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Terwijl ds. G. ter Steege de afgelopen zondagmiddag op de kansel
stond te preken over ,,De negende plaag van Egypte’’ (Exodus 10,
verzen 21 : 23), werd hij zelf, zij het in onwetendheid, bezocht
door de plaag van kruimeldieven. Twee jeugdige Leeuwarders
lieten zich namelijk insluiten in de consistoriekamer van de
Oosterkerk aan het Hoeksterpad te Leeuwarden, om het colbertje
van ds. Ter Steege te doorzoeken op het moment dat de predi-
kant in toga het evangelie verkondigde. Hoewel zondagswerk
niet sterk pleegt te zijn bedroeg de buit maar liefst 131,07 gulden.
Met de kerkbezoekers hebben de knapen het gebouw vermoede-
lijk weer verlaten. De Leeuwarder gemeentepolitie tracht thans
de tegen de geboden inhandelende dadertjes te achterhalen.

Dominee bestolen tijdens preek

50 jaar geleden

Dit heeft de gemeente in een brief
laten weten aan het bestuur van
de Stichting Noord Friesche
Spoorwegmaatschappij. ,,De ge-
meente heeft bakzeil gehaald’’
constateert Chris Rijff, die na-
mens de stichting en het bedrijf
Rail Pleasure de drijvende kracht
achter het project is.

Rijff liet eerder deze maand
een toilet- en keukenvoorziening
(retiradegebouw) plaatsen op de
plek van het vroegere station. In
het voorjaar van 2022 hoopt hij
ook een nieuwe – historisch
ogende – spoorwagen op deze
plek neer te zetten. Het Rustpunt
is bedoeld als kleine theeschen-
kerij voor passerende fietsers en
voetgangers.

Rijff voert al jaren een taaie
strijd met de gemeente Leeuwar-
den over verschillende onder-
werpen. Hierbij ging het onder
andere om het retiradegebouw-
tje. De vergunning hiervoor is nu
‘van rechtswege’ verstrekt voor
een periode van tien jaar, zo laat
de gemeente weten.

Leeuwarden talmde te lang
met besluitvorming, waardoor
een tijdelijke vergunning wette-
lijk niet meer kon worden gewei-
gerd. De gemeente ‘berust in de
plaatsing’ van het retiradege-
bouwtje, maar waarschuwt wel
dat de regels uit de bouwverorde-
ning gevolgd moeten worden. De
theevoorziening mag niet uit-
groeien tot ‘vergunningplichtige
horeca’, schrijft ze. Het Rustpunt
kan vier tot vijf dagen per week
open, in de periode van 1 april tot
1 oktober.

Rijff gaat ervan uit dat ook de
plaatsing van de wagon geen pro-
bleem is. Dit rijtuig wordt op dit
moment in Blija gemaakt. Het
terrein is inmiddels opge-
schoond en de oude perronrand
hersteld.

,,Later wil ik ook het station
herbouwen’’, laat Rijff weten. Dat
gebouw werd in de Tweede We-
reldoorlog verwoest door een
vliegtuigbom.

Rustpunt Jelsum mag
tien jaar open blijven
JELSUM De gemeente Leeuwar-
den verzet zich niet langer tegen
de opening van het Rustpunt Jel-
sum. De voorziening op de oude
stationsplek mag tien jaar open
blijven.

D
e eerste bioscoopondernemer
van Nederland ligt begraven in
Drachten. George Christiaan
Slieker (1864-1934) was zo trots
op zijn rol in de Nederlandse

bioscoopgeschiedenis, dat hij het op zijn
grafsteen op de Zuider Begraafplaats heeft
laten zetten.

Slieker was een kermisreiziger, die in 1896
met een nagelnieuwe uitvinding naar de
Leeuwarder zomerkermis was gekomen. Een
kinematograaf, ofwel een filmprojector. Hij
had hem net in Berlijn gekocht en op 16 juli
1896 kon hij het verbluffende mirakel van
bewegend beeld voor het eerst laten zien, in
een tent tegenover het Paleis van Justitie.

