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REDACTIONEEL 

Dit Helmonds Heem is gewijd aan twee Helmondse instellingen: 
het Filmhuis en Mego, Helmonds eigen radio-fabriek. Twee stuk
ken twintigste eeuwse geschiedschrijving over nog bestaande orga
nisaties. Beide artikelen doen een poging te komen tot 'echte' heem-
kunde: de beleving van mensen vastleggen, de verhalen achter de 
vaak schaarse schriftelijke bronnen bewaren, de ervaringen van 
mensen documenteren. 
Aardig daarbij is dat voor de goede lezers in beide verhalen over
eenkomsten zitten. 

De foto's bij beide artikelen komen uit diverse bronnen. Voor 'de 
Mego' zijn dat de collecties van de heren Donkers, Goedhart en 
Meerding. De foto's bij het artikel over het Filmhuis zijn afkomstig 
van diverse (oud)medewerkers en van vNp\ Publiciteit. Wellicht ten 
overvloede zijn vermeld, dat ook het Helmondse gemeente-archief 
weer diverse foto's ter beschikking heeft gesteld. 

Op onze foto-vraag uit het vorige nummer hebben wij nog geen 
enkele reactie ontvangen. We kunnen u dus geen bijzonderheden 
geven over de foto met de onbekende kerk. 

Rest de redactie om onze vaste lezers het traditionele leesgenot toe 
te wensen. Voor mensen die dit tijdschrift voor het eerst in handen 
krijgen, kan het wellicht een reden zijn om een vaste lezer(es) te 
worden. 

De redactie 
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WAT IS WERKELIJKHEID? 
ENIGE GEDACHTEN 
BIJ TIEN JAAR FILMHUIS 

Gabriel van Neerven 

Je verdiepen in de geschiedenis van het Helmondse Filmhuis en 
haar voorgangers brengt je van toppen naar dalen. Enerzijds 
door de inhoud van het volgende verhaal. Maar zeker zo sterk 
door de zaken die daarbij in het oog springen. Een van de eer
ste dingen die opvallen is dat goed archiveren en dateren een 
genot voor de latere onderzoeker zijn. U zult begrijpen dat het 
daaraan nogal ontbrak. Het tweede dat opvalt is dat zelfs in een 
goed bijgehouden archief papier maar papier is. De weliswaar 
keurige jaarverslagen ogen betrouwbaar maar geven maar een 
heel klein kijkje door de kier van de deur. De historicus die 
afgaat op geschreven bronnen, is anno 1996 nog net zo in het 
duister aan het tasten als de onderzoeker die het met enkele 
snippers papier uit de vroege middeleeuwen moet doen. 

Misschien is het zelfs nog erger: de bergen papier van de zo gehe
ten informatie-maatschappij geven absoluut geen betrouwbaar 
beeld van de 'werkelijke' historie. Niet alleen omdat het persoonlij
ke verhaal dat halverwege de jaren zestig zo belangrijk werd buiten 
beeld blijft. Maar vooral omdat de officiële stukken een niet alleen 
incompleet maar ook tamelijk onbetrouwbaar beeld geven van de 
werkelijkheid. Een waarschuwing die voor onderzoekers van recen
te geschiedenis net zo op zijn plaats blijkt als voor mensen die in 
verder van ons af liggende historie duiken. 

Nauwelijks te vinden 

De- vele ruzies, problemen, creatief boekhouden, meningsverschil
len en frustraties; maar ook de bevrediging, leuke momenten, 
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gesprekken, ervaring en vriendschappen die de geschiedenis van 
het Helmondse Filmhuis kenmerken, zijn in de archivalia nauwe
lijks terug te vinden. Nu al niet meer! Namen en data blijken al heel 
snel verloren te gaan in de nevelen van de tijd en het eigen geheu
gen. De vrijwilligers konden en kunnen heftig in beroering komen 
over zo verschillende onderwerpen als het wel of niet gebruiken van 
de achterwand voor exposities, het drankassortiment, het huishou
delijk reglement of welke hapjes te verkopen. Daarvan is in de jaar
verslagen niets te vinden. Zelfs de namen van de vele vrijwilligers 
ontbreken! 
Schrijvers van (jaar)verslagen hebben vaak de neiging de zaken 
financieel en inhoudelijk fraaier voor te stellen dan zij in werkelijk
heid waren. Om maar een anekdote aan de vergetelheid te ontruk
ken: kort voor de viering van het tienjarig bestaan blijkt het vrijwel 
ondoenlijk het barrooster vol te krijgen. En dat ondanks dat de bar-
groep groter is dan ooit. 

Waarmee niet gezegd is dit artikel onbetrouwbaar zou zijn. Het is 
alleen maar een deel van het verhaal. Desalniettemin is dat verhaal 
zo compleet mogelijk beschreven bij wijze van 'naslagwerk'. Notu
len van werkgroepen en echte financiële cijfers waren helaas niet 
beschikbaar. Dit verhaal kan niet anders zijn dan het is; een weer
gave van de (beperkt) beschikbare bronnen. Een praktijkvoorbeeld: 
het Filmhuis heeft tot op heden in geen enkel openbaar verslag 
andere namen genoemd dan die der bestuursleden.' 

Belangrijker lijkt me dat de geschiedenis van Filmliga en Filmhuis 
symptomatisch zijn voor en dus inzicht geven in een tijdsbeeld van 
recente ontwikkelingen. Een tijdsbeeld dat als patroon kan dienen 
voor de vele soortgelijke verhalen die nog niet geschreven zijn. De 
samenlevingsopbouw, jeugdketen, woonwagenwerk, bijzonder 
jeugdwerk en alle andere fraaie nieuwe woorden die de laatste der
tig jaar in zwang zijn gekomen; de hele sociale zorg die sinds de 
jaren zestig zo een grote vlucht genomen heeft, is nog nauwelijks 
beschreven. Dit zijn slechts voorbeelden uit het Helmondse. Maar 
die staan model voor de ontwikkelingen elders in Nederland. Ik zou 
bijna zeggen: hoog tijd dat dit onderwerp van de sociologie (enz.) 
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overgaat naar het werkveld van de historici. Hoog tijd ook dat sleu
telfiguren hun verhaal doorgeven aan de volgende generatie; hoog 
tijd dat zorgvuldiger met archivalia wordt omgegaan. Een archief is 
niet iets wat je hebt maar iets dat je maakt; de bevroren werkelijk
heid. 

Besloten of open 

Om dan toch wat lijnen te trekken: 
Het Filmhuis is in eerste instantie opgezet als een Helmonds brand
punt voor film, theater, muziek en beeldende kunst; lang voor de term 
arthouse de Nederlandse taal verontreinigde. Wat vanaf het allereer
ste begin opvalt is de voortdurende ruzie over de filmkeuze. 'Com
mercieel' is in bepaalde kringen een vies woord, zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit de nog steeds heel voorzichtige formuleringen daarover in 
jaarverslagen. Wat niet wegneemt dat het Filmhuis stapje voor stap
je van een 'elitaire' filmkeuze over gaat naar een meer populaire. 
Voor de een te snel, voor de ander te langzaam. De laatste jaren 
speelt de politiek daarbij steeds nadrukkelijk een sturende rol. Maar 
al eerder vonden mensen binnen de organisatie dat winst maken heel 
verstandig is om te overleven. 
Dat is te meer opvallend omdat het Filmhuis, net als zoveel initiatie
ven uit die tijd, voortkwam uit een afzetten tegen de beklemmende 
heersende orde, de kleine wereld, de onmacht van de burger. Politiek 
en bedrijfsleven waren waarden waar 'iedereen'zich tegen afzette. 
Maar kinderen worden volwassen; intellectuelen zijn geen arbeiders. 
Dat de initiatiefnemers zelf ouder worden en kinderen krijgen speelt 
daarbij zeker een rol. Vanaf ongeveer 1989 verandert het Filmhuis 
van een experiment in een institutie. Op dat moment ontstaat ook een 
scheiding der geesten. De medewerkers splitsen zich in een groep die 
geen moeite heeft om voor een breder publiek te draaien en de puris
ten. Aangezien in Helmond maar één filmzaal ter beschikking staat, 
blijkt het moeilijk een echte keuze te maken. Het resultaat is een serie 
compromissen over de programmering die soms te subtiel zijn om te 
volgen. Vijfjaar later zien we een Filmhuis waarin enerzijds een deel 
van de mensen van het eerste uur is teruggekeerd en anderzijds een 
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jongere generatie het werk begint over te nemen. 
Een tweede aspect is dat achtereenvolgende gemeenteraden, amb
tenaren en wethouders nauwelijks raad weten met dit verschijnsel. 
Niet met Filmliga of Filmhuis maar vooral niet met al de burgerlij
ke initiatieven die toen en nu opbloeiden en opbloeien. Om bij het 
Filmhuis te blijven: het duurt erg lang voordat raadsleden zich 
laten overtuigen van het nut van zo een instelling voor Helmond. 
Wethouders hebben erg veel tijd nodig om zich in de materie in te 
werken en spreken zichzelf bij wijze van spreken twee keer per dag 
tegen. De wil om in cultuur te investeren lijkt volledig afwezig. 

De derde opvallende lijn is dat de achtereenvolgende (vrijwillige!) 
bestuursleden en medewerkers van Filmliga en Filmhuis zich erg 
veel moeite hebben getroost om hun initiatief tot een succes te 
maken. Thematisch programmeren, vroeg of laat draaien, meer en 
minder dagen films vertonen, elk jaar een nieuwe huisstijl, een of 
twee voorstellingen per avond, wel of geen optredens: intussen is 
elke optie tenminste twee keer uitgeprobeerd! Mensen en instituties 
passen zich aan de omstandigheden. Maar in hoeverre maken de 
omstandigheden de mensen ? 

Tenslotte blijkt heel duidelijk dat vrijwilligerswerk drijft op maar 
enkele individuen. Mensen die 'ergens' de drijfveer vandaan halen 
om de zaak (weer) op poten te zetten of in stand te houden. De keer
zijde daarvan is dat elke nieuwe bezem een nieuw eigen straatje 
schoon veegt, het wiel voortdurend opnieuw uitgevonden wordt. 

Het Filmhuis staat bij het tienjarig bestaan op een keerpunt. Los 
van de vestigingsplaats nemen twintigers het meer en meer over van 
veertigers. Houden wat je hebt of iets 'nieuws'proberen. Echt pro
fessionaliseren of in de marge blijven werken; een besloten of open 
club zijn; 'commercieel' draaien bij gebrek aan een bioscoop of kie
zen voor een eigen gezicht omdat Eindhoven toch op acht minuten 
afstand ligt. En niet te vergeten: blijven zitten waar je zit of verhui
zen naar de andere kant van de kanaal? Geschiedenis is een never 
ending story. 
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Rest mij om nogmaals te benadrukken dat dit artikel niet meer is 
dan een eerste poging op grond van de beschikbare officiële gege
vens de geschiedenis van het Helmondse Filmhuis zo goed mogelijk 
te beschrijven. Voor een aantal zaken is het te recent om conclusies 
te trekken. ledere tijd maakt immers haar eigen geschiedenis. Van
daar de vraag aan eenieder die op- of aanmerkingen, aanvullingen, 
kritiek, een eigen verhaal of materiaal over het Filmhuis of aanver
wante onderwerpen heeft, die te melden afin te sturen. Dat kan via 
het adres van de redactie van Helmonds Heem, voorin dit boek. 
Waar zijn bij voorbeeld alle blaadjes en affiches die Provadya?, 
Pluto, de Werkwinkel enz. gemaakt en op brede schaal verspreid 
hebben? 

Het blijft waar: elke verhaal roept zeker zo veel vragen op als het 
beantwoordt. Ik hoop dat dit verhaal geen uitzondering zal zijn. 
Voor wie voorbeelden nodig heeft: de bouwgeschiedenis van pand 
en buurt, statistisch onderzoek naar vertoonde films, bezoekers en 
financiën, de verhalen achter het officiële verhaal. En, in het kader 
van 'de geschiedenis herhaalt zich': in (o.a.) Deurne en Gemert zijn 
filmclubs actief van mensen die zelf iets met film willen doen. Het 
Carolus heeft alweer een bloeiende filmclub. 

Helmond, 9 september 1996 
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VAN FILMLIGA NAAR FILMHUIS 

Gabriel van Neerven 

Op 12 april 1985 verschenen voor notaris Anton Mostermans de 
heren Pieter Geelen, Twan Sens en Peter Stienen om een stan
daard-stichtingsakte te ondertekenen. Daarmee vormen zij het 
eerste bestuur van de Stichting Filmhuis Helmond. Hun functies 
zijn respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. De 
akte^ bevat de gebruikelijke bepalingen. Maar daarmee was in 
Helmond iets voor de regio geheel nieuws tot stand gekomen, een 
Filmhuis. 
Het eerste Filmhuis in Nederland opende in 1972 in Utrecht haar 
deuren. Huub Bals stond daar aan de wieg van het Springhaver-
theater. Het Filmhuis is een reactie op de schaalvei^roting die 
commerciële exploitanten tot steeds grotere schermen in steeds 
meer zalen dwingt. Particulieren gaan daarom in clubverband, 
vaak filmliga genoemd, 'kunstzinnige' films draaien die in de 
grote zalen niet aan bod komen. Uit een aantal van deze clubs 
groeien de filmhuizen. 

In datzelfde jaar constateerde de gemeente Rotterdam dat de bios
copen niet meer het programma brachten, dat vanuit cultureel oog
punt zou passen binnen de stad. Film werd een onderdeel van het 
kunstbeleid van Rotterdam. Daaruit ontstond het bekende filmfesti
val van Rotterdam en het Rotterdamse Filmhuis, de Lantaarn. Na 
Utrecht en Rotterdam volgden in snel tempo andere steden, zodat 
anno 1990 alle grote en middelgrote steden een eigen Filmhuis had
den. Nederland telde rond in 1990 honderdtwintig Filmhuizen. Eind 
1995 zijn dat er nog net zoveel, verdeeld in vijftien theaters met 
meer dan een zaal die elke dag film draaien, zestien zo geheten B-
locaties - waartoe Helmond behoort- en negentig meer incidentele 
filmvertoners. 
Gemeenten, provincie en landelijke overheid kwamen over de brug 
met subsidies. De staat betaalt voor archivering, productie en distri
butie. De provinciale overheid zorgt voor ontwikkeling van pro-
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De artistieke film is een cultuurdrager, gemaakt vanuit een artis
tiek concept. De normen en waarden van een cultuurgebied 
worden daarin verkend en geven de kijker een kans de eigen 
waarden en normen te toetsen. In tegenstelling hiermee staat de 
commerciële film, waarbij het maken van winst voorop staat. 
Deze films worden voor een zo breed mogelijke markt gemaakt, 
om zo veel mogelijk winst te maken. Omdat commerciële films 
dus door alle cultuurgebieden heen gaan, zijn ze zo min moge
lijk een representatie van één cultuur en dus per definitie cul-
tuurarm. (vrij naar: Op weg naar een professionele organisatie; 
beleidsnotitie, begroting 1990 en meerjarenbegroting t/m 1993, 
bestuur Filmhuis Helmond, december 1990) 

gramma's en de gemeenten betalen voor hun accommodaties. Hel
mond vormt daarop tot 1995 een uitzondering. 
Het Helmondse Filmhuis kwam niet van de ene dag op de andere 
tot stand. In dit artikel kijken we terug naar het ontstaan van het 
Helmondse Filmhuis en geven een overzicht van de eerste tien jaar 
van haar bestaan. Het bestuur van het Filmhuis heeft daarvoor haar 
archief ter beschikking gesteld, vele anderen hebben daar monde
ling of anderszins toe bijgedragen. 

DE FILMLIGA 

De kiem van de Filmliga werd gelegd op het Carolus Borromeus 
College waar vanaf het begin van de jaren zeventig films werden 
vertoond die aansloten bij de literatuurlessen. Dat gebeurde 's 
avonds, in de grote aula, nu omgebouwd tot Edah. Een van de ini
tiatiefnemers was Frank Bezemer. Vanaf 1976 draait de filmclub 
eens per drie weken film aan Weg op den Heuvel en vanaf ongeveer 
1978 in de foyer van het Kunstcentrum aan de Molenstraat, eens per 
twee weken op zaterdagavond. September 1981 maakt de Filmliga 
een nieuwe start bij de Werkwinkel in de Gerardusschool. Al snel 
draaide de Filmliga tweeënveertig films per jaar, de laatste ander-

12 Helmonds Heem 



halfjaar met gemiddeld zestig bezoekers. "Eerst westerns, science
fiction en dergelijke, later alternatieve circuit," aldus Twan Sens. 

'Breaking glass' 

In zekere zin begint het allemaal op vrijdag 18 september 1981 om 
21.00 uur. De Filmliga van de Werkwinkel aan de Heistraat draait 
dan 'Breaking glass', een Engelse muziekfilm onder regie Brian 
Gibson. Dat is de eerste film van deze werkgroep van de Werkwin
kel. De werkgroep bestaat uit Twan Sens, Pieter Geelen, Theo Ver
berne, Peter Stienen, Frank Verberne, Johan van de Reek en Sjaak 
Giebels. Theo en Pieter zijn operator. Peter doet de financiën, 
Johan, Sjaak en Twan innen de entreegelden, Pieter en Johan doen 
de publiciteit. Films bestellen en de zaal klaarmaken is Pieters 
werk. Maar iedereen steekt de handen de mouwen uit om elk week
einde stoelen klaar te zetten, de projector op te stellen en het scherm 
op te hangen. 

De vergaderingen verlopen 'emotioneel, soms concreet en met wei
nig vergadertechniek,' zoals het in een evaluatie omschreven wordt. 
Afspraken worden mondeling en vrijwillig gemaakt, de bargroep 
van de Werkwinkel zorgt voor de bar, 'sporadisch' springt het dage
lijks bestuur bij als de projector kapot is. Verder onderhoudt de 
Filmliga contact met penningmeester Ton van Lieshout van de 
Werkwinkel. Hoewel de vergader-discipline blijft kwakkelen, blij
ven de vergaderingen ook na uitbreiding en professionalisering van 
de groep gezellig: Wie te laat komt, betaalt een rondje (13 januari 
1982). 

De Werkwinkel 

Voor een goed begrip van deze uitbarsting van activiteit is het goed 
een stapje verder terug in de geschiedenis te gaan. De Werkwinkel 
wil 'werkloze jongelui van straat halen' of iets officiëler geformu
leerd: zorgen voor belangenbehartiging, vorming en bewustmaking, 
actieve en passieve recreatie. Zij richt zich op (werkende) jongeren 
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en scholieren. Tot 1981 heeft zij een onderkomen aan de Weg op 
den Heuvel. De groep omvat een min of meer vaste kern van onge
veer vijfentwintig jongeren. 
De Werkwinkel aan Heistraat 118A heet voluit de stichting voor 
sociaal cultureel vormingswerk voor jongeren. In de op dat moment 
al ruim vijftig jaar oude school jaar oude Gerardusschool' (waar in 
1993 of 1994 een nieuwe Edah gebouwd is) komen een aantal ini
tiatieven van en voor jongeren samen. Zij hebben in het gebouw 
eigen ruimten en delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Per 
27 april 1982 bestaat het bestuur van de Werkwinkel uit Henk Beek-
mans, Rita Jager, Marja Jenniskens, Ton van Lieshout, Inge Mom-
mers, Peter Stienen, Albert Suykerbuyk, Frank Verberne en de 
nieuw gekozen Lucien Vervoert. 

Begin 1981 wordt de voormalige Gerardusschool verbouwd zodat 
verschillende groepen en instellingen daar kunnen draaien. De Werk
winkel krijgt in het gebouw twee lokalen. Andere gebruikers zijn de 
Vuit, de Sentersoos, het JAC\ de KWJ, buitenlandse jongeren en het 
sociaal-cultureel werk voor werklozen. Het gebouw is en blijft eigen
dom van de gemeente maar de gebruikers hoeven geen gas, water, 
licht, huur e.d. te betalen. Wel dienen zij zelf het gebouw te schilde
ren, in te richten en aan te kleden. Medio februari is de verwachting 
dat de Gerardusschool in mei of juni open kan gaan. De opening volgt 
pas echter op 1 oktober 1981. 

De notulen van 10 februari 1981 vermelden: 'De Werkwinkel moet 
proberen zo veel mogelijk mensen te bereiken en met zoveel moge
lijk mensen samen te werken. Op de Heuvel zaten we 95% van onze 
tijd in het hokje te kijken. Nu moeten we meer naar buiten treden.' 
Het gaat erom te zorgen dat in Helmond werkelijk iets voor en door 
jongeren gebeurt, liefst zonder subsidie van de gemeente. 
Een brainstorm van de leden van de Werkwinkel over mogelijke acti
viteiten levert zaken op als popgroepen laten optreden, muzieksessies, 
toneel, cabaret, workshops, sport, uitstapjes, excursies, weekends, een 
eigen tijdschrift, markten, exposities, droppings, fietstochten, grote 
evenementen i.s.m. anderen 'en zo nog vijftien pagina's meer.' Plannen 
genoeg dus, zeker voor een club die op dat moment nog zevenhonderd 
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2 De verbouwing van de Gerardus-ichool Int Werkwinkel, zomer 1981 Rechti Ton van I leshout, 
links Theo Verherne 

gulden in kas heeft. Maar Bavaria, Grolsch en Brands worden bena
derd om te bezien wie het meeste af wil schuiven. Frank Verbeme 
heeft de horeca-papieren. 
Per september 1981 begint de stichting sociaal-cultureel vormings
werk opnieuw met haar activiteiten, nu vanuit de Heistraat. Het is een 
samenraapsel van een groot aantal activiteiten waarin enkele tientallen 
mensen vaak in meerdere werkgroepen actief zijn. Veel van die activi
teiten zijn nieuw; er bestaan nog geen vaste instellingen of structuren. 
Daardoor verlopen contacten vaak op persoonlijke titel en informeel; 
zaken worden geritseld en geregeld. Later komen voor deze manier 
van werken termen als netwerken en synergie in zwang. 

Synergie 

Die synergie is ook zichtbaar bij de leden van de Filmliga. Zonder 
uitzondering zijn zij allemaal ook actief in het bestuur van de Werk
winkel, als tapper, voor sport- en andere activiteiten of voor onder-
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3 Woensdagavond in de Werkwinkel eetcafé begin jaren tachtig Van links naar rechts Ton ian 
I leshoul Jozef Jenmskens, een onbekende en (onscherp) Pieter Geelen 

houd van apparatuur. De Filmliga is dan ook maar een van de acti
viteiten van de Werkwinkel. Per 1 november 1981 zien die er als 
volgt uit: 

zondag: middagactiviteiten & 's avonds Filmliga 
maandag: vrouwenavond 
dinsdag: workshops rock 'n' roll, percussie, gitaar, foto, video 

& rikavond 
woensdag: restaurant & sessie 
donderdag: homo-soos 
vrijdag: toepen, diverse activiteiten 
zaterdag: 's morgens poetsen, daarna voorberei

ding muzieksessie 

Elke activiteit wordt voorbereid en uitgevoerd door een werkgroep. 
Zo werken in de drukstudio aanvankelijk Lucien van der Voort, Vin
cent Weiten, Antoinet Smits, Ton van Lieshout, Rolf Konings en 
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JAC, Pluto, Werkwinkel, KWJ en Sentersoos 
Na het slopen van jongerencentrum Revolver aan de Binnen-paral-
lelweg (1970) ontstaan daaruit het Doorgangshuis, het Jongeren 
Advies Centrum JAC en jongerenccntmm Piuto. Beide laatsten lig
gen tegenover elkaar aan de Weg op den Heuvel, het Doorgangshuis 
wat verderop richting huidige stadskantoor. Rond 1973 verdwijnt 
Pluto. Daarvoor in de plaats ontstaat de WerkwinkeF, in hetzelfde 
voormalige woonhuis aan de noordzijde van de Weg op de Heuvel. 
Het huis wordt in 1978 gesloopt waarna de Werkwinkel zichzelf 
noodgedwongen opheft wegens gebrek aan ruimte. 
Vooraan in de Heistraat is rond 1974 de Gerardusschool leeg geko
men. Korte tijd vindt de nieuwe middelbare agrarische school daar 
onderdak. Daarna komt in het gebouw vanaf 1979 het opbouwwerk 
binnenstad (opbouwwerker Koot) met o.a. een afdeling jeugdwerk. 
In 1981 vertrekt het opbouwwerk naar elders en worden in de Ge
rardusschool allerlei initiatieven voor jongeren gecentraliseerd. De 
Werkwinkel wordt dan -niet voor het eerst- nieuw leven ingeblazen. 
Pieter Geelen is dan al de woordvoerder van de groep. 
De Gerardusschool als jongerencentrum' wordt officieel geopend op 
donderdag 1 oktober 1981. In de voormalige Gerardusschool zitten 
op de begane grond links de Werkwinkel, rechts de KWJ en in de 
aanbouw jeugdwerk de Vuit. Op de verdieping komen het JAC onder 
Pietemei Korpershoek met voorin de Werkgroep Drugs Informatie 
van Pravasi. Rechts op de verdieping zit de HTGK, de soos voor 
Turkse jongeren. In de aanbouw komt de Sentersoos op de verdie
ping die via een stalen buitentrap bereikbaar is. Op zolder zit de druk-
winkel, ook een initiatief van de Werkwinkel. 
Als de KWJ naar elders in de Heistraat verhuist, komt in hun ruimte 
BacLstage, jongerenwerk dat voorheen in de oude politiepost aan de 
Heistraat zat.'' De soos voor Marokkanen komt in 1983 in de ruimte 
van de Vuit' op de begane grond. 

Alle initiatieven komen na enige tijd onder een beheersstichting 
waarin alle gebruikers vertegenwoordigd zijn. Vrijwilliger Ton van 
Lieshout is de eerste beheerder. Hij vervult zo zijn vervangende 
dienstplicht en vertrekt na achttien maanden Werkwinkel. 
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Martien Valks, later aangevuld of vervangen door onder meer Tinus 
Derks, Theo (Verberne?) en Ward Lauwers. Die drukstudio is van 
belang voor de Filmliga omdat daar de programmaboekjes worden 
gestencild en affiches gemaakt. Uit het affiches ontwerpen en 
maken groeit later de meer professionele drukstudio die onder meer 
beeldend kunstenaar Paul de Maat voortbracht. 
De activiteiten van de werkgroepen staan onder leiding van een 
bestuur en een dagelijks bestuur. De Werkwinkel is normaal gespro
ken geopend tot twee uur 's nachts en met een ontheffing tot drie 
uur. Dat neemt niet weg dat regelmatig de politie aan de deur staat 
wegens overtreding van de sluitingstijd of (geluids)overlast. 

