerd). Er wordt in deze 
vergadering geen beslissing genomen, maar in de volgende 
jaren zal de jaarlijkse opkomst steeds groter worden tot in de 
vergadering van 1959 vorm wordt gegeven aan de 
vereniging, zoals die nog jaren zal blijven bestaan. Als eerste 
voorzitter wordt in 1960 A. Hukshorn uit Schiedam gekozen, 
die deze functie zal blijven vervullen tot aan zijn dood in 1968. 
 
Controle 
 
Dat de jeugd pogingen zou doen om ontoelaatbare films tóch 
te zien was voor de Bioscoopcommissies een vaststaand feit. 
Men zag dat als een gevaar en als hun verantwoordelijkheid 
om dit te voorkomen. 
In de hoogtijdagen van de Vereniging stond controle dan ook 
hoog in het vaandel: 
- zijn de getoonde films gedekt door geldige keuringskaarten 
- zijn de op de kaart aangegeven coupures werkelijk uit de 
film gesneden 
- komt de leeftijd van de aanwezige personen overeen met de 
gegevens op de kaart 
- is de reclame van het keuringsmerk voorzien 
Dat de Plaatselijke Commissies hun taak serieus namen blijkt 
ook  uit de woorden van de voorzitter van de Plaatselijke Commissie Zaandam, de heer L.A. 
van de Huysen in zijn inleiding op die eerste belangrijke vergadering van 1953: Het 
bioscooptheater is slechts een klein oppervlak, maar wanneer gij nalatig zijt in controle, kan het 
gebeuren, dat er een stem komt, die zegt: “Ik had daar niet mogen komen, maar gij hebt mij niet 
geweerd”. 
Ook zei hij: [Wij] wijzen erop dat wij als gemeenschap de taak hebben, die gemeenschap gaaf 
te houden en vrij van excessen. Een door onze nalatigheid gederailleerde jeugd zal de straf zijn 
van de toekomstige samenleving.  
 
Neergang 
 
Tijdens de jaarvergadering van 1970 kwam de vraag naar voren of het zinvol was de vereniging 
langer te laten voortbestaan. Het ledental was zwaar teruggelopen en er was al jaren sprake 
van een nieuwe Bioscoopwet, die de Plaatselijke Commissies overbodig zou maken. Een 
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enquête onder de resterende leden leverde in 1971 de beslissing op de vereniging te laten 
voortbestaan (met 14 tegen 8) tot het moment dat de nieuwe Bioscoopwet van kracht zou 
worden.  
 
Nieuwe Bioscoopwet 
 
In juni 1975 wordt een wetsontwerp tot afschaffing van de filmkeuring voor volwassenen en 
invoering van een nieuw systeem van keuring voor jeugdigen aangenomen door de Tweede 
Kamer. Daarmee kwam het einde in zicht van de Bioscoopwet van 1926 en daarmee ook het 
voortbestaan van de Plaatselijke commissies. In de nieuwe wet komen ze niet meer voor als 
toezichthouders op bioscopen. In artikel 5 1e lid staat dat alleen de politie met het toezicht op de 
naleving van de wet en de opsporing van feiten is belast 
 
Hiermee is op ‘natuurlijke’ wijze een einde gekomen aan bijna 50 jaar toezicht op bioscopen in 
het bijzonder en aan een filmkeuring, gebaseerd op opvattingen uit de jaren ’20.  
De bron voor deze tekst is het verslag van G.H. Wieringa uit 1975 over de geschiedenis van de 
vereniging. Hij eindigt zijn verhaal met de (toch wel cynische) woorden: Het bioscooppubliek 
wordt thans mondig en volwassen geacht […] en het valt te hopen dat de initiatiefnemers tot 
deze wet en de voorstemmers in het parlement in hun verwachtingen niet beschaamd zullen 
worden, dat “decadentie en verloedering” uit zullen blijven en dat de “allerheiligste gevoelens” 
gespaard zullen worden. 
Bron: ‘Vereniging Landelijk Contact Bioscoopcommissies in Nederland 1953-1975” door G.H. Wieringa (nov. 1975) 
 
Het archief 
 
De herkomst van dit archief is onbekend. Vermoedelijk is het al geschonken aan het eind van 
de jaren ’70 of begin van de jaren ’80. Het bestond oorspronkelijk uit enkele klein formaat 
archiefdoosjes en tijdschriftenhouders met mappen. Deze originele mappen zijn in principe 
bewaard in de huidige omslagen.  
Er bevonden zich veel giro en bankafschriften in dit archief. Deze zijn vernietigd. Een enkel stuk 
met ogenschijnlijk meer informatieve waarde is bewaard in omslag 10. 
 
Piet Dirkx 
22 april 2010
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Organisatie 
 
  1 Diverse stukken: notulen en jaarverslagen 
    1953-1972, 1975 1 omslag 
    Bevat het verslag ‘Vereniging Landelijk Contact Bioscoopcommissies in Nederland 1953-1975”  
    door G.H. Wieringa  
 
  2 Presentielijsten jaarvergaderingen en plaatselijke commissies 
    1958-1972 1 omslag 
 
  3 Statuten en huishoudelijk reglement 
    1960 4 stukken 
 
   4-7 Correspondentie 
    1964-1976 4 omslagen 
   
    4 1964-1967 1 omslag 
    5 1968-1970 1 omslag 
    6 1972-1973 Plaatselijke commissies 1 omslag 
    7 1973-1974 tevens notulen 1 omslag 
   8 1974 (januari) – 1976 (maart) tevens notulen 1 omslag 
     bevat een vel ongebruikt briefpapier 
 
Financieel 
 
   9 Begrotingen en jaarrekeningen 
    1960-1969, 1973, 1974 1 omslag 
 
   10 Betalingsopdrachten 
    1964-1967 1 omslag 
 
Publicatie 
 
  11 ‘Correspondentieblad’ met losse correspondentie en *keuringsuitspraken 
    no. 193, januari 1973 (20e jrg) – no. 214, mei/juni 1975 (22e jrg) 1 omslag 
    NB. Nrs. 195 t/m 199 ontbreken 
    *Uitspraken van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring, nrs. 1022 t/m 1043 
 
 

 