‘Iets nieuws en tevens overweldigends
schoons’, schreef hij in zijn strooifolder. Een
journalist van de Leeuwarder Courant, die
meteen was komen kijken, was diep onder
de indruk. ,,Rijtuigen, omnibussen, equipa-
ges, ‘elegante’ voetgangers en menschen uit
het volk, alles schijnt te leven, zelfs de rook
die een voorbijganger, nadat hij de cigarette
uit de mond heeft genomen, uitblaast, ziet
men opstijgen.’’

De journalist gaat een tijdlang op deze
manier door, schrijft dan dat hij nog wel
meer zou willen vertellen en besluit: ‘Wie het
heeft gezien, staat er versteld van.’

Dat was deze zomer 125 jaar geleden. Het
wordt gememoreerd in een kleine tentoon-
stelling in de foyer van Cinema, de bioscoop
aan de Leeuwarder Nieuwestad. Dat is omdat
Pathé, het concern waar de Leeuwarder bio-
scopen toe behoren, ook 125 jaar bestaat. In
een aantal bioscopen zijn daarom tentoon-
stellingen.

Die in Leeuwarden wijkt af: die gaat niet
over Pathé – een groentje in de stad, sinds de
overname van de bioscopen in 2017 – maar
over een veel langere geschiedenis. Die bin-
nenkort wordt afgesloten, als in de herfst
Cinema en Tivoli sluiten en de nieuwbouw
aan het Ruiterskwartier opent.

S
lieker trok niet alleen gewone bezoe-
kers op die Leeuwarder kermis, maar
ook andere kermisexploitanten. Zo was

daar Herman Fey uit Winschoten met zijn
luchtschommel, daar was Karel Benner uit
Roermond met een elektrisch verlichte
stoomcarroussel en Carmine Riozzi uit Am-
sterdam, die een fonograaf had. Alle drie
hadden ze binnen de kortste keren ook zo’n
filmprojector.

Het bleef die eerste jaren een ding voor de
kermis. Slieker zou elf jaar met zo’n projector
door het land trekken. Een van zijn project-
oren staat nu in Museum Drachten. Het
Leeuwarder Filmhuis, in het Fries Museum
vlak bij de plek waar Slieker voor het eerst
vertoonde, is naar hem genoemd.

Er waren wel vertoningen in gebouwen, in
de schouwburg, in De Harmonie, in Amicitia
draaide zo nu en dan een film. In 1910 veran-
derde dat in Leeuwarden.

De katholieke Bonifatiuskerk op wat toen
de Vleeschmarkt heette en nu de Nieuwe-
stad, was al een tijd verhuisd naar een nieuw
gebouw-met-toren aan de Voorstreek. In het
gebouw zat een smederij, nu werd het ge-
sloopt om plaats te maken voor een bio-
scoop, die Friso werd genoemd. De eerste
van Leeuwarden, nu: Tivoli.

‘De dramatische films zijn alle rijk aan
handeling’, schreef deze krant over Friso,
‘terwijl zij worden toegelicht door een expli-
cateur. De beelden worden hierdoor nog
aantrekkelijker.’

De krant vond dat bij de meer komische
films ook wel zo’n verteller mocht komen,
want dan ‘bezit Leeuwarden een bioscoop-
theater zooals de Friezen zich niet beter
kunnen wenschen.’ Die verteller, David Pinto
– later zelf bioscoopbaas en bestuurslid van
de Bioscoopbond – zou bij het bombarde-
ment van Rotterdam om het leven komen.

Daar draaiden niet alleen amusements-
films – de tijd van avondvullende speelfilms
moest nog beginnen – maar ook actualitei-
ten. Zo waren er in mei 1910 beelden te zien
van de bondskaatswedstrijd, die twee dagen
eerder in Leeuwarden was gespeeld, en kon-
den de kijkers nagenieten van een bezoek
van Prins Hendrik aan de stad.