Kinderziekten 

De eerste voorstellingen beginnen met de nodige kinderziekten: de 
Werkwinkel bezit niet eens een scherm om de films op te projecte
ren. Vandaar dat iedereen op zoek is naar een filmdoek, onder ande
re bij de Wilma Boys in Helmond-Noord." Verder is er een tekort 
aan stoelen voor de ongeveer vijfentwintig bezoekers die de eerste 
voorstellingen trekken. De film is lang niet altijd aanwezig, mede
werkers komen te laat, de deur staat open waardoor licht uit de hal 
binnenkomt. Later blijven problemen een bijna vast agendapunt: 
het licht van de bar, matig bezoek, gebrek aan wisselgeld of gewoon 
geld tekort dat door de leden zelf bijgelegd moet worden. 
Daarnaast woeden in de begintijd heftige discussies in de groep 
over welke films te draaien, waar het accent te leggen en wie eigen
lijk de doelgroep vormen. Toch gaat het vrijwel vanaf het begin in 
de richting van professionalisering. Al snel bestelt de Filmliga een 
terugspoel-apparaat en vijftig plastic stoelen voor ƒ27,50 per stuk. 
De initiatiefnemers -inderdaad, alleen maar mannen- oriënteren 
zich breed via televisie, tijdschriften en bioscoopbezoek. 
De toegangsprijs bedraagt vier gulden en voor een rijksdaalder kan 
iedereen lid worden van de Filmliga. In ruil daarvoor krijgen zij 
eens per drie maanden een programmaboekje thuisbezorgd. 
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Democratische opstelling 

'In verband met de democratische opstelling' vraagt de Filmliga al 
in een van de eerste programmaboekjes (Ie kwartaal 1982) de leden 
naar hun voorkeur voor de dag waarop gedraaid wordt en voorkeu
ren voor wat betreft genre, regisseur of specifieke films. Dat is een 
opstelling die gehandhaafd blijft. In snel tempo volgen twee heuse 
enquêtes, beide al in 1982. 
Opvallend m de bewaarde formulieren is dat vooral regelmatige 
bezoekers de enquête invullen. De meeste mensen blijken eind 1982 
de Filmliga te kennen uit mond-tot-mondreclame en nauwelijks via 
een krant. Daarom maakt de Filmliga eens per drie maanden een 
programma-boekje dat door initiatiefnemers wordt rondgebracht 
naar de leden. Die wonen verspreid door heel Helmond. Bovendien 
moeten zij regelmatig de boer op met de affiches van de drukstudio, 
waarvan er tenminste vijftig verspreid worden. 
Drijvende kracht achter de Filmliga is vanaf het begin Pieter Gee-

4 De Heistraat in 1972 mei achteraan het Filmhuis en de winkel van Meerding Links de ingang 
van het Hemelnjkidijkje De huisjes rechts, tussen hitmhuis en Gerardusschool, zijn korte tijd na 
het maken van deze foto gesloopt 
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len. Hij onderhoudt de contacten met overheid en pers, zorgt voor 
de publiciteit maar bestelt ook de drank en de films. Hij is daarmee 
geen uitzondering: "We deden allemaal alles en alles samen," her
innert hij zich later. Dat levert heel wat, soms felle, discussies op. 
Een punt van discussie dat vanaf het allereerste begin een rol speelt, 
is of medewerk(st)ers van de Filmliga gratis naar de film mogen of 
niet. 

Een nieuwe projector I 

De Filmliga van de Werkwinkel begint met een oude legerprojector 
die via Pierre de Wilde en Ton van Lieshout geritseld is bij Spie-
rings. Op 30 september 1981 is een terugspoel-apparaat besteld. 
Omdat er geen geld is, wordt de projector regelmatig door handige 
jongens gereviseerd. En nieuwe kopen moet op de lange baan 
geschoven worden, 'totdat inkomsten is gegenereerd' zoals het op 
22 september 1981 heet. 
Het blijft behelpen. De projector heeft zo weinig lichtopbrengst dat 
tijdens het donkere tweede deel van de film 'Apocalyps now' nau
welijks iets te zien is. Marlon Brando sist wat onverstaanbaars en 
pas bij de grote explosie aan het einde van de film hebben de kij
kers weer enig beeld en geluid. De vijftien jaar oude projector geeft 
het ondanks de nodige reparaties binnen een half jaar op en vanaf 
januari 1982 moet bij 't Speelhuis een projector geleend worden om 
de voorstelling doorgang te laten vinden. Daarna kan de Filmliga 
tijdelijk een projector lenen van de Van Deutekom-stichting. 
Op 11 februari 1982 gaat een subsidie-aanvraag de deur uit naar de 
heer Maas, directeur van 't Speelhuis en voorzitter van de Van Deu
tekom-stichting voor een nieuwe projector. Die subsidie-aanvraag 
geeft in kort bestek de geschiedenis van de liga tot op dat moment: 

'Alvorens de Werkwinkel in 1976 de Filmliga in Helmond her
nieuwd opstartte, had deze al een flink aantal jaren gedraaid in 
de aula van Carolus en in het Kunstcentrum. 
Door ons onbekende omstandigheden zijn de mensen van de 
vroegere Filmliga, die niet tot de Werkwinkel behoorde, gestopt, 
waarna de Werkwinkel het overgenomen heeft en in oktober 
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7976 opnieuw is gestart met het draaien van films. 
Dit gebeurde in de foyer van het Kunstcentrum omdat het 
gebouw van de Werkwinkel aan de Weg op den heuvel niet ruim 
genoeg was voor een dergelijke activiteit. 
Na één goed lopend seizoen, waren we gedwongen onze leden 
halverwege het tweede seizoen teleur te stellen; het Kunst
centrum werd wegens verbouwing gesloten en andere ruimtes in 
Helmond waren ongeschikt ofte duur 
Nadat we eind 1981 in het nieuwe gebouw zijn getrokken, zijn 
we inmiddels met een nieuwe Filmliga gestart. Het gemiddelde 
aantal bezoekers per film is achtentwintig.' 

De aanvraag stelt verder dat de doelstelling van de Werkwinkel/ 
Filmliga breder is dan alleen maar films draaien. Ook het onderwijs 
en andere instellingen kunnen gebruik maken van de projector, de 
Filmliga wil haar kennis en menskracht ter beschikking stellen voor 
wie films wil draaien, Helmondse documentaires maken (het Stads-

5 De Werkwinkel kort na de opening De folo is gemaakt vanaf hel podium waar ook het doek 
van de Filmliga hing 

1996 - 2 21 



journaal'), een jaarlijks filmfestival organiseren en een filmblad in 
het leven roepen. 
In de subsidie-aanvraag heet het dat de eigen projector al veel last 
had van storingen en niet langer te repareren was omdat deze de 
films beschadigde. De Filmliga vraagt daarom geld voor een pro
jector en een voorzetlens om in kleine ruimtes te kunnen projecte
ren. 
Intussen blijft het behelpen. In afwachting van een besluit over de 
subsidie-aanvraag heeft de geleende projector het namelijk bij de 
Sentersoos begeven. Sentersoos en Bakkerij springen in voor het 
huren van een andere projector bij Con Brio. 'Bij eventuele moei
lijkheden' kan de liga bij het woonwagenwerk een projector lenen."* 
'Men moet dan wel contact opnemen met Wilma Franssen. Deze 
moet nl. aanwezig zijn bij het vertonen van de film.' 
Sjaak en Johan gaan op zoek naar een echt projectiescherm. Het 
goedkoopste filmdoek zou komen op ongeveer veertig gulden per 
vierkante meter. 

Eind augustus valt bij de stichting sociaal-cultureel vormingswerk 
voor jongeren een op de 25-ste gedateerde rekening van Technofilm 
in Nieuwegein in de bus van ƒ3.108,12 voor: 'een Hokushin SC-
210 16 mm geluidsfilm-projector (serienummer 23 698) met 
optisch geluid, inclusief zoomlens FWT.' 

Het eerste filmfestival 

Vanaf het prille begin spreken de medewerkers over het organiseren 
van een filmfestival. Daarvoor wordt de deskundigheid van de 
stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven (SKVE, nu Centrum 
voor de Kunsten) ingeroepen. Ook het filmfestival in Rotterdam kan 
een Helmondse delegatie tegemoet zien. 
Het organiseren van een filmfestival zorgt voor de nodige menings
verschillen. Theo Verberne is vanaf het begin bang dat het een 
financiële flop zal worden. Hij wil daarom graag samenwerken met 
Sentersoos of KWJ. Begin 1982 komen de eerste barsten in de 
samenwerking. Op 17 maart spreken de leden van de werkgroep 
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Filmliga opnieuw over het filmfestival. Een diepgaand meningsver
schil tussen Johan van de Reek en de rest van de werkgroep open
baart zich dan. De achterliggende oorzaak is kennelijk een funda
menteel verschil van mening over filmkeuze en doelstelling van de 
Filmliga. Daarnaast hebben de andere leden grote problemen met 
de manier waarop Johan van de Reek eigenmachtig optreedt. Zo 
gaat hij achter de rug van zijn collega's om met het bestuur van de 
Werkwinkel om tafel zitten om zijn eigen voorstel te bepleiten. Hij 
blijft zich verzetten, nadat het besluit al genomen is. De ruzie loopt 
later zo hoog op dat tot een afkoelingsperiode van een week wordt 
besloten. 

Op die 17e maart is besloten het filmfestival door te laten gaan in 
de ruimte van de Werkwinkel op de begane grond. Een passe-par-
tout kost vijftien gulden voor vijf films, een gewoon kaartje vijf 
gulden. 
Ondanks alle strubbelingen wordt het eerste seizoen op zondag 6 
juni 1982 afgesloten met een Filmdag. Achtereenvolgens draaiden 
daar: 

12.00 u 'The naked civil servant' 
14.30 u 'Murder by death' 
17.00 u 'Lord of the flies'& 'Balabloc' 
19.30 u 'The history of the Beatles' 
22.00 u 'De vrouw in het Götakanaal' 

Bij een temperatuur van tegen de dertig graden komen die dag 
ongeveer dertig mensen naar het festival. Ondanks dit tegenvallen
de aantal bezoekers, stelt Pieter Geelen op 16 november een nog 
groter festival voor, in de hele Gerardusschool met in elk van de drie 
grote ruimtes een projector. Januari 1983 ligt het volgende voorstel 
alweer op tafel: een festival rond de op dat moment onlangs overle
den Jacques Tati. Dit voorstel wordt afgewezen: 'Tati is niet bekend 
genoeg bij het grote publiek en vier films van dezelfde regisseur op 
één dag slaat in de Werkwinkel niet aan.' 

Eind september kondigt Johan van de Reek aan dat hij de Werkwinkel 
verlaat wegens verhuizing naar Amsterdam. In zijn plaats wordt twee 
dagen later (23 september) Albert Suykerbuyk lid van de werkgroep 
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6 Heittraal US, de voormalige Gerardus'ichool, in oktober 1985 

Filmliga. Korte tijd later neemt de werkgroep Beppie van Kessel met 
algemene stemmen aan als nieuw lid (19 oktober 1982). 

Financiën 

De subsidies laten lang op zich wachten. De financiële nood is 
intussen hoog gestegen. Oktober 1981 kwam al een aanmaning bin
nen voor het terugspoel-apparaat ter waarde van ƒ220,66. Filmver
huurder Gofilex uit Nieuwegein dreigt na de nodige aanmaningen 
op 5 maart 1982 met 'de gerechtelijke weg' voor een openstaande 
rekening van ƒ1.076,75 voor vijf nog steeds niet betaalde films 
waarvan de eerste al op 19 september 1981 gedraaid is. Eind 1981 
heeft de Filmliga op papier een nadelig saldo van ruim tweeduizend 
gulden. Een halfjaar later is dat teruggelopen tot ongeveer duizend 
gulden. Op 20 April 1982 besluit de Filmliga geld voor een film
doek bij het bestuur van de Werkwinkel te vragen. 
Tijdens diezelfde vergadering komt een voorstel van het bestuur van 
de Werkwinkel aan de orde om alleen medewerk(st)ers die ook 
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daadwerkelijk aan het werk zijn gratis naar de film te laten gaan. Dit 
voorstel wordt verworpen, alle leden van de werkgroep Filmliga 
houden gratis toegang. 
Een voorstel van de Filmliga om de bierprijzen te verhogen om uit 
de financiële problemen te komen wijst het bestuur van de Werk
winkel op haar beurt af (23 september 1982). 
Het koningin Julianafonds stelt op 11 april 1983 achtduizend gul
den beschikbaar voor de stichting Gerardusschool. Een deel is voor 
de Werkwinkel. Het geld mag echter alleen aan inventaris besteed 
worden. De Filmliga stelt als prioriteiten stoelen, een plakpers en 
een eigen geldkluis zodat de opbrengst niet meer door een van de 
medewerkers mee naar huis genomen hoeft te worden. 
Eind 1983 steken financiële zorgen weer de kop op. De gemiddel
de kosten per film zijn sinds 1981 gestegen van 145 gulden tot 
tweehonderdvijftig tot driehonderd gulden per stuk. Jozef Jennis-
kens kondigt aan per 1 januari 1984 op te houden. Peter is al lang 
aan het afbouwen. Hoe het met Wim zit is voor iedereen een vraag
teken. De bezorging van de boekjes is een puinhoop. Ondanks dat 
wil de Filmliga per januari 1984 een 're-styling' doorvoeren. 

Filmkeuze 

Het kiezen van films was en blijft een moeilijke zaak. In het begin 
komen de leden van de werkgroep allemaal met voorstellen. Ver
volgens dient in langdurig gezamenlijk overleg het programma te 
worden vastgesteld. Opvallend is daarbij dat de leden van de Film
liga hun keus mede maken op grond van wat de televisie en met 
name de VPRO uitzendt. Het tweede seizoen (1982-83) draait de 
Filmliga op zondag. In het voorjaar besluiten Pieter Geelen, Johan 
van de Reek, Wim (Callaars?), Peter Stienen, Sjaak Giebels, Jozef 
Jenniskens, Twan Verberne, Theo Verberne, Albert Suykerbuyk en 
Beppie van Kessel uitgebreid te gaan vergaderen over doelstelling, 
criteria en doelgroep. Een van de concrete vragen (n.a.v. 'De smaak 
van water') is of de Filmliga meer Nederlandse films moet draaien. 
Hoewel de week daarop 'Laat je niet kisten' bijzonder slecht wordt 
gevonden en ook nauwelijks geld opbrengt. Johan wil een uitspraak 
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over de verhouding actuele en klassieke films. 'Er is namelijk een 
afspraak dat we meer recente films zullen draaien en daar houden 
we ons niet aan.' 
Intussen roert ook de homo-soos zich." Zij organiseren bijeenkom
sten met onder meer cabaret en films en willen dat de Filmliga meer 
rekening met hun doelgroep houdt. Met name Frank Verberne her
innert voortdurend aan de principe-afspraak twee keer per drie 
maanden (één 'cyclus') een homo-film in het programma op te 
nemen. Hij noemt als voorbeelden 'Outrageous' en the 'Naked civil 
servant'. 
Ook hier neemt Johan een afwijkend standpunt in: 'Volgens Johan 
is dat niet definitief toegezegd, de rest veronderstelt dat dit wel zo 
is.' (14 april 1982). De onduidelijkheden worden geweten aan de 
slechte notulen in het verleden. 

In april '82 vraagt het bestuur de Filmliga om van de vrijdag naar 
de zondagavond te verhuizen; de vrijdag kan dan een open avond 
voor andere bezoekers worden. 'Dan komen tenminste echte jonge
ren op bezoek,' is een van de argumenten van het bestuur van de 
Werkwinkel. 
Toch gaat de Filmliga accoord met het verplaatsen van de voorstel
lingen van vrijdag naar zondag. 'De VPRO zendt dan toch niet uit, 
vrijdag is koopavond, de aanvangstijd valt ruim na Studio Sport en in 
Helmond is op zondag toch niets te doen,' zo luidt de argumentatie. 
Wel weigert de Filmliga om gaande het seizoen naar een andere dag 
over te stappen, ondanks aandrang daartoe van het stichtingsbestuur. 
Dit wil graag de homo-soos op vrijdag in die ruimte. Tot het einde 
van het seizoen (juni) blijft de Filmliga op vrijdag zitten. 

Besloten club 

Voor het festival en de filmkeuze wordt de Stichting Kunstzinninge 
Vorming Eindhoven in de persoon van Marleen Diets om raad 
gevraagd. Zij benadrukt dat Eindhoven een heel andere stad is dan 
Helmond, vooral vanwege het vele hoger onderwijs. Marleen Diets 
vindt het programma van de Filmliga erg zwaar, te veel gericht op 
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hbo-leerlingen. Als open jongerencentrum zou de Filmliga beter 
makkelijke films kunnen kiezen die toch inhoud hebben. 
De Filmliga huurde haar films voornamelijk bij vier distributeurs. 
Gofilex en EEG waren gewone commerciële verhuurders, Classics 
verhuurde 'toegankelijke intellectuele' films terwijl Film Inter
national een kleine verhuurder was die zich bij uitstek richtte op de 
'moeilijke' film. Volgens de beschikbare gegevens was de verdeling 
van de filmhuur in de vier jaar van haar bestaan als volgt: 

Classics 
Film International 
Gofilex 
EEG 

88 
32 
27 
10 

Een Filmliga is een besloten club waar alleen leden toegang heb
ben. Commerciële verhuurders eisen dat een besloten voorstelling 
betekent dat geen ruchtbaarheid aan de film gegeven wordt. Zo ver
biedt Gofilex film BV publiciteit voor of na film op grond van arti
kel 8 van de voorwaarden voor verhuur: 'Uitsluitend eenmalige ver
toning in besloten kring, geen aankondiging in dag- of weekbladen, 
andere periodieken, affiches, strooibiljetten of andere publicatievor-
men in de ruimste zin.' De keerzijde van deze voorwaarde is dat de 
films relatief goedkoop zijn en dat via hen recente films beschik
baar komen die anders niet voor vertoning buiten de bioscoop wor
den vrijgegeven. In Helmond bestaat namelijk ook nog een com
merciële bioscoop die de eerste rechten heeft bij de verhuurders. 
Hoewel de Filmliga films wil vertonen die niet in de bioscoop te 
zien zijn, botert het niet tussen bioscoop Centraal en de Filmliga. 

Contacten met derden 

De Filmliga heeft, al dan niet via de Werkwinkel, diverse contacten 
met andere groeperingen. Min of meer regelmatig zijn de contacten 
met het Wereld Oriëntatie Centrum (WOC), filmclub Pepijn in 
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Asten en de Turkse jongeren. Films die in het weekeinde in de 
Filmliga draaien, worden daarna speciaal voor de Turkse jongeren 
vertoond. Ook de homo-soos maakt gebruik van projector en film
doek van de Filmliga. En op 23 september 1982 verhuurt de liga 'La 
grande bouffe' door aan Pepijn in Asten voor ƒ125,-. 
Intussen rommelt het in de Gerardusschool en in het bijzonder in de 
Werkwinkel. Een groep jongeren zorgt op de woensdagavond (ses
sie) regelmatig voor overlast. Vanaf eind 1982 komen Pieternel Kor-
pershoek en Hans Lambek van het JAC regelmatig 's avonds naar de 
Werkwinkel om 'contact te leggen met de groep jongeren die op 
woensdagavond problemen veroorzaken in de Werkwinkel.' Het 
bestuur van de Werkwinkel 'moet eens nadenken over deze samen
werking tussen JAC en Werkwinkel' (7 december 1982). 

Toenemend aantal bezoekers 

Ondanks de aanloopproblemen gaat het niet slecht met de Filmliga 
van de Werkwinkel. De eerste cyclus kwamen gemiddeld achtentwin
tig bezoekers naar de film. Druk was het bij 'Die Blechtrommel', 
'Possesion' en 'The last waltz' die ruim veertig geregistreerde beta
lende bezoekers trokken. Bij Monty Python's 'And now for something 
completely different' werden zelfs 55 bezoekers geteld. 
Het eerste seizoen wordt in augustus besloten met 250 leden. Het 
bezoekersaantal begint te stijgen, regelmatig komt de liga stoelen 
tekort. Zo reserveert het Carolus Borromeus College twintig plaat
sen voor 'Macbeth' op 7 november 1982. 
De bezoekcijfers over het tweede seizoen zijn zeer incompleet. 
Maar voor zover bewaard gebleven, trekken de voorstellingen min
stens vijfendertig tot veertig bezoekers. Voorstellingen zijn vanaf 
eind 1982 regelmatig uitverkocht. De werkgroep zoekt een oplos
sing in een tweede voorstelling op dezelfde of een andere avond. 

Spanningen 

Eind 1982 beginnen binnen de Werkwinkel de eerste spanningen op 
te treden. De Werkwinkel richt zich uitdrukkelijk op jongeren onder 
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de vijfentwintig jaar. Een leeftijd die de meeste medewerkers van de 
Filmliga (net) achter zich hebben. De Filmliga wil echter het al 
opgebouwde vaste publiek niet kwijtraken. Ze moeten toegeven dat 
het publiek gemiddeld inderdaad ouder dan vijfentwintig jaar is 
maar: 'jongeren komen toch niet naar de film, dus heeft het geen zin 
om een jonger programma op te zetten.' (16 december 1982). Dat 
meningsverschil blijkt opnieuw bij de hiervoor beschreven discus
sie over Jaques Tati begin 1983. 
De problemen in de Gerardusschool beperken zich niet tot de Film
liga. Niet voor het eerst klagen verschillende vrijwilligers dat te 
weinig mensen het werk doen. Daardoor nemen zij te veel taken op 
zich en raken overspannen en gedemotiveerd. Een voorstel om daar
uit te komen is de vijf beroepskrachten de coördinatie te geven in 
plaats van het uit vrijwilligers bestaande dagelijks bestuur. Daar
door ontstaat een getrapte organisatie met van onder naar boven de 
vrijwilligers en werkgroepen; beroepskrachten; dagelijks bestuur en 
bestuur van de stichting Werkwinkel. 

7 De voormalige Gerardusschool aan de Heistraat 
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En dan natuurlijk de dagelijkse beslommeringen: Op 16 januari 
1983 krijgen eigenaars van honden die deze mee naar de voorstel
ling brengen te horen dat de dieren niet welkom zijn en deze de vol
gende keer geweigerd worden. Dit omdat steeds meer mensen kla
gen die erg bang voor honden zijn. Het gloednieuwe filmdoek heeft 
intussen ook al twee vlekken opgelopen, barmedewerkers zijn niet 
stil genoeg tijdens de voorstellingen. 'Incidentele lawaaischoppers 
moeten door de kassamensen worden aangepakt, tijdens de voor
stelling. Medewerkers die op zondagavond de boel komen verzie
ken zullen op medewerkersvergadering van 12 april aangesproken 
worden,' zo staat in de notulen van 11 april 1983. 

De geschiedenis van de filmligastoel 

Rond januari 1984 komen de stoelen van de Filmliga weer eens 
onder de tafel vandaan. Dat levert het volgende fraaie proza op: 

'Tijdens de laatste vergadering van de Filmliga, 8 december jL, 
zijn de stoelen ter bespreking gekomen. Na een korte inventaris 
bleek dat we over drie soorten stoelen beschikken: 
28 in goede staat verkerende kuipstoelen 
30 witte stoelen die in slechte staat verkeren 
20 bijeengesprokkelde stoelen uit de rest van het gebouw. 

De Werkwinkel begon in september 1981 met haar activiteiten. De 
gemeente gaf een startsubsidie voor aanschaf van inventaris voor 
de toenmalige werkgroepen. De Filmliga vroeg uit die pot 50 kuip
stoelen. Het werden er 30 en het bestuur gaf de belofte mocht er 
geld zijn en noodzaak het aantal stoelen uitgebreid zou kunnen 
worden. De noodzaak werd met name in het tweede seizoen dui
delijk (meer bezoekers) maar werd zelf door de Filmliga opgevan
gen in de vorm van witte stoelen die we kregen van de SSO Hel
mond-West. Daarnaast bleek uit onze enquête dat het grootste 
gedeelte van de ondervraagden klachten had over het zitcomfort. 
Niet dat de Filmliga pretendeert dit op te kunnen lossen maar we 
denken wel dgor uitbreiding van de kuipstoelen de grootste klach
ten weg te kunnen nemen.' 
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De Filmliga Helmond in cijfers 
Seizoen bar entree bezoekers uitgaven films 
1981-82 6.350 4.580 1.100 8.655 38 
1982-83 13.110 8.058 1.800 9.459 40 
1983-84 13.750 8.256 1.950 9.958 40 
1984-85 14.955 10.633 2.400 10.028 40 

De voorstellingen werden elk weekeinde tussen eind augus
tus en eind juni gegeven. De entree bedroeg vier gulden, een 
lidmaatschap kostte ƒ2,50 per seizoen. Aan het einde van 
haar bestaan telde de liga 386 geregisteerde leden. In het 
klaslokaal dat als zaal werd gebruikt konden maximaal vijf
entachtig mensen een plaats vinden. 

Kortom: de Filmliga rekent per zondagavond op vijftig tot zestig 
mensen waarvoor dertig kuipstoelen nodig zijn ten bedrage van 870 
gulden. Omdat de Filmliga daar zelf het beheer over wil, dient ook 
een luik a tweehonderd gulden gemaakt te worden om de stoelen 
achter weg te kunnen sluiten! 

EEN FILMHUIS? 

Het al eerder gesignaleerde tweesporen-beleid met enerzijds de 
dagelijkse beslommeringen en tegenslagen en anderzijds steeds een 
stapje verder op weg naar een goede filmvoorziening wordt ook dit 
seizoen voortgezet. Begin 1984 zijn de eerste gedachten gevormd 
over het oprichten van een Filmhuis in Helmond. De eerste stappen 
worden snel gezet. Pieter Geelen en Antoinet Smits hebben contact 
gelegd met Hélène Weijel, consulent van de Associatie van Neder
landse Filmtheaters. 

Hélène komt naar Helmond om het beleid naar professionalisering 
goed door te nemen. Dit houdt volgens haar de volgende zaken in: 
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-> onderhandelen met de gemeente voor structurele subsidie 
-> ontwikkelen van een herkenbare identiteit als filmtheater 
•• filmkeuze 
-» toegangsprijzen 
-> werken in thema's 
De initiatiefnemers begroten voor dertigduizend gulden te kunnen 
beginnen. Zij verwachten een startsubsidie van twintigduizend gul
den van de gemeente, tien- tot vijftienduizend van Bavaria, en ver
der geld uit diverse fondsen. Zij schatten de zaak zo positief in dat 
aanvragen voor offertes voor het huren van een 35 mm-projector op 
24 april al de deur uit zijn. 
15 Mei heeft Pieter de opzet van een Filmhuis naar B&W gestuurd. 
Volgens hem is het voorstel positief ontvangen. Hij verwacht bin
nenkort een gesprek te hebben met wethouder A. Meijer van cul
tuur. De verwachting is dat de medewerkers in augustus kunnen 
gaan verbouwen om per oktober of november open gaan. Noch hij 
noch een van de anderen heeft op dat moment een pand in het 
hoofd. Een optie is het oude pand van Huize D'n Herd aan de 
Molenstraat. In afwachting van de ontwikkelingen 'staat de inboe
del voor het Filmhuis op zolder bij Theo en Pieter.' Het zal 30 
augustus 1984 worden voordat dit gesprek met de wethouder van 
cultuur ook inderdaad plaatsvindt. 
De stap naar een eigen Filmhuis werd volgens de initiatiefnemers 
noodzakelijk omdat het publiek van de Filmliga steeds ouder werd 
en zich niet langer thuis voelde in een jongerencentrum. 

Kikvors 

Het duurt allemaal wat langer. Pas op 9 april 1985 kan Pieter melden 
'We hebben waarschijnlijk een pand.' Het is Binderseind 23 dat te 
koop is voor honderdduizend gulden, waar ƒ7.500,- kosten koper bij 
komen. Binderseind 23 was het parochiehuis van de parochie centrum. 
Het pand is eigendom van de gemeente en wordt gehuurd door de 
stichting parochiehuis centrum met haar onderhuurders. Die stichting 
betaalde echter al enige tijd geen huur meer, waarop de gemeente de 
huur heeft opgezegd en per juni 1985 door de kantonrechter in het 
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gelijk is gesteld. De stichting parochiehuis heeft zichzelf inmiddels 
opgeheven met achterlating van een huurschuld van een ton. Na de 
verkoop aan de stichting Filmhuis laat wethouder J. van Rooij weten 
dat hij verwacht dat de gemeente met die openstaande post blijft zit
ten: "Van een kikvors kun je geen veren plukken." 
Tot dusver krijgen de initiatiefnemers alle medewerking van de 
gemeente. De raadscommissie publieke werken maakt geen proble
men over het veranderen van het bestemmingsplan vanwege de 
horecafunctie. 
Het Filmhuis heeft inmiddels na de nodige vingeroefeningen een 
begroting opgesteld. Deze begint met een omzet van ongeveer der
tigduizend gulden per jaar. De aanname was ruwweg dat de vaste 
huuropbrengst de hypotheek betaalt, de barwinst stook en onder
houd kan betalen en de films betaald worden uit de entree. Uit
gaande van een toenemend aantal bezoekers, zou in ongeveer vijf 
jaar financieel quitte gespeeld kunnen worden. Daarbij begint het 
bestuur met ruim drieduizend bezoekers per jaar, in verhouding tot 
het aantal draaidagen ongeveer hetzelfde aantal dat het laatste 
anderhalfjaar de Filmliga bezocht. 

(begin) Begroting Filmh 

Uitgaande van 3.300 bezoekers 
huur 
gas, water, licht 
filmhuur 
inventaris, administratie e.d. 
entree 
foyer 

Totaal: 

uis Helmond 

Uit 
9.600 
2.500 

16.000 
5.000 

33.100 

In 

19.890 
13.260 

33.150 

Bestuurslid Pieter Geelen betrekt de bovenwoning en de stichting 
Vrijwilligerscentrale blijft de kantoren aan de voorzijde huren. 
Deze huurbedragen zijn vanaf het allereerste begin als bijdrage in 
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de kosten opgenomen. Zij zouden de afbetaling van de banklening 
van 110.000 gulden garanderen. Om de andere kosten te bestrijden 
zijn jaarlijks tenminste 3.300 bezoekers nodig oftewel tachtig per 
draaiweek. "Dat is haalbaar," voorspelt Pieter Geelen. 

Politiek gekonkel 

De eerste tien jaren Filmhuis zijn een lange lijdensweg van onbe
grip van achtereenvolgende wethouders en raadsleden, op de lange 
baan schuiven, politiek gekonkel en gekissebis. Zowel de initiatief
nemers als latere vrijwilligers zijn daarover achteraf bezien het 
meest verbaasd en gefrustreerd. Dat begint al met de verkoop van 
'het Binderseind' aan de kersverse stichting. 
Na de commissievergadering op 2 januari komt in de raadsvergade
ring van dinsdag 7 januari 1986 het voorstel aan de orde het voor
malige parochiehuis aan Binderseind 23 te verkopen aan de Stich
ting Filmhuis Helmond. De stichting wil daarin films vertonen 
'welke buiten de normale bioscoopcriteria vallen en waaraan spe-

8 De verbouwing van het Filmhm% carnaval 1986 Let op de dikke jassen' 
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dale kwaliteitseisen worden gesteld. Commerciële films worden in 
beginsel niet vertoond, zodat het Filmhuis geen concurrent is van de 
commerciële bioscoopbedrijven.' Om concurrentrie te voorkomen 
is een bepaling opgenomen dat de stichting haar statuten niet mag 
wijzigen zonder schriftelijke toestemming van het college van bur
gemeester en wethouders. De koopprijs wordt vastgesteld op een 
ton, honderdduizend gulden. Het college acht in haar voorstel die 
prijs redelijk omdat het 'erg moeilijk is een geschikte bestemming 
of koper voor het pand te vinden, mede gezien de inrichting en de 
staat van onderhoud.' 

Het pand staat volgens de raadsstukken te boek voor ƒ362.245,- met 
kapitaallasten van ruim vijftigduizend gulden. Het college stelt voor 
tot verkoop over te gaan omdat daardoor de boekwaarde met een 
ton wordt verminderd én de gemeente af is van de jaarlijkse lasten, 
geboekt op zevenduizend gulden voor verzekering, belasting en 
onderhoud, tienduizend gulden afschrijving en niet minder dan 
ƒ33.520,- gulden rente. 
Tijdens de raadsvergadering erkennen B&W dat het gebouw meer 
dan een ton waard is maar dat zij het toch voor die prijs willen ver
kopen omdat het pand moeilijk verkoopbaar is. Binderseind 23 is 
nauwelijks voor iets anders bruikbaar dan een theater of horeca. 
Bovendien is het de laatste jaren minimaal onderhouden. 
Kort voor de raadsvergadering meldt zich nog de stichting Isla
mitisch Centrum die het pand wil kopen voor ƒ150.000,-. De ge
meenteraad is het echter met wethouder A. Meijer van cultuur eens 
dat het onbehoorlijk bestuur zou zijn om nu alsnog de onderhande
lingen met de stichting Filmhuis af te ketsen. De stichting Isla
mitisch Centrum wil het pand hebben omdat zij een winkel in Wolf-
straat niet als moskee mag inrichten. Als enige raadslid vraagt P. 
Tielemans (SDH) uitstel omdat de gemeente van de Islamitische 
stichting wellicht meer geld kan vangen dan van de stichting Film
huis. 

Na een bezoek op 13 februari 1986 taxeert M. Praasterink van de 
Mierloseweg 'de opstallen dienende tot filmzaal met foyer, kantoor, 
bovenwoning met de ondergrond, erf en tuin staande en gelegen te 
Helmond, Binderseind 23."^ Hij schat de waarde van dit geheel op 
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ƒ175.000,- bij executiewaarde en ƒ210.000,- bij vrijwillige ver
koop. Het gebouw ligt op goede stand en ligging op ca. 7.00 are 
eigen grond ter waarde van tachtigduizend gulden en is ongeveer 
tachtig jaar oud. De herbouw-waarde na een brand schat Praasterink 
op ƒ650.000,-, het pand is in redelijke staat en wordt verder opge
knapt. 

Bevroren verf 

Een eerste blik in het gebouw aan het Binderseind heeft duidelijk 
gemaakt dat het dringend opgeknapt moet worden. Gasverwarming en 
isolatie zijn nodig om de stookkosten niet te hoog op te laten lopen. 
Voor de activiteiten zijn een nieuw projectiescherm en een projector 
nodig. Eind januari 1986 draait de Filmliga haar laatste film in de 
Werkwinkel, voor zover valt na te gaan 'De huid'. Daarna gaan de vrij
willigers tijdens de carnaval verbouwen. Het vriest die winter zo 
streng 'dat de verf in de potten bevroor.' Ton van der Heijden, Theo 
Verbeme, Pieter Geelen, Peter van de Manakker, Gerrie Swinkels, 
Antoinet Smits en Peter Stienen verzetten het leeuwedeel van het werk 
dat nodig is om in het uitgeleefde pand een theater te beginnen. De 
grootste ingreep is het metselen van een cabine tussen foyer en zaal 
om de projector in te zetten. In de zaal komen bruine stoelen, waar
schijnlijk afkomstig uit de Krabbedans in Eindhoven. 
Op donderdag 10 april 1986 opent het Filmhuis Helmond na de ont
vangst van genodigden met 'La historia official' van Puenzo. De 
Sunshine Shimmy Band omlijst de opening en aan de wanden han
gen abstracte foto's van Nico Smits. 

Andere films uit die eerste weken zijn 'Het zevende zegel', 'Anot
her time, another place' en 'Maccheroni'. Die laatste film zou een 
voorbijganger de opmerking ontlokt hebben blij te zijn met een 
nieuwe pizzeria in Helmond.'^ "Het lijkt wel een echte bioscoop" is 
nog altijd een veel gehoorde opmerking van mensen die voor het 
eerst over de drempel stappen. 
Al op 13 april 1986 draait de eerste kinderfilm: 'Pinokkio', a ƒ2,50 
inclusief een consumptie. De kinderfilm draait het eerste halve jaar 
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op zondagochtend om elf uur. Al snel blijkt dat te vroeg en per 
december wordt het aanvangstijdstip verschoven naar twee uur 's 
middags. 
Het Filmhuis draait met haar 'vrijwel nieuwe' Eiki-projector drie 
avonden per week film: op donderdag, vrijdag en zondag, aanvang 
21.00 uur, entree zes gulden. De zaterdag is voor andere activitei
ten; theater- en muziekoptredens. Via een zo geheten servicebureau 
worden de zaal en alle andere faciliteiten te huur aangeboden voor 
wie iets wil organiseren. 
De doelstelling is: klassiekers, avant-garde-films en betere bios
coopfilms zoals 'Paris, Texas' draaien. De stichting telt twintig vrij
willigers die verdeeld zijn over de werkgroepen filmkeuze, tech
niek, beheer en publiciteit. 

Op het moment dat het Filmhuis opent, draait de heer Croonenberg 
aan de Markt in de laatste bioscoop van Helmond films. Hij zegt bij 
de opening van het Filmhuis: 'Als ik mijn zaak goed zou kunnen 

9 De gemeente op bezoek, kort voor de opening van hel Fitmhun Wethouder A Meijer (linki) en 
J Bongaaris, hoofdambtenaar van de afdeling cultuur 
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verkopen zou ik daar zeker over denken. Maar ik kan me Helmond 
ook niet zonder bioscoop voorstellen.' De Werkwinkel blijft intus
sen films draaien voor een jonger publiek. Tien jaar later bestaat van 
dit drietal alleen nog het Filmhuis. 

Bezinning 

Na het enthousiasme en de inzet van de betrekkelijk kleine groep vrij
willigers om een Filmhuis op te richten, is het al snel tijd voor bezin
ning. Al tijdens het eerste jaar wordt èen aanzet gedaan om te komen 
tot een betere organisatie. Het Filmhuis begint kennelijk zoals de 
Filmliga draaide; als een groep hardwerkende vrijwilligers in een 
platte organisatie. Al snel komt een 'Stuk om te komen tot een 
bestuur' op tafel. Daarin staat onder meer: er dreigt een financiële 
ramp, we zijn geen Werkwinkel meer maar particulier initiatief. Vrij
willigers moeten medezeggenschap houden maar de werkgroepen 
werken te veel langs elkaar heen. Dat resulteert in een organisatie met 
een bestuur en daaronder werkgroepen, zoals beschreven in het 'Ont
wikkelingsplan 1988 -1990' (gedateerd 1987). Aan het einde van het 
eerste jaar is het aantal vrijwilligers gestegen tot vijfendertig. 
In dit ontwikkelingsplan staat dat de medewerkers besloten hun 
organisatie grondig door te lichten om knelpunten bloot te leggen 
en een gericht toekomstbeleid te ontwikkelen. De oorspronkelijke 
doelstelling was 'tegen acceptabele entreeprijzen films vertonen die 
niet of nauwelijks in de gangbare bioscopen vertoond worden.' 
De post filmhuur stijgt doordat enkele grote verhuurders meer en 
meer een monopoliepositie krijgen. De kosten worden echter vrij
wel gedekt door de entreeprijzen.Tegelijkertijd werd in heel Neder
land het verschil tussen de zo geheten alternatieve en commerciële 
film-distributeurs vager. Steeds meer 'alternatieve' films kwamen bij 
normale distributeurs in het pakket. 
Het ontwikkelingsplan schetst de situatie anno 1987: 

Het Filmhuis Helmond draait met een semi-professionele 16-
mm-projector waardoor recente films niet kunnen worden ge
draaid. Van de nieuwe films komt 95 % uit op 35 mm uit en 
wordt pas na vier tot zes maanden overgezet op 16 mm; geluid 
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en beeldkwaliteit van de kleine projector laten te wensen over. 
Over 1986 trok het Filmhuis gemiddeld zestig bezoekers per 
week. In 1987 stijgt dat naar tachtig. Per augustus 1986 is het 
aantal filmavonden uitgebreid van drie naar vier: op donderdag, 
vrijdag, zondag en maandag. Zondag is de drukste avond. Dan 
komt bijna de helft van alle filmkijkers. 
De werkgroep kinderfilm draait met eenmalige financiële steun 
van de gemeente (ƒ1.200,-) kinderfilms. Het aanbod aan goede 
kinderfilms is echter schaars. 
Om een zo breed mogelijk cultureel aanbod te kunnen doen, 
worden doorlopend exposities van (beginnend) kunstenaars 
gehouden. De zaterdag is voor (kinder)theater en muziekoptre-
dens. De optredens -aanvankelijk in de grote zaal- worden goed 
bezocht en kosten geen geld. 
De foyer ('Filmkaffee') kost ruwweg een kwart van het aantal 
werkuren maar genereert geld en fungeert als ontmoetingsruim
te. Zo repeteren drie Helmondse bands en het Vrouwencabaret 
gratis in de foyer, in ruil voor een of twee optredens per jaar. 
Eenmaal per maand ontvangen mensen die zich opgegeven heb
ben gratis een filmblad. Vooral de nevenactiviteiten (optredens) 
hebben gezorgd voor meer bekendheid via de media. Een live
uitzending via de lokale televisie bij gelegenheid van het eenja
rig bestaan, heeft daar zeker toe bijgedragen. 
Een groot deel de vrijwilligers kent elkaar al vijftien jaar. 'Dit 
heeft in feite garant gestaan voor de continuïteit in het proces 
naar een Helmonds Filmhuis.' Anderzijds zorgt het werken met 
vrijwilligers ervoor dat kennis en kunde maar langzaam tot hun 
recht komen en de organisatie traag groeit. Organisatorische en 
financiële tegenslagen hebben daar aan bijgedragen. Een gepro
fessionaliseerde instelling zou sneller groeien. 
Het pand verkeert in tamelijk slechte toestand. Het ontbreken 
van isolatie zorgt voor een onverantwoord hoog energiever
bruik. Uit geldgebrek wordt alleen het aller noodzakelijkste 
onderhoud gedaan. De stoelen in de zaal zijn aan vervanging 
toe, de bureaumaterialen minimaal waardoor administratie e.d. 
veel tijd vergen. 
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Om door te groeien naar een volwaardige instelling is investe
ring uit externe financieringsbronnen de enige weg. Vandaar dat 
het Filmhuis een beroep doet op de gemeente Helmond voor een 
eenmalige financiële bijdrage in de kosten van nieuwe appara
tuur. Voor de overige knelpunten wordt elders een oplossing 
gezocht. 

Toekomst 

Het wensenlijstje is niet gering: een 35 mm-projector (ƒ60.000,-); 
kantoorapparatuur (ƒ15.000,-); scholing medewerkers; achterstallig 
onderhoud (ƒ15.000,-); inventaris foyer en betere geluidsapparatuur 
en verlichting. De verwachting is dat een 35 mm-projector meer 
bezoekers oplevert waardoor geld in het laatje komt om de andere 
investeringen te kunnen betalen. Het Filmhuis denkt dat daarmee 
binnen drie jaar het exploitatietekort verdwenen is en geld gereser
veerd kan worden voor investeringen. 
Een en ander is onderbouwd door een rapport van Bakkenist c.s. in 
opdracht van de Nederlandse Bioscoopbond. Het Filmhuis Hel
mond trekt 3.500 bezoekers per jaar, 1,5% van alle bioscoopbezoe
ken in regio Helmond. Dat aantal kan in 1990 verdubbeld zijn als 
de knelpunten opgelost worden. 
Dat vereist aanpassingen. Het Filmhuis heeft zich tot dusver gericht 
op de 'kunstfilmliefhebber'. Deze groep is klein maar gaat vaak naar 
films. De kunstfilmliefhebber wordt goed bediend door het pro
grammablaadje en thematisch programma's. Om ook het avondje-
uit-publiek te trekken dienen het zitcomfort en de ingang verbeterd 
te worden, minstens vijf filmvoorstellingen per week gedraaid te 
worden, heeft het podium behoefte aan beter licht en geluid voor 
optredens en moet meer promotie gemaakt worden. Met een jaar
lijkse groei van een half procent kan in 1990 het aantal bezoekers 
tot ruim zevenduizend stijgen. Dat zou een jaarlijkste winst van 
bijna veertienduizend gulden opleveren. 
Het Filmhuis huurt films op recette-basis. Dat wil zeggen dat naast 
het minimale garantiebedrag ook de helft van de winst naar de film
verhuurder gaat. 'Zonder financiële steun leidt het Filmhuis een 
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10. Het Filmhuis was meer dan alleen films: hier het voetbalteam tijdens een Hemelvaart-tour-
nooi in Lierop. Staand v.l.n.r. Mario Ermens, Ward Lauwers, Pieter Geelen, Twan Sens, Henk 
Beekmans of Verbeek C^), Cor Callaars, Sjaak Giebels, Piet van der Heijden en Ger(t) Swinkels. 
Hurkend Jan Kersten, Bjorn Ermens, Frank Verberne, Theo 'de Witte' Verberne, onbekend en Erik 
Kersten. 

marginaal bestaan. Met nieuwe (financiële) impulsen kan het uit
groeien tot een kleinschalig multicultureel centrum met de nadruk 
op film.' 
Banden met de Werkwinkel blijven bestaan. Zo wordt het optreden 
van de elektrische bluesband Beau Boots in het Filmblad aangepre
zen met de tekst: 'Voor wie dit optreden in de Werkwinkel gemist 
heeft."" Veel bezoekers gaan naar activiteiten in beide instellingen. 
Ze hoeven daar alleen maar de straat voor over te steken. 
Éénjarig bestaan 
In het (dan nog) Helmonds Dagblad van 21 maart 1987 verschijnt 
een oproep aan het Helmondse bedrijfsleven om 2.500 gulden bij
een te brengen voor sponsoring van een live-uitzending op de loca
le televisie SLOT. Die avondvullende uitzending staat in het teken 
van het eenjarig bestaan in april. Op zaterdag 11 april komt inder-
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daad een avondvullend televisieprogramma tot stand in de stijl van 
de jaren veertig. Van 21.00 tot 01.00 uur maakt de locale omroep 
live televisie vanuit het Filmhuis met gesprekken, muziek en 
theater. Vanaf 22.00 uur treedt het Moonlight Dance Orchestra op, 
afgewisseld met de Berini's. Tijdens de uitzending worden ook 
delen van de oude 'Croonenberg-films' gedraaid die enkele maan
den later aanleiding vormen voor een tentoonstelling over de bios
coop in Helmond in het gemeentemuseum. 

In het weekblad Traverse van woensdag 8 april 1987 laten Pieter Gee-
len en Jan Kersten weten dat zij geen moment het idee hebben gehad 

het niet te zullen halen. 
Maar de schattingen 
waren te optimistisch. 
Zij gingen uit van tach
tig bezoekers per week. 
In werkelijkheid ble
ken dat er zestig te zijn 
bij vier voorstellingen 
per week. Een uitschie
ter was 'Abel', met 247 
bezoekers vrijwel uit
verkocht. De baromzet 
en een langzaam stij
gend aantal bezoekers 
kunnen dit compense
ren. De kinderfilm 
heeft een groter pro
bleem. Initiatiefneems
ter Riek Tijssen heeft 
wekelijks vijftig tot 
zestig bezoekers nodig 
maar komt maar tot 
ongeveer twintig. Ans 
van de Reek vraagt 

n Genu (Gerrie) Swmkels in de pmjecliecabine, rond zich af 'Waar blijVCn de 
de opening van hel I ilmhuii in 1986 mcnSCn nU?' Dc kiu-
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derfilm draait wel commerciële Disneyproducties maar toch komen 
alleen kinderen van ouders die zelf ook naar het Filmhuis komen. De 
werkgroep kinderfilm besluit echter toch nog een jaar door te gaan. 
Toen een jaar geleden het Filmhuis geopend werd, bestond bioscoop 
Centraal nog. Die is in de zomer van 1986 gesloten." Ook de Filmli
ga in de Werkwinkel is verdwenen. Het Filmhuis treedt eind 1987 toe 
tot de Vereniging van Brabantse Filmtheaters, een volgende stap op 
weg naar erkenning. 

Een nieuwe projector II 

Op 25 augustus 1987 biedt de stichting Filmhuis Helmond het col
lege van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond 
het eerder genoemde ontwikkelingsplan aan. Het plan stelt dat het 
Filmhuis in staat is zichzelf financieel staande te houden. Maar 
omdat het Filmhuis te kampen heeft met problemen bij projectie en 
geluidsweergave, is een 35 mm-projector met bijpassende geluids
installatie nodig. 'Om deze apparatuur aan te kunnen schaffen, doen 
wij een beroep op het College en verzoeken derhalve om een een
malige subsidie van ƒ55.200,- .' Alleen dan kan het Filmhuis haar 
bestaan continueren en veilig stellen. 

Het eerste filmboekje van 1988 meldt dat dit een opwindend jaar 
wordt: 'Als het gemeentebestuur begin januari positief beslist over 
een 35 mm-projector, krijgen we meer actuele films, meer retro
spectieven en een verbetering van de kwaliteit van de filmvertoning. 
Verder zijn plannen om de entourage op te krikken in een vergevor
derd stadium. We hopen dan ook tegen het einde van het jaar de lief
hebber in een volwaardig, kleinschalig filmtheater te kunnen ont
vangen en wensen iedereen een prettig, zinvol en cultureel '88.' 
Het mag niet zo zijn. Het subsidieverzoek gaat maanden door de 
Helmondse politiek en wordt twee keer afgewezen. Op 19 februari 
1988 meldt het Helmonds Dagblad dat 'op aandringen van de com
missie cultuur' de discussie opnieuw is aangezwengeld. De leden 
van de raadscommissie droegen zelfs mogelijkheden aan om het 
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Filmhuis te helpen. De oplossing die 'de politiek' kiest, is dat de 
gemeente zelf een tweedehands projector aanschaft en in bruikleen 
geeft aan het Filmhuis. Deze 'nieuwe' projector is de langgewenste 
35 mm-projector, waarvoor de gemeente Helmond ƒ25.000,- heeft 
neergeteld. 
Vanaf 6 september 1988 is het Filmhuis gesloten. Om de Bauer-pro-
jector te kunnen plaatsen is een verbouwing van de cabine waarin 
de projectors staan nodig. Onder leiding van Theo Verbcrne klaart 
een kleine ploeg mensen dat werk. Omdat de projector te laat werd 
geleverd, is het Filmhuis langer gesloten dan de bedoeling was. Het 
heropent niet zoals gepland op 20 september maar pas in oktober. 

De projector zorgt inderdaad voor alle genoemde voordelen maar 
ook voor hogere entreeprijzen. Te weten: zeven gulden voor een 
gewoon kaartje (twee kwartjes onder het landelijk gemiddelde van 
Filmhuizen) en zes voor mensen met een CJP, pas 65+ e.d. Voor 
vijftien gulden kunnen filmliefhebbers donateur worden. Zij krijgen 
daarvoor elke maand het programmaboekje en een gulden korting 
op de entree. Het programmaboekje wordt ook in brede kring gra
tis verspreid. 

Op zoek naar evenwicht 

Het jaarverslag 1988 vat de situatie als volgt samen: Het Filmhuis 
Helmond neemt in Nederland een unieke positie in. Enerzijds 
omdat het in een stad zonder een bioscoop zit, anderzijds omdat het 
geen structurele subsidie krijgt. Beiden zijn niet zo gunstig: het 
filmklimaat is niet best en een beroepskracht kan niet worden 
betaald. 
Met de 35 mm-projector en scholing van de medewerkers is al veel 
bereikt. Het volgende knelpunt is de keuze van de films die het 
Filmhuis draait. Het Filmhuis is op zoek naar een evenwicht tussen 
kunstzinnige films aanbieden en de vraag van bezoekers naar ande
re films. 
Muziek-optredens en theatervoorstellingen zijn vanaf eind septem-
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12 De eente projector 
van het hilmhuis een Eiki 
16 mm 

ber gestaakt 'omdat die geen winst opleverden'. Op de optredens 
komt het Filmhuis bijna zesduizend gulden tekort, als alleen naar de 
opbrengst van de kaartjes wordt gekeken. Een meer doorslaggeven
de reden lijkt de wens om op zaterdagavond film te kunnen draaien 
zodat elke week vijf avonden film in het Filmhuis te zien is, van 
donderdag tot en met maandag. Het filmboekje wordt niet langer 
gratis verstuurd. Wie dat thuis wil krijgen moet een abonnement 
nemen, voor vijf gulden. Besparing: zesduizend gulden. Donateurs 
krijgen nog steeds voor vijftien gulden het boekje én een gulden 
korting op de entreeprijs. 
Het bestuur heeft 'nadrukkelijker de verantwoordelijkheid voor 
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beleid en uitvoering daarvan op zich genomen.' Dat wil zeggen dat 
op de vijf medewerkersvergaderingen 'bestuursbesluiten werden 
toegelicht en medewerkers gehoord over hun visie en voorstellen.' 
Geld en beleid zijn niet voor het eerst en niet voor het laatst de hot 
items op deze bijeenkomsten. 
Het bestuur bestaat op 31 december 1988 uit John Klumpkens, 
Wilma Fransen, Cor Callaars, Harrie Swinkels, Twan Sens, Jan 
Kersten en Joep Stienen. Pieter Geelen en Jan Eitc Bullema hebben 
in de loop van 1988 hun functie neergelegd. 

In 1988 draait het Filmhuis veel thema's en festivals: in maart 
'Nederlandse literatuur verfilmd' en van 1 tot 7 augustus 'Waanzin 
in de film', beide in samenwerking met de Brabantse Filmtheaters. 
In april en juni een homo respectievelijk lesbische filmweek en 
daartussen in mei 'Niet-westerse films' in het kader van de landelij
ke manifestatie 'Noord-Zuid nodigt u uit' in samenwerking met het 
WOC. In september ziet het Filmhuis de première van 'De veelvoud 
van et;nvoud' van de Astense regisseur en beeldend kunstenaar Jos 
Wigmans. Intussen lopen ook de voorbereidingen van de Brecht-
week bij gelegenheid van negentig jaar toneelgroep St. Genesius. 
1988 Was het jaar van drastisch ingrijpen in organisatie en finan
ciën. Ook 1989 wordt een jaar van een strak financieel beleid, met 
minimale middelen werken zonder geld voor investeringen of 
onderhoud. 'Dat in Helmond nog een Filmhuis bestaat, is vooral te 
danken aan de vindingrijkheid en het doorzettingsvermogen van de 
vrijwillige medewerk(st)ers.' Werken zonder professionele onder
steuning en te weinig geld eist enorm veel van de mensen. 

Turbulente ontwikkelingen 

Het vierde jaar Filmhuis kenmerkt zich door turbulente ontwikke
lingen. Stond in 1988 het geld centraal, 1989 wordt het jaar van 
beleidsmatige analyse en het ontwikkelen van een toekomstvisie. 
Dat dient midden 1990 in een nieuw vijfjaren-beleidsplan te culmi
neren waarmee een nieuw bestuur aan de slag kan. Het idee is een 
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HELMOND - Het rommelt in 
het Helmondse Filmhuis. Drie 
van de zes bestuursleden zijn 
opgestapt. Een vergadering van 
alle medewerk(st)er8 heeft be
sloten externe deskundigen te 
vragen een uitweg uit de crisis 
te zoeken. Kern van het pro
bleem. Is het programma-beleid 
van het Filmhuis: moet Hel-
monds enige filmzaal meer com
merciële films draaien, en zo Ja 
ia welke mate? 