In 1913 kwam er een tweede bioscoop, in
een bovenzaal van Hotel Metropole op het
Zaailand (waar nu de Health Club zit). ‘De
zaal ziet er netjes uit’, vond de krant. Lang
duurde het niet: de bioscoopzaal ging twee
maanden later in vlammen op. Het steegje
naast de nieuwe Pathé-bioscoop is naar
Metropole vernoemd.

Twee andere bioscopen volgden al snel.
Eerst Leeuwarder Bioscoop Variété aan de
Nieuwestad in 1915, een jaar later Cinema
Palace aan de Wirdumerdijk (sloot in 1994, er
is nu een KPN-winkel), waar onder meer The
battle of the Somme te zien was, met orkest-
begeleiding, de eerste oorlogsdocumentaire
met de lengte van een speelfilm. ‘Enkele
brokken ellende, welke de talrijke aanwezi-
gen met ontroering zullen hebben gadegesla-
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In de herfst opent de nieuwe Pathé-bioscoop in Leeu-
warden zijn deuren en houden Tivoli en Cinema op
te bestaan. Een kleine tentoonstelling in Cinema
toont 125 jaar Leeuwarder bioscoopgeschiedenis.

Dorpsbelang wil subsidie voor
een gang naar de rechter. De mo-
gelijke komst van het Gelderse
Rubber Verwerking Nederland
(RVN) naar Feanwâlden zorgt
voor opschudding in het dorp.
Tot overmaat van ramp verleen-
de Dantumadiel per abuis een
vergunning aan het bedrijf, die
nu door tientallen burgers wordt
aangevochten.

Bij Dantumadiel zijn minstens
tien bezwaarschriften binnenge-
komen, waaronder een van om-
gevingsbureau Wiegersma uit De
Westereen. Volgens eigenaar Jan
André Wiegersma is dit namens
minstens 300 belanghebbenden
verstuurd.

De tegenstanders maken zich
zorgen over geluids- en geurover-
last van het bedrijf, en mogelijke
schade aan flora en fauna. Het be-
drijf zat sinds 2013 in het Gelderse
Almen, waar de weerstand onder
de bevolking toenam. Vooral het
vermalen – shredderen – van rub-
berbanden zorgde voor veel ge-
luids- en stankoverlast. Verhui-
zingen naar Zutphen en Ensche-
de ketsten af, omdat die gemeen-
ten hoge stikstofuitstoot vrezen.
RVN wil niet bevestigen of het in
Feanwâlden ook gaat shredderen.

Dorpsbelang Feanwâlden
vraagt Dantumadiel om een sub-
sidie van 5000 euro om een be-
zwaarschrift op te laten stellen
door een juridisch adviseur.
Dorpsbelang noemt dat de ‘eerste
fase’ van een strijd tegen de
komst van het bedrijf, die moge-
lijk ook nog langs de rechtbank
en de Raad van State zal voeren.

Veel bezwaren tegen
rubberverwerker
DAMWOUDE Bij de gemeente Dan-
tumadiel zijn veel bezwaar-
schriften binnengekomen tegen
de vergunning voor Rubber Ver-
werking Nederland.

Ook spoorwagen
en herbouw van in
WOII verwoest
stationsgebouw
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In de Leeuwarder Bioscoop draaiden

de cowboyfilms en de blootfilms.

Tivoli was een deftige zaal met ran-

gen, in Studio F, een bioscoopzaal in

het gebouw van Cinema Palace aan

de Wirdumerdijk had je love seats:

bankjes voor twee personen, achterin

de zaal...

Nu dat deel van de Leeuwarder bios-

coopgeschiedenis bijna wordt afgeslo-

ten door verhuizing naar nieuwbouw,

zijn we benieuwd naar lezersherinne-

ringen aan deze zalen. Welke film

bent u nooit meer vergeten? Welke

wilde u steeds weer zien? Met wie

ging u erheen? Zat u misschien in die

love seat? Wat gebeurde er?