Binnen het bestuur en binnen 
de groep medewerk(st)ers be-

- staan al jaren verschillen van 
Inzicht over' de koers die het 
Filmhuis moet varen. De bezoe
kersaantallen vallen nog altijd 
tegen en zo ook het aantal men
sen dat het filmcafè bezoekt. Ge
volg: het Filnnhuis balanceert 
voortdurend op de rand van 
faillissement; voor zover een 
stichting met vrijwilligers fail
liet kan gaan. Initiatieven van 

. zoals regelmatig laten optreden 
' van muziek- en theatergroepen 

B^limrscrisis in vrijwilligers-organisatie 

Filmhuis (be)stuurloos 
zijn al geschrapt om bezuinigin
gen te bereiken. Een structurele 
subsidie van de .gemeente Hel
mond zou wellicht- uitkomst 
kunnen bieden, maar de politie 
heeft al herhaalde malen laten 
weten daar mets in te zien. 

Vorige week zijn een aantal 
bestuursleden opgestapt uit on
vrede over zowel het beleid als 
over de manier waarop beleid 
wordt gemaakt. „ Het gaat niét 
om eenmaal genomen beslissin
gen weer terug te draaien. Zake
lijk praten wordt voortdurend 
verward met het naar voor 
schuiven van persoonlijke voor
keuren," zo laten een aantal be
stuursleden weten. 

Het belangrijkste zakelijke 
knelpunt is de discussie over het 
al dan niet' draaien van wat in 
de wandelgangen commerciële 
films heet. 

Het bestuur heeft op 
grond van een nota besloten 
meer films te draaien waarvan 
verwacht kan worden dat ze 
meer publiek trekken dat nor
maal de weg naar het Binder-
seind niet weet te vinden. Aan 
dat experiment is een voortijdig 
einde gekomen doordat een deel 
van het bestuur die beslissing 
opnieuw ter discussie wenste te 
stellen. Een discussie die nog 
eens extra moeilijk te voeren is 

door de vaagheid van het begrip 
commerciële film. Voor drie van 
de zes zittende bestuursleden re
den genoeg om op te stappen 
waarmee de bestuurscrisis een 
feit werd. 

De algemen medewerkersver
gadering van afgelopen weer 
heeft zich over de ontstane si
tuatie gebogen en besloten een 
aantal mensen van buiten het 
Filmhuis-circuit Le vragen de 
problemen te inventariseren en 
een moegelijke uitweg te wijzen. 

Een uitweg die ook enige haast 
behoeft omdat het gebouw toe is 
aan een dure opknapbeurt. 
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scheiding tussen dagelijks en algemeen bestuur die respectievelijk 
beleid bepalen en beleid uitvoeren. 

Al vanaf het prille begin van de Filmliga ontstonden regelmatig dis
cussies over wat voor soort films een Filmhuis hoort te draaien en 
voor welke doelgroep. Medio 1988 en vooral in 1989 woedde die 
discussie in alle hevigheid. De medewerkers splitsen zich daarbij in 
twee kampen: zij die er geen been in zagen ook films te draaien die 
een breed publiek trekken en de groep die het woord commercieel 
gelijk stelde aan het ondergraven van de doelstellingen. Dat resul
teert in een scheiding der geesten die later in de jaarverslagen als 'de 
bestuurscrisis' wordt aangeduid. Het bestuur komt in 1989 niet min
der dan zesentwintig keer bij elkaar. Daarnaast zijn dat jaar nog vijf 
medewerkersvergadering 'vooral voor het toelichten van het 
bestuursbeleid'. 'Alleen kunstzinnige films draaien blijkt onhaal
baar,' laat bestuurslid Joep Stienen op 2 augustus 1989 in de Tra
verse noteren. De discussie over de toekomst van het Filmhuis barst 
onder de medewerkers in alle hevigheid los. 

De discussie loopt zo hoog op dat per 27 november 1989 John 
Klumpkens, Harrie Swinkels en Joep Stienen opstappen. Aangezien 
op 24 oktober Twan Sens al vanwege studie was vertrokken, bestaat 
het bestuur eind 1989 uit Jan Kersten, Wilma Franssen en Cor Cal-
laars. Deze bestuursleden besluiten na een roerige medewerkers
vergadering om intern de knelpunten op een rij te zetten waarna een 
externe deskundige een beleidsplan mag opstellen. Het drietal blijft 
aan als tijdelijk bestuur. 
Ondanks dat het jaar 1989 met een positief saldo en meer bezoekers 
is afgesloten, zijn de overgebleven bestuursleden niet tevreden over 
de meer commerciële programmering die vorig jaar om financiële 
redenen is begonnen. Volgens bestuursvoorzitter Jan Kersten schept 
de wisselende programmering onduidelijkheid die toch publiek 
heeft gekost. 

Het jaarverslag zegt het wat fraaier: 'Binnen organisatie en bestuur 
ontstond verschil van mening over positie en functie van het Film
huis binnen het culturele klimaat van Helmond en de band met de 
andere Filmhuizen in Nederland.' 
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Daar staat ook een mooi compromis: 'de taak van het Filmhuis blijft 
het vertonen van de meer kunstzinnige film en de arthouse-film. 
Daarnaast wordt echter ook aandacht besteedt aan de kwaliteits-
films die wel in de bioscopen te zien zijn.' Uit datzelfde jaarverslag 
blijkt dat de neuzen nog lang niet in een richting staan. De bargroep 
schrijft dat zij met succes heeft aangedrongen op een 'ietwat com
merciëler getinte' filmkeuze. De filmkeuzegroep schrijft juist dat zij 
op verzoek van het bestuur meer commerciële films heeft uitge
zocht: 'Het gevolg was een ondefinieerbare mix van commerciële 
films, betere bioscoopfilms, kunstzinnige films en arthouse films. 
Deze mix stichtte verwarring naar buiten toe: "Waar is het Filmhuis 
nu weer mee bezig?" terwijl van binnen uit gemor hoorbaar bleef 
over het gebrek aan bezoekers.' 

Ondanks deze 'ontevredenheid alom' noteerde het Filmhuis in 1989 
259 betalende bezoekers meer dan in het jaar daarvoor. Daarbij 
dient wel bedacht te worden dat het Filmhuis dat jaar zesenzestig 
films draaide, tien minder dan in 1988. 
De spanningen binnen het Filmhuis missen hun weerslag op de vrij
willigers niet. In het kielzog van de vertrekkende bestuursleden 
stappen ook diverse medewerkers op, om uiteenlopende redenen. 
Bij de bargroep vertrokken twaalf van de twintig mensen, terwijl 
zeven nieuwe tappers zich aanmeldde. De bargroep moet bovendien 
bij gebrek aan een beheerder een aantal beheerstaken op zich nemen 
zoals het regelen van bestellingen, de voorraad bijhouden en kleine 
reparaties uitvoeren. Jan Kersten sr en Wil van de Heijden werken 
beide geruime tijd als vrijwillige en onbetaalde beheerders. 
Na een verbreding van het aanbod bij de avondfilm in 1988 pro
grammeert vanaf 1989 ook de kinderfilm wat breder, populairder, 
commerciëler. Zij draaien van april tot september eens per twee 
weken op zondagmiddag. In de herfst- en paasvakantie organiseren 
zij kinder-filmfestivals. De kinderfilm trekt langzaam aan meer 
bezoekers, vooral ook bij de kinder-theatervoorstellingen. 
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Neerwaartse spiraal bij postitief saldo 

Het jaar 1989 levert voor het eerst een positief saldo op van 
5.159,25 gulden. Het tijdelijke bestuur zoekt de oorzaak in het stop
pen van de optredens en beknibbelen op pr. aan de uitgavenkant en 
de voorstellingen voor scholen en verenigingen aan de inkomsten
kant. Maar een verminderde baromzet van ƒ17.000,- wordt geweten 
aan hetzelfde stopzetten van de optredens! Het batig saldo wordt 
gebruikt om openstaande rekeningen (o.a. drankinkoop) te betalen. 
Maar het gevaar van een neerwaartse spiraal dreigt. Uit geldgebrek 
zijn geen nieuwe informatieboekjes gemaakt, geen affiches ver
spreid en geen dagblad-advertenties gezet. Wel is eind 1989 weer 
een nieuw donateursplan opgesteld in de hoop meer bezoekers te 
trekken en meer geld binnen te krijgen. 

Intussen draait elke week de film gewoon door. Opvallende punten 
in 1989 zijn het zomerfestival 'Blue movies' en 'Film en literatuur' 
in februari en maart met elke dag een andere film. Tijdens de 
Brecht-manifestatie draaide tussen 26 oktober en 6 november 
'Kuhle Wampe', 'Die Dreigroschenoper', 'Deutschland bleiche 
Mutter' en 'Die Blechtrommel'. Op 3, 4 en 5 maart werd als extra 
voorstelling 'Het Kanaal' van de Helmonder Peter van de Reek ver
toond, een reis langs het Wilhelminakanaal naar Tilburg. 
Dankzij een nieuwe lens kan het Filmhuis Helmond nu drie forma
ten draaien: wide screen, cinemascoop en 'normal'. Normaal is een 
niet meer courante maat die vooral bij oude zwart/wit films nog 
voorkomt. Bij de brandpuntsafstand van het Helmondse Filmhuis 
geeft dat een beeld van drie meter hoog en ruim vier meter breed. 
Cinemascope heeft een beeld van drie bij iets meer dan zeven meter 
en wide screen geeft bij de standaard drie meter hoogte een beeld
breedte die varieert van 5,25 tot 5,55 meter. Op het doek worden die 
verschillende maten ingesteld door de zwarte zijkanten oftewel 
kaders te verschuiven. Ook de 16 mm is nog volop operationeel, 
onder andere voor de kinderfilm. 

In de zaal komen 'nieuwe' rode stoelen, door Joep Stienen en John 
Klumpkens op de kop getikt bij een 'obscure' bioscoop in Eindho-
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ven. Het aantal zitplaatsen wordt daarmee uitgebreid van vieren
tachtig naar honderd. Ondanks het stijgend aantal bezoekers blijkt 
het moeilijk te zijn het potentiële publiek over de drempel te krij
gen. "Dat is echter een probleem waar vele filmhuizen en andere 
cultuurinstellingen mee kampen.' 
De meeste kijkers trok in 1989 'Rain man', de minste 'Noir et 
blanc'. 

Grenzen vrijwilligerswerk bereikt 

Het gevolg van de crisis van 1989 en 1990 is een filmhuis-organi
satie die met nieuw realisme aan de slag gaat. Het bestuur neemt de 
touwtjes vaster in handen, de medewerk(st)ers krijgen meer verant
woordelijkheid maar minder inspraak. Op 1 november 1990 is een 
nieuw bestuur aangetreden onder Ton Crone als nieuwe voorzitter. 
De 42-jarige Crone heeft in de filmhuiswereld zijn sporen verdiend. 
Hij kreeg in 1985 de cultuurprijs van de provincie Noord-Brabant, 
o.a. voor zijn werk aan het Filmhuis Tilburg en de nota Tilm als 

14 Het aan elkaar plakken van de filmrollen 
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zorgenkind'. Ook is hij lid van de provinciale culturele raad. Zijn 
inzet is: steun van de gemeente verwerven om uit te groeien tot een 
professionele organisatie. Die stap wil hij helpen zetten om daarna 
weer elders aan de slag te gaan. 
Verder treden tot het bestuur toe Frankie Jonkers (penningmeester) 
en Lodewijk den Breejen (secretaris a.i.). Die laatste noemt als 
doelstelling de erkenning van het Filmhuis als Helmonds kunstin
stituut: 'Een Filmhuis heeft altijd het artistieke als uitgangspunt, 
nooit het commerciële. Filmhuizen in de grote steden hebben 
bestendigheid gekregen, nu zijn de middelgrote steden zoals Hel
mond aan de beurt, plaatsen waar zonder Filmhuis geen film te zien 
is.' 
Dit bestuur neemt ook als uitgangspunt om de vrijwilligersorgani
satie om te vormen in een professionele organisatie met vrijwilli
gers. 'De grenzen van het vrijwilligerswerk zijn bereikt. Op oude 
voet doorgaan is niet langer verantwoord. Het Filmhuis Helmond is 
er, omdat u dat wilt!, zo staat in de in december 1990 verschenen 
nota 'Op weg naar een professionele organisatie; beleidsnotitie, 
begroting 1990 en meerjarenbegroting t/m 1993'. 
Verderop valt te lezen: In de gemeente Helmond bestaat geen regu
liere filmvertoning anders dan in het Filmhuis. Zonder Filmhuis 
zouden de inwoners van Helmond aangewezen zijn op vooral Eind
hoven. De landelijke ontwikkeling gaat steeds meer in de richting 
van concentratie in grote complexen in grote steden. Er hoeft niet 
meer te worden verwacht dat in Helmond een bioscoop open zal 
gaan. 

Zeven dagen per week 

Het plan 'Op weg naar een professionele organisatie' voorziet in 
zeven dagen open zijn met twee voorstellingen per avond. De vroe
ge voorstelling is voor de films die een breder publiek aanspreken. 
De late voorstelling wordt geheel thematisch, voor de cinefielen. 
Informatie en publiciteit zijn daarvoor erg belangrijk. Het Film-
boekje dient in grotere oplage en breder verspreid te worden, voor
al ook naar de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. 
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De zondagmiddagen zijn voor lezingen, tentoonstellingen en korte 
films. De kinderfilm blijft een belangrijke activiteit, enerzijds voor 
het kijkgenot van kinderen, anderzijds om hun beeldtaal te verbre
den. De frequentie van de kinderfilm dient te worden opgevoerd 
naar eens per week met daarnaast in samenwerking met het GIKO 
meer schoolvoorstellingen geven. 
Deze activiteiten kunnen niet meer worden gedragen door louter 
vrijwilligers. Het bestuur wil zo snel mogelijk twee mensen in 
dienst: een coördinator in volledig dienstverband met kennis van 
cinematografie, publiciteit en pr., met financieel inzicht en ervaring 
in het coördineren en stimuleren van vrijwilligers. Op de tweede 
plaats een banenpooler als beheerder/operateur voor onderhoud van 
gebouw en apparatuur en de coördinatie van montage en vervoer 
van de films. De boekhouding dient ondergebracht te worden bij 
een boekhouder. 

Een kijkje in de keuken 

Films komen per koerier van de distributeur in zware vierkante 
dozen naar de filmtheaters. De films zitten daarin op kleine 
spoelen en dienen voor het draaien aan elkaar geplakt (gemon
teerd) te worden tot een doorlopend geheel. Na afloop van de 
voorstelling dient de film opnieuw in stukken gesneden te wor
den en terug gespoeld op de kleine spoelen die in de dozen voor 
het vervoer passen. De maat van de spoelen waar de film op 
gemonteerd wordt, bepaalt hoe lag die duurt en dus of een film 
doorlopend of met een of meer pauzes gedraaid kan worden. 
Het grote voordeel van de zo geheten no rewind-tafel (zonder 
terugspoelen), is dat daarop een hele film plat kan liggen, tot 
ruim drie uur. Dat bespaart veel heen en weer spoelen en voor
al ook tillen met de loodzware filmrollen. 

Daarnaast constateert het bestuur dat het gebouw aan het Bin-
derseind een te zware last voor een vrijwilligersorganisatie is. De 
stichting Filmhuis heeft geen geld voor gewoon onderhoud, laat 
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staan voor groot onderhoud. Op korte termijn is het nodig lekkages 
te verhelpen, het sanitair te verbeteren, warmte-isolatie aan te bren
gen en electriciteitsstoringen verhelpen. Het bestuur ziet als enige 
uitweg het gebouw terug te verkopen aan de gemeente. 
Bovendien dient de cabine verbreed te worden, de projector aan de 
vloer verankerd, een no-rewindtafel aangeschaft te worden en een 
op afstand bediend kader aangebracht te worden. Daarnaast wensen 
de bezoekers betere geluidskwaliteit en isolatie voor geluid tussen 
zaal en foyer. Met steun van de gemeente kan daarvoor geld 
gevraagd worden bij het ontwikkelingskrediet voor filmhuizen van 
het ministerie van WVC. Het koningin Julianafonds heeft ƒ14.475,-
ter beschikking gesteld voor het verbeteren van de keuken, foyer, 
kantoor, entree en isolatie, mits de gemeente daaraan mee betaald. 
De totale kosten exclusief arbeid worden geschat op ƒ40.765,-. 

Aan dit plan tot professionalisering ligt de volgende begroting ten 
grondslag: 

Inkomen, waarvan 
recette 
subsidie VBF 
baropbrengst 
donateurs 

Begroting 1991 

1989 

80.674 
35.090 

2.820 
33.052 

550 

1990 (tot nov.) 

58.168 
16.052 

2.095 
19.675 

625 

1991 

193.000 
48.000 

4.000 
33.000 

1.000 

Het fors hogere inkomen gaat vooral op aan personeelskosten 
(ƒ90.000,-), filmhuur (ƒ30.000,-), publiciteit (ƒ7.000,- was ƒ2.000,-
resp. ƒ1.500,-) en organisatiekosten. Het bestuur verwacht zelfs via 
een omzet van 193.000 gulden door te groeien naar een omzet van 
ƒ215.500,- in 1992 en ƒ217.000,- in 1993. 
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EEN BIOSCOOP IN HELMOND? 

'Volgens de Nederlandse bioscoopbond is het moeilijk, volgens het 
IMK haalbaar, volgens adviseurs wenselijk en volgens de initiatief
nemer lukt het gewoon. De storm rondom de eventuele vestiging 
van een bioscoop in Helmond lijkt te zijn losgebarsten. Of het een 
zware storm is of eentje in een glas water is nog niet duidelijk.' Zo 
begint het Nieuwsblad van 14 februari 1990 haar opening over het 
plan van Pieter Geelen om het Filmhuis onder te brengen in of bij 
een commerciële bioscoop. De (over)winst van de bioscoop zou zo 
het Filmhuis kunnen betalen. 
Mede-oprichter en ex-bestuurslid van het Filmhuis Pieter Geelen is 
al de nodige jaren uit het bestuur. Maar film, cultuur en Helmond 
hebben nog volop zijn belangstelling. Hij heeft intussen een eigen 
'Kultuurburo Helmond' opgericht. Vanuit die achtergrond komt hij 
met het voorstel een commerciële bioscoop in Helmond te begin
nen: Een Filmhuis is volgens Geelen een achterhaald concept. Het 
Filmhuis Helmond ziet zichzelf als een culturele instelling maar dat 
is niet geheel terecht. Wil het overleven, dan moet het een publieks
gerichte instelling met een tweezijdig aanbod worden. Door de 
combinatie met een commerciële bioscoop zou dat kunnen zonder 
de doelstelling om 'betere' films te draaien te ondergraven. Het 
Filmhuis heeft door het verdwijnen van de laatste bioscoop geen 
enkele groeikans, het heeft 'de status van een kaaswinkel die alleen 
camembert verkoopt.' 

Al meteen zet de gemeente bij monde van wethouder A. Meijer 
vraagtekens bij dit plan. Ook het Filmhuis is afwijzend: een bios
coop zou een gunstige invloed hebben op het Filmhuis maar het 
bestuur wil per se niet daarin opgaan, aldus secretaris van het 
bestuur Wilma Franssen in het Helmonds Dagblad van 8 februari. 
De Nederlandse bioscoopbond sluit echter een premièrezaal in Hel
mond niet uit. Peter Vink, voormalig exploitant van Bio-Vink in 
Deurne wijst op de grote vinger die de bioscopen Eurocinema en 
Rembrandt in Eindhoven in de pap hebben. Zij vrezen volgens hem 
te veel concurrentie van een collega in Helmond of Deurne. De heer 
Croonenberg tenslotte ziet weinig heil na 3,5 jaar geleden bioscoop 
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Centraal gesloten te hebben wegens de concurrentie van de video
theken. 

Pieter Geelen benadrukt nogmaals dat Helmond de grootste stad 
van Nederland zonder bioscoop is. Gesteund door het Instituut voor 
Midden- en Kleinbedrijf (IMK) stelt Pieter dat een bioscoop in Hel
mond jaarlijks kan rekenen op zestigduizend bioscoopgangers, mits 
die beschikt over drie zalen waarvan een premièrezaal. De kosten 
schat hij op ruim een miljoen gulden. Als locatie noemt hij de Markt 
of desnoods de oude Scala bioscoop aan de Steenweg. Maar bij 
voorkeur 'niet over het kanaal'. De beste plek is naar zijn mening 
aan het Binderseind op de huidige locatie. 

Op gewacht 

Het lijkt wel of de gemeente daarop gewacht heeft. AI in maart 1990 
zegt CDA-wethouder Jonkers dat de kans groot is dat zich dit jaar 
nog een commerciële bioscoop in Helmond vestigt. Hij is in onder-

/ 5 Interieurs van de filmzaal mei de eerste, houten, stoelen. De geluidsboxen staan nog voor het 
podium Daarvoor Pieter Geelen 
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handeling met een bioscoopmaatschappij over een pand in de bin
nenstad. Daar zou een service-bioscoop naar Duits voorbeeld moe
ten komen; drie of vier zalen en een bar, waar het publiek aan tafel
tjes onder het genot van een of meer consumpties naar een film kan 
kijken. De kandidaat zou al een jaar belangstelling hebben maar in 
de binnenstad is geen geschikte bouwlocatie te vinden. Jonkers 
waarschuwt al op voorhand dat de gemeente geen enkel financieel 
risico kan of wil lopen. 
Daarna wordt het stil tot na de zomervakantie. Dan wordt bekend 
dat Polyfilm BV uit Lelystad en V&D niet tot overeenstemming 
zijn gekomen over de vestiging van een bioscoop in de vrijkomen
de etages van V&D. Polyfilm wil nu met de gemeente onderhande
len over een ander pand of zelfs nieuwbouw. Wethouder Meijer 
heeft bedenkingen: een nieuwe bioscoop vergt zoveel investeringen 
dat de zaak niet te exploiteren is. 

In rustiger vaarwater 

Na het aantreden van Tilburger Ton Crone en de Helmonders Fran-
kie Jonkers en Lodewijk den Breejen komt het Filmhuis in 1991 in 
rustiger vaarwater. Organisatorisch zijn zes werkgroepen ingesteld 
die via hun voorzitters communiceren met het stichtingsbestuur. 
Vier keer per jaar wordt een algemene medewerkersvergadering 
gehouden 'voor informatie-uitwisseling tussen bestuur en medewer
kers.' Een formulering waaruit blijkt hoe het accent verschuift van 
een platte of democratische naar een meer hiërarchische organisa
tie. 
Ook dit nieuwe bestuur zag geen kans verder te gaan zonder subsi
die, uitsluitend met vrijwilligers, met toenemend achterstallig 
onderhoud en een overbelaste groep vrijwilligers. Het jaar 1991 
brengt voor dat laatste een oplossing. Per 1 mei is Wim Maasakkers 
als coördinator aangesteld en vanaf 1 augustus een operateur/ 
beheerder in de persoon van Len van de Reek. Beide werken als 
banenpooler. Dat wil zeggen dat zij in dienst zijn van de Stichting 
Arbeidsplaatsen, STAP en in het Filmhuis werken op basis van een 
uitleencontract. 
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I L H U I 
HELMOND 

De komst van een coördinator en beheerder zorgen echter ook voor 
fricties, vooral met vrijwilligers die nu taken uit handen moeten 
geven. Daarom wordt al snel een functie-omschrijving voor de 
medewerkers van de bargroep op papier gezet. Ook voor de 
beroepskrachten moet een functie-omschrijving komen. 

Inhoudelijk is de 'aanval op de neergang' door het vorige bestuur in
gezet met het festival 'Films from Australië' tussen 2 en 20 november 
1990. Het nieuwe seizoen in september begint met de viering van het 
vijljarig bestaan. Die hele maand is de bar elke avond open, mede 
dankzij de inzet van oud-tappers en tapsters. De bargroep bestaat nog 
uit vijftien mensen en dat is eigenlijk te weinig. Zo wil voorzitter Jan 
Driessen aftreden maar kan geen geschikte opvolger vinden. Een nieu
we activiteit is het Politiek Café, ongeveer eens per maand op woens
dagavond georganiseerd door een apart groepje uit de bargroep. 
Tijdens de zomermaand zijn de bar en een deel van de foyer geschil
derd, de kelder en toiletten opgeknapt en een nieuwe muziekinstalla
tie en antwoordapparaat geïnstalleerd. Daarnaast zijn betere afspra
ken gemaakt over reserveringen, is het drank- en snoepassortiment 
uitgebreid en is het aanvangstijdstip van de films van 21.00 uur ver
vroegd naar 20.15 uur. 
Nadat de bar en de muren geverfd en gewit waren vroegen die 
gewoon om kunst. Vandaar dat in 1991 weer een werkgroep expo
sities begonnen is met daarin Annette Wilde, Ine van de Ven en 
coördinator Maasakkers. Het Filmhuis ontwikkelt zich zo opnieuw 
tot een podium voor beginnende beeldend kunstenaars. Een deel 
van de bezoekers komt speciaal voor de expositie. Zo draagt die bij 
aan het in bredere kring bekend worden van het Filmhuis. Als eer
ste in deze nieuwe serie exposeert graficus en pr-medewerker Ha
rold van der Horst. 
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Historie geschreven 

Het aantal bezoekers neemt in 1991 met ruim een-derde toe tot 
bijna vierduizend, exclusief 1.370 bij de kinderfilm. Het 'grote 
publiek' weet de weg naar het Filmhuis te vinden. Het draaien van 
'betere kwaliteitsfilms' als 'Dead poets society', 'West side story', 
'Silence of the lambs' en 'Dances with wolves' zal daaraan niet 
vreemd zijn. Bovendien draait het Filmhuis dit jaar veel films door 
het toevoegen van een tweede en soms zelfs derde titel elke week, 
het elke dag draaien in de jubileummaand september en deelname 
aan vier in plaats van drie festivals van de Vereniging van Brabant
se Filmtheaters VBF'^ Maar ook de gemiddelde bezetting van de 
filmzaal stijgt; van zesendertig in 1990 naar veertig in 1991. 
Het stijgend aantal klanten motiveert de medewerkers en in het bij
zonder de mensen die de films draaien, de operateurs. Een bijzon
dere stimulans voor hen is de komst van de hoofd-operateur waar
door veel werkdruk weggenomen is, met name het monteren van de 
films en het instellen van de projector. Zij noemen 'vier avonden 
meer toegankelijke films draaien een goede zet.' 
Bij de werkgroep filmkeuze zijn in 1991 twee mensen vertrokken 
en twee erbij gekomen. Wim Maasakkers heeft een dubbelfunctie 
als coördinator en voorzitter filmkeuze. Vanaf mei stelt de werk
groep het programma per maand vast in plaats van per twee maan
den zoals voorheen. Daardoor kan beter op de actualiteit worden 
ingespeeld. Het Filmhuis draait normaal twee films per week, de 
'hoofdfilm' van vrijdag tot en met maandag en tussen september en 
mei eem tweede film op dinsdagavond. Opnieuw ontstaan proble
men over de filmkeuze 'die grotendeels op een vergissing bleken te 
berusten'. Dit keer heet het probleem 'de (kwalitatief betere) bio
scoopfilm naast de arthouse-film' draaien. 

De leden van de werkgroep filmkeuze zijn zoals altijd voorstanders 
van 'kwaliteit'. Zij proberen dat begrip te omschrijven door aan te 
sluiten bij de toptien-lijsten van onder meer de Volkskrant. Zij con
stateren dat de films uit de film-topüen van 1991 vrijwel allemaal 
in filmhuizen te zien zijn geweest en niet in de bioscopen. 'Wild at 
heart', 'An angel at my table', 'Ju-dou' en 'Boys 'n the hood' waren 
ook in Helmond toppers. 'Wild at heart' heeft twee keer gedraaid. 
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Met 'An angel at my table' is historie geschreven. Het is de eerste 
film in het bestaan van het Filmhuis Helmond die geprolongeerd is. 
'Dances with wolves' tenslotte was drie avonden op een rij uitver
kocht en is een maand later een tweede keer gedraaid. 
Ook bij de kinderfilm zijn regelmatig voorstellingen uitverkocht. 
Dat geldt onder meer voor 'The witches', 'Sjakie en de chocolade
fabriek', 'Dumbo' en 'Daantje en de wereldkampioen'. Vandaar dat 
het plan van stal gehaald wordt om vanaf september 1992 elke zon
dagmiddag te gaan draaien. 

Nostalgisch jubileum 

Op initiatief van Ton Crone wordt in 1991 sterk thematisch gepro
grammeerd: 'Nostalgie' in de jubileummaand september met 'gouwe 
ouwe' als 'Once upon a time in the west', 'Woodstock', 'A clockwork 
orange' en 'Gandhi'. In oktober en november was het thema 'Made in 
de USA', gevolgd door Bernardo Bertolucci in december. Daarnaast 
nam het Filmhuis Helmond deel aan vier festivals van de Vereniging 
van Brabantse Filmtheaters: 15 februari tot 5 maart 'Cultureel 
gekleurd'; 7 tot 19 maart 'Internaten en film'; de Brabantse Filmzo-
mer over 'Family Life' in juli en augustus; de jazzfilm 'Let's get lost' 
over Chet Baker op 17 en 18 augustus tijdens Jazz in Catstown en in 
oktober/november twee films van Herbert Achtembusch. 
Abonnementhouders van 't Speelhuis konden met korting intekenen 
op twee programma's: 'zeven films uit de Europese filmgeschiedenis' 
en 'zeven keer film en theater' een film per maand op dinsdag. 
In aansluiting op het Sgt. Peppers project van de stichting Joe's Gara
ge Part IV heeft het Filmhuis in de eerste week van oktober de Beat-
les-films 'A hard days night' en 'Help' van Richard Lester vertoond. 

Publiciteit maken 

Harold van der Horst was jarenlang de stuwende kracht achter de 
publiciteit en huisstijl van het Filmhuis. Hij ontwikkelde ook het 
eerste logo. Lange tijd vormde hij in zijn eentje de werkgroep publi-
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citeit, tot zijn vertrek in 1991. Het laatste wapenfeit van de groep 
was het bepalen van de kleurstelling van de foyer en het ontwerpen 
van naambordjes voor de barmedewerk(st)ers. De contacten met het 
Nieuwsblad voor Helmond (dat elke week een filmtekst kreeg) ver
liepen, het donateursbestand werd minimaal bijgehouden. 
Daarna maakte Wim Maasakkers het filmboekje. Na zijn aanstel
ling als coördinator kwam per 1 mei de hele publiciteit op zijn bord
je. Hij begon een samenwerking met SLOT. In het programma van 
het regionale radiostation vertelt een van de medewerkers van het 
Filmhuis elke week iets over de films. Sjaak Giebels begint daar
mee, later Wim Maasakkers en bij diens afwezigheid Cor Callaars. 
Dit zou tot het takenpakket van de werkgroep filmkeuze behoren 
daar zij de films het beste kennen. Maar niemand van die groep had 
daarvoor tijd. 

F I L M H U I S 
HELMOND 

Publiciteit maakt het Filmhuis ook via HAN, het Helmonds Auto-
matiserings Netwerk van instellingen. Het programma van het 
Filmhuis Helmond staat elke maand in de landelijke Filmkrant van 
de Associatie van Nederlandse Filmtheaters. Tijdens het zomerpro-
gramma zijn voor het eerst posters en programmaboekjes verspreid 
over alle campings in de regio. Dat initiatief is goed ontvangen en 
heeft een aantal bezoekers opgeleverd, hoewel het juiste aantal niet 
te meten is. Vanaf september heeft het Filmhuis eigen posters en 
strooibiljetten in geel/oranje met het maandprogramma. Deze 
kleurstelling is door beeldend kunstenaar Tinus Derks bedacht. 
Daarvan worden er maandelijks honderddertig uitgezet, naar o.a. de 
scholen voor voortgezet onderwijs, jongerencentra, culturele instel
lingen, bibliotheken, wijkcentra en diverse winkels etc. In de foyer 
ligt elke week een mapje met recensies. Mede dankzij die activitei-
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ten is het aantal donateurs gegroeid van zeventig naar honderd. 
Voorheen kon het donateurschap op elke gewenste datum ingaan. 
Nu gebeurt dat per filmseizoen zodat maar een keer geadminis
treerd en rekeningen verstuurd hoeven te worden in plaats van 
maandelijks. Met het nieuwe seizoen zijn donateurs omgedoopt in 
'Vriend van het Filmhuis'. Voor twintig gulden per jaar krijgen zij 
elke maand het programmaboekje thuis gestuurd en een gulden kor
ting op de entreeprijs. Pas bij honderd of meer gulden per jaar kan 
iemand zich donateur noemen. Zij krijgen elk jaar een donateurs
avond aangeboden. Bij het vijfjarig bestaan heeft het Filmhuis veel 
nieuwe vrienden kunnen verwelkomen. Vrienden uit de regio maar 
ook uit Nuenen, Eindhoven en Amsterdam. Het Filmhuis kreeg in 
1991 ook veel extra publiciteit rond het vijfjarig bestaan en de 
besprekingen in de commissie cultuur. 'Het Filmhuis was enkele 
maanden volop te vinden in de kranten en op de radio,' stelt het jaar
verslag 1991 vast. 

'Een commerciële bioscoop is noodzaak' 

Intussen was 1991 ook het jaar van het vijfjarig-bestaan en van de 
waarheid voor de politiek. Het beleidsplan en de daarbij behorende 
subsidie-aanvraag liggen bij de gemeente. Om dat in herinnering te 
roepen: het ging om vijfenveertigduizend gulden voor dringend 
noodzakelijke werkzaamheden aan het interieur. PvdA'er Simon 
Prinsen is op dat moment aangetreden als wethouder van cultuur. 
Op maandag 17 juli bespreekt de commissie sport en cultuur het 
voorstel om structureel hulp aan het Filmhuis te geven. 'De politiek' 
aarzelt omdat het Filmhuis forse tekorten in de exploitatie voorziet. 
Verder kwalificeert de commissie de beleidsnotitie als 'vaag en 
duister'. De grote politieke partijen reageren als volgt: Ph. Streeder 
(VVD): niets is uitgewerkt, subsidie is voorbarig. P. van Bokhoven 
(SDH): het Filmhuis heeft de gemeente al te veel mooie plannen 
voorgespiegeld, het financieel plaatje is te onduidelijk. Mevrouw 
Van Loon (CDA): een commerciële bioscoop is een noodzaak, vage 
plannen van het Filmhuis mogen dat beslist niet in de weg staan. 
(HD 19 juni 1991) 
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Het bestuur van het 
Filmhuis vroeg om 
een relatief beschei
den structurele subsi
die. Aan het einde van 
de vergadering heb
ben de politici de ge
vraagde ƒ45.000 te
ruggebracht tot een
malig 28.500 gulden. 
Dit geld mag echter niet gebruikt worden om de accommodatie te 
verbeteren. Over subsidie in 1992 en 1993 is nog niets beslist. In 
het najaar spreekt de raadscommisie daar opnieuw over. 

De officiële reactie van voorzitter Ton Crone laat niet lang op zich 
wachten: 'De politiek is bereid ons 28.500 gulden te geven voor 1991. 
Wie A zegt moet ook B zeggen. De politiek moet maar duidelijk zijn 
over wat ze willen met het Filmhuis. Anders gaan de deuren dicht,' 
zegt Ton Crone stellig. 'We hebben nog nooit wat gekregen.' 
Crone zoekt de oorzaak van het geringe aantal bezoekers in de 
slechte accommodatie en publiciteit, niet in de programmering. Hij 
wijst naar buurgemeente Eindhoven. Daar geeft de gemeente jaar
lijks 350.000 gulden aan het Filmhuis en heeft twee miljoen gesto
ken in het verbeteren van het gebouw. Toch wil hij op korte termijn 
met de leden van de raadscommissie overleggen. Hij komt de raads
leden ook tegemoet met een eerste idee voor een aanpassing van de 
voorstellingen: in plaats van twee voorstellingen per avond kan het 
Filmhuis Helmond drie avonden populaire films draaien, drie film
huis-avonden en een avond voor documentaires en animatiefilms. 

VijQarig bestaan 

De teleurstellende houding van de politiek belet het Filmhuis niet om 
meteen na de zomervakantie van 1991 het vijfjarig bestaan te vieren. 
Aangenomen kan worden dat Ton Crone die viering heeft uitgesteld tot 
september vanwege de bestuurscrisis, de organisatorische perikelen en 
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om de aandacht die de politiek 
opeiste. In de folder staat dan 
ook dat het Filmhuis het feit 
viert 'dat we vijfjaar lang met 
vrijwilligers en zonder subsidie 
een kwalitatief goed program
ma gemaakt hebben om het 

filmklimaat in Helmond te verbeteren'. Het door Ton Crone bedachte 
thema van de jubileummaand is Nostalgie. De hele maand draait het 
Filmhuis zeven dagen per week films rond dit thema. Een zware opgaaf 
voor de betrekkelijk kleine groep vrijwilligers. 

Het Filmhuis begint het nieuwe seizoen met een opgeknapte entree 
met afdak en verlichting, en 'nieuwe' stoelen in de foyer. De offi
ciële bijeenkomst is op zaterdag 7 september. Het lustrum wordt 
gevierd met gedeputeerde mevrouw Baartmans-van de Boogaart, 
wethouder Simon Prinsen en Ton Crone als sprekers. Daarna draai
en bekende films van het festival in Cannes. 

Voor een beschrijving van die avond kunnen we het Helmonds Dag
blad van maandag 9 september 1991 open slaan: Mevrouw Baart-
mans hield de bestuurders van Helmond voor dat de stad groot 
genoeg is om in ieder geval in de huisvesting bij te dragen, zonder 
daar zelf overigens geld voor te hebben. Na vijfjaar heeft het Hel-
mondse Filmhuis haar bestaansrecht wel bewezen, zo vond de gede
puteerde van cultuur. 'Wethouder Prinsen liet de handschoen van 
Baartmans liggen en onder de verzuchting dat hij nu eenmaal voor 
de taak stond om armoede te verdelen, kwam hij niet verder dan 
vaag suggereren dat in de toekomst onder bepaalde voorwaarden 
heel misschien nog eens een keer geld zou zijn voor het Filmhuis. 
Overleg daarover is gaande.' 
Prinsen zet verder vraagtekens bij het functioneren van het Film
huis. Dat moet zich volgens hem meer op een breder publiek rich
ten en intensief samenwerken met andere culturele instellingen. Ton 
Crone op zijn beurt benadrukt de educatieve taak van goede films 
bij de stortvloed aan beelden die de jeugd over zich heen krijgt. 

V.,rrs««!»f 
• L M o M D 
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Kandidaten voor bioscoop 

Meer en meer raken de onderwerpen bioscoop en Filmhuis in elkaar 
verstrikt. Juni 1992 is de gemeente 'al enige tijd' in gesprek met 
Polyfilm, over achtereenvolgens de locaties Intertoys, tussen Speel
huis en City Sporthal en hoek Kasteel-Traverse/Zuideinde, tegen
over de bank. Later worden als locatie ook nog genoemd de Steen
weg en de bovenverdieping van V&D. Het gaat nog steeds over een 
service-bioscoop, in de bioscoop-wereld beter bekend als bier-bios
coop, met één grote zaal en drie kleinere. Een maand later stelt het 
Filmhuis zelf voor om, liefst op de huidige locatie, een grand café 
met daarachter twee zalen en daarboven kantoren te bouwen voor 
rond 1,2 miljoen gulden. De beeldbepalende voorgevel blijft daar
bij onaangetast. Daarachter komt een zaal met honderdvijftig en een 
met vijfenzeventig stoelen. 

Een beslissing over het Filmhuis is afhankelijk van een beslissing 
over een bioscoop, vindt de politiek. Het Filmhuis zou zelfs bij een 
bioscoop kunnen intrekken. Niets is minder waar, vinden Ton Crone 
en zijn opvolger als voorzitter Gert Aarts. Zij juichen de komst van 
een bioscoop toe maar een Filmhuis is duidelijk een zelfstandige 
eenheid voor een heel ander publiek. En Ton Crone waarschuwt niet 
als eerste: films worden in Eindhoven volledig uitgemolken voordat 
ze naar Helmond komen. Een paar grote exploitanten houden de 
markt compleet dicht. Centraal heeft niet voor niets de deuren 
gesloten. 

Begin oktober 1992 laat wethouder J. Jonkers (CDA) van stadsver
nieuwing weten dat een bioscoop de gemeente altijd geld kost. 
Beleggers zijn niet geïnteresseerd om in Helmond een commercië
le bioscoop te bouwen. Anders gezegd: zij verwachten niet die ren
dabel te kunnen exploiteren zonder financiële steun van de gemeen
te. Hij is niet de eerste die dat zegt. Maar het zal nog jaren duren 
voor dit tot het gemeentebestuur doordringt. Eind 1992 is na inmid
dels ruim drie jaar gesprekken met Polyfilm een locatie gevonden 
op de hoek Zuideinde/Traverse. Polyfilm zegt dat in Helmond 
behoefte bestaat aan een bioscoop zoals zij die zien. Het bedrijf wil 
die echter niet zelf bouwen. 
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Dan komt weer een nieuw idee op de proppen: het arthouse. Achter 
dit anglicisme gaat schuil een combinatie van een modieus café met 
ruimte voor tentoonstellingen, een podium voor optredens én een 
zaal voor 'kunstfilms'. Polyfilm komt met een voorstel voor vier 
zalen én een Filmhuis én een arthouse op de hoek Traverse/Zuid
einde. Wethouder A. Meijer, inmiddels van financiën, zegt dat de 
gemeente dat heeft afgewezen omdat de gemeentelijke bijdrage in 
dat plan te groot is, drie tot vier miljoen gulden. 
Eind 1992 noteert de verslaggever uit de mond van de nieuwe Film
huisvoorzitter Gert Aarts dat hij blij is dat de gemeente nu serieus 
met het Filmhuis om tafel wil gaan zitten, omdat het gemeentebe
stuur twijfelt aan de levensvatbaarheid van een commerciële bios
coop, met Eindhoven zo vlak bij de deur. 'Wij zien onszelf echter 
als een culturele instelling, vergelijkbaar met 't Speelhuis,' bena
drukt hij. 

Vier jaar wachten 

Kort na de jaarwisseling 1992/1993 komt de aap uit de mouw: Poly
film wil de gemeente een gebouw laten zetten waarna zij huren. Dat 
maakt de kans op een bioscoop wel heel klein. Het zal tot oktober 
1993 duren voordat bekend wordt dat Polyfilm niet alleen investe
ringssubsidie maar bovendien een jaarlijkse subsidie op de activi
teiten wenste. De gemeente schrikt zo van de financiële gevolgen 
dat naar een alternatief gezocht wordt. 'Alternatief hier dan te 
begrijpen als een versleten pand met 'meer cultuur-historische waar
de dat voor een meer commerciële opzet niet geschikt is.' Genoemd 
wordt het gebouw van Borchdyc aan de Zuid-Koninginnewal. Op 
vrijdag 15 januari 1993 laat wethouder Jonkers in het dagblad note
ren dat het Filmhuis weliswaar niet op de gemeentelijke monumen
tenlijst staat maar dat de gevel interessant genoeg is om te bewaren. 
Een ambtelijke werkgroep bestudeert de mogelijkheden voor het 
Filmhuis terwijl de onderhandelingen met Polyfilm kennelijk ook 
nog gaande zijn. 
Het bestuur van het Filmhuis reageert daarop met de opmerking al 
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20 De 35 mm Bauer-pro-
jcclor Vooraan slaat nog 
de oude Eiki 16 mm. 

Vier jaar te wachten en nu wel eens duidelijkheid te willen. Hele
maal ontevreden mag het bestuur niet zijn want in 1992 kreeg het 
Filmhuis voor het tweedejaar subsidie, dertigduizend gulden. Maar 
vanaf mei ligt al wel een eigen bouwplan voor de locatie aan het 
Binderseind bij de gemeente. Dat plan is door studenten van de 
Technische School Eindhoven als afstudeerproject ontwikkeld. 
Nadat advocatenkantoor Dubach en Van Stiphout verhuisd is, koopt 
de gemeente half januari dit hoekpand aan. Daarmee komen de 
bouwplannen van het Filmhuis aan het Binderseind een stapje dich
terbij. 
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Het wordt oktober 1993 als wethouder S. Prinsen (PvdA) van cul
tuur bij de behandeling van de begroting 1994 'op korte termijn' een 
notitie van B&W met de plannen voor het Filmhuis in het vooruit
zicht stelt. Het CDA eist alvast 'sobere en doelmatige huisvesting en 
activiteiten die door vrijwilligers gedaan worden.' PvdA-raadslid én 
bestuurslid van het Filmhuis Den Breejen wil duidelijkheid over het 
zo geheten arthouse met twee filmzalen, 'anders rest voor Helmond 
slechts de videotheek.' November 1993 vragen B&W een krediet 
van vijftigduizend gulden voor een onderzoek naar een nieuw Film
huis. Dat geld is nodig om te kunnen kiezen uit twee opties: hetzij 
ter plekke een nieuw Filmhuis bouwen, hetzij nieuwbouw in de 
kanaalzone. Voor nieuwbouw aan het Binderseind is terugkopen 
nodig. In het aangrenzende hoekpand kan bijv. de artotheek ruimte 
vinden. Cultuur-wethouder Prinsen verschilt met zijn collega-wet
houder Jonkers van mening over het behoud van de karakteristieke 
gevel. Het pand staat niet op gemeentelijke monumentenlijst en 
zelfs de voorgevel hoeft dus niet gespaard te worden. 
D66 heeft al een keus gemaakt. Die partij stelt tijdens de begro
tingsbehandeling dat het Filmhuis uitstekende in de te ontwikkelen 
kanaalzone past. 'Dan moeten we het gebouw wel provisorisch 
opknappen totdat die nieuwbouw gerealiseerd is,' vindt Prinsen. 
Hoe dan ook, een meerderheid van de Helmondse raadsleden is 
intussen voor het Filmhuis en wil de helpende hand toesteken om 
dat uit de financiële problemen te helpen. 

Op 12 juli 1994 komt de langverwachte uitslag van het onderzoek 
naar de mogelijkheden om het pand aan het Binderseind op te knap
pen. Maar zelfs een provisorische opknapbeurt waardoor het Film
huis een jaar of vier weer vooruit kan, is voor de gemeente finan
cieel niet haalbaar. 'Het is gewoon te duur,' vindt wethouder T. van 
de Vorst van culturele zaken. 'Het zal nog een aantal jaren duren 
voordat een nieuw Filmhuis gebouwd kan worden. Nieuwbouw op 
dit moment is volstrekt niet haalbaar. We moeten dus voorzieningen 
treffen waardoor het Filmhuis voorlopig in alle redelijkheid door 
kan draaien.' 
De gemeente bedenkt een nieuw alternatief: het Filmhuis voorlopig 
onderbrengen in de Gaviolizaal. Voorzitter Gert Aarts voorspelt 
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woord op die vraag hebben 
Duitsers een mooi woord: Ge-
heimtip. Het blijkt dat Karin, 
die achter de bar als vrijwillig
ster koffie en bier staat te 
v^erkopen, aan een ander hoek
je van de bar bijna stiekem de 
kaartjes verkoopt. Je moet het 
maar weten. Karin begroet de 
32 aanwezigen recht hartelijk 
sn staat, als de film begint, aan 
de ingang van de zaal om van 
de mensen die ze een paar 
minuten eerder een kaartje 
verkocht, hetzelfde kaartje te 
controleren. 
Maar dan! 
Op dit punt aangeland durf ik 
nu te beweren dat je nergens 
in Nederland meer ongestoord 
en aangenamer van een film 
kunt genieten dan in het Hel-
mondse Filmhuis. Als je ten
minste van het medium film 
houdt en niet van alle poespas 
er om heen zoals lange rijen 
voor de kassa's, ontelbare re
clamefilms, lange mensen voor 
je neus, kortom, van alle ellen
de die je aantreft bij een echte 
bioscoop. Vanzelfsprekend 
ruimte genoeg in het zaaltje, je 
kunt gaan zitten waar je wilt, 
er is beenruimte genoeg, de 
stoelen zitten goed, het eerder 
in de kantine eekochte biertje 

kun je rustig meenemen 
en...iedereen houdt zich koest. 
Kijkt geboeid naar de Neder
landse film Oeroeg, een, on
danks een enkele negatieve re
censie, best onderhoudende 
film van Hans Hylkema. Hier 
geen lawaai van jongelui die 
het plezier in een film danig 
kunnen verpesten, hier geen 
colaflcsjes die van boven naar 
beneden donderen, geen recla
mefilms nee, gewoon puur 
film. Heel behoorlijk geprojec
teerd op een goed formaat 
doek met goed geluid. De 
temperatuur is aangenaam dus 
wat wil je als filmliefliebber 
eigenlijk nog meer? 
In de pauze - dat wel - blijkt 
dat de eerder zo verguisde 
kantine beschikt over een ge
weldige collectie Belgische bie
ren, wijn, port, noemt u maar 
op. Dat alles tegen heel schap
pelijke prijzen. Karin heeft op 
de tafeltjes bakjes met pinda's 
neergezet, waxinelichtjes aan
gestoken en het wonder vol
trekt zich: het wordt zowaar 
gezellig. Mevrouw en mijnheer 
Van de Leur uit Milheeze zeg
gen niet te weten waar ze 
anders naar een bioscoop zou
den moeten gaan en komen 
dus regelmatig in Helmond. 

21. Uit: Jan Boltjes 'Van een kaartenhuis en een film' in: Eindhovens Dagblad, oktober 1993. 

meteen dat dit technisch onmogelijk is. Daarvoor is films projecte
ren te gespecialiseerd werk. Hij vraagt weer eens om nieuwbouw 
met twee zalen en een ruime foyer achter de bestaande gevel. 
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Op de rails gezet 

Van het kasteelplein terug naar de gebeurtenissen aan het Binders-
eind. Ton Crone is zoals afgesproken per 1 juli 1992 afgetreden. Hij 
zou de professionalisering begeleiden en die is inmiddels op de rails 
gezet. Het bestuur bestaat dan nog uit mevrouw Frankie Jonkers en 
Lodewijk den Breejen. In maart staat een advertentie in het Hel-
monds Dagblad voor nieuwe bestuursleden. Dat levert weinig reac
ties op. Ben van Lier is het eerste nieuwe bestuurslid. Op 1 mei 
wordt Gert Aarts benoemd tot voorzitter, in juni Theo van Stiphout 
tot penningmeester. Op 7 juli neerht het Filmhuis met een feest 
afscheid van Ton Crone. 

In de loop van 1992 is de werkgroep filmkeuze omgedoopt in pro
grammering. De 'tweede film' na het weekeind trekt zo veel bezoe
kers dat het Filmhuis overweegt daarmee ook in mei en juni door te 
gaan. Vanaf september is de première-dag in de Nederlandse bio
scopen weer terug naar de donderdag, net zoals voor 1989. Daarom 
draait het Filmhuis nu van donderdag tot en met zondag de 'hoofd
film' en op maandag (in plaats van dinsdag) de tweede film. 
De in 1991 ingezette thematische programmering is in 1992 voort
gezet en uitgewerkt in onderwerpen als 'De verbeelding van de 
macht', 'Relaties' en 'Een goed begin'. Bovendien kwam het Film
huis met een Franse week (in samenwerking met de Alliance 
Frangaise), een science fiction-week en een muziekweek met tel
kens drie films in vijf dagen. Verder het landelijke 'Gay en lesbian 
festival', 'Les vacances du cinéma' en vier Brabantse (VBF)-festi-
vals, te weten 'Cultureel gekleurd, que viva Mexico', 'Chantal 
Akerman retrospectief', een aantal films van Elfi Mikesh en ver
filmde Engelstalige literatuur in het kader van 'Film en literatuur'. 
Tenslotte werkte het Filmhuis mee aan de Indonesië-manifestatie in 
Helmond en Jazz in Catstown. 

De kinderfilm draait vanaf september 1992 iedere zondagmiddag 
om 14.00 uur. Zij richt zich meer en meer op de culturele vorming 
van kinderen op de basisscholen. De werkgroep kinderfilm van het 
Filmhuis neemt deel aan het kunst-aanbod voor basisscholen dat 
later KKK gaat heten. 
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Wat betreft de techniek is de versterker vernieuwd, de omspoeler 
gemechaniseerd en hangen de zijkaders aan nieuwe rails. Bij de 
bargroep treedt de voorzitter eind 1992 af 'wegens persoonlijke 
omstandigheden.' Door een tekort aan vrijwilligers is het moeilijk 
het rooster vol te krijgen. Ook het inwerken van nieuwe mensen 
komt in het gedrang. Desondanks neemt de baromzet in 1992 toe, 
misschien door het invoeren van een 'bier van de maand' voor een 
aantrekkelijke prijs. De Werkgroep EXPOsities (Wexpo) organi
seert dat jaar zeven tentoonstellingen. De openingen trekken veel 
belangstellenden, die van Paul de Maat en Ine van de Ven zelfs hon
derdtachtig mensen. Het aantal filmkijkers steeg in 1992 slechts 
licht. Maar aangezien landelijk het aantal bioscoopbezoeken is 
afgenomen, is dat een resultaat waarover het jaarverslag tevreden 
schrijft. 

Meer zalen 

In vervolg op de politieke discussie komt in 1993 een interne dis
cussie over de toekomst van het Filmhuis op gang. Onafhankelijk 
van de keuze tussen nieuwbouw ter plekke of verhuizen, streeft het 
bestuur nog volop naar meerdere zalen waarin zeven dagen per 
week verschillende films voor verschillende doelgroepen vertoond 
kunnen worden. Het bestuur krijgt daarin steun van de werkgroep 
programmering die opnieuw de nodige personeelswisselingen heeft 
ondergaan. Onder het motto 'meer films, meer bezoekers' wil deze 
geleding graag twee voorstelling per avond en drie films per week 
draaien."" 
Coördinator Wim Maasakkers vertrekt in 1993 om persoonlijke 
redenen en wordt op 1 april opgevolgd door Wilma Fransen. Len 
van de Reek werkt als beheerder/operateur, een functie die het 
bestuur graag in twee functies wil splitsen. 
De nieuwe publiciteitsgroep heeft weer een nieuw logo en huisstijl 
ontwikkeld en per september ingevoerd. De apparatuur baart steeds 
meer zorgen. Beide projectoren vertonen ondanks groot onderhoud 
chronische ouderdomsgebreken, o.a. versleten spiegels en vlekken 
op cinemascooplens. Vrijwel elke maand is in het Filmhuis een fes-
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tival, o.a. 'Femme fatale', Fassbinder, 'Mooie mannen' en natuur
lijk het landelijke kinderfilmfestival Cinekid in oktober. 
Het verloop in vrijwilligers blijft groot. Vooral de bargroep, met 
ongeveer vijftien mensen de grootste groep vrijwilligers, heeft daar 
evenals het voorgaande jaar last van. Mede op verzoek van klanten 
is in het assortiment een duurdere wijn opgenomen. Tijdens de 
zomer zijn in de foyer nieuwe grijze tafels en zwart met chroom 
stoelen gekomen, dankzij Bavaria en Karin Kappinga. 