Stuur uw herinneringen naar

asing.walthaus@lc.nl. Als er genoeg

leuke inzendingen binnenkomen,

gaan we er iets mee doen.

Naar de filmgen, oorlogswee, waardoor het verlangen
naar den vrede nog meer zal worden opge-
wekt! Alszoodanig zijn dergelijke films toe te
juichen’, schreef de krant.

De Leeuwarder Bioscoop Variété kwam op
de plaats waar in de middeleeuwen al een
stadsstins had gestaan, het Martenahuis. De
bioscoop was al bijna dadelijk te klein, daar-
om werd de tuin datzelfde jaar nog aan de
zaal toegevoegd. Voortaan konden er 400
bezoekers in, ‘die alle op de verschillende
rangen een gemakkelijk zitje vinden’, vol-
gens deze krant. Die bioscoop is er nog
steeds, en heet nu Cinema. Daar is nu de
kleine tentoonstelling.

D
ie drie waren tientallen jaren het
bioscooplandschap van Leeuwarden.
Al vrij vlug (in 1919) voegden Philip

Kessler – de baas van Cinema – en Siebren
Zondervan – die voor de gemeente contro-
leerde of de bioscopen wel genoeg vermake-
lijkheidsbelasting afdroegen – de bioscopen

samen. Ze richtten de NV Verenigde Neder-
landsche Bioscopen op, een club die tot in
deze eeuw heeft bestaan.

Dat leidt tot de interessantste, maar voor
filmbezoekers vermoedelijk saaiste, objecten
op de tentoonstelling: zes kasboeken van de
BV. Leggers waar jaar na jaar inkomsten en
uitgaven in zijn geschreven, en die schreeu-
wen om nadere studie. ,,Er zijn er wel een
stuk of vijftien van, allemaal goed bewaard’’,
vertelt Jan Paul Beverwijk, de manager van
Pathé. Zo lezen we dat Tivoli op 12 november
1943 verhuurd was aan de Wehrmacht, en
dat er kort na de bevrijding alweer volop
volk naar de film ging.

De Leeuwarder bioscopen veranderden
niet erg, het publiek wel. In het najaar van
1956 waren er in Leeuwarden relletjes rond
de film Rock around the clock. Al uit het
buitenland kwamen berichten dat jongeren
zomaar uit zichzelf begonnen te dansen in
de zaal, en daar op straat mee doorgingen.
Ook hier was het zo: de jeugd was in de zaal

al rumoerig en op straat schopten ze tegen
lantaarnpalen en maakten ze brutale opmer-
kingen over de toenmalige burgemeester,
Adriaan van der Meulen, die verdere verto-
ning prompt verbood.

Dat was ook de wens van de demonstran-
ten tegen Africa Addio van Gualtiero Jacopet-
ti, een vooringenomen, om niet te zeggen:
racistische documentaire over Afrika. Daar
was in 1966 in heel Nederland ophef over,
onder meer omdat Jacopetti een executie
speciaal voor de camera zou hebben laten
uitvoeren. De PvdA drong aan op verbod.
Een groep jongeren, die zich New Left noem-
den, demonstreerde bij Tivoli tegen de film
met borden en pamfletten. De politie arres-
teerde twintig van hen. De bioscoop reageer-
de door drie eerdere Jacopetti-films op het
programma te zetten.

In de foyer van Cinema aan de Nieuwestad
in Leeuwarden is vanaf vandaag een kleine
tentoonstelling over de bioscopie in Leeu-
warden. Die duurt de hele maand.

De bioscooptent van Carmine Riozzi op de Leeuwarder kermis van 1898. Foto links: Ophef over een documentaire over Afrika. Onder links: Het interieur van de Tivoli-bioscoop, 1928. Onder rechts: Bioscoop

Cinema Palace in de jaren twintig. FOTO’S HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN

Kermis, kerk,
stins, bioscoop

WIE HET HEEFT
GEZIEN, STAAT ER
VERSTELD VAN