De 'affaire Derks' 

Na de 'affaire Derks' is de werkgroep exposities in maart met haar 
activiteiten gestopt. Tot eind 1993 heeft een tijdelijke groep de orga
nisatie overgenomen en het jaar besloten met een nieuwe start. De 
'affaire' heeft het Filmhuis misschien wel meer bekendheid opgele
verd dan alle pr-activiteiten bij elkaar. 

Schilder haalt werk uit Filmhuis 
HELMOND - De Helmondse 
kunstenaar Tinus Kersten heeft 
gisteren eigenhandig zijn acht 
schildenjen uu de foyer van het 
Filmhuis Helmond verwijderd 
Kersten is verbolgen over de 
wi)2e waarop er met zi)n werk 
werd omgesprongen 
Volgens Kersten, wiens schilde
njen m het Filmhuis ho-
mosexualiteit als onderwerp 
hebben, werd zijn werk voort
durend zonder overleg van de 
achterwand in de foyer gehaald 
Kersten vermoedt dat dit ge
beurde omdat het Sachnngsbe-
stuur van het Filmhuis klachten 
kreeg over de schilderijen 
Van het bestuur kreeg Kersten 
echter te horen, dat het verwij
deren of omdraaien van doeken 
niets te maken had met het 
homosexuele karakter van zijn 

werk „Er werd mij steeds ver
teld dat er te weinig plaats zou 
zijn m de foyer en dat enkele 
van mijn schilderijen daarom 
moesten wijken voor filmaffi
ches Maar dat zijn volgens mij 
smoesjes Ik heb van vrienden 
begrepen, dat er bi) het Stich-
tmgsbestuur klachten birmen-
kwamen Waarom zegt men dat 
dan met gewoon' Desnoods 
had ik enkele schildenjen zelf 
verwijderd," aldus een boze 
Kersten 
Volgens de kunstenaar spitsten 
de problemen zich toe op twee 
schilderijen waarop blote man
nen te zien zijn „Die werden 
meerdere malen verwijderd, 
terwijl een ander schildenj werd 
omgedraaid " Gisterochtend 
was voor Kersten de maat vol 
Onaangekondigd haalde hij zijn 

werk van de wand en nam het 
mee naar huis De schildenjen 
hingen sinds 3 februan m het 
Filmhuis en zouden tot 15 
maan te bezichtigen zijn 

Stichtingsvoorzitter Gert Aarts 
stelt dat „het uitdrukkelijk niet 
de bedoeling is geweest om ook 
schildenjen aan de achterwand 
van de foyer op te hangen" 
Aarts „Deze is bestemd voor 
filmafiiches In het verleden 
hebben we dit vaker aan de 
hand gehad Ook toen zijn er 
schildenjen verwijderd We 
hebben nu eenmaal maar enke
le vierkante meters beschikbaar 
en vol is vol " Aarts benadrukt 
dat het homosexuele karakter 
van het werk van Kersten geen 
enkele rol m het conflict heeft 
gespeeld 

De katholieke filmkeuring 
F i n r I h n v p n H Oap-hl art . t, maart. 1QQT 
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De Nederlandse filmtheaters beginnen 1994 met een festival van 
films waar de katholieke filmkeuring grote moeite mee had. Plaza 
Futura in Eindhoven en het Helmondse Filmhuis doen daar aan 
mee. In Helmond draaien 'Roma, citta aperta', La dolce vita', 'Hiros
hima, mon amour', 'Jules et Jim' en 'Obsessione'. In februari volgt 
een festival rond Pier Paolo Pasolini en in april 'Cultureel gekleurd.' 
Hoewel de apparatuur 'op het laatste eindje loopt' (jaarverslag 
1994) ontplooit het Filmhuis steeds meer eigen activiteiten. Een 
voorbeeld daarvan is het lange filmweekeind als afsluiting van het 
seizoen in juli. Dat weekeind draaien op zaterdag films van acht uur 
's avonds tot diep in de nacht en vanaf zondagmiddag na 'Jurassic 
park' nog een tweede serie films. Vanwege het op- en afmonteren 
een zware klus voor de operateurs. 

In september draagt het Filmhuis bij aan de herdenking van vijftig 
jaar bevrijding met de film 'Schindler's list' en een fototentoonstel
ling van Gabriel van Neerven onder de titel Oog:getuige? een 
impressie van een reis langs de Poolse vernietigingskampen. De 
kinderfilm draait dat jaar naast het gewone programma elf keer 
'Schindler's list' als schoolvoorstelling voor het voortgezet onder
wijs en acht andere voorstellingen van diverse films. 

Magische grens 

Vanaf september 1994 draaien de medewerkers van donderdag tot 
en met maandag film met op zaterdag- en zondagavond een tweede 
film. De kinderfilm draait op zondag én woensdagmiddag. Al die 
voorstellingen (En 'Schindler's list'!) zorgen ervoor dat het Film
huis in 1994 voor het eerst de magische grens van tienduizend 
bezoekers overschrijdt. Deze wordt op 11 december verwelkomd. 
Het is Jos Rijntjes uit Deurne, die samen met vrouw Ine, zoon 
Remco en dochter Marjolijn naar Helmond was gekomen om 'Four 
weddings and a funeral' van Mike Newells te bekijken. Cultuurwet
houder Toon van de Vorst (VVD) huldigt hem met een boeketje 
bloemen en tien bioscoopbonnen in een envelop. 'In één jaar tijd is 
het aantal bezoekers van het Filmhuis met ruim vijfentwintig pro-
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cent toegenomen', weet de wethouder. 'Dat sterkt mij in mijn over
tuiging dat we de goede weg zijn ingeslagen en dat we hier op den 
duur een Filmhuis kunnen neerzetten dat een stad als Helmond 
waardig is.' Voorzitter Gert Aarts waarschuwt dat de verleiding mis
schien groot is om nog commerciëler te gaan werken. Het filmhuis 
blijft haar principes trouw, benadrukt Aarts: 'We brengen commer
ciële films. Maar alleen als we daar zelf achter kunnen staan.' 

Nauwelijks lucht 

Met het vooruitzicht van een verhuizing is het Filmhuis niet uit de 
zorgen. Met name de bargroep komt mensen tekort door de extra 
inzet voor de tweede film in weekeinde. Ook financieel heeft het 
Filmhuis nauwelijks lucht. Het strooibiljet wordt afgeschaft en na 
de komst van een eigen computer'^'' maakt het Filmhuis het pro
gramma-boekje voortaan in eigen huis. Vanaf september is dat dun
ner met meer compacte informatie. 
Op 1 november 1994 vertrekt beheerder en hoofd-operateur Len 
van de Reek naar een andere (STAP) baan. Haar werk wordt twee 
maanden door de vrijwilligers gedaan in afwachting van de komst 
van een nieuwe beheerder. Per 1 maart 1995 begint Isolde Sanger 
als hoofdoperateur/beheerder. Zij werkt zich in met hulp van mede
werkers van Plaza Futura in Eindhoven. 
De Wexpo verbreedt haar contacten met kunstenaars in regio. Toch 
blijft een sterke voorkeur bestaan om medewerkers van het Film
huis te laten exposeren. 

Inspanning niet beloond 

De forse uitbreiding van de programmering wordt in de eerste helft 
van 1995 voortgezet. Een evaluatie in mei leert echter dat de zeer 
grote inspanning van alle medewerkers -vooral voor de late voor
stellingen op zaterdag en zondagavond- niet beloond wordt door 
meer bezoekers. Vandaar dat per september afgestapt is van deze zo 
geheten dubbele programmering om 19.00 en 22.00 uur. Een uit-
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breiding van het aantal films wordt weer gezocht door op dinsdag te 
gaan draaien. 
Naast de reguliere samenwerking met onder meer het Literair café, 
de bibliotheek en het GIKO neemt het Filmhuis in 1995 deel aan het 
aanbod Kind, Kunst en Kuituur (KKK). Op de negen KKK-voor-
stellingen komen niet minder dan zevenhonderd kinderen van de 
basisscholen naar het Filmhuis. Voor het voortgezet onderwijs 
draait de kinderfilm 'Schindler's list' en 'Philadelphia', vier voor
stellingen die goed zijn voor 330 bezoekende leerlingen. 

Eind 1995 stapt Ben van Lier, sinds juni 1992 secretaris en vice-
voorzitter van het bestuur, om gezondheidsredenen op. Zijn opvol
ger is Twan Sens, vanaf 1 november ook als secretaris. Het bestuur 
bestaat daarmee uit Gert Aarts, Twan Sens, Theo van Stiphout, 
Lodewijk den Breejen en Frankie Jonkers. 

100 Jaar film 

De opvallendste festivals van 1995 zijn 'Dagelijks leven in tijd van 
oorlog' en '100 Jaar film', voor kinderen en volwassenen. Het Film
huis viert honderd jaar film in samenwerking met de bibliotheek 
met lezingen en twee ciné-concerten door het Somers Ensemble. 
Onder leiding van Jan van Dongen begeleiden de muzikanten drie 
stomme films met voor een deel zelf geschreven muziek op zater
dag 18 en zondag 19 november. Mark Meuldijk geeft een lezing 
over Jacques Tati, getiteld 'Waar is de komiek?' Daarna draait Tati's 
film 'Joure de fête', die met behulp van de computer ingekleurd is. 

Het ontbreekt het Filmhuis in 1995 aan geld om deel te nemen aan 
Cinekid. Het is dus bijna ironisch dat uitgerekend in diezelfde 
maand oktober de gemeenteraad groen licht geeft om (nieuwe of 
gereviseerde) apparatuur aan te schaffen die in de loop van 1996 
geïnstalleerd wordt. De toestand van het gebouw blijft zorgwek
kend. De achterwand van de filmzaal (tevens voorwand van de pro
jectiecabine) is verzakt en dringend aan vervanging toe. Maanden
lang houdt alleen een houten stellage de muur op haar plaats waar-

1996 - 2 75 



TtOUW WOENSDAG 12JUU 1995 

Op de bres voor de 
Nederlandse speelfilm 
Van onze kunstredactte 

AMSTERDAM - Het Nederlands 

Fonds voo r d e Film heef t 160 000 

gu lden beschikbaar gesteld o m de 

ver ton ing van Nederlandse speel

f i lms te s t imuleren 

Dit 20U moeten gebeuren in samen 

werking met negen filmhuizen in het 

land Het fonds wil 20 bevorderen dat 

nieuwe Nederlandse speelfilms en do

cumentaires niet alteen op tv. maar 

ook vaker in bet filmhuis gezien kun

nen worden , ^ s gevolg van het gro

te intematnrui le fi lmaanbod, dreigt 

het Nederlandse produkt vnjwel ge

heel in de marge te belar>den", zegt 

Ger Bourru van het fonds „Door de 

filmhuizen tegemoet te komen in de 

kosten, proberen wi j met dit expen 

ment de aandacht voor de Nederland 

se kwairteitsfilm te vergroten " Het is 

de bedoeling dat jaarlijks een stuk of 

zes films of documentaires in de ge

noemde filmhuizen (waaronder het 

Amsterdamse filmhuis H}a\to, het Nij 

meegse Cinemaneburg en 't Hoogt in 

Utrecht) worden uitgebracht De on

dersteuning maakt het mogelijk dat 

de films per theater minstens een paar 

weken achtereen worden vertoond 

Gerard Bunnik van de Assooatte van 

Nederlandse Filmtheaters is blij met 

het initiattef htoewel hij hoopt dat er 

m de toekomst meer theaters zullen 

profiteren, noemt hij het een goede 

zaak dat de Nederlandse fikn op deze 

manier een kans krijgt „Het probleem 

van de kleinere l^er lar>dse film - e n 

dan deriK ik dus niet aan 'Flodder Itl' 

of 'De Noordelingen', maar aan films 

als'De hoogste lijd van Frans Weisz-

IS dat hl) te klem ts voor de bioscoop 

en te groot voor het filmhuis 'De 

hoogste ti jd' heeft het in de bioscoop 

met gered en^draaide daarom binnen 

dertien w e k e n ^ h n het fijmjiuis ^ n 

yi^lni^^ _ ̂ ^Ji-^??Lj§ni']H'' Zo'n 
fitm verdient m e e r " 

De eerste film die in het kader van het 

Vertoningsplan Nederlandse film' 

wordt uitgebracht, is Tabee toean' 

van Tom Verheul Ook'De schaduwlo-

pers' van Peter Dops zal binnenkort in 

de filmhuizen te zien zijn De films 

worden geselecteerd door de filmhui

zen zelf in overleg met het fonds 

door de achterste rijen stoelen niet gebruikt kunnen worden. Dienst
doende operateurs komen soms met bibberende knieën uit hun toch 
al benauwde werkhok. 

Nog meer bioscoop-kandidaten 

Op 16 november 1994 blijken twee kandidaten geïnteresseerd te 
zijn om op het voormalige Begemann-terrein aan de Kanaaldijk een 
bioscoop te beginnen. Volgens wethouder J. Jonkers (CDA) van ste
delijke ontwikkeling hebben een landelijke keten en een particulier 
initiatief van enkele Helmonders de gemeente gepolst over de 
mogelijkheden in dit prestigieuze nieuwbouwproject. Op het Bege
mann-terrein wil de gemeente een nieuw museum en een zalencen
trum zien. In dat laatste zou zowel het Filmhuis als de gemeente 
ruimte kunnen huren. 
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Intussen maken ambtenaren van de gemeente een bouwplan 
voor het gebied rond het Filmhuis. Aanleiding voor de op
dracht is dat het advocatenkantoor op de hoek van het Bin-
derseind en de Waart binnenkort leeg komt. Omdat het Film
huis toch naar het Begemann-terrein verhuist, hoeft niet lan
ger gewacht te worden, aldus een anonieme woordvoerder van 
de gemeente. Per kerende post meldt zich de winkeliersver
eniging Heistraat die de hoek Heistraat, Binderseind en De 
Waart graat ziet als de entree van hun straat. 'De bebouwing 
daar dient in onze visie markant en aantrekkelijk te zijn, 
zowel architectonisch als in gebruik,' schrijft de winkeliers
vereniging. 

Zoals gebruikelijk gaan de onderhandelingen weer langzaam en 
komt nieuws maar mondjesmaat naar buiten. Op 27 januari 1995 
blijkt de ene kandidaat MGM te zijn." MGM wil in Helmond een 
bioscoop met vijf zalen neerzetten. Dat zijn duizend zitplaatsen, 
verdeeld over een grote, een middelgrote en drie kleine zalen met 
honderdvijftig stoelen elk. Bouwkosten: acht miljoen gulden ofte
wel ongeveer achtduizend gulden per stoel. De gemeente kan ver
volgens een van de kleine zalen huren om het Filmhuis in onder te 
brengen. 
Helaas, MGM Cinema's in Amsterdam laat eerst nog een haalbaar
heidsonderzoek verrichten. In dat onderzoek speelt zeker een rol dat 
MGM in Eindhoven grote plannen heeft. Daar wil het concern op 
de plaats van de voormalige Metropole een dubbel zo grote bio
scoop met 2.200 stoelen bouwen. 'We gaan onszelf natuurlijk niet 
beconcurreren,' stelt algemeen directeur W. van Wouw. 'Daarom 
moeten we weten of in Helmond en het gebied direct rondom de 
stad wel voldoende behoefte is aan een zalencomplex waar weke
lijks films in première gaan.' Bovendien zal MGM binnenkort van 
eigenaar veranderen. Die verandering kan van invloed zijn op het 
beleid dat MGM de komende jaren gaat voeren. 
En ja hoor. Op 25 augustus probeert wethouder Van de Vorst van 
cultuur (VVD) na een directiewisseling weer in contact met MGM 
te komen. Hij denkt dan nog 'dat we er wel uitkomen.' Vergeefs, 
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want MGM is over gegaan naar Pathé Cinemas. Op 11 november 
blijkt dat het bedrijf nog wel de Minerva Groep naar voren heeft 
geschoven als een mogelijk alternatief. Directeur W. Ruyters van 
Minerva vindt het plan met duizend stoelen verdeeld over vijf zalen, 
uitstekend passen in de lijn waarop het bedrijf zit.̂ " 
Dat is ook niet zo verwonderlijk want het idee van de gemeente 
Helmond om door middel van een subsidie een bioscoop naar Hel
mond te halen is 'zeer uitzonderlijk'. Dat is de op dat moment 
nieuwste zet van de gemeente in haar poging een commerciële 
exploitant naar Helmond te krijgen. Het idee is afkomstig van de 
SDH die hoopt investeringspremie te kunnen krijgen om een bio
scoop naar Helmond te halen. 'Bij mijn weten worden alleen de 
niet-commerciële filmhuizen in Nederland door de overheid gesub
sidieerd,' zegt Ruyters. Hij staat uiteraard niet afwijzend tegenover 
het idee. 

Achteraf bezien blijkt de suggestie van L. den Breejen d.d. 25 
augustus dat MGM haar belangen in Eindhoven niet wil niet scha
den door in Helmond ook een bioscoop te openen terecht. 'Door de 
voorgewende belangstelling van MGM èn door Helmond aan het 
lijntje te houden, hoopt MGM de concurrentie in de regio buiten de 
deur te houden.' 

Tweede kandidaat 

Begin februari 1995 wordt de naam van de tweede serieuze kandi
daat bekend. Het blijkt de Helmondse projectontwikkelaar A. Bij-
loo. Hij heeft al medio 1994 een plan ingediend voor de bouw van 
een bioscoop aan de Noord-Koninginnewal, op de plaats van meu-
belhandel Van der Horst. Zijn plan bestaat uit twee zalen met maxi
maal vijfhonderd stoelen. Dit voorstel gaat voorlopig in de ijskast. 
Om het uit te voeren moet namelijk het bestemmingsplan gewijzigd 
worden terwijl de omwonenden daar niet veel voor voelen. 
Daarmee is de koek niet op want uit de schaarse mededelingen lijkt 
het alsof het college van burgemeester en wethouders nog een derde 
kandidaat kent. Verschillende wethouders hebben het op verschil-
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lende momenten over 'twee ondernemers, deels afkomstig uit Hel
mond.' In januari 1995 zegt A. van der Vorst dat de gemeente op 
zoek gaat naar nieuwe geïnteresseerden als beide serieuze kandida
ten afhaken. En tijdens de begrotingsbehandeling van 12 oktober 
noteert het Eindhovens Dagblad uit zijn mond dat in Helmond zeker 
plaats is voor zowel een Filmhuis als een commerciële bioscoop. 
Hij wil de onderhandelingen met bioscoopexploitanten dan ook niet 
staken om alle aandacht op het behouden van het Filmhuis te rich
ten. 

Begemann-ja of Begemann-nee 

1995 is in de Helmondse politiek het jaar van Begemann. Al eerder is 
het Filmhuis geconfronteerd met de plannen voor een nieuw stadshart 
die daar aan de westzijde van het kanaal moet verrijzen. In essentie 
komt de discussie hier op neer: het college van B&W wil daar een 
nieuw 'bestuurscentrum' en een 'boog van cultuur' bouwen om daar
mee Helmond van een geheel nieuw stadshart te voorzien. Hoewel de 
plannen in de loop der jaren voortdurend veranderen, blijft het colle
ge ervan uitgaan dat in dat uitgaanscentrum ook een commerciële 
bioscoop met meerdere zalen hoort. Het zo geheten art house zou 
daar een onderdeel van dienen te zijn. 
Het voert te ver deze discussie in detail weer te geven, zelfs waar 
het over het Filmhuis gaat. In het kort komt het erop neer dat colle
ge en raadsleden het niet met elkaar eens zijn en voortdurend dis
cussiëren over wel of geen bioscoop en wel of niet een Filmhuis 
daarbij. Een korte bloemlezing kan dat verduidelijken. 

Januari 1995 reageert de Helmondse politiek gereserveerd op de 
bebouwingsplannen voor het voormalige Begemann-terrein. De 
meeste partijen vinden dat het Helmondse college van B. en W. 
te veel haast maakt. Evenmin is de noodzaak van delen van het 
plan aangetoond. 'Het gaat allemaal wel heel erg snel", vinden 
S. Ferwerda van D66, F. Rietveld van Groen links en H. Smits 
van Ondernemend Helmond. Alleen de komst van een bioscoop 
juichen de partijen unaniem toe. Het is goed dat er eindelijk 
weer een bioscoop in Helmond komt. Die past prima in de 'boog 
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van cultuur'. En in die bioscoop verdient het huidige Filmhuis 
natuurlijk een plekje. 'Maar hoe zeker is het dat de betreffende 
bioscoopfirma naar Helmond komt?", vraagt PvdA'er Etienne 
Hesen zich af. 
Een maand later stelt de PvdA dat het Filmhuis ook op het Be-
gemann-terrein dient te komen als daar geen bioscoop wordt 
gebouwd. Fractievoorzitter E. Hesen wil een spijkerharde 
garantie dat het Filmhuis in de cultuurboog komt. Het college 
antwoordt: alleen als een particulier het gebouw zet, stellen wij 
voor daar een zaal te huren voor het Filmhuis. Een dag later (3 
februari) wordt Hesen op zijn wenken bedient: Ook als in de 
'cultuurboog' geen bioscoop komt, verhuist het Filmhuis zeker 
daar naar toe. Maar daar wordt geen extra geld voor uitgetrok
ken, schrijven B&W. 

Tijdens de algemene raadsbeschouwingen van oktober 1995 
komt D66 met het voorstel het Filmhuis onder te brengen in de 
bibliotheek aan de Markt. De partij haakt daarmee in op een 
proefballonnetje van de ook door financiële nood geplaagde 
bibliotheekdirecteur R. Hakvoort. Als de bibliotheek niet kan, 
dan ziet D66 mogelijkheden in de Veestraatpoort of hotel Lam-
bert dat dreigt de deuren dicht te gooien. 
De dag daarna -10 oktober- antwoorden B&W geen aanleiding 
te zien terug te komen op de beslissing dat het Filmhuis naar het 
Begemann-terrein moet verhuizen. Het College gelooft op dat 
moment nog steeds in de komst van een commerciële bioscoop. 

Een nijpend probleem 

Op 1 april 1995 betaalt wethouder Van de Vorst een voorschot op de 
resterende subsidie voor 1995 aan het Filmhuis. Dat is in de pro
blemen gekomen door het tekort over 1994, gevolgd door tegenval
lende opbrengsten in de eerste maanden van dit jaar. Tegelijkertijd 
laat de wethouder van cultuur weten dat vast staat dat de gemeente 
in elk geval geen geld investeert in het opknappen van het huidige 
Filmhuis. Het is nog steeds de bedoeling dat het Filmhuis een nieuw 
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onderkomen krijgt op het Begemann-terrein. 
Na het zomerreces ligt de situatie anders. Op 8 september meldt het 
Eindhovens Dagblad dat het College de raad voorstelt de schulden 
te saneren, het pand terug te kopen en bouwtechnische mankemen
ten te verhelpen. Daarvoor is 230.000 gulden uitgetrokken. Hoeveel 
kosten het verbeteren van het Filmhuis-pand met zich meebrengt is 
nog niet bekend Het pand helemaal opknappen zou ƒ350.000,- kos
ten. Ook kan het Filmhuis op kosten van de gemeente een nieuwe 
35 mm-projector aanschaffen. De schulden van de stichting Film
huis bedragen 85.000 gulden. Een nieuwe projector kost de 
gemeente 68.000 gulden. Eenzelfde bedrag betaalt de gemeente 
voor de overname van het gebouw. Verder is afgesproken dat de 
stichting jaarlijks een subsidie van dertig duizend gulden krijgt, en 
'nimmer' meer. 
In het Zondags Nieuws reageert coördinator Wilma Fransen met: 
renoveren van de bestaande accommodatie is dweilen met de kraan 
open. Dus heeft het bestuur gekozen voor verhuizen naar het terrein 
van Begemann. 
Waar A. van de Vorst op inhaakt met de opmerking dat het Filmhuis 
beslist binnenkort -voor het jaar 2000 heeft hij eerder gezegd- op 
het terrein van Begemann kan heropenen: 'Dat is immers een uit
spraak van de raad. Het college is heus niet bezig met het ontwik
kelen van luchtkastelen.' (commissievergadering 11 september 
1995). 

Verslingerd aan het Filmhuis 

Medewerk(st)ers en bestuur kunnen 1996 dus met een opgelucht 
gevoel beginnen. Dat doen zij ook. Op zaterdag 4 januari om vier 
uur 's middags is Kim van Kooten te gast om de filmmarathon 'Ver
slingerd aan de liefde' te openen. De hoofdrolspeelster in 'Zusje' 
van Robert Jan Westdijk doet dat door de lof van Helmond te bezin
gen, gevolgd door een poging een ballon op te blazen. Daarna wor
den tot tussen 16.30 en 12.45 de volgende dag achter elkaar negen 
films gedraaid. 
Het festival is opgezet in samenwerking met Ter Aa Actief, het 
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Ik werd een beetje moe van zijn monoloog over Eindhoven , dus ik 
interrumpeerde hem met de mededeling dat ik naar Helmond ging. 
Bij het woord " Helmond " kreeg ik een hele ongeïnteresseerde 
blik toegeworpen. 
" Nooit van gehoord ", zei de jongen. 
Toen de conducteur onze kaartjes kwam knippen wees de jongen op 
mij. 
" Zij gaat naar de provincie " zei hij. 
Ook de conducteur begon heel denigrerend te doen. 

Dat de conducteur vervelend was verbaasde me niet, want de 
directeur van de NS, de heer den Besten, heeft in zijn 
nieuwjaarstoespraak toegegeven dat ze bij de Nederlandse 
Spoorwegen ten gevolge van de privatisering het afgelopen jaar 
verschrikkelijk in gebreke zijn gebleven naar de reiziger toe. 

Ik liet me niet op mijn kop zitten, dus ik vetelde wat ik dan 
wel in de provincie ging doen. 
Ik heb ze verteld dat Helmond de allure getoond heeft een 
filmfestival te organiseren. En niet zomaar een festival; 
een survival-festival. In een tijdsbestek van vierentwintig uur 
kunnen negen films bekeken worden. 
Daar keek zelfs de conducteur van op. 

Om nog een beetje extra indruk te maken zei ik erbij dat ik de 
eer had het festival te openen. 
" Wie ben jij dan ? " vroegen ze. Dat kwam best hard aan. 
" Ik ben Kim van Kooten " zei ik. 
" Nooit vcin gehoord. " 
" Ik speel in de zeer geprezen Nederlandse Speelfilm ZUSJE " zei 
ik arrogant. 
Ook van Zusje hadden ze nog nooit gehoord. 

Eerst was ik erg beledigd, maar later realiseerde ik me dat de 
dingen waar mensen nog nooit van gehoord hebben de beste dingen 
zijn : 
Helmond is beter dan Eindhoven en ZUSJE is beter dan 
fimsterdamned. 

25. Dit IS een gedeelte van de tekst van Kim van Kooten, uitgesproken hij gelegenheid van de ope

ning van de filmmarathon 'Verslingerd aan de liefde'. 

organisatiebureau van het Ter Aa-college. Het is de eerste keer dat 
een dergelijke groots opgezette filmmarathon wordt georganiseerd. 
'Maar als het goed loopt houden we misschien volgend jaar weer 
iets dergelijks", zegt Gert Aarts, voorzitter van het bestuur van het 
Filmhuis en adjunct-directeur van de sector techniek van het Ter Aa. 

Met ingang van 1 juni 1996 sluit het Filmhuis voorlopig de poort. 
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Er moet gewerkt worden. Wat het jaarverslag later ook moge zeg
gen: de vraag wie wel of niet komt schilderen zorgt tijdens het werk 
voor spanningen en achteraf voor verwijten. Tegen het einde van de 
'verbouwing' komen vrijwilligers opdagen die de hele maand nog 
niets gedaan hebben. Zij willen per se iets bijdragen; ook al valt die 
avond eigenlijk alleen te wachten tot de vorige verflaag droog is. 

Na gedane arbeid vieren de medewerkers op dinsdag 9 juli een 
bescheiden medewerkersfeest ter inwijding van het geheel opge
knapte Filmhuis. Het café is rood, oker en zwart, de bar vergroot, 
nieuwe lampjes verlichten de ruimte. In de zaal hangt een nieuw 
projectiedoek, nieuwe kaders en vooral: een 'nieuwe' Philips pro
jector met no rewind-tafel waardoor de film niet langer voor elke 
vertoning teruggespoeld hoeft te worden. In de cabine staat een echt 
nieuwe versterker die via boxen achter het scherm en links en rechts 
in de zaal zorgen voor dolby surround-sound, geluid dat van alle 
kanten lijkt te komen. 'Maar, zegt voorzitter Gert Aarts: 'de finan
ciële middelen zijn nog steeds niet ruim. Daarom draaien we vaker 
de betere commerciële film om zo meer bezoekers te trekken." De 
eerste draaiweek staan op het programma 'Seven', 'Sense and sen
sibility', '12 Monkeys', 'Leaving Las Vegas en 'Toy Story'. 'Omdat 
Helmond geen studentenstad is zijn de doelstellingen verruimd. Dat 
geeft het Filmhuis extra bestaansrecht. Het Filmhuis is een ontmoe
tingsplaats voor alle Helmondse filmliefhebbers,' legt voorzitter 
Gert Aarts uit. 

Vanaf donderdag 19 september draaien bekroonde films onder het 
motto '10 jaar filmprijzen in 10-jarig Filmhuis Helmond'. Op zater
dag 21 september 1996 viert het Filmhuis Helmond haar tienjarig 
bestaan officieel. Na een ontvangst voor genodigden draait de film 
'Mykosch' van Danniel Danniel. Deze film is geproduceerd door de 
in Helmond geboren Els van de Vorst. Inderdaad; dochter van de 
Helmondse wethouder. Daarna volgt een informeel samenzijn in de 
foyer voor alle (oud)-medewerk(st)ers en genodigden. Dit wordt 
rond half elf onderbroken door de videoband 'Tien jaar Filmhuis 
Helmond', door Twan Verberne samengesteld uit de schaarse be-
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schikbare opnamen. 
De komst van de eerste reclame-dia's is een teken van de cultuur
omslag die het Filmhuis doormaakt. 
Met de uitnodiging voor de jubileumviering kregen alle mede-
werk(st)ers van het Filmhuis de volgende 'discussienota die zeer 
algemeen van aard is en in een vroegtijdig stadium tot overleg met 
de gemeente moet leiden...' 

Arthouse of Filmhuis? 

1. Inleiding 
Het Filmhuis Helmond is rond de eeuwwisseling gevestigd op het 
huidige Begemannterrein. Het is daarom van belang in een vroeg
tijdig stadium na te denken over een eigen identiteit die primair 
gebaseerd is op een culturele functie welke als onafhankelijk te 
beschouwen is van de, eveneens nog te vestigen, commerciële bio
scoop. 

2. Doelstelling 
De toekomstige doelstelling wordt omschreven als: 
Het vertonen van de meer en minder bekende arthouse-film alsme
de het aanbieden c.q. organiseren van daaruit voortvloeiende en/of 
samenhangende activiteiten in de ruimste zin van het woord'. 
In de volgende paragraaf wordt deze doelstelling geconcretiseerd 
door een nadere omschrijving van de activiteiten. 

3. Activiteiten. 
Een nieuw gebouw biedt de mogelijkheid voor een breed scala aan 
activiteiten. 
- Artfilms, thematische projecten en festivals voor zowel volwas

senen als kinderen. 
Films voor volwassenen worden dagelijks geprogrammeerd, kin
derfilms minimaal twee keer per week 

- Een filmaanbod voor het basis en voortgezet onderwijs bijv. in 
de vorm van educatieve filmvertoningen. 

- Filmvoorstellingen voor instellingen, bedrijven e.d. welke 
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plaatsvinden naast "normale'programmering. 
- Kleinschalige theatervoorstellingen en/of literair toneel. 

Lezingen en exposities in relatie tot film. 
Oefenruimte voor (Helmondse) groeperingen op het gebied van 
zang, dans en toneel zowel voor volwassenen als kinderen. 

Genoemde activiteiten zijn niet concurrerend met bestaande orga
nisaties en instellingen maar kunnen gezien worden als een aanvul
ling op het bestaande cultuur-aanbod. Samenwerking en overleg 
vormen dus centrale begrippen. Optimale samenwerking met de 
commerciële bioscoop is bevorderlijk voor een ruim filmaanbod 
binnen Helmond. 
Voor een optimale realisatie van de toekomstige activiteiten dient 
aan infrastructurele, financiële en personele randvoorwaarden te 
worden voldaan. 

4. Randvoorwaarden. 
a. Infrastructuur 
Het nieuwe theater beschikt over twee zaten van 150 resp. 100 stoe
len alsmede een eigen foyervoorziening. Een eigen entree is hierbij 
van enorm belang voor het ontwikkelen van een eigen identiteit. 
b. Financiën. 
Hoewel de overtuiging bestaat dat de bedrijfsvoering op een pro
fessionele wijze dient plaats, te vinden, blijft een nieuw theater 
uiteraard in hoge mate financieel afhankelijk van vooral gemeente
lijke subsidies. Directe inkomsten zullen voornamelijk bestaan uit 
kaartverkoop, zaalverhuur en horeca-activiteiten. Echter de kosten 
van met name filmhuur, (gebouw)exploitatie, onderhoud/schoon
maak zullen beduidend hoger zijn dan genoemde inkomsten. Een 
culturele instelling is immers te beschouwen als een gemeenschap
pelijke voorziening voor de inwoners van Helmond e.o. 
c. Personeel. 
Het nieuwe theater kent de stichtingsvorm. Echter een professioneel 
geleid theater kan niet existeren zonder betaalde medewerk(st)ers. 
Daarom wordt uitgegaan van twee volwaardige beroepskrachten, 
één op artistiek-inhoudelijk gebied en een ander op het technisch-
huishoudelijke vlak, alsmede twee banenpoolers voor algemene, 
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ondersteunende werkzaamheden. 
Eveneens zal, op een meer beperkte schaal, gebruik gemaakt wor
den van vrijwilligers voor projector-bediening, kaartverkoop, hore
ca, publiciteit e.d. 

5. Conclusie. 
Het moge duidelijk zijn dat de vraag die in de titel van deze alge
mene, notitie gesteld wordt, beantwoord kan worden met Arthouse. 
Het ligt in onze overtuiging dat Helmond anno 2000 meer aantrek
kingskracht verwerft door een extra profilering op cultureel gebied. 
Een arthouse is hierbij geen concurrent maar een partner voor alle 
organisaties en instellingen op het gebied van cultuur. 

Helmond, 13 augustus 1996. 

Een persoonlijke mijmering: bij het zoeken naar foto's sprong 
opeens een foto van Centraal 1 na de laatste verbouwing in het oog. 
Een foto bij sfeerlicht; rode stoelen met een middenpad. Niet alleen 
was dat luxueuzer dan de huidige zaal van het Helmonds Filmhuis 
(en veel andere bioscopen!); de sfeer en geur, die lange gang, een 
echte kassa aan de straat, staande een flesje drank, gepolitoerd hout 
en pluche, kijken naar de buren, glans en glitter, Helmonds door de 
zaal. Film kijken blijft een kermisattractie, weg van de realiteit. En 
kermis vieren doe je niet voor de televisie. Hoe 'commercieel' een 
film daarbij is doet wat mij betreft weinig terzake. Soms heb je zin 
in haring en soms kaviaar. Het is de ambiance die telt. 
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BIJLAGE 1 

Het Filmhuis in cijfers en overzichten 

Wie hier een lijst van alle gedraaide films verwacht, komt bedrogen 
uit. Die is niet opgenomen. Ten eerste was zo een lijst in de beschik
bare tijd niet op te stellen. Op de tweede plaats zouden de honder
den films die in de loop der jaren gedraaid zijn veel ruimte vergen 
terwijl die gegevens alleen voor de liefhebbers van belang zijn. Voor 
wie daarvoor belangstelling heeft: de bronnen van dit artikel komen 
te zijner tijd gedigitaliseerd beschikbaar in het Helmondse Gemeen
tearchief. 
U vindt hier wel achtereenvolgens een zo compleet mogelijk over
zicht van de bezoekersaantallen, de exposanten en optredens. 

Bezoekersaantallen 

avondfilm 

kinderfilm 

KKK 

voorlge? onderw 

extra 

aantal kinderfilms 

aant avondfilms/ 

voorstellingen 

bezoekers 

per voorstellmg 

Filmliga 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

(gem) 3 348 3 607 

40 

43 

76 66 

235 

72 

36 40 

199^ 

3 905 

1370 

9̂  

234 

4 168 

1234 

23 

132 

268 

4 069 

1644 

759 

264 

563 

36 

245 

5 851 

2 506 

946 

87Ü 

620 

53 

5 328 

3 362 

700 

330 

300 

38 

1 720 3 348 3 607 2 573 5 283 5 549 7 299 10 793 10 020 

KKK = Kmd, Kunsl en Kuituur 

Extra = scholen of verenigingen 

1994 = incluiief Schindler's list 
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Exposanten 

1987 Sjanneke van Hooff 
Paul de Maat 
Erik Streeder 
Pham Truong 
Cathlène van de Ven 
Ton Colen 
Frans de Graaf 

1988 Frans de Graaff 
Jeroen Jacobs 
Jan van de Laan de Vries 
Harry Vlemmix 
Afrikaanse batik 
Frank Overzier 
Ingeborg Meulendijks (?) 

1991 Harold van der Horst 
Annette Wilde 
Caroline Palmen 
Heleen Hurkens 

1992 Jo Peeters 
Jack Heywegen 
Ine van de Ven & Paul de Maat 
Teun Kees 
Ignace Dieben 
Moniva Mulder 
Hans Kuys 

1993 Hans Kuys 
Tinus Derks 
Wiko Djoan Abadi 
Desiree van de Meyde, Caroline Vancoillie, Ad 
Lenders, Len van de Reek en Ben van Lier 
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Frank van Hoorn 
kinderen van het GIKO 
Carol Branderhorst 

1994 Eric Streeder 
Ria den Breejen 
Nicole Hessels 
Jan Berkers 
Hilde Dekker 
Gabriel van Neerven 
Rob Maas 
Tineke Hellinga 

1995 Tineke Hellinga 
Jan Bouckaert 
Marjolein & Hetty Hendrickx 
Ab Koelman 
Chris Bremer 
Roel van der Lee 
Paul de Maat 
Alexandra Crouwers 
Lousian 

1996 Tres Oerlemans, 
Dirk van Lieshout 
Paul van Stiphout 

Optredens 

1986 Travestiet Willène 
Ratjetoe 

25. Afbeelding blz. 90: uitnodiging voor de expobiUe van Ingeborg Meulendijks. 
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1987 I.M. Generaal van Heusdenbroeck 
Beau Boots 
Teardrops and memories 
Theater De Tas met 'Moeders mooiste' 
De Berini's 
Kindertheater Brass 
Atlanta band 
Blind Eye 
Zip Code 
No Comment 
Duo Loco 
Kris kras poppenkast 
Kindermusical Grease 

1988 Beau Boots 
Sugar Mamma 
Kindertheater Brass 
Cheap and Nasty 
Dutch Courage 
Theater De Tas met 'Een vrouw alleen' 
Helmonds Vrouwencabaret met 'Betsie Blij leven 
prenteert: Babbel met Betsie' 
Guus Boers 
Swingavond met Ger Bruggeman 
Dans-modeshow Jason 
Boris Dzaneck 
Joia 
Theater Duin 
Hasan Band 
Cita con el Passado 
Judith de Kom en Zapata 
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BULAGE 2 

De geschiedenis van de Helmondse bioscopen 

(Ontleend aan: De bioscoop te Helmond door H. de Wit, Helmond, 
juni 1987, catalogus bij een tentoonstelling in het gemeentemuseum 
van Helmond. Overgenomen met welwillende toestemming van 
Herman de Wit). 

'Gedurende de Kermis zullen te dezer stede buitengewone voorstel
lingen gegeven worden door de BIOMATOGRAPH AMERICAN. 
Verbeterde Biograph en Kinomatograph. Het grootste succes der 
XIX eeuw.' Zo kondigde in augustus 1899 de heer H. Scheffer zijn 
reisbioscoop aan toen hij daarmee op de Helmondse kermis stond. 
Voor vijftien tot veertig cent vertoont Scheffer o.a. opnamen van de 
aankomst van een trein, een grote brand in New York, het voorbij
trekken van de cavalerie en de kroning van koningin Wilhelmina op 
5 en 6 september 1898 te Amsterdam. Dit was de eerste keer dat een 
reizende bioscoop Helmond aandeed. In 1905 en 1906 werd hij 
gevolgd door de 'Sprekende en zingende bioscope' van H. Hom-
merson en in 1907 door 'The American Bioscope Electriek' van 
Antoon Weglamp. Zij traden in de voetsporen van de mensen die 
met een toverlantaarn door steden en dorpen trokken. 

De apparatuur van de reizende bioscopen werd vaak opgesteld in 
concertzaal Flora van Frans Geenen op de hoek van de Steenweg en 
Kromme Steenweg. Ook in Zaal Diana werden af en toe films ver
toond die goed bezocht werden. 'Zoo zelfs dat aan velen de toegang 
moest worden geweigerd.' De scherpe belichting en bijna stilstaan
de beelden van de Albert Frères (Albert en Willy Mullens) overtrof 
alles en maakte hun naam 'Rois des Bioscopes' waar. In 1910 gaven 
zij nog een voorstelling in hun eigen tent op de Markt. 
Het succes van de reizende bioscopen bracht anderen op het idee 
een vaste bioscoop te beginnen. WG. Franssen vroeg op 14 febru
ari 1911 vergunning voor een kinematograph gedreven door een 
gasmotor van 6 pk. Hij opende op 17 april 1911 (tweede Paasdag) 
aan de Bindersestraat in het voormalige kantoor van margarinefa-
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brikant Prinzen en Van Glabbeek. De voorstellingen werden door
lopend gedraaid van vijf uur 's middags tot rond half elf 's avonds. 
Deze eerste vaste bioscoop in Helmond is ergens tijdens de Tweede 
Wereldoorlog opgehouden 
De bioscoop bleek geen voorbijgaand verschijnsel. En dus wilde 
goedwillende burgers dat maatregelen genomen werden. Op 16 
april 1914 nam de gemeente Helmond dan ook een verordening aan 
bepaalde dat het in de zaal niet geheel duister mocht zijn, dat kin
deren onder zestien jaar niet werden toegelaten en dat een Hel-
mondse filmkeuringscommissie werd ingesteld. Deze bleef actief 
tot 1939, elf jaar na de instelling van de landelijke filmkeuring. 
Frans Geenen begon in april 1914 naast zijn concertzaal aan de 
Steenweg de Scala bioscoop. Daar werden regelmatig in Helmond 
gemaakte opnamen vertoond, geproduceerd door Willy Mullens die 
zich op filmproductie had toegelegd. Bekend is de reclamefilm 
Tinus op stap met explicateur Martinus 'de Schel' Schellekens in de 
rol van een grappenmaker die Helmondse middenstanders af ging. 
Maart 1927 verkocht Geenen zijn bioscoop aan Robert Croonen-
berg. Scala ging in 1969 op slot, mede vanwege wat genoemd werd 
een ongunstige ligging. 

Caféhouder Frans Tersteeg maakte in 1919 plannen om zijn café 
met danszaal te verbouwen tot bioscoop. Hij trof tegenover zich o.a. 
pater Ildefonsus die bang is dat daardoor 'de vlek der criminaliteit 
nog zwarter zal worden.' Toch ging op 18 oktober 1919 Alcazar 
open. Een brand in de cabine (films waren hoogst brandbaar) in juni 
1929 verwoest het hele theater. Maar op Kerstavond van datzelfde 
jaar heropent het herbouwde Alcazar. Ook hier doet Tinus de Schel 
zijn werk als explicateur. Daar komt een einde aan door de spre
kende film. Helmond kreeg dat fenomeen in 1930 voor het eerst te 
zien en te horen: 'Johnny Boy'. Op 30 juni 1937 ontstond in Alca
zar opnieuw brand bij het inleggen van de films. Daarbij kwamen 
eigenaar Tersteeg, zijn dochter en een nichtje om het leven. A. van 
Meel neemt dan met de gebroeders Hirschberg de exploitatie over. 
Eerder dat jaar hadden zij al Scala en Centraal overgenomen van 
Robert Croonenberg. Later exploiteerde Croonenberg Alcazar tot 
1970, het jaar waarin deze buurtbioscoop ten prooi viel aan de slo
persactiviteiten in de Helmondse binnenstad. 
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Frans Geenen van Scala opende in februari 1923 zijn tweede bio
scoop Theatre Centrale aan de Markt Daar was naast film ook 
toneel, variété en cabaret te zien (o a Toon Hermans, Wim Sonne-
veld en Wim Kan) In 1927 kwamen Theatre Centrale en Scala in 
handen van Robert Croonenberg Hij blijft eigenaar, behalve in de 
periode 1937 tot 1945 toen de gebroeders Hirschberg Centrale 
exploiteerden In 1932 ontstond ook aan de Markt brand 
Toch bestond in Helmond nog volop belangstelling voor film In 
1978 opende Croonenberg in hetzelfde complex Centraal 2 Eind 
1986 werden beide zalen gesloten en dat was het einde van de Hel-
mondse bioscopen 

CENTRAAL THEATER 1 
Woensdag 22 tn DMidirdig 23 M*i »m 8 uur 1 

I HERMAM RIMKETs VARIÉTÉ • 
I Uet - iut popnliin n x n U * > 

De Kiiima HawMi 
met MO ilnedulsaw np«rUb«Tma B«<j«ll«i 
melodiecn «fsswiutld doof dt'soofa** ZilM< ^ 

Atnkuaioha an Kl«nt}<ia(-li«d«ras , 

TED OP DE KOGEL 

bJaDM«tt licli « I f 

PASCAL-' 

nkaiwnHltf • 

SCHOLTEN EN VAN 'T ZELFDE 
met h*t lied run d« jgmgei* ftOMntk, r t 

JOHM WILBEY-S TRIO 
S»Ds»u« m 'n M«mmii»l»r 

WILLIAM m PAQUITTA 

A L E X DE H A A S •Al 
brugt liedjes «n «ader» I«wgeo« aaa 4« i v k n f i l ^ 

WILLY in-lHICKYHOBlE 

15 ninmttn ino»ik«U «o 
gedusl» dwaasheid 

WIM VAH HUrifl 
malOal* omljatinf -?'-

, PrUxan fl 3 . - . II *•-. '«• ' T ^ ^ g ^ 
PU«Ub«.prekMaand«e..M op MAAHO»* ? » J ! . « , 

Tan Z tot 4 «at r ^ ^ ^ ' 
- ' . ^ — i 
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Aan het einde van de jaren zestig bleken veel interessante films niet 
in de commerciële bioscopen gedraaid te worden. Daarom werden 
in veel plaatsen filmclubs opgericht waar mensen zelf de 8 of 16 
mm-projector ter hand namen. In Helmond gebeurde dat in het 
Kunstcentrum. Een aantal jongeren voelde zich daar niet thuis en 
richtte in 1971 in samenwerking met jongerencentrum Pluto de 
Filmliga Helmond op. De Filmliga begon op 11 september 1971 
met de Engelse film 'If. De films werden gedraaid in de aula van 
het Carolus Borromeus College, toen nog aan de Mierloseweg. Een 
wisselende groep vrijwilligers hield de liga draaiende, ondanks 
vaak tegenvallende belangstelling. 
Vanaf seizoen 1973-1974 draait de liga in het Kunstcentrum. Aan 
het eind van dat seizoen werd het 400-ste lid ingeschreven. Deson
danks werden de voorstellingen vaak slecht bezocht en in april 1976 
lieten de organisatoren weten ermee op te houden in een met rou-
wrand omkaderd stencil. 

Een jaar later vertoont alweer een andere groep filmliefhebbers 
onder de vlag van de Werkwinkel films in het Kunstcentrum aan de 
Molenstraat. Na de verkoop van dit fraaie theater in 1980 verhuizen 
de voorstellingen naar de voormalige Gerardusschool, later naar 
een ander pand aan de Heistraat waar de Werkwinkel alleen verder 
gaat. 
Vanaf 1983 werden plannen gemaakt om te komen tot een Filmhuis 
in Helmond. Voor een zacht prijsje kon van de gemeente een pand 
aan het Binderseind gekocht worden. Sindsdien zorgen vrijwilligers 
ervoor dat in het Filmhuis elk weekeinde een aantal films -op 16 
mm- wordt vertoond. 
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BULAGE 3 

Café, herberg, concertzaal, 
patronaat en parochiehuis 

Kastelein Pieter Cornelis de Jong bouwde in 1905 een sociëteitslo
kaal op het perceel B 1298, groot 14,46 are. Op dat perceel stond al 
een woonhuis, gebouwd in 1877.-' Later wordt dit lokaal in het Hel-
mondse kadaster als 'verenigingslokaal' benoemd. In 1917 ver
koopt hij grond en opstallen aan een nog onbekende persoon (per
ceelsgewijze legger 3201). In 1933 komt het geheel via deze per
soon in handen van de H. Hartkerk, dan nog in de Veestraat ter 
hoogte van V&D. 'De kerk' gaat het pand meteen verbouwen. Een 
jaar later vergroot de kerkparochie het geheel meteen nadat het 
huurpand aan de noordzijde (nu ingang Filmhuis) gesloopt is. Vanaf 
dat moment heeft het gebouw kadasternummer B 2691 en staat te 
boek als patronaatsgebouw, woning en tuin op 15,46 are. In 1935 
wordt het pand dat anno 1996 te boek staat als Binderseind 23 
opnieuw verbouwd ." 

In november 1922 wordt het pand benoemd als 'café Monopole aan 
het Binderseind, voorheen de Zwarte Ruiter.' Drie jaar later is sprake 
van 'zaal voorheen café Monopole.' Of die naamswijziging met een 
verbouwing of uitbreiding gepaard ging, is (nog) niet bekend. Het 
gebouw werd door G. Kuijpers gebruikt als herberg en concertzaal. 
Begin 1930 werd een pand, dat (ten noorden) naast het St. Antoni-
uspatronaat van de parochie H. Hart aan het Binderseind gelegen 
was, gesloopt, waardoor tot uitbreiding kon worden overgegaan. 
Het St. Antoniuspatronaat voor jongens staat onder leiding van 
kapelaan Hubertus Goossens die in 1918 naar de H. Hartkerk 
kwam. In september 1931 wordt tweede kapelaan Goossens 
benoemd in Nijmegen. 'Onder zijn directeurschap groeide 't jon-
genspatronaat in de H. Hartparochie tot een der grootste van de 
stad.' schrijft de krant bij zijn vertrek. Onder zijn opvolger J. Kneg-
tel wordt op 10 april 1932 (?) het geheel vernieuwde patronaatsge
bouw in gebruik genomen. Pastoor Knegtel en kapelaan Van Eynd-
hoven worden dan geïnstalleerd als resp. ere-voorzitter en directeur 
van het patronaat. 
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Lering en vermaak 

In 1934 is het huidige Filmhuis dus een patronaat. Patronaten heb
ben als doel de opvoeding van jongeren te bevorderen, in een 'pas
send en gerieflijk lokaal waar zij samenkomen om van hun direc
teur leiding en voorlichting te ontvangen'. Patronaten vormen vanaf 
ongeveer 1925 een bloeiende organisatie. Het zijn R.K. organisaties 
onder leiding van een geestelijke en leken. Voordat de H. Hartpa
rochie aan het Binderseind een patronaat stichtte, waren in Hel
mond al eerder patronaten geopend in de 2e Haagstraat (St. Janspa
tronaat, parochie O.L. Vrouw, leider kapelaan Helienberg Hubar), 
de Molenstraat (St. Josephspatronaat, parochie H. Lambcrtus, kape
laan Schellekens) en de Heistraat (St. Aloysius, o.l.v. Vriends en St. 
Jozef, later Van Kooten)." 

27 Het Binderseind, gezien vanaf de Marktstraat rond 1905 Links achtereenvolgen, het snoep-
winkeltje annex oliehandel van Mie Kras, kapper-fotograaf Wayers, bakker Van Wel en de hoge 
topgevel van het parochiehuis Achter de bomen rechts het gebouw van de R K Werkliedenver
eniging, vrachtrijder Dries Slits, brouwer Bots en het café van Piet Berkers 
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Patronaten waren een centrum van lering en vermaak, sport en spel. 
Vaak werden voor allerlei soorten activiteiten verenigingen opge
richt die hun thuisbasis hadden in het patronaat. Bij gebrek aan tele
visie was toneel decennia-lang een favoriete vrijetijdsbesteding. 
Het patronaat aan het Binderseind maakte daarop geen uitzonde
ring. Al in augustus 1922 werd hier het 'Helmondsch Roomsch 
Tooneelgezelschap' opgericht. 'Semper Unitas' en na de tweede 
wereldoorlog 'Ontspanning Na Arbeid' zijn andere bekende toneel
verenigingen die aan het Binderseind thuis waren. 
Vanaf de jaren vijftig komt in Brabant het carnaval op. De Kajotters 
van de St. Lambertusparochie spelen in 1950 het carnavalsstuk 
'Samson en Moot' in het patronaat aan het Binderseind. Van meer 
recente datum is carnavalsvereniging De Rampetampers die daar 
jarenlang de thuisbasis had. Uiteindelijk kocht de gemeente het 
gebouw en verhuurde het door aan de inmiddels opgerichte 
parochie centrum. Deze nam het als parochiehuis in gebruik, feite
lijk een voortzetting van het patronaatswerk. In 1985 ontbindt de 
kantonrechter hun huurcontract. 

Bouwkundig omschrijft M. Daru het pand in 1989 als volgt: Een 
gevel van machinaal baksteen met natuurstenen speklagen en een 
brede trapgevel op de helft van de breedte. In de trapgevel bevindt 
zich een asymmetrisch geplaatst medaillon. Op de begane grond 
vensters met gewijzigde indeling. De bovenlichten hebben een klei
ne roede-indeling. Op de eerste verdieping zijn de vensters twee
aan twee geplaatst, met korfbogen en boogvulling, hardstenen aan
zet- en sluitstenen. Schildak met plat.̂ '* 

Noten: 

1. En, bijna per ongeluk, die der beroepskrachten. 

2. De Stichting Filmhuis Helmond is op 12 april 1985 statutair opgericht voor notaris 
Anton Mostermans. De doelstelling is: 'Het bevorderen van het filmklimaat in Hel
mond, door het met name vertonen van films, die tengevolge van het commercieel 
niet- of niet-meer interessant zijn daarvan, in de gevestigde bioscopen niet of niet 
meer vertoond worden en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande 
in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.' 
Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit tenminste drie personen en neemt 
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besluiten by een volstrekte meerderheid van stemmen J A J Getlen beter bekend 
dis Pieter als voorzitter, Antonius (Twan) C J Sens, secretaris en PJ A (Peter) Stie 
nen als penningmeester vormen het eerste bestuur De stichtingsakte legt verder 
onder meer vast dat bestuursbesluiten alleen geldig zijn wanneer de meerderheid der 
bestuursleden op de vergadering aanwezig is Het boekjaar is gelijk aan het kalen-
deijaar Binnen dne maanden na het einde van het boekjaar behoort de penning 
meester een financieel verslag uit te brengen Het bestuur kan een huishoudelijk 
reglement vaststellen Kortom een akte van twaalf in een dozijn 

3 Bouwjaar 1927, architect W Dillen 

4 Initiatiefnemer van het Jongeren Advies Centrum JAC was Hans van de Kimmena 
de, oud-medewerker van Revolver Het JAC opende op 27 september 1971 haar deu
ren aan de Zuiderstraat Via de Weg op den Heuvel verhuisde het in 1981 naar de 
Gerardusschool (HD 9 mei 1984) 

5 Herfst 1974 herrijst de Werkwinkel om zich vanaf dan primair op werkeloze jon 
geren (naar schatting zeshonderd in Helmond) te richten Het nieuwe bestuur 
bestaat uit Jo Brasse, Ton van Lieshout, Pieter Dirks, Willy van Stiphout, Toon 
Vereijken, Hans Timmers, Pieternel Korpershoek en Hans van Kant Deken van 
Lierop blijft als enige van het vorige stichtingsbestuur zitten Het nieuwe bestuur 
van de Werkwinkel heeft als eerste taak een schuld van 1 200 gulden weg te wer
ken Droppings, expressie en film zijn de eerste activiteiten, voor een entree van 
ƒ1,50 

6 Halverwege 1982 gaan Backstage Number One uit de Binnenstad en Zebop uit Con 
Bno (Bloem- en Paardenvelden) samen als KWJ-soos Johnny Erkelens begeleid hen 
namens het JAC De nieuwe Backstage verhuist naar de Gerardusschool '"Een pro 
bleem is dat we geen toiletten hebben De Gerardusschool heeft alleen boven toi
letten en WIJ zitten op de benedenverdieping Dat geeft veel moeilijkheden, ook 
voor de andere gebruikers van het gebouw" Een woordvoerder van de gemeente 
zei hier desgevraagd over dar er geen geld meer is om toiletten aan te leggen ' (HD 
28 oktober 1982) 

7 De Vuit verhuist naar de Aloysiusschool 

8 Het bestuur van de Werkwinkel zegt uiteindelijk pas op 19 oktober 1982 een 
nieuw scherm toe a ƒ1 300,-

9 Op 13 januari 1982 maken de notulen voor het eerst melding van een werkgroep 
die wil proberen een Helmonds Stadsjournaal van de grond te krijgen Pieter, 
Twan, Johan en Gerti van Klaveren bemensen deze groep 

10 In Mierlo-Hout 
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28 Ronald Vermulst monleerl een film. 

11. De homo-soos komt voort uit de werkgroep homofilie regio Helmond en begint 
op 1 oktober 1981 met haar activiteiten. Rond de opening van de Gerardusschool 
zijn de activiteiten van de homo-soos onder meer een foto-tentoonstelling, een 
optreden ven Gerard van Maasakkers en de film 'Aery natural thing'. Woord
voerder Jan Sleegers laat bij de opening onder meer optekenen: 'Homofilie wordt 
nog altijd geïdentificeerd met mannen.' (HD 25 september 1981). 

12. Taxatierapport van 14 februari 1986. 

13. Ontleend aan De tijdelijke kunst van het zien, stageverslag van Nicole Hcssels, 
cursist secretariële administratie van het Centrum Vakopleiding Eindhoven bij 
stichting Filmhuis Helmond, januari 1995. 

14. Beau Boots speelt op 17 januari 1987 in de Werkwinkel en op zaterdag 21 febru
ari vanaf 22.00 uur voor vijf gulden in het 'Filmkaffee'. 

15. Eigenaar Croonenberg heeft op 14 juni 1986 zijn pand verhuurd aan kledingcon
cern Kien. Croonenberg wil doorgaan met films draaien, in de kleine zaal van 't 
Speelhuis. Wethouder A. Meijer voorspelt al dat er heel wat praktische bezwaren 
aan dit plan kleven. 

16. De VBF is de provinciale koepel van Filmhuizen in Noord-Brabant. 
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17 Intussen weten steeds meer Nederlanders de filmhuizen te vinden In 1993 be
zochten 702 000 mensen het alternatieve filmcircuit In 1992 waren dat er 
676 000 De toename sluit aan bij de stijgende trend in het bioscoopbezoek Vol 
gens cijfers van de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie steeg het bio
scoopbezoek in 1993 met zeventien procent ten opzichte van 1992 In 1993 gin
gen ruim zestien miljoen mensen naar de bioscoop Daarmee is 1993 het beste 
bioscoopjaar sinds 1984 De stijging in 'het tweede circuit' is het sterkst bij de 
grootste filmtheaters 

18 Die ook zorgt voor een stroom van formulieren en lijsten 

19 MGM IS in Nederland eigenaar van tweeentwintig bioscopen met in totaal 66 
filmzalen Behalve bouwplannen in Eindhoven bereidt MGM ook nieuw en ver 
bouwingsplannen voor bioscopen voor in Maastricht, Groningen, Den Haag, Rot 
terdam, Amsterdam en Nijmegen Credit Lyonnais verkoopt het Europese moe 
derbednjf van MGM (450 bioscopen) aan Chargeurs Dit bezit in Frankrijk de 
bioscoop-keten Pathe-Cinema's (en aandelen in Sky Channel en Canal Plus) 
Chargeurs doopt MGM om in Pathe-Cinema's 

20 Minerva exploiteert tien bioscopen met in totaal veertig zalen in o a Breda, Til 
bu g, Eindhoven (Parisien en Rembrandt), Venlo, Arnhem, Zwolle en Alkmaar 
De aandelen van de Minerva groep BV zijn allemaal in handen de Amsterdammer 
J van Willigen Bij het inkopen van films werkt Minerva nauw samen met Pathe 

21 Jaartal 1877 volgens M Daru-Schoemann Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-
Brabant, gemeente Helmond, 's-Hertogenbosch, januari 1991 (provincie Noord-Bra-
bant) 

22 Met dank aan Jeroen van der Heijden voor het kadaster-onderzoek 

23 Ontleend aan Frans Steegmans Het puike van het puike, geschiedenis van de Hel-
mondse toneelgezelschappen vanaf 1880 tot 1980, Helmond 1979 (Zeeuwen) 

24 Myriam Daru Een verdwijnend industrielandschap, inventarisatie van industrieel 
historische objecten te Helmond, Helmond, december 1989, (gemeente Helmond) 
pag 57 
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DE HELMONDSCHE RADIO-
APPARATENFABRIEK MEGO 

Frans Donkers sn en jr. 

In de jaren twintig begint de radio haar opmars, ook in Hel
mond. De belangrijkste exponent van deze zegetocht is natuur
lijk vanaf 1927 de 'grote buurman' in Eindhoven. Maar Hel
mond kende gedurende enige jaren eveneens haar radio-indus
trie: De Helmondsche Radio-Apparatenfabriek Mego van de 
zwagers Meerding en Goedhart. 

Het begint allemaal in Friesland, waar te Langezwaag in het gezin 
van rijtuigmaker Klaas Meerding op 21 april 1889 een eerste zoon 
geboren wordt, die naar zijn vader wordt vernoemd. Na het doorlo
pen van de lagere school ging hij aan de slag in het bedrijf van zijn 
vader. De rijtuigmaker hield zich intussen ook bezig met rijwielen 
en auto's. De jonge Klaas Meerding toonde veel interesse voor al 
deze technische noviteiten. Hij hielp zijn vader in de zaak. Deze 
baan hield hij in zijn zestiende levensjaar voor gezien. Na enkele 
omzwervingen, onder andere als machinist op de stoomboot Flecke 
Joure van de firma Peereboom, belandde hij in 1906 als machinist 
bij de plaatselijke zuivelfabriek. In deze functie komt hij voor het 
eerst in aanraking met de elektrotechniek, welke hij zich door zelf
studie eigen maakt. Zijn carrière wordt in 1909 abrupt onderbroken 
door de dienstplicht. Wanneer Klaas Meerding zijn dienstplicht 
heeft volbracht, maakt hij de overstap naar Leeuwarden. Daar krijgt 
hij een betrekking als monteur bij het elektrotechnisch bureau W. 
van Eijck van Heslinga. 
Hier bereikt hij al snel de positie van chef-monteur. Zijn carrière 
wordt echter voor een tweede maal verstoord door het Nederlandse 
leger. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt K. Meerding gemobi
liseerd van 1 augustus 1914 tot 17 november 1916 om het land te 
verdedigen tegen eventuele invallers. Als instrumentenmaker bij de 
militaire Telegraaf- en Telefoondienst van de Noord-Hollandse wa 
terlinie groep Lunetten blijft hij wel betrokken bij de elektrotech-
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/ Het ouderlijk huis van Klaas Meerding 

2 1906 Klaas Meerding zit achter het stuur De overigen zijn broers en zussen van hem 
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niek. In deze tijd leert hij te Utrecht de Helmondse Anna Boetzkes 
kennen, waarmee hij op 28 januari 1919 in Helmond trouwt. Het 
jonge echtpaar vestigt zich in Helmond, waar Klaas al ruim een jaar 
een baan had bij het elektrotechnische bureau van de firma Nie
mann. Hij kreeg die baan mede dankzij zijn uitstekende referenties 
op het gebied van elektrotechniek. 

Eigen bedrijf 

Klaas zijn schoonzus Gertruda Boetzkes was getrouwd met Willem 
Goedhart. Deze is geboren op 8 februari 1890 in Helmond en werkte 
als technisch monteur bij Begemann. De twee zwagers deelden hun 
interesse voor de elektrotechniek en besloten samen een eigen bedrijf 
op te starten. In ongeveer 1919 gebeurde dat ook daadwerkelijk. De 
firma Meerding & Goedhart was hiermee geboren. Als vestigings
plaats kozen ze de Steenweg. In de oude boerderij van Meulendijks 
begonnen zij hun nering. De zaken liepen voorspoedig. Dat blijkt uit 
een advertentie in de Zuidwillemsvaart van 1920, waarin om bekwa
me elektromonteurs en bankwerkers wordt gevraagd. 
In 1922 gaat het Meerding & Goedhart zo voor de wind dat ze een 
eigen, geheel nieuw, winkelpand kunnen oprichten. Het bedrijf ver
huist tijdelijk naar een andere winkel om aan de Steenweg nieuwbouw 
te kunnen zetten. In deze winkel werden naast de meest uiteenlopen
de technische zaken, zoals verlichtings-artikelen, meetinstrumenten, 
telegrafen en telefoons, ook radio-apparaten verkocht. In een adver
tentie uit oktober 1922, waarin de opening van de zaak wordt aange
kondigd, is sprake van: 'Geheel complete inrichtingen alsmede alle 
voorkomende onderdelen zoals: antenne-isolatoren, kristaldetectors, 
inductiespoelen, vaste en veranderlijke condensatoren, electrodenlam-
pen, honingraatspoelen, etc'. De complete ontvangers luisterden naar 
de merknamen Detha en Selecta. Deze toestellen waren voorzien van 
de Philips Audion buizen en werden geleverd in samengang met een 
drie-lamps laagfrequent versterker. Meerding & Goedhart boden aan 
de liefhebbers tevens zelfbouwpakketten aan, voor prijzen vanaf vijf
endertig gulden. De firma garandeerde de veiligheid van deze toestel
len door ze na de montage gratis te controleren. 
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Werkplaats 

De ruimte boven de winkel werd al snel in gebruik genomen als 
radio-werkplaats. Klaas Meerding was binnen de firma Meerding & 
Goedhart de radio-pionier. Hij had al in 1920, als eerste in Hel
mond, een radio-ontvanger voor eigen gebruik gebouwd. De pro
ductie van radio-toestellen is in de loop van de jaren twintig steeds 
meer opgevoerd. Deze toestellen werden op speciaal verzoek 
samengesteld. Er was nog geen sprake van een grootschalige, 
gestandaardiseerde productie. Voor deze producten werd de merk
naam Mego gebruikt, wat vanzelfsprekend staat voor MEerding & 
GOedhart. 

In de periode van 1920 tot 1926 werd de eigen radio-productie voor 
een groot deel aangewend ten bate van introducerende en promo
tionele activiteiten ten opzichte van het totaal nieuwe product radio. 
Hiervan getuigt afb. 7, waarop Klaas Meerding links van het biljart 
staat waarop een complete ontvang-installatie is opgesteld. Met het 
zeer vroege drie-lamps Mego-ontvangtoestel, en de door andere fir
ma's geproduceerde luidsprekers en accu's, verklaart Meerding de 
werking en het belang van de radio aan de heren van de Helmond-
se drankbestrijding. Ook zijn in een Helmondse bioscoop demon
stratie-avonden georganiseerd, waarbij onder andere sprekers 
namens Philips het woord voerden. Afbeelding acht getuigt van een 
demonstratie-avond die op drie maart 1926 plaats vond in de 'Scala 
Bioscoop'. Een grote variatie aan ontvangers, luidsprekers en diver
se randproducten werden in samengang met deskundige uitleg aan 
het Helmondse publiek getoond. Pronkstuk en tevens publiekstrek
ker van deze avond was de enorme krachtluidspreker van de firma 
Brown (zie foto 9), die de dagen voor de demonstratie op een T-
Ford gemonteerd door de stad werd gereden, om zo reclame te 
maken voor de demonstratie-avond. 

Enkel beeldmateriaal 

Naast de zelfbouw van ontvangers vormde de reparatie van radio's 
een belangrijk onderdeel van de bezigheden van het jonge bedrijf. 
Ook bood Mego onderdelen van verschillende merken te koop aan. 
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steenweg Helmond 

3 De Steenweg circa 1915 hi] de kruising met de Kromme Steenweg Rechts het gebouw waar nu 
bloemist Heijnemans zit links de hoerden] van Meulendijks waarin Goedhart en Mcerding hun 
bedrijf beginnen 

4 Steenweg 21 de nieuwbouw van 1921, bedrijf met bovenwoning 
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Daarbij had het bedrijf bovendien nog eens een eigen wikkelarij 
voor motoren en trafo's en een oplaadstation voor accu's. In 1925 
bouwt Meerding al redelijk professioneel ogende radio's. 
De informatie over de radioproductie van Meerding & Goedhart in 
die periode is enkel terug te voeren op beeldmateriaal. De auteurs 
kennen geen toestellen die in die jaren gebouwd zijn. Zo'n foto (afb. 
9), die gevonden is in een concept-brochure van Mego, laat een bij
zonder fraai uitgevoerde batterij ontvanger zien. De kast van dit toe
stel is geproduceerd door de Helmondse timmerfabriek Beks, die 
ook voor onder andere de Beek en Donkse radioproducent Minimax 
de behuizingen maakte. Ook alle andere kasten, in latere jaren, voor 
radio-producten van Meerding & Goedhart werden geleverd door 
Beks. 

Omdat in de loop van de jaren twintig de vraag naar radio-ontvan
gers toenam, besloten Meerding & Goedhart in 1927 om op com
merciële basis een eigen radioproductie op te zetten. De merknaam 
werd het al genoemde Mego. Dit betekende dat radio's niet langer 
op verzoek samengesteld werden. Het bedrijf ging standaard pro
ducten maken die grootschalig geproduceerd werden en aan de man 
gebracht moesten worden. 
Dit besluit werd in prijscourant nr. 1 als volgt verwoord: 'Door 
jarenlange ervaring en proefnemingen zijn wij erin geslaagd radio
toestellen te fabriceren die uitmunten boven alle in den handel zijn
de radio-ontvangers. Alle radiogolven kunnen met onze apparaten 
zonder genereeren gesepareerd opgevangen worden. Na modulatie 
en versterking in verschillende volgorden nagelang type toestel 
worden deze golven op de natuurlijkste wijze in toonvorm door de 
luidspreker weergegeven. Deze weergave is iets nieuws, iets aparts 
in de geheele Radio Techniek, de buitengewoone helderheid en zui
verheid zoowel van het gesproken woord als muziektoon doet iede
re luisteraar verwondering opwekken.' 
De overgang naar professionele fabricage van ontvangers was voor 
de firma slechts een kleine stap, omdat ze al enkele jaren zelf radio's 
bouwden. 
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9 Een Mego radio 

10 Een demonstratie in de Scala-

bioicoop 
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Complete serie 

%" 

Meteen in 1927 kwam Mego met een complete serie ontvangtoe
stellen op de markt (afb. 12). De typenummers daarvan beginnen 
allemaal met een 'D', daarna volgt een cijfer, dat het aantal buizen 
aangeeft. Het productscala van Mego bestond daarmee uit de Dl, 
D2, D3, D4 en D5. Uit deze reeks bleek de D4 de meest gangbare 
te zijn. Dit toestel werd geleverd in gepolitoerd notehout, mahonie
hout of eikehout. Standaard werden verschillende behuizingen stan
daard voor de D4 aangeboden, met en zonder deurtjes en met of 

zonder -al dan niet luxe-
grammofoonkast. Op 
persoonlijke wens kon 
de omkasting ook ge
heel naar eigen smaak 
geproduceerd worden. 
Het typenummer D4 
maakt duidelijk dat het 
hier om een vier-lamps 
ontvangtoestel gaat, 
waarin een A409 dienst 
doet als hoogfrequent-
buis, een A415 functio
neert als detectorbuis en 
twee B403's de lage fre
quenties voor hun reke
ning nemen. Deze bui
zen werden, evenals de 
trafo's, geleverd door 
Philips. De D4 is een 
'twee-kringer rechtui-
tontvanger' met terug
koppeling. De spoelen 
werden in de eigen wik-
kelarij gewikkeld. Dit 
gold ook voor de honin
graatspoelen op hun eer-11 Een Mcgo-radio 
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12 Radio type D4 model MI 

kelarij gewikkeld. Dit gold ook voor de honingraatspoelen op hun 
eerdere toestellen. Aan en uit schakelen wordt geregeld met behulp 
van een verwijderbare stift. De afstemming vindt plaats door mid
del van een primaire condensator met fijnregeling, een secondaire 
condensator met fijnregeling en een terugkoppelcondensator. Tij
dens het afstemmen kon de gebruiker kiezen uit drie golflengtes: 
ultra korte golf (10-100 m), korte golf (200-600 m) en lange golf 
(1000-2000 m). Alle toebehoren (accu's, luidsprekers, koptelefoons, 
etc) voor een Mego-toestel werden geleverd door grote bedrijven 
zoals Philips en Brown. 

Gratis demonstratie 

Om ook daadwerkelijk voldoende 'Mego-gebruikers' te krijgen 
maakte Meerding & Goedhart intensief reclame voor hun product 
in de plaatselijke kranten. Zij nodigden potentiële kopers uit om een 
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13, 14, 15, 16 Advertenties uil 1926, 1928, 1929, 1932 
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trouwen te winnen op de markt werd een garantietermijn van twee 
jaar gegeven op alle onderdelen uitgezonderd de batterijen. Voor de 
man met de kleine beurs was het mogelijk om een Mego aan te 
schaffen tegen ruime afbetalingstermijnen. Uit de bekende serien-
ummers blijkt dat al deze marketing-activiteiten niet voor niets 
waren. Van de D4 zijn zeker honderden exemplaren verkocht. 
Ondanks het redelijke succes van de Mego D-serie is er nooit een 
vervolg op gekomen. Meerding & Goedhart hadden genoeg zakelijk 
inzicht om te beseffen dat ze met Philips als buurman, weinig kans 
van slagen hadden op de radiomarkt. Dit betekende niet dat Meer-
ding & Goedhart de radioproductie voor gezien hield. De onderne
ming verschoof het zwaartepunt van haar radioproductie naar 
installaties die geschikt waren voor zalen, luchrooms en cafés. In 
1929 werd de eerste versie van dit radiomeubel, onder de naam 
'Mego-Caller', uitgebracht. Dit artistiek uitgevoerde eikehouten 
meubel (afmetingen 100x60x40) werd aan de bovenzijde afgesloten 
door een deksel. Hieronder bevond zich een grammofoon met pla
tenwisselaar voor ongeveer twaalf platen. Rechts van de platenspe
ler zat de radio. In het binnenwerk was een zware versterker inge
bouwd, met een vermogen van 50 Watt. De luidspreker was voor
onder in het meubel geplaatst. Eventueel konden extern een aantal 
extra luidsprekers aangesloten worden. Het geheel werd gevoed met 
wisselstroom, die werd gelijkgericht door een grote cuproxcel. De 
binnenzijde van het toestel werd met aluminium bekleed, zodat sto
ringen van buitenaf geweerd konden worden. In 1932 is de Mego-
Caller, in een laatste poging om te overleven op de radiomarkt, 
geheel gemoderniseerd heruitgebracht. De productie van de Mego-
Caller is nog tot 1934 doorgegaan, maar doordat ook dit marktseg
ment door Philips betreden werd, was de productie niet langer 
winstgevend, en werd stop gezet. Dit alles betekende een definitief 
einde voor het radiomerk Mego. 

Radiocentrale Gemert 

Het hoofdstuk Mego was nu weliswaar afgesloten, de firma Meer-
ding & Goedhart ging gewoon verder. In de winkel werden nu voor-
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18 Willem Goedhart (1890-1946) 
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al Philips-artikelen aangeboden. Ook exploiteerde de firma vanaf 
1934 een radiocentrale in het nabijgelegen Gemert, in het kader van 
de radiodistributie. De versterkers voor deze en ook andere radio-
centrales werden door Meerding & Goedhart vervaardigd. Tussen 
1928 en 1940 heeft de firma verschillende malen voor Helmond 
zelf een vergunning aangevraagd om een radiocentrale te mogen 
opstarten. De firma heeft deze echter nooit gekregen. Doordat de 
concurrentie ook geen vergunning verkreeg, heeft de radiodistribu
tie nooit haar intrede gemaakt m Helmond. In de tweede helft van 
de jaren dertig werden de bestaande bedrijfsactiviteiten gecontinu
eerd. Bovendien verkreeg het bedrijf de distributierechten van 
Shell-butagas. 

19 Kromme Steenweg 8, waar Meerding van 1940 tot 1963 gevestigd was Het gebouw is decem

ber 1964 gesloopt om plaats te maken voor de Traverse. 
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Eigen weg 

Ondanks de voorspoedige gang van zaken besluiten Meerding en 
Goedhart in het voorjaar van 1940 ieder hun eigen weg te gaan. Wil
lem Goedhart zette zijn bedrijf voort in het oude winkelpand. Hij 
overleed op 24 september 1946. 
Klaas Meerding vond aan de Kromme Steenweg een huurpand, 
waar hij op 15 oktober 1940 zijn nieuwe zaak opende. Meerding 
had bij de scheiding van zaken de rechten op de radiocentrale en de 
verkoop van butagas toegewezen gekregen. De radiocentrale in 
Gemert bracht Meerding weinig voorspoed, omdat deze al vrij snel 
na het begin van de bezetting door de Duitsers, zonder behoorlijke 
schadeloosstelling, onteigend werd. 

Vanaf ongeveer 1927 wordt in Nederland de radio-distribu
tie ingevoerd. Daarbij wordt vanuit een centrale ontvanger 
en versterker het radiosignaal via kabels naar de huizen 
gebracht. Dat was voor de mensen die een aansluiting 
namen, goedkoper dan zelf een radiotoestel kopen. Via de 
kabel kregen zij vier of vijf zenders aangeboden. De radio
distributie heeft in deze vorm tot het einde van de jaren vijf
tig bestaan. De Helmondse gemeenteraad kon al die tijd 
geen beslissing nemen over het invoeren van radio-distribu
tie. Waarom is de auteur niet bekend. 

Na de oorlog vond Meerdings bedrijf al weer snel de juiste koers. 
In 1945 had hij weer vijftien werknemers. Tot het overlijden van 
Klaas Meerding (10 juni 1959), bleef het productscala van voor de 
oorlog gehandhaafd. Na het onverwachte overlijden van de oprich
ter van het bedrijf werd de zaak voortgezet door Meerdings zonen, 
Henny en Wim. 
Het plan Froger, waaraan Helmond de Traverse te danken heeft, 
verstoorde aan het einde van de jaren vijftig de bouwplannen van 
het bedrijf. Eind 1963 was de onteigening van het midden van de 
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Kromme Steenweg een feit. Meerding kon echter aan het Binders-
eind nieuwbouw realiseren, die ontworpen was door de Velose 
architect Van Keulen. Voor een foto van dit pand verwijzen wij naar 
de foto van de Heistraat in het voorgaande artikel over het Filmhuis. 
In het nieuwe pand werden de volgende activiteiten ontplooid: 

Als hoofddepothouder van Shell Nederland handel in buta- en 
propagassen en daarvoor geëigende apparaten. 

- Winkel in electrische huishoudelijke apparaten, waaronder ra
dio- en televisietoestellen; technsiche speelgoed (Marklin). 
Installatie- en reparatiebedrijf voor elektrisch licht- en krachtin
stallaties en gas, water en sanitair installaties. 
Motorwikkelbedrijf. 

De bezem erdoor 

Gedurende de jaren zestig haalden de gebroeders Meerding grondig 
de bezem door het bedrijf. Meerding had activiteiten in haar pakket 
die door de snel voortschrijdende techniek niet meer rendabel wa
ren. Hieronder vielen bijvoorbeeld de motorwikkelarij en de repa
ratie-afdeling. Dit alles leidde ertoe dat het bedrijf zich na enige 
jaren hoofdzakelijk op installatie-activiteiten (elektrische licht- en 
krachtinstallaties) richtte. Nadat W. Meerding zich in 1979 terug
trok uit de bedrijfsleiding werd dhr. H. van Nimwegen opgenomen 
in de directie. In 1986 zou Van Nimwegen uiteindelijk het bedrijf 
overnemen en daaraan ook zijn naam verlenen. Onder deze naam is 
het bedrijf vandaag de dag nog steeds gevestigd op een Helmonds 
industrieterrein. Ook de andere helft van Mego, Goedhart, bestaat 
nog steeds, als Vibo Electro NV, een installatiebedrijf. Dit bedrijf is 
eveneens op het Helmondse industrieterrein gevestigd. Het tech
nisch bureau Goedhart en Vibo heeft 170 werknemers. 
In Helmond bestaan dus twee bedrijven die samen in het pioniers
tijdperk van de radio hun steentje hebben bijgedragen aan de ont
wikkeling en promotie van de radio-ontvanger. En hoewel ze 
slechts gedurende korte tijd daadwerkelijk toestellen gebouwd heb
ben, heeft Mego zijn voetsporen achtergelaten in de historie van de 
radio. 
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